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Oppsummering 
Denne styresaken er i utgangspunktet en felles styresak for de 4 RHF-ene. Det er likevel delte syn på 
noen sentrale områder, spesielt relatert til felles nasjonale enheter, organisering m.m. 
 
Gjennom FoU-prosjektet, Bygg og eiendom som strategisk virkemiddel for effektive helsetjenester, som 
er gjennomført som et samarbeid mellom regionene i samarbeid med Sintef Helse og Multiconsult, er det 
påpekt behovet for nasjonale løsninger og samarbeid for å kunne drive eiendomsvirksomheten på en 
mest mulig effektiv måte. 
 
Rapporten er delt inn i fire delprosjekter, som hver for seg konkluderer og påviser løsninger, metoder og 
verktøy som vil virke effektiviserende på eiendomsvirksomheten i helsesektoren. 
 
Det er imidlertid ikke etablert en felles strategi og handlingsplan for hvordan resultatene best mulig kan 
bekjentgjøres og tas i bruk. 
 
I tillegg til dette arbeidet, som er utført i FoU-prosjektet med involvering av en lang rekke helseforetak, 
har det i de senere årene vært flere felles prosjekter med datainnsamling og utarbeidelse av felles 
veiledere og prosedyrebeskrivelse, enten gjennom pålagte oppgaver av HOD eller på initiativ fra 
helseforetakene. 
Her er det heller ikke lagt til rette for en felles oppfølging eller bruk av innsamlede data i planleggings- 
og driftssammenheng. 
 
En rekke oppgaver innenfor eiendomsvirksomheten pålagt av Helse- og omsorgsdepartementet har blitt 
koordinert mellom de regionale helseforetakene. Dette har ført til felles prosjekter og felles løsninger, og 
synliggjort gevinstene ved dette samarbeidet. 
 
For å kunne starte et koordinert samarbeid mellom de regionale helseforetakene, og for å kunne oppnå 
en best mulig ressursutnyttelse, vil de administrerende direktører opprette en arbeidsgruppe som gis i 
oppgave å utrede hvordan de fremlagte resultater og innsamlede data gjennom FoU-prosjektet og andre 
fellesprosjekt best kan nyttiggjøres og rulles ut i alle regionene. Arbeidsgruppen skal også komme med 
anbefaling på hvordan allerede opprettede databaser best kan driftes og vedlikeholdes, og gjøres 
tilgjengelige for samtlige helseforetak. 
 
Til oppdraget ligger også å belyse hva en koordinert oppfølging av FoU-prosjektets løsninger vil bety i 
kostnader, og anskueliggjøre hvilke økonomiske og kvalitative forbedringer som kan oppnås ved å ta i 
bruk nye metoder og verktøy. 
 
Det må også anvises hvordan datamengdene og erfaringene fra de store prosjektene som er 
gjennomført og gjennomføres i regi av spesialisthelsetjenesten best ivaretas, lagres og overføres til nye 
prosjekt. 
 
De administrerende direktørene er i utgangspunktet enige om at mye bør kunne løses i fellesskap 
nasjonalt innenfor eiendomsområdet. Det er likevel delte syn på hvordan og eventuelt hvor fort man går 
fram. Så langt er imidlertid administrerende direktør i Helse Vest ikke innstilt på at det skal gjennomføres 
en nasjonal sentralisering av bygge- og eiendomsvirksomheten i tråd med FoU-prosjektets anbefaling.  
 
 
Fakta 
Denne styresaken fremmes for å belyse hvordan eiendomsvirksomheten i helsesektoren 
(spesialisthelsetjenesten) kan bli mer effektiv gjennom å utnytte felles kunnskap på tvers av regionene. 
Administrerende direktør ønsker å fokusere på det store ansvar som spesialisthelsetjenesten har innen 
eiendomsvirksomhet og utviklingen av eiendommene. Samlet sett er spesialisthelsetjenesten den største 
eiendomsaktør i landet, med stort sett bare formålsbygg i sitt eierskap. Byggene er stilt til disposisjon for 
å kunne utøve spesialisthelsetjenester. Det er spesialisthelsetjenestens plikt å forvalte disse på en måte 
som ivaretar verdier og skaper best mulige forhold for å drive effektive helsetjenester, alt på en mest 
mulig kostnadseffektiv måte og innen tilgjengelige rammer. 
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Det er tre hovedgrunner til at denne saken fremmes som felles styresak for de fire regionale 
helseforetakene, ved siden av det generelle ansvaret spesialisthelsetjenesten har som den største 
eiendomsaktøren i landet, samlet sett: 
 

