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Bakgrunn 
 
Nytt pasienthotell ved Helse Stavanger HF ble behandlet av styret i Helse Stavanger HF i møte den 
09.06.2004 under sak 052/04 B. Styret fattet følgende vedtak: 
 

”Styret anbefaler administrasjonens forslag. Administrasjonen bes fremlegge saken for endelig 
godkjenning i styret for Helse Vest RHF” 

 
Vedtaket innebærer at det anbefales å inngå en OPS-avtale (Offentlig privat samarbeid) om kjøp av 
tjenester i et pasienthotell lokalisert på sykehusområdet (Sentralsjukehuset i Rogaland). 
  
I samsvar med prosedyre for beslutning om og gjennomføring av investeringsprosjekter i Helse Vest skal 
denne type OPS avtale godkjennes av styret i Helse Vest RHF. Saken fremlegges herved til behandling i 
styret i Helse Vest RHF 
 
Kommentarer 
 
Helse Stavanger HF står overfor en kapasitetsmessig utfordring i årene som kommer. Både samlet 
befolkning og særlig antall eldre øker kraftig. Dette er en utvikling som helseforetaket skal møte i en 
periode der eksisterende bygningsmasse allerede er for liten, og til dels allerede er eller vil bli foreldet i 
perioden. Med den størrelsen som Helse Stavanger har, er det grunnlag for å differensiere omsorgsnivået i 
forhold til pasientgruppene og for deler av disse gi et tilbud som er enklere enn ordinær sengeposter. For å 
løse denne situasjonen på kort sikt har styret i Helse Stavanger HF bedt administrasjonen fremme forslag 
om utbygging av pasienthotell med 70 til 100 senger hvor alternative finansielle løsninger blir utredet.  
 
Ved å benytte hotellkonsept fremfor investeringer i egne lokaler har Helse Stavanger fremhevet følgende 
fordeler (hovedpunkter): 
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- Pasienter (og pårørende) skal kunne få et tilbud mer tilpasset sin situasjon og tilstand enn 
overnatting i en sengepost i sykehuset ville medføre 

- Sykehusets drift kan gjennomføres mer effektivt gjennom at tilbudet i større grad nyanseres ut fra 
pasientenes behov 

- Sykehusets investeringsbehov begrenses gjennom at de pasienter som ikke har behov for krevende 
bygningsmessige løsningene et sykehusanlegg innebærer, utenom i selve undersøkelses- og 
behandlingstiden, kan oppholde seg i lokaler som krever lavere investeringer. 

 
Med utgangspunkt i et behov for å øke kapasiteten og stramme trange investeringsrammer ble OPS-
konseptet utredet og anskaffelsesprosess for hotelltjenester iverksatt oktober 2003.  
 
Helse Vest RHF har som en del av beslutningsprosessen 1) fått seg forelagt saksfremlegget om nytt 
pasienthotell og bruk av OPS avtale som finansiering av prosjektet.  Det gis her en nærmere vurdering av 
prosjektet i henhold til gjeldende prosedyre for beslutning om og gjennomføring av 
investeringsprosjekter. 
 
 
Prosjektets forankring i overordnede mål 
 
Prosjektet inngår i en overordnet utbyggingsplan for Helse Stavanger.  I denne planen gis det en 
vurdering av de utfordringer som Helse Stavanger HF står overfor på kort og lang sikt med utgangspunkt 
i den oppgave- og funksjonsfordeling som foreligger mellom helseforetakene. 
 
De utviklingstrekkene som planen bygger på er også beskrevet i plandelen i årlig melding. 
 
 
Virksomhetsplan/behovsanalyse 
 
Behovet for helsetjenester vil øke bl.a. som følge av befolkningsutvikling, endring i sykelighet og 
utviklingen innen medisinsk teknologi. Befolkningsveksten i Helseregion Vest vil være noe større enn i 
landet for øvrig og det vil være størst vekst totalt og i antall eldre i den sørlige delen av regionen, dvs i 
Helse Stavanger HF sitt opptaksområde. 
 
Helse Stavanger HF har foretatt en fremskrivning av befolkningsutvikling og trender for utvikling i det 
medisinske tilbudet. Selv om denne type fremskrivninger er beheftet med stor usikkerhet må det påregnes 
en kraftig vekst i behov og etterspørsel etter tjenester i Helse Stavanger-området. 
 
Helse Stavanger har i utgangspunktet en relativt lav kapasitet i forhold til opptaksområdet. Helse 
Stavanger har også over lang tid slitt med et jevnt overbelegg i størrelsesorden 30-40 senger. 
 
