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HELSE VEST RHF 
 
 
UTKAST TIL PROSEDYRE FOR BESLUTNING OM OG 
GJENNOMFØRING AV INVESTERINGSPROSJEKTER 
 

A. Overordnet beslutnings og styringssystem 
 
B. Formål med prosedyren 
 
C. Budsjettprosess og prioriteringer 
 
D. Faser i arbeidet med investeringsprosjekter 
 
 - Idefase 
 
 - Konseptfase 
 
 - Programmering 
 
 - Prosjektering 
 
 - Byggefasen 
 
 - Evaluering/erfaring 
 
 - Igangsetting/driftsfase 
 
E. Krav til beslutningsunderlag 

 
F. Beslutningsprosesser – Ansvar, fullmakt og styrebehandling
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A. OVERORDNET BESLUTNINGS OG STYRINGSSYSTEM  
 
Helse Vest RHF har som hovedregel fullmakt til å beslutte og gjennomføre 
investeringsprosjekter.  
 
Helse Vest RHF har med bakgrunn i de generelle styringskrav som følger av 
helseforetaksloven, regnskapsloven, vedtekter og styringsdokument ansvar for nødvendig 
kvalitet på beslutning og gjennomføring av prosjektene. 
 
Helse Vest RHF skal for alle prosjekter med en samlet kostnadsramme over 500 mill. kr 
bekrefte i eget vedtakspunkt at det er gjennomført tilfredsstillende kvalitetssikringstiltak. 
 
Helse Vest RHF skal i årlig melding presentere en samlet vurdering av planlagte investeringer 
i de kommende årene som også belyser hvordan prosjektene er planlagt realisert innenfor 
tilgjengelige ressurser. 
 
Helse Vest RHF skal som ledd i styringsdialog forelegge for Helsedepartementet alle 
prosjekter med kostnadsramme på 1.000 mill. kr og over. Prosjektene skal forelegges 
departementet etter gjennomført konseptfase. 
 
 
B. FORMÅL MED PROSEDYREN 
 
Prosedyren er et virkemiddel for å ivareta det ansvar Helse Vest har. 
 
Formål er å: 
 

 sikre at kun de riktige investeringsprosjektene gjennomføres 
 sikre at investeringsprosjekter støtter opp under overordnede mål og strategier 
 sikre et godt beslutningsunderlag til de ulike faser i et investeringsprosjekt 
 sikre at prosjekter gjennomføres innenfor vedtatt økonomisk ramme 
 sikre en klar ansvars- og myndighetsstruktur mellom Helse Vest RHF og 

helseforetakene 
 
Prosedyren gjelder for alle prosjekter uavhengig av finansieringskilde og større 
kontraktsbindinger i form av OPS avtaler eller lignede. 
 
 
 
C. BUDSJETTPROSESS OG PRIORITERINGER 
 
1.  Årlig melding 
 
Det skal hvert år utarbeides en detaljert oversikt over investeringsprosjekter i det enkelte 
foretak hvor det gjøres en prioritering og klassifisering av det enkelte prosjekt. Planperioden 
skal strekke seg over en 5 års horisont for å kunne gjøre en tilfredsstillende prioritering 
innenfor det enkelte HF og ta opp i seg det samlede investeringsbehovet i regionen samlet. 
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2.  Prioritering og klassifisering av enkeltprosjekter i budsjettbehandlingen 
 
Det vil innenfor en knapp finansieringsramme være nødvendig å foreta prioritering av de 
enkelte prosjekter både innenfor det enkelte HF og for regionen samlet. Det skal sikre at det er 
de rette prosjektene som iverksettes og at disse støtter opp under overordnede mål og 
strategier.  
 
Som grunnlag for budsjettbehandling og vurdering av de enkelte investeringsprosjekter vil det 
være behov for å foreta en klassifisering av prosjektene.  
 
Prosjektene grupperes i følgende kategorier: 
 
Gruppe 1: Oppfølging og gjennomføring av nasjonale planer og satsningsområder 
 
Gruppe 2: Regionale prosjekter, dvs prosjekter som har som formål å sette det enkelte 

helseforetak i stand til å ivareta regionalt definerte oppgaver, jfr. Helse Vest 
RHF’s ”sørge for” ansvar. 

 
Gruppe 3: Investeringer som i hovedsak har effekt internt i helseforetakene, slik som de 

fleste utstyrsanskaffelser og bygningsmessige tilpasninger. 
 