1. Kravet om gode og effektive sykehusbygg som kan drives til en lavest mulig kostnad. 

2. Presentasjon av resultater og konklusjoner fra et avsluttet FoU-prosjekt innen bygg og eiendom, 
som retter seg inn mot metoder og løsningsforslag under pkt 1. Deltagere i prosjektet var alle de 
regionale helseforetakene. 

3. Pågående felles oppgaver innen miljø og klima, kvalitetssikring tidligfaseplanlegging, 
arealklassifisering og registrering, landsverneplaner med forvaltningsplaner etter oppdrag fra 
eier og myndigheter, herunder standardisering, databehandling og innføring av nye metoder og 
dataverktøy innen planlegging og prosjektering. 

Bygnings- og eiendomsmassen er en viktig strategisk innsatsfaktor og premissgiver for effektiv 
sykehusdrift. Et godt samarbeid mellom eiendomsvirksomheten og kjernevirksomheten, gode 
beslutningsunderlag som inkluderer bygningsmessige og tekniske muligheter/begrensninger og 
konsekvenser, samt en god beslutningsprosess er viktig for å oppnå gode, helhetlige og langsiktige 
løsninger. 
 
Samtidig er det knapphet på kapital og investeringsmidler, og eiendomsvirksomheten tildeles midler etter 
nåværende praksis i konkurranse med all annen virksomhet og investeringer innen 
spesialisthelsetjenesten. 
 
Det er også et faktum at en stor del av bygningsmassen i spesialisthelsetjenesten er preget av for dårlig 
vedlikehold. Tilstandvurderinger og beregninger av investeringsbehov for å bringe alle sykehusbygg opp 
til en god standard (tilstandsklasse 1) viser at det er et investeringsbehov på over 25 MRDNOK  for 
spesialisthelsetjenesten sett under ett. 
 
FoU-prosjektet “Bygg og eiendom som strategisk virkemiddel for effektive helsetjenester” har vært 
støttet av Norges Forskningsråd og er gjennomført i perioden 2006-2010. Deltakere har vært de fire 
regionale helseforetak, Multiconsult (prosjektleder), Sintef Helse samt en rekke helseforetak, sykehus og 
andre aktører som har vært involvert i prosjektets delprosjekter. 
 
Hovedfokuset for prosjektet har vært å legge til rette for en forvaltning av bygningsmassen i 
spesialisthelsetjenesten som på en effektiv måte støtter opp under kjernevirksomheten, både for nye og 
eksisterende sykehus. Prosjektet har først og fremst vært et kunnskaps- og kompetanseprosjekt som 
skal styrke helseforetakenes rolle som strategisk bygg- og eiendomsforvalter. Hovedfokuset har følgelig 
vært bygg og eiendom, men samtidig som målsetting å oppnå en økt forståelse av virksomheten som 
premissgiver for riktig utforming av bygningsmassen. 
 
Prosjektet har vært delt opp i fem delprosjekter: 

1. Rollen som strategisk bygg- og eiendomsforvalter 
2. Behovsdimensjonering (pasientforløp) 
3. Klassifikasjonssystemer (bl.a. som forutsetning for benchmarking)  
4. Metoder og verktøy for strategisk planlegging og analyse av sykehusbygninger 
5. Nettverksbygging, profilering og resultatspredning 

