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Oppsummering 
 
Med bakgrunn i ein rapport frå ein interegional arbeidsgruppe tilrår administrerande direktør at Helse 
Vest RHF sluttar seg til etablering av eit interregionalt eigedomsforum i samsvar med konklusjonane i 
saka.  
 
Etableringa har som hovudformål å effektivisere og profesjonalisere eigedomsverksemda gjennom 
erfaringsoverføring, standardisering og kompetanseheving, samt ved bruk av felles databaser og 
erfaringsdata.  
 
Fakta 
 
Styret blei i styremøte 7. desember 2011, sak 146/11, gitt ei orientering om FoU-prosjektet Bygg og 
eiendom som strategisk virkemiddel for effektive helsetjenester. Prosjektet har vore eit samarbeid 
mellom regionane, Sintef Helse og Multiconsult der behovet for nasjonale løysingar og samarbeid for å 
kunne drive eigedomsverksemd på ein best mogleg måte, er påpeikt. 
 
I tillegg blei det i saka orientert om fleire felles prosjekt med datainnsamling og utarbeiding av felles 
rettleiarar og prosedyrar, enten utført etter pålegg frå Helse- og omsorgsdepartementet eller på initiativ 
frå helseføretak sjølve. 
 
I saka blei det konkludert med følgjande tilråding: 
 

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, 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. 

 
Arbeidsgruppa som blei oppretta blei gitt følgjande mandat: 
 

• å utrede hvordan de fremlagte resultater og innsamlede data gjennom FoU-prosjektet og 
andre fellesprosjekt best kan nyttiggjøres og rulles ut i alle regionene.  

• anbefale hvordan allerede opprettede databaser best kan driftes og vedlikeholdes, og gjøres 
tilgjengelige for samtlige helseforetak. 

• 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. 

• vise 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. 

 
Kommentarar  
 
Resultatet frå arbeidsgruppa ligg føre i vedlagte rapport. Arbeidsgruppa har gjennomgått alle pågåande 
samarbeidsprosjekt/områder og databasar, samt gjort ein vurdering av på kva område ein bør 
samarbeide. Samandraget frå rapporten blir referert her: 
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Rapporten er resultatet av et oppdrag gitt av det interregionale AD-møtet 24.11.2011, til en 
arbeidsgruppe bestående av de eiendomsansvarlige innenfor de regionale helseforetakene og 
representanter fra de konserntillitsvalgte. 
 
Rapporten beskriver i første del eiendomsvirksomheten innen de fire regionale helseforetakene slik 
den drives i dag. Dernest gir den en beskrivelse av de områder som mandatet omfatter. Dette 
gjelder FoU-prosjektet Bygg og eiendom som strategisk virkemiddel for effektive helsetjenester. 
 
I tillegg beskrives også prosjekter som det i dag er etablert arenaer hvor oppgaver løses og 
implementeres i fellesskap. Dette er  
 

• miljø- og klimaarbeidet, 
• landsverneplanen for helsesektoren  
• framskrivningsmodell for sammenhengen mellom behandlingsbehov, kapasitet og arealer i 

spesialisthelsetjenesten  
• prosesser og dokumentasjon i tidligfasen av sykehusprosjekter 
• energiområdet er beskrevet som et mulig fremtidig samarbeidsprosjekt 

 
Rapporten beskriver også de databaser som til dels er i bruk i dag, eller under utvikling. 
Dette gjelder databaser for  
 

• klassifisering av sykehusarealer 
• kostnader for sykehusbygging  
• tilstands- og tilpasningsdyktighetsanalyser 
• vernede bygg i forbindelse med landsverneplanarbeider 
• BIM, bygningsinformasjonsmodellering, 
• romdatabase 

 
I kapitlet «videreføring av prosesserfaringer og erfaringsdata i større prosjekter» beskrives 
områder innenfor kompetanse, verktøy og organisering som egner seg for strukturell 
erfaringsoverføring mellom prosjekter og mellom foretak.  
Rapporten beskriver alternative måter for utrulling og implementering av resultater fra FoU-
prosjektet, drifting av databaser og anvendelse av erfaring fra større utbyggingsprosjekter. 
Alternativene kan beskrives som måter å organisere arbeidet i fellesskap. Fem alternativer er 
beskrevet:  
 