Det er nødvendig å møte denne situasjon med tiltak som omfatter både effektivisering av nåværende drift 
og utvidelse av kapasitet. 
 
Et pasienthotell er vurdert som et tiltak for å øke kapasiteten. Det forutsetter at deler av pasientgruppen 
kan gjøre bruk et hotelltilbud i forbindelse med diagnostikk og behandling. 
 
Bruk av pasienthotell forutsetter at pasientene er i stand til å ivareta daglige gjøremål selv. Det er på 
denne bakgrunn foretatt flere vurderinger av hvor mange av pasientene som ville kunne ha nyttet et 
pasienthotell dersom dette var lett tilgjengelig. 
 
 
 
1) Jfr. Prosedyren for beslutning om og gjennomføring av investeringsprosjekter 
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Helse Stavanger har på konkludert med at 60-70 pasienter til enhver tid kan nytte et lett tilgjengelig 
pasienthotell. Det er foretatt en undersøkelse i alle avdelinger (unntatt kvinne/barn klinikk) og det er på 
bakgrunn av denne undersøkelsen en har anslått at ca 70 pasienter i snitt pr. dag vil kunne nyttiggjøre seg 
pasienthotell.  
 
Dette tilsvarer ca 10 % av sengekapasiteten ved sykehuset.  I andre tilvarende prosjektet har 
ambisjonen vært at ca 15 % av totale sengebehovet skal dekkes i pasienthotell (for eksempel 
Haukeland Universitetssykehus og Ullevål sykehus). 
 
Alternativvurderinger 
 
Forutsatt at pasientgruppen kan differensieres og alle ikke har behov for et tilbud på det ressursnivå som 
en sengepost representerer, vil pasienthotell være et kostnadsmessig godt tiltak. Det vil gi en klart lavere 
kostnad pr liggedøgn sammenlignet med opphold i ordinær sengepost. Samtidig vil et opphold i et 
pasienthotell bidra til å stimulere egenmestring og virke mindre ”sykeliggjørende”. 
 
Helse Stavanger har vurdert følgende valgalternativer for gjennomføring av et pasienthotell: 
 

- Eie og drive hotellet i egen regi 
- Eie hotellet og la private aktører drive tjenesten 
- Kjøpe hotelltjenester av private gjennom en OPS avtale 

 
Ved vurdering av de ulike alternative driftsformer er følgende kriterier lagt til grunn: 
 

- Investeringskostnad og finansiering 
- Driftsøkonomi bygg og tjeneste 
- Risiko for Helse Stavanger knyttet til driftsavbrudd og kontraktsrisiko 
- Kvalitet på tjeneste og service 

 
Det har vært vanlig i pasienthotellprosjekter å inngå avtale med privat aktør som har kompetanse på 
hotelldrift når det gjelder drift av pasienthotell. Helse Stavanger har etter en samlet vurdering også ønsket 
få vurdert en løsning med privat utbygger og eier.  
 
Det er på denne bakgrunn invitert til prekvalifisering og anbudsinnhenting for en samlet løsning hvor det 
forutsettes både en privat utbygging, eierskap og drift. Det er i anbudsdokumentene forutsatt at en 
eventuell avtale skal være en ren tjenesteavtale hvor Helse Stavanger når det gjelder eiendom og 
utbygging kun stiller tomteområde til disposisjon gjennom festeavtale. 
 
Etter en samlet vurdering anses en OPS-avtale å være det mest gunstigste alternativet da kostnaden hele 
tiden vil være knyttet opp mot kjøp av overnattinger. En profesjonell hotelldriver vil i langt større grad 
enn sykehuset vil kunne tilby service overfor sine gjester og øvrige kunder. Videre vil en profesjonell 
driver vil også i langt større grad kunne utnytte kapasiteten alternativt i perioder med lav etterspørsel fra 
sykehuset.  
 
 
Lønnsomhetsanalyse 
 
Det beste anbudet innebærer en kostnad på kr 550 pr overnatting i enkeltrom og kr 450 pr. pasient i 
dobbeltrom. Prisen indeksjusteres hvert år basert på konsumprisindeksens delindeks for ”hotell- og 
restauranttjenester”. Det er i avtalen tatt forbehold om at prisendring som følge av eventuell endring i 
merverdiavgiftslovgivningen som medfører at tjenesten blir helt eller delvis avgiftspliktig for OPS-
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selskapet, vil tjenesten bli fakturert med avgift etter gjeldende satser. Det er også lagt inn bestemmelse 
om at det ved særskilte forhold som ikke er fanget opp av den avtalte indeks, kan partene avtale 
justeringer i prisen. I lønnsomhetsanalysen er det lagt til grunn en pris på kr 550,-. Helse Stavanger har ut 
fra dagens kapasitet samt utvikling i både inneliggende pasienter og dagpasienter vurdert behovet for 
antall gjestedøgn til å være ca 20 000 på årsbasis. Det vil gi en kostnadsøkning på kr 11 mill pr. år.  
 