 
I delprosjekt 1 Bygg og eiendom som strategisk virkemiddel for effektive helsetjenester, konkluderes 
med et sett anbefalinger for hvordan bygg og eiendomsforvaltningen og samspillet med klinisk 
virksomhet kan utvikles for å bedre kunne løse de hovedutfordringene spesialisthelsetjenesten står 
overfor. Dette er av strategisk betydning for utviklingen av spesialisthelsetjenestetilbudet i Norge. 
Rapportens utgangspunkt er at bygg og eiendommer i spesialisthelsetjenesten eie har som formål å 
støtte opp under ønsket kvalitet og effektivitet for den kliniske virksomheten. Anbefalingene følger to 
hovedperspektiv: 
1. Klinisk virksomhets behov for hensiktsmessige lokaler som støtter kvalitet og driftseffektivitet til 

enhver tid. Styrking av samarbeid, kompetanse og rolleforståelse mellom klinisk virksomhet og bygg 
og eiendomsenhet i arbeidet med å oppnå gode og hensiktsmessige lokaler. 
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2. Ivaretakelse av bygningsmassen og ressurseffektiv forvaltning. 
 
Det blir bl.a. pekt på at en bør sentralisere bygge- og eiendomsvirksomheten, fortrinnsvis på nasjonalt 
nivå, bl.a. for å sikre at miljøene får tilstrekkelig tyngde slik at en oppnår den nødvendige kvalitet i 
forbindelse med håndtering av byggeoppgaver og for å effektivisere/rasjonalisere forvaltningen/utnytte 
kompetanse og kapasitet best mulig. 
 
I sammendraget til delrapporten gis bl.a. uttrykk for følgende:  

”Helsesektoren er den samfunnssektor som utvikler seg til å bli den mest ressurskrevende.  En 
betydelig andel av ressursene går til bygninger og forvaltningen av disse.  Enda større betydning har 
det at utformingen av bygningene og bygningenes evne til å tilpasses endringer i 
kjernevirksomheten påvirker effektiviteten i helseproduksjonen direkte.  For hver prosent 
effektivitetsøkning som tilpassede bygg og god eiendomsforvaltning kan bidra med betyr det i 
størrelsesorden 1 mrd NOK pr år for norsk sykehussektor…..” 

 
Videre konkluderer også rapporten med: 

”En profesjonell, kontinuerlig byggherreorganisasjon for å ivareta de store prosjektene bør etableres 
på nasjonalt nivå, da de regionale helseforetakene ikke vil ha tilstrekkelig portefølje av de største 
prosjektene over tid til å kunne opprettholde kompetanse eller til å sikre systematisk 
erfaringsoverføring og læring fra prosjekt til prosjekt.” 

 
Delprosjektene 2 til 5 har også vist nødvendigheten av samordning og etablering av felles databaser, 
klassifisering, standarder og prosedyrer for prosjektering, bygging og drift. Dette gjelder både for 
eksisterende og nye bygg. Delprosjektene foreslår både metoder og løsninger, men som alle krever 
samordning for å kunne implementeres og følges opp. 
 
De regionale helseforetakene er i dag pålagt flere oppgaver som krever samordning og felles tilnærming 
for effektive og koordinerte løsninger. Her kan nevnes 
 
-  kartlegging av alle sykehusareal etter et felles arealklassifiseringssystem. Kartleggingene skal gi 

oversikt over alle arealer, hva de brukes til og hvor de ligger. Det er viktig at registreringen skjer likt 
og etter et felles nomenklatur (klassifiseringssystem), slik at det er entydige benevnelser for hvert 
enkelt rom. Kartleggingen skal benyttes til kapasitetsberegninger, planlegging av nye arealer, og 
oppfølging av kostnader for drift. 

-  utarbeidelse av forvaltningsplaner for bygg som er/blir vernet av Riksantikvaren, herunder drifting av 
landsomfattende database for registrering og data vedrørende de vernede objektene 

-  miljø og klimaarbeid, nasjonalt prosjekt innen spesialisthelsetjenesten hvor bygg og eiendom utgjør 
en vesentlig faktor, blant annet innen energi og forurensning. 

- utarbeidelse av ”Tidligfaseveileder i sykehusprosjekter” gjennom deltagelse i kompetansenettverket 
for sykehusplanlegging (ledet av Helsedirektoratet). 