• Workshop 
• Nettverk 
• Enkeltprosjekter 
• Forum (Permanent) 
• Juridisk enhet 

 
Rapporten konkluderer med at det opprettes et felles interregionalt eiendomsforum i samarbeid 
mellom de fire regionale helseforetakene. Dette alternativet ansees som godt egnet til å løse felles 
utfordringer innenfor eiendomsvirksomheten og ta i bruk de nyvinninger som i fellesskap er 
utarbeidet gjennom forskning (forskningsprosjektet). Dette er også en god måte å kunne etablere 
og drifte felles databaser, og nyttiggjøre seg data fra disse databasene. For utnyttelse av 
nyvunnet erfaring ved gjennomføring av store byggeprosjekter, og kunne ivareta medarbeidernes 
kompetanse, er et permanent eiendomsforum også vurdert som et godt virkemiddel. Dette var 
også det alternativet som oppnådde full tilslutning i arbeidsgruppen. 
 
Et slikt forum kan lett tilpasses behovet, og det kan opprettes med minimumsbemanning for så å 
opptrappes etter hvert og når erfaring vinnes. 
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Forumet må ha en fast leder, som rapporterer til en styringsgruppe oppnevnt av de 
administrerende direktørene i fellesskap, og som vil være eierne av forumet.  
Det anbefales at minimum tre personer bør knyttes til forumet i startfasen. Kostnadene for dette 
og tilhørende kostnader, for eksempel innleie av rådgivningstjenester kan for oppstartsåret 
budsjetteres til 5 millioner kroner, eksklusiv eventuelle investeringskostnader. 
Det må opprettes en egen samarbeidsavtale mellom de fire regionale helseforetakene som 
regulerer mandat, styring, kostnadsfordeling, ressurstilførsel etc. Videre må det foreligge definert 
mandat og oppgavebeskrivelser for hvert enkelt oppdrag/område som forumet får ansvaret for. 
 
Innføringen av et slikt forum ansees å kunne gi større besparelser i eiendomsvirksomheten.  De 
enkleste gevinstene oppnås ved å bruke felles ressurser til samme oppgaver, altså en ren 
effektivisering av oppgaver som må utføres av alle regionene. Det er imidlertid på standardisering 
og metoder som det vil ligge størst innsparingspotensial. Erfarings- og kunnskapsoverføring som 
et slikt forum kan bistå med kan bidra til kompetanseutvikling og kan vise seg å gi store 
effektiviseringsgevinster også for kjernevirksomheten ved at byggene over tid optimaliseres og 
understøtter arbeidsprosesser på en god måte og at forvaltningen effektiviseres. 
 
Innføringen av BIM (BygningsInnformasjonsModellering – geometrisk planlegging i 3D) vil være et 
meget godt hjelpemiddel for dette, både for selve eiendomsvirksomheten men også for 
kjernevirksomheten. Grunnen til dette er at BIM-modellen er en avansert database hvor all 
informasjon kan lagres og brukes, blant annet til simulering av byggets logistikk og pasientflyt, 
hvor utformingens innvirkning på behandlingskapasitet i fremtiden kan utprøves og dokumenteres 
og visualiseres i en helt annen grad enn hva som er mulig med tradisjonell prosjektering. 

 
Rapporten er utarbeidd av arbeidsgruppa som forutan dei eigedomsansvarlege i dei regionale 
helseføretaka, også har bestått av to konserntillitsvalde som representerte alle dei regionale 
helseføretaka. 
 
Undervegs i arbeidet er det også trekt vekslar på interne og eksterne ressursar. Det er gjennomført 
arbeidsseminar/workshop der sentrale medarbeidarar innan eigedomsområde frå alle regionar har 
delteke.  
 
Rapporten har vore sendt dei regionale helseføretaka for uttale og regional forankring, og alle regionane 
har gitt kommentarar til rapporten.  
 