Helse Stavanger har allerede en stor budsjettmessig utfordring og kan ikke påregne nye inntekter til 
dekning av en slik kostnad. Økt pasientbehandling kan gi merinntekter men også økte utgifter til 
diagnostikk, behandling og opphold. 
 
Helse Stavanger har på denne bakgrunn foreslått å dekke inn de økte kostnadene ved å redusere antall 
ordinære senger. Det er beregnet er gjennomsnittlig variabel kostnad pr seng pr døgn i ordinær sengepost 
på kr 1.608,- (Totale kostnader med fradrag av medikamenter, medisinske forbruksmateriell og 
avskrivninger). 
 
Teoretisk betyr det at må foretas en innsparing tilsvarende 19 ordinære senger. 
 
En slik innsparing basert på en gjennomsnittkostnad vil imidlertid ikke kunne la seg realisere uten en 
strengt styrt nedtaking av senger hvor aller helst en hel post legges ned eventuelt at flere enheter slås i 
sammen med et mindre sengetall. Det har liten effekt å ta ut 1 eller 2 senger på mange poster. 
 
Helse Stavanger har foreslått følgende reduksjoner: 
 

reduksjon Variabel kost pr. Besparelse
Klinikk senger sengedøgn hele mill.
- Klinikk for blod- og krefsykdommer 6 1608 3,5
- Klinikk for spesialmedisin 7 1608 4,1
- Kvinne- og barneklinikken 6 1608 3,5
SUM 19 11,0  
 
Dersom reduksjon av disse sengene gjennomføres med forventet innsparing, vil det dekke utgiftene 
tilsvarende kjøp av ca 60 sengeplasser i pasienthotell. 
 
Usikkerhetsfaktoren vil imidlertid ligge i hvorvidt sykehuset klarer å gjennomføre nødvendige 
kostnadsreduksjoner som følge av reduksjon i sengekapasitet, og at disse reduksjonene kommer i tillegg 
til øvrige omstillingstiltak for å nå balanse i 2005.  
 
Festeavgift: 
Det vil i tillegg til OPS avtalen bli opprettet en tomtefesteavtale mellom Helse Stavanger HF og OPS-
Selskapet. Festeavgiften er satt til kr 10 mill pr år men overstyres av OPS-avtalen. Dette innebærer at 
OPS-avtalen har bestemmelse om en fast festeavgift på kr 350 tusen pr. år samt en variabel festeavgift 
som utgjør 25 % av resultatet i OPS-selskapet. Ved eventuell opphør av avtalen som følge av konkurs vil 
festeavtalen være gyldig og det vil derfor være et økonomisk insitament i boet til å drive pasienthotell 
videre. 
 
Ekstern kvalitetssikring 
 
Ved utvikling av OPS-konseptet har Helse Stavanger lagt til grunn at avtalen er en ren tjenesteavtale om 
kjøp av hotellovernattinger. Avtaleperioden er på 20 år og ved utløp av avtaleperioden har Helse 
Stavanger HF fortrinnsrett til å kjøpe hotellet til markedsverdi. Det ligger ingen forpliktelse på kjøp av et 
antall overnattinger, men kun en rett. Ved avtaleutforming har en derfor lagt stor vekt på avtalen i tillegg 
til å ivareta Helse Stavangers kontraktsmessige interesser også skal ivareta regnskapslovens bestemmelser 
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vedrørende operasjonell og finansiell leie. Dette innebærer at avtalen ikke er en finansiell leieavtale og 
således skal den ikke balanseføres. 
 
Helse Vest har bedt om at avtalen kvalitetssikres hos vår revisor Ernst & Young for å avklare at avtalen 
ikke må betraktes som finansiell leie (ikke tillatt i Helse Vest, jfr. prosedyre for beslutning om og 
gjennomføring av investeringsprosjekter) 
 
Usikkerhet/avsetning for uforutsette kostnader 
 
 
Pasienthotellet forutsettes realisert gjennom en avtale om kjøp av tjenester og en festeavtale for tomt. 
 
Utbygger og eier av pasienthotellet forutsettes å ha alt ansvar for utbyggingsprosjektet og må sørge for 
egen risikodekning. 
 