 
Videre har det i sykehusplanlegging og bygging i det senere blitt tatt i bruk avansert dataverktøy basert 
på bygningsinformasjonsmodell og modellering, såkalt BIM, som baserer seg på en åpen 
kommunikasjonsløsning mellom dataverktøy som bruker et felles programmeringsspråk (IFC) Dette gir 
en langt mer effektiv prosjektering som kan benyttes gjennom flere faser av byggets levetid. Det krever 
imidlertid ensartet datainnhenting og samordnet bruk av symboler og applikasjoner. Flere av 
helseforetakene benytter nå dette verktøyet, men vesentlig ressursinnsats kan gå tapt derom dette ikke 
samordnes. 

 
For å møte de utfordringer som helsesektoren står ovenfor når det gjelder eiendomsvirksomheten, er det 
nødvendig med samordning og felles tiltak på interregionalt nivå. Dette gir seg ut ifra at det allerede i 
dag er flere fellesprosjekter, og at det anbefales fra flere hold, blant annet av den fremlagte FoU-
rapporten som presenteres her. Hvor langt en skal gå i samordningen avhenger av flere faktorer og bør 
utredes. 
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Kommentarar  
 
Helseforetakene er i sum landets største eiendomsbesitter, har utbyggingsoppgaver av betydelig 
størrelse og forvalter store verdier. 
 
Det er mellom de regionale helseforetakene enighet om at mye kan gjøres i fellesskap nasjonalt innenfor 
eiendomsområdet. Det er likevel delte syn på hvordan man går fram, og det vil på flere områder være 
behov for å ta større regionale grep før man eventuelt gjør noe nasjonalt. Med hensyn til anbefalingene i 
delprosjekt 1 knyttet til sentralisering av bygge- og eiendomsvirksomhet, herunder utvikling av en 
nasjonal byggherreorganisasjon, er administrerende direktør i helse Vest på det nåværende tidspunkt 
ikke innstilt på å gå inn på en nasjonal løsning.  
 
Bygningsmassen er av stor betydning for helseforetakene, både fordi den binder kapital/medfører store 
utgifter og fordi den legger føringer for tjenesteproduksjonen.  Det er derfor av stor viktighet at en 
legger til rette for at utviklingen av eiendomsmassen og nybygging skjer på en måte som gir de beste 
resultater, både for driften av sykehusene, men også i forhold til bygningsmassen i seg selv, til en lavest 
mulig kostnad.  
 
Dette forutsetter at den kunnskap som bygges opp rundt sykehusprosjektene, med vekt på 
dimensjonering, løsninger og effekter i forhold til driften, videreføres systematisk fra prosjekt til prosjekt. 
Dette gjelder både ved nybygging, ombygging og oppgradering. Opp- og nedbyggingen og innleie av 
kompetanse for hvert prosjekt, slik det skjer i dag, kan være både unødig kostnadskrevende, det kan 
redusere kompetanseoverføringen mellom prosjektene og helseforetakene, og med det også kunne gå ut 
over beslutningskvalitet, funksjonalitet og kvalitet i prosjektene. 
 
Pr. i dag er mye av ansvaret for kunnskapsoppbyggingen innen utredning og planlegging (tidligfasen) 
ivaretatt av Kompetansenettverket for sykehusplanlegging, som eies og ledes av Helsedirektoratet, og 
hvor alle de regionale helseforetakene sitter i styringsgruppen. Mange av de operative oppgavene som 
følger av de prosjektene som er gjennomført i regi av dette kompetansenettverket har manglet en 
organisasjon som kan operasjonalisere dem inn mot praktisk bruk i sykehus. 
 
I FoU-prosjektet Bygg og eiendom som strategisk virkemiddel for effektive helsetjenester er utviklet 
metoder og verktøy som vil være til nytte i forvaltningen av sykehusbygg. For å få best mulig nytte av 
FoU-prosjektet bør en vurdere en felles innsats/organisering for å få implementert metodene og 
verktøyene. Disse verktøyene vil føre til en bedre kostnadsoppfølging og dokumentasjon av beste praksis 
når det gjelder drift av eiendommene, utnyttelse av arealer, vedlikehold etc. 
 