 
3.  Årlig budsjettprosess 
 
Forslag til statsbudsjett legges normalt frem primo oktober med endelig vedtak i desember. 
Statsbudsjettet vil ta opp i seg finansieringssituasjonen for kommende år i form av tilskudd til 
avskrivning og lånerammer for investeringer. I tillegg vil det kunne bli gitt særskilte tilskudd 
til store investeringsprosjekter som ikke lar seg løfte innenfor ordinær driftsramme. Helse 
Vest vil med basis i premissene som fremgår av statsbudsjettet samt overordnede vurderinger 
og prioritering av investeringsprosjekter beslutte tildeling av finansieringsramme til det 
enkelte foretak. 
 
Budsjettprosessen vil bli lagt opp etter følgende fremdriftsplan: 

 Innrapportering av forslag til investeringsbudsjett fra HF på fastsatt mal medio 
august 

 Overordnet drøftelse av investeringsprosjekter og prioritering HF/RHF frem til 
primo september 

 Tildeling av foreløpig inntektsramme og finansiering medio oktober 
 Tilbakerapportering av foreløpig budsjett og langtidsplan medio november 
 Tildeling av endelig inntektsramme og finansiering samt beslutning av 

investeringsbudsjett medio januar 
 
 
 
D. FASER I ARBEIDET MED INVESTERINGSPROSJEKTER 
 
Et investeringsprosjekt har flere faser. Fasene beveger seg fra en åpen idefase til i bruk taking 
av ferdig bygg. Det er her noen viktig sammenhenger som må særlig påaktes. 
 

 De tidlige fasene legger grunnlag og premissene for de etterfølgende fasene. 
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 Innflytelse og påvirkningsmulighet er størst i de innledende fasene 
 Endringer/omprogrammering i byggfasen vil normalt pådra prosjektet ekstra kostnader 
 Erfaring viser at utilfredsstillende resultat ofte kan tilbakeføres til for lite vektlegging 

av de første fasene. 
 Prosjektet må kunne avsluttes i alle faser før bygging. 

 
Idefase 
 
Idefasen omfatter et innledende søk etter måter å løse en bestemt problemstilling på. Hvis 
ikke problemstillingen er avklart i regional plansammenheng må dette gjøres her. Det gjelder 
også innad i det enkelte helseforetak. 
 
Idefasen må  spenne over vurdering fra: 
 

 at det bør ikke foretas investering dersom problemet kan løses på annen måte eller 
dersom innledende vurderinger viser at prosjektet ikke er lønnsomt, 

 problemet kan løses med mindre oppgradering ombygging til 
 at nytt bygg/anlegg bør utredes. 

 
Konseptfase 
 
Dersom idefasen konkluderer med at nytt bygg bør utredes er konseptfasen en 
utredningsmessig mellomfase for å få et mer kvalifisert beslutningsunderlag før beslutning om 
eventuell programmering og prosjektering iverksettes. Det er en fornyet ”prøving” av 
prosjektet hvor: 
 

 prosjektets plassering i forhold til det regionale helseforetakets totale tilbud med 
avgrensning til andre sykehus, spesialiteter og funksjoner skal vurderes, 

 vurdering av alternative investeringer, med begrunnelse for valgt alternativ, 
lokalisering, lønnsomhetsanalyse inklusiv økonomiske konsekvenser, 

 økonomiske forutsetninger for realisering av prosjektet blir gjennomgått  
 plan for forprosjekt (tidsplan, kostnadsramme, organisering mv.) inngår. 

 
Alle større investeringsprosjekter skal gjennomgå en slik konseptfase. Foreløpig er dette 
avgrenset til prosjekter fra 50 mill. kr og over. 
 
Programmering 
 
I programmeringsfasen defineres utbyggingsprogrammet, det vil bl.a. si: 
 

 hvilke funksjoner som utbygging omfatter 
 hvilket areal hver funksjon krever 
 hvordan funksjoner bør plasseres i forhold til hverandre 
 atkomst og omliggende trafikksystem 
 arealstandarder og utnyttelsesgrad 
 samlet nettoareal og brutto-netto-faktor 
 tomtemessige løsninger og trafikale forhold 
 utbyggingsløsninger inkludert tilknytning til og bruk av eksisterende bygninger 
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Programmering må bygge på en plan for virksomheten som innbefatter analyse av 
nåsituasjonen, utfordringer, fremtidige driftsformer og dimensjoneringsforutsetninger. 
 
Prosjektering 
 
Prosjektering omfatter inngåelse av avtale med rådgivere, forprosjekt og detaljprosjektering 
frem til ferdig anbudsgrunnlag. Det kan også være aktuelt å lage et skisseprosjekt før 
forprosjekt. 
 