Det er brei semje om hovudretninga som blir tilrådd i rapporten og alle regionane har slutta seg til at det 
blir oppretta eit regionalt eigedomsforum med eit eige budsjett. Det er samstundes gitt nokre 
kommentarar som både gir føringar og avgrensingar i mandatet til forumet. Kort går det ut på følgjande: 
 

• Helse Vest RHF peiker på at forumet bør ha som formål i første rekkje å koordinere ivaretaking 
av resultat og datamengder frå nasjonale samarbeidsprosjekt og å understøtte dei regionale 
helseføretaka/helseføretaka på eigedomsområdet gjennom standardisering, metodeutvikling og 
erfarings- og kompetanseoverføring. Etablert samarbeid innan kulturminnevern bør inngå som 
ein del av forumet.  

• Helse Midt-Noreg RHF uttalar at det bør bli vurdert å utvide samarbeidet til å omfatte 
planlegging, prosjektering og gjennomføring av større/komplekse byggeoppgåver. Helse Midt-
Noreg meiner også det må bli vurdert nærare om organisering av samarbeidet i eit «forum» gjer 
det tilstrekkeleg operasjonelt eller om det er nødvendig/ønskeleg å organisere samarbeidet som 
ein juridisk eining som mellom anna kan inngå avtaler med oppdragsgivarane – dei regionale 
helseføretaka og helseføretaka, og leverandørar av tenester.  

• Helse Nord RHF sluttar seg til forslaga i rapporten, men med atterhald mot at dette blir utvikla til 
eigedomsselskap. 

• Helse Sør-Aust RHF har ingen merknadar til innhaldet i rapporten.  
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Konklusjon 
 
Ut i frå tilrådingane i rapporten og dei kommentarane som er kome er det grunnlag for å etablere eit 
eigedomsforum. Dei innspela som er kome bør reflekterast inn i mandatet til forumet, og helseføretaka 
må bli gitt moglegheit til å kome med innspel i utforminga. 
 
Dei administrerande direktørane i dei regionale helseføretaka er samde om følgjande tilråding:  
 

• Det opprettes et eget interregionalt eiendomsforum i tråd med forslaget i arbeidsgruppas rapport 
og dette saksfremlegget, med følgende justeringer: sekretariatet skal bestå av 2+1 personer, 
der den ene er vedkommende som arbeider med Landsverneplan for Helse. 

• Eventuell utvidelse av arbeidsgruppen skal baseres på resultat av arbeidet, samt innsparelse for 
eiendomsområdet. 

• Som første års budsjett godkjennes tre millioner kroner.   

• Fordelingene av kostnadene skjer etter godkjent fordelingsnøkkel. 

• Sekretariatet rapporterer til en styringsgruppe bestående av eiendomsansvarlige i de regionale 
helseforetakene samt representanter fra et (to) helseforetak i hver region og to 
konserntillitsvalgte som felles representanter for alle regionene. Styringsgruppa rapporterer til 
AD-møtet halvårlig og ved forslag om større beslutninger. Styringsgruppens leder utpekes av 
AD-møtet. 

• Det utarbeides mandat og årlig virksomhetsplan for arbeidet i forumet. 

• Det forutsettes nødvendig forankring i de regionale helseforetaksstyrene. 
  
 
Etableringa av eit interregionalt eigedomsforum vil bidra til auka tryggleik for at felles databaser og felles 
metodar innanfor utbygging og eigedomsdrift blir ivareteke på ein god måte og for at helsebygg og 
anlegg blir så gode som føresett både for pasientar og medarbeidarar. 
 
Administrerande direktør tilrår at Helse Vest RHF sluttar seg til etablering av eit interregionalt 
eigedomsforum i samsvar med konklusjonane i denne saka. Etableringa har som hovudmål å bidra til å 
effektivisere og profesjonalisere eigedomsverksemda gjennom erfaringsoverføring, standardisering og 
kompetanseheving, samt bruk av felles databaser og erfaringsdata.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg:  
Rapporten; «Samarbeid innen eiendomsvirksomheten ved de regionale helseforetakene». 