En ny generasjon innen prosjekteringsmetoder er under utvikling i og med innføringen av 
bygningsinformasjonsmodellering tredimensjonalt. (BIM) Det pågående arbeidet med å etablere 
nasjonale føringer og standarder for bygningsinformasjonsmodellering ved hjelp av IFC-standard og 
åpne løsninger for lettere kommunikasjon mellom flere dataverktøy, krever at det samordnes nasjonalt 
nivå. Også internasjonalt er det tatt initiativ til at denne prosjekteringsmetoden standardiseres. 
De erfaringene en til nå har med denne type prosjektering, (blant annet nytt østfoldsykehus) hvor alt 
foregår i en og samme modell tredimensjonalt, er entydige på at dette gir gevinster både i planlegging, 
bygging og drift. Det krever imidlertid at det er koordinering og samordning for at data og løsninger kan 
gjenbrukes og kommuniseres uten misforståelser og feil. Dersom dette er tilfelle, kan en slik datamodell 
følge sykehuset gjennom hele levetiden med innleggelse av både driftsdata og kapasitetsdata fra 
kjernevirksomheten. Dataene kan danne grunnlag for bedre arealplanlegging, kapasitetsutnyttelse, 
kostnadsoppfølging og kunnskapsoverføring/etablering av beste praksis.raskere  
 
For øvrig er under utvikling en rekke nasjonale databaser hvor en er i behov for felles løsninger mht 
forvaltning og utvikling:  

- kostnadsdatabase 
- database verneverdige bygg – landsverneplan helse (gitt i oppdrag) 
- database klassifikasjonssystemet (gitt i oppdrag) 
- database miljøtiltak (gitt i oppdrag) 
- database teknisk tilstand og egnethet (gjennomført for 75 % av eiendomsmassen) 

 
Disse databasene må holdes vedlike og oppdateres. Dataene vil kunne bidra til en god forvaltning av 
eiendommene, men må være dynamiske og oppdaterte. Helseforetakene vil være ansvarlige for å legge 
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inn dataene, men må oppleve at det har en nytteverdi som kan anvendes til den daglige driften og 
planlegging av fremtidige endringer. Det er naturlig å vurdere om en slik database skal tillegges en felles 
nasjonal enhet som er ansvarlig for tekniske løsninger og kvalitetssikring av data. Når dette i dag ikke 
eksisterer, vil resultatet kunne være at dataene fort blir foreldet og uten verdi, og det arbeidet som 
nedlegges for å innsamling vil dermed virke bortkastet og uten fremtidig verdi. Dette forringer også 
motivasjon hos ansatte og kvaliteten på de data som innhentes. 
Etter administrerende direktør i Helse Vest sitt syn, finnes det alternative måter å sikre en oppdatert 
database. Det synes unødvendig og kostnadskrevende å etablere et selskap for å sikre dette. 
 
 
Konklusjon 
 
Ut i fra de fakta og utredninger som forefinnes, er det ønskelig med en bedre samordning og utnyttelse 
av kompetanse som er ervervet innen eiendomsvirksomheten i spesialisthelsetjenesten. 
 
For å kunne starte et koordinert samarbeid mellom de regionale helseforetakene, og for å kunne oppnå 
en best mulig ressursutnyttelse, foreslås det at det opprettes en arbeidsgruppe fra de regionale 
helseforetakene som gis i oppgave å utrede hvordan de fremlagte resultater og innsamlede data 
gjennom FoU-prosjektet og andre fellesprosjekt best kan nyttiggjøres og rulles ut i alle regionene. 
Arbeidsgruppen skal også komme med anbefaling på hvordan allerede opprettede databaser best kan 
driftes og vedlikeholdes, og gjøres tilgjengelige for samtlige helseforetak. 
 
Til oppdraget ligger også å belyse hva en koordinert oppfølging av FoU-prosjektets løsninger vil bety i 
kostnader, og anskueliggjøre hvilke økonomiske og kvalitative forbedringer som kan oppnås ved å ta i 
bruk nye metoder og verktøy. 
 
Det må også anvises hvordan datamengdene og erfaringene fra de store prosjektene som er 
gjennomført og gjennomføres i regi av spesialisthelsetjenesten best ivaretas, lagres og overføres til nye 
prosjekt. 
 
 
 
 
 