Forprosjektet må inneholde: 
 

 prosjektets plassering i en helhetlig regional oppgave- og funksjonsfordeling 
 dimensjonerende forutsetninger, funksjoner, driftsformer og organisering, aktivitets- 

og produksjonsdata 
 samlet investerings-/lønnsomhetsanalyse som viser: 

- investeringskostnader inkludert usikkerhetsanalyse 
- fremtidige FDVU-kostnader (forvaltning, drift, vedlikehold og 

utviklingskostnader) 
- driftsanalyser 
- organisatoriske konsekvenser og muligheter 

 
Byggefasen 
 
Byggefasen omfatter kontraktsinngåelse basert på anbud, produksjon og byggstyring frem til 
overtakelse. 
 
I byggfasen inngår vurdering av ulike kontraktsformer/entrepriser og tilhørende 
styringsmessige utfordringer knyttet til realisering av bygget. 
 
 
Evaluering/erfaring 
 
Hvorvidt de innledende analyser og prosjektstyringen har vært tilfredsstillende vil den 
faktiske bruk av bygget vise. Svarer bygget til forventningene byggteknisk, driftsmessig og i 
forhold til lønnsomhetsvurderinger som ligger til grunn? Det vil være nødvendig å etablere et 
kompetansenettverk ved at det avholdes faste møter med utpekt nøkkelpersoner i de 
forskjellige HF’ene/Prosjektene og RHF’et for å ivareta kompetanseoverføringen.  
 
 
E. KRAV TIL BESLUTNINGSUNDERLAG 
 
Et investeringsprosjekt må innbefatte ulike analyser og være gjenstand for ulike krav til 
styring og kvalitetssikring. Nedenfor er det gitt en oversikt over hvilke kriterier som bør inngå 
som en del av beslutningsunderlaget. Omfanget og beskrivelsen av de enkelte kriterier vil 
naturlig nok variere i takt med hvilken fase i prosessen en befinner seg.  
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1. Forankring i overordnede mål 
 
Alle investeringsprosjekter som har konsekvenser for samhandling, kapasitet og 
pasientstrømmer og oppgave og funksjonsfordeling i regionen skal vurderes i en regional 
plansammenheng. 
 
Prosjektene skal være forankret i overordnede mål, gjeldende oppgave- og funksjonsfordeling 
i regionen, eventuelt nasjonalt. 
 
Gode løsninger må understøtte driften og bidra til en bedre realisering av overordnede mål for 
spesialisthelsetjenesten. 
 
2. Virksomhetsplan/behovsanalyse 
 
Til grunn for et investeringsprosjekt må det foreligge en virksomhetsanalyse som beskriver: 
 

 nåværende situasjon med sterke og svake sider 
 utfordringer og utviklingsperspektiver 

- befolkningsmessig 
- sykdomsmessig 
- medisinsk tekniske endringer 
- andre forventede endringer  

 forventede endringer/vedtatte endringer 
 dimensjonering av fremtidig pasientgrunnlag 
 fremtidige driftsformer 

 
3. Alternativvurderinger 
 
Det må gjøres alternativvurderinger i flere faser i et prosjekt. Investeringer må i hovedsak 
inndekkes over driften. I idefasen må det vurderes om midler er best anvendt dersom de 
tilføres driften eller investeres. Bør for eksempel brukstid på arealer og utstyr utvides fremfor 
å tilføre nytt areal og utstyr? 
 
Dersom det er behov for å investere må det i konseptfasen vurderes alternative investeringer 
og byggmessige løsninger. 
 
Det vil også være behov for å vurdere flere gode/lønnsomme prosjekter opp mot hverandre 
for å gjøre den riktige prioritering av knappe midler. 
 
4. Investeringsanalyse/lønnsomhetsanalyse 
 
En investering utføres (med noen unntak) med det formål i å gi økt lønnsomhet for driften i 
form av: 

- Lavere kostnader 
- Høyere inntekter 

 
Ved fastsettelse av lønnsomhet må det i tillegg til kontantstrøm og kapasitet også vurderes 
andre helsefaglige aspekt som service, kvalitet og arbeidsmiljø  knyttet til investeringen da 
dette kan være en del av forutsetningene for det fremtidige inntektsbildet. Helseforetakene må 
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påse at den teknologiske og helsefaglige plattform ligger på et tilfredsstillende nivå og er 
tilpasset utviklingen. 
  
Vurdering av lønnsomhet skal utføres med investeringsanalyser basert på nåverdi og hvor 
denne må gi et positivt bidrag til virksomheten. Risikoen i prosjektene vurderes kritisk og 
analysen skal ta hensyn til dette i form av diskonteringsrente og andre kriterier/elementer.  
 