Kostnadene til Helse Stavanger vil være begrenset til kjøp av hotelltjenester. Avtalen må sikre mot 
uforutsette hendelser som kan påføre Helse Stavanger HF økte utgifter. 
 
Prosjektstyring 
 
Prosjektstyring ivaretas av leverandør (utbygger og driver). 
 
Konseptuel/bygningsmessig fleksibilitet 
 
Hotellet vil bli liggende inn til sykehusets hovedinngang og vil ha meget god nærhet til sykehuset. Bygget 
vil imidlertid beslaglegge tomteareal og begrense fremtidig alternativ bruk av tomtearealet.  
 
Bygget vil være av en slik karakter at det vil ha begrenset bruksverdi ut over ren hotelldrift. 
 
 
Tilrådning 
 
Pasienthotell er et godt alternativ til utvidelse av sengekapasiteten i sykehuset. Ved å legge til grunn en 
variabel kostnad pr. sengedøgn i sykehuset på kr. 1.608,- og en pris på kr 550,- for overnatting på 
pasienthotell vil en for de pasientene som kan nytte pasienthotell kunne få 3 ganger så mye kapasitet ut av 
de samme kronene ved å bruke pasienthotell fremfor kapasitetsøkning i eget sykehus..   
 
Det må forutsettes at en slik kapasitetsøkning kan redusere dagens bruk av korridorsenger i samsvar med 
målet. 
 
Utfordringen vil være hvordan en skal kunne dekke inn kostnadsøkningen knyttet til kjøp av 
hotellovernattinger. Prosjektet er forutsatt finansiert gjennom OPS-avtale hvor Helse Stavanger kjøper 
hotelltjenester og betaler pr. overnatting/tjeneste (tjenesteavtale). Kostnadsrammen er begrenset til kjøp 
av hotellovernattinger, som for året er anslått til 20 000 sengedøgn med en kostnadsramme på ca kr 11 
mill.  
 
Det er lagt frem tiltak for å finansiere den økte kostnaden hvor det samlet sett skal foretas en reduksjon 
med 19 senger fordelt på 3 klinikker. Dette innebærer at prosjektet er forutsatt å balansere økonomisk i 
forhold til dagens drift. 
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Risikoen vil her være knyttet til hvor vidt en er i stand til å hente ut effekten av kostnadsreduksjonen ved 
reduksjon av antall senger. Samtidig antas det at omfanget av kostnadsreduksjonen ikke er større enn at 
Helse Stavanger med rimelig grad vil kunne innfri denne kostnadsbesparelsen. 
 
Samlet sett vurderes pasienthotellet og finansiering av dette gjennom OPS avtale som et godt alternativ til 
å løse de kapasitetsmessige utfordringer ved Helse Stavanger HF står overfor. Administrerende direktør 
vil derfor tilrå at prosjektet godkjennes som en OPS avtale og innenfor en økonomisk ramme som er i 
balanse i forhold til dagens nivå. Det tas forbehold om tilfredsstillende kvalitetssikring av avtalen og at 
det ikke ligger noen risiko for at avtalen må betraktes som finansiell eller at det ligger andre 
avtalemessige forhold som vil kunne påvirke økonomien til Helse Stavanger ut over kjøp av 
hotelltjenester. 
 

Forslag til vedtak 
 

1. Helse Vest RHF godkjenner at Helse Stavanger HF inngår en tomtefesteavtale med privat 
utbygger og driver av pasienthotell på sykehusområdet (Sentralsjukehuset i Rogaland). 

 
2. Helse Vest RHF godkjenner at Helse Stavanger HF inngår avtale om kjøp av pasienthotelltjenester 

til en døgnpris på kr 550,- pr. pasient i enkeltrom og kr 450,- pr pasient i dobbeltrom (prisen 
justeres i henhold til konsumprisindeksens delindeks ”Hotell- og restauranttjenester”) uten binding 
til å kjøpe et bestemt antall hotelldøgn. 

 
3. Det tas forbehold om at avtalen juridisk og finansielt er å anse som en ren tjenesteavtale. 

 
4. Styret i Helse Stavanger HF er ansvarlig for at det foretas en reduksjon av antall ordinære senger i 

drift tilsvarende minimum den merutgift som følger av kjøp av plasser i pasienthotellet. Bruk av 
pasienthotellet skal ikke gi en netto merutgift for Helse Stavanger HF. 

 
5. Styret for Helse Stavanger HF har ansvar for at pasienthotellet også nyttes som virkemiddel for å 

redusere bruk av bruk av korridorsenger i tråd med det mål som er satt i styringsdokumentet. 
 
 
 
 


	Forslag til vedtak