Forslag og vurderinger av alle investeringsprosjekter skal gjøres på bakgrunn av strategi, 
satsingsområder og målsetninger i foretaket.  Alternative valg skal grundig utredes og det skal 
alltid understrekes en plikt til gevinstrealisering. 
 
De enkelte elementer som skal vurderes i en samlet lønnsomhetsanalyse kan illustreres i 
følgende figur: 

 

Samfunnsøkonomiske
vurderinger

Kvalitets-/beredskaps-
messig vurdering

Investeringskostnader FDVU, tilstandsanalyse
tilpasningsdyktighet

Driftsanalyse pasient-
behandling og service

Organisatorisk potensiale
og risiko

Samlet
lønnsomhetsvurdering

 
 
FDVU = forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling 
 
 

Investeringskostnadene bør fremkomme både som samlet kostnad (nåverdi) og som 
årskostnad. Kostnadsanslaget må inneholde en usikkerhetsanalyse. Verdier som kan realiseres 
ved salg av eventuelle lokaler som fraflyttes må også medtas. 
 
Nye FDVU-kostnader må vurderes og sammenlignes med kostnader ved drift av nåværende 
anlegg. 
 
Hva betyr investeringen for fremtidig drift og pasientbehandling? I hvilken grad vil 
investeringen gi økt kapasitet, bedre service og kvalitet. Hvordan vil arbeidsmåter og 
organisering påvirkes og utvikles? 
 
Dette må også uttrykkes i en årskostnad som kan sammenlignes med nåværende drift. 
 
Utover de forhold som inngår her, vil det i noen prosjekter være nødvendig å foreta en mer 
samfunnsøkonomisk vurdering av prosjektet i tillegg. Det vil omfatte kostnader som ikke 
direkte belastes prosjektet og f. eks overordnede beredskapsmessige hensyn. 
 
5. Ekstern kvalitetssikring 
 
For store prosjekter skal det gjennomføres ekstern kvalitetssikring. Kvalitetssikringen skal 
omfatte beslutningsunderlag i alle faser av prosjektet. For prosjekter over 50 mill. kr vil Helse 
Vest sammen med helseforetaket gjennomgå prosjektet, og som hovedregel benytte ekstern 
bistand. For prosjekt mellom 10-50 mill. kr må prosjektet i tillegg til selve behandlingen i 
budsjettet, kvalitetssikres gjennom styrebehandling i helseforetaket. For OPS avtaler vil det 
være nødvendig å kvalitetssikre kontrakten, både økonomisk og juridisk. 
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Det er viktig at kvalitetssikring gjennomføres i de ulike fasene av et prosjekt. 
 
6. Usikkerhet/avsetning for uforutsette kostnader 
 
I de tidlige fasene av et prosjekt vil det være stor grad av usikkerhet knyttet til kostnadene. 
Kostnadsoverslag vil være basert på antagelser med ulikt presisjonsnivå, normtall og ulike 
estimater. Forutsetninger og usikkerhet knyttet til kostnadsoverslagene må fremgå av 
usikkerhetsanalyse. 
 
Når anbud er antatt og avtaler inngått skal kostnadsrammen for prosjektet være fastlagt. 
Det vil imidlertid kunne påløpe uforutsette kostnader som må møtes på to måter: 
 

 Det må i prosjektet være utarbeidet en oversikt over mulige kostnadsreduserende 
tiltak. 

 Det må foretas en avsetning i byggebudsjettet for uforutsette forhold. 
 
Uforutsette kostnader kan påløpe som følge av at andre og bedre løsninger fremkommer, nye 
myndighetskrav som må oppfylles og endringer i byggemarkedet.  
 
For å ta høyde for denne type endringer må det i hvert prosjekt foretas en avsetning for 
uforutsette kostnader. Størrelsen på avsetningen må dimensjoneres slik at den sammenholdt 
med mulige kostnadsreduserende tiltak, er tilstrekkelig til at prosjektbudsjettet kan utgjøre et 
reelt styringsinstrument. 
 
Usikkerhetsavsetningen skal ikke brukes til programutvidelser. 
 
7. Prosjektstyring 
 
Til styring av byggeprosjektet skal det anvendes anerkjent prosjektstyringsverkstøy som 
sikrer at prosjektet realiseres i tråd med forutsetningene, kostnadsoversikt, kostnadskontroll 
og fremdrift i tråd med plan. 
 
Krav til organisering av prosjektet nå sees i forhold til prosjektets størrelse og hvilken fase 
prosjektet befinner seg i. Det er imidlertid påkrevd at det stilles tilstrekkelig kompetanse og 
prosjektpersonell til disposisjon for gjennomføring av prosjekter. For større prosjekter skal det 
etableres egen prosjektorganisasjon. Denne prosjektorganisasjonen skal i tillegg til 
rapportering internt i HF’et ha et løpende rapporteringskrav til RHF’et. 
 
8. Konseptuel/bygningsmessig fleksibilitet 
 
Et normalt vedlikeholdt bygg vil kunne ha en lang levetid. Medisinsk praksis og drift vil 
imidlertid endre seg over tid. Bygget vil således kunne tape funksjonalitet i forhold til de 
oppgaver som skal ivaretas i bygget. 
 
I planlegging må det tilrettelegges for en viss bygningsmessig fleksibilitet slik at bygget kan 
romme en utvikling av driften, eventuelt ombygges til nye krav i fremtiden uten omfattende 
kostnader. 
 
 



 9

 
 
F. BESLUTNINGSPROSESS - ANSVAR, FULLMAKTER OG STYREBEHANDLING 
 
Det stilles høye krav til kvalitetssikring og prioritering av prosjekter i de ulike faser.  
 
Helse Vest RHF vil ha et særlig ansvar for samordning og overordnet oppfølging av større 
investeringsprosjekter bl.a gjennom å sikre: 
 

 at prosjektene inngår i overordnede planer og prioriteringer knyttet til oppgave og 
funksjonsfordeling i regionen 

 at kostnadene kan forsvares ut fra prosjektets formål, forventede inntektsrammer og  
samlet gjeldsbelastning for helseforetaksgruppen. 

 
Helse Vest RHF har også ansvar for oppfølging overfor Helsedepartementet gjennom årlig 
meldings- og plansystem og gjennom foreleggelse av større enkeltprosjekter. 
 
Styret i det enkelte helseforetak har ansvar for beslutning og gjennomføring av det enkelte 
prosjekt innenfor den eier og fullmaktsstruktur som er beskrevet under. Det skal i alle faser 
tas stilling til om prosjektet skal videreføres/gjennomføres, bearbeides eller avsluttes. 
 
Dersom prosjektet ligger innenfor de delegerte fullmakter til helseforetakene, men har 
konsekvens for funksjons og oppgavefordeling, har helseforetaket et eget ansvar for å melde 
prosjektet inn til Helse Vest RHF slik at samordning/vurdering regionalt kan sikres. 
 
Fullmaktsstrukturen oppsummeres som følger: 
 

1) Prosjekt/kontrakter under 50 mill. kroner 
Det enkelte HF har selv ansvar og myndighet til å beslutte gjennomføring av 
prosjektet. 
 

2) Prosjekter/kontrakter over 50 mill. kroner 
Prosjekter/kontrakter over 50 mill. kroner skal forelegges styret til Helse Vest 
RHF til godkjenning etter gjennomført forprosjekt. Det skal etableres en 
styringsdialog mellom HF og RHF i forkant. 
 

3) Prosjekter/kontrakter over 100 mill. kroner 
Prosjekter/kontrakter over 100 mill. kroner skal fremlegges styret i Helse Vest 
RHF til godkjenning både etter gjennomført konseptfase og etter forprosjekt 
Det skal etableres en styringsdialog mellom HF og RHF før oppstart av 
konseptfasen. 
 

4) Prosjekter/kontrakter over 500 mill. kroner 
Prosjekter/kontrakter over 500 mill. kroner er underlagt den samme 
fullmaktstruktur som under pkt. 3. I tillegg skal det gjennomføres ekstern 
kvalitetssikring av prosjektet hvor dette er bekreftet i eget vedtak i styret i Helse 
Vest RHF. 
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5) Prosjekter over 1 000 mill. kroner 
Prosjekter over 1 000 mill. kroner skal fremlegges styret i Helse Vest RHF til 
godkjenning før oppstart av konseptfase. 
Helse Vest vil ved prosjekter over 1 000 mill. kroner vurdere opprettelse av egen 
prosjektorganisasjon som rapporterer direkte til Helse Vest. 
Helse Vest RHF skal forelegge prosjekter over 1 000 mill. kroner for 
departementet etter gjennomført konseptfase. 

 
 
Alle lånefinansierte prosjekter skal behandles og godkjennes i henhold til føringer gitt fra 
Helsedepartementet. Alle Alternative ”finansieringsmåter” som for eksempel OPS-prosjekter, 
eller operasjonell leie av bygg og utstyr er å betrakte som lånefinansiering og skal godkjennes 
av styret i Helse Vest. Finansiell leasing er forbudt i Helse Vest. 
 
 
 


