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1 Konklusjon og sammendrag 
 
Prosesesen med idéfase Haugesund sjukehus startet opp på grunn av utfordringsbildet knyttet til 
teknisk tilstand av bygningsmassen ved Haugesund sjukehus som er beskrevet i «Mulitmap-
rapporten» og de arealutfordringer som er påpekt i Utviklingsplanen for Helse Fonna.  
 
Plan for somatiske spesialisthelsetenester, Plan for Psykisk helsevern og Strategi for Helse Fonna 
er hensyntatt i de vurderinger som er gjort i idéfaserapporten. 
 
Haugesund sjukehus har arealknapphet og dårlig bygningsteknisk standard. Dette går ut over drift 
i sentrale deler av bygningsmassen som omfatter viktige somatiske funksjoner. En forventer at 
problemer med arealknapphet og teknisk infrastruktur vil øke betydelig frem mot 2020. Utover 
2020 må det gjenomføres en større utbygging for å oppfylle de krav som settes til virksomheten. 
 
Nybygg vil kunne legge til rette for en flytting av sentrale funksjoner (laboratorie, patologi, 
operasjonsavdeling, dagbehandlingsenhet og poliklinikker, akuttmottak, fødeavdeling samt senge-
poster) for å sikre rasjonell drift. Nybygg vil også kunne legge til rette for konverteringsareal i 
forbindelse med rehabilitering av eksisterende bygningsmasse. Det ansees som vesentlig å komme 
raskt i gang med bygging for å unngå driftsutfordringer, samtidig som en legger til rette for videre 
utvikling og utbygging. Det ansees også som vesentlig at daglig drift i minst mulig grad blir 
hindret av byggeprosessen. 
 
Foretakets beregnede økonomiske bærekraft, sammen med ovenfornevnte utfordringer og krav 
som settes til virksomheten legges til grunn i de anbefalinger som gis.  
 
Med forutsetningene som er gjort i den økonomiske analysemodellen vil Helse Fonna kunne 
investere for 1 300 mill. kr i nybygg fra 2018-2020 ved en låneandel på 70 %. I dette tids-
perspektivet er enten ny Vestblokk eller etappevis utbygging mot nord aktuelt. Ved å utvide 
investeringsperioden til 2030 vil en kunne investere totalt for 2 800 millioner kroner. Med en slik 
horisont vil alle alternativene være innenfor det økonomiske handlingsrommet.  
 
Alle alternativene utenom «nullalternativet» vil gi generalitet, fleksibilitet og elastisitet i et lengre 
perspektiv frem mot 2040 som kan møte den demografiske utviklingen og utviklingen innenfor 
bl.a. medisinskteknisk utstyr og nye behandlingsformer. 
 
Mer detaljerte beregninger for den økonomiske bærekraften frem mot 2040 må utføres i 
konseptfasen. Det er viktig å ta hensyn til de mulige gevinster og merkostnader som vil være 
reelle innenfor de ulike løsningene.  
 
I en idéfase skal det, i tråd med veilederen for tidligfaseplanlegging i sjukehusprosjekter, blant de 
alternativer som er «liv laga», anbefales alternativer som skal utredes likeverdig på konsept-
fasenivå. Ett av disse er det såkalte 0-alternativet. 
 
Alternativene som anbefales videreført i konseptfasen skal søke å finne muligheter og løsninger 
som gir de beste resultatene for en sikker og god pasientbehandling. Samtidig må det tas hensyn 
til nivået på foretakets økonomiske bærekraft. 
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Mandatet for idéfasen har gitt følgende alternativer som skal utredes: 
• «Nullalternativet» 
• Alternativ 1 Ny Vestblokk 
• Alternativ 2 Ny Nordblokk sett sammen med ny Vestblokk 
• Alternativ 3 Ny Nordblokk uten ny Vestblokk 
• Alternativ 4 Nybygg for psykisk helsevern på østsiden av Karmsunds gata 
 
Både alternativ 1, 2 og 3 vil kunne legge til rette for en videre utbygging på sikt. For alternativ 2 
og 3 må konseptfasen utrede etappevis utbygging ut i fra foretakets økonomiske bæreevne.  

Etter styrebehandling 30.10.14 er endringene i vedtaket på styremøtet innarbeidet i 
idéfaserapporten. Alternativene 1-3 i mandatet for idéfasen er slått sammen til to alternativ (Ny 
vestblokk, videre utbygging mot nord og Ny nordblokk, etappevis utbygging). De alternativene 
som skal utredes videre er således tre alternativ inklusiv Nullalternativet. Alternativene er 
tydeligere presisert i vedtaket enn de fire som var grunnlaget for idéfasen. Å redusere alternativ 
vil kunne gjøre konseptfasen kortere og mer målrettet.  
Videre utbygging mot nord på sikt er nødvendig uavhengig av valg av alternativ, konseptfasen må 
gi en anbefaling om byggestart skal skje mot vest eller mot nord. Alternativene anbefales utredet i 
to eller flere byggetrinn.  
 
Alternativ 4 anbefales ikke videre utredet i konseptfasen. Det er somatikken som har størst behov 
for nye lokaler. Dette alternativet vil utsette nytt bygg for somatikken da en først må bygge nytt 
bygg for psykisk helsevern og rive eksisterende bygg for psykisk helsevern. 
 
Idéfaserapporten skal svare på mandatet som er gitt. Utredning av de forskjellige alternativene 
omtalt i mandatet er derfor med i rapporten selv om konklusjonen etter styrebehandling er å  å 
slå sammen de fire alternativene i mandatet til tre . 
De alternativ som skal utredes i konseptfasen er således: 

• Nullalternativet 
• Ny vestblokk, videre utbygging mot nord 
• Ny nordblokk, etappevis utbygging 

 
Framdriftsplanen som er utarbeidet viser at konseptfasen kan starte 1. kvartal 2015 og ferdig-
stilles 1. kvartal i 2016. Etter dette vil det bli gjennomført KSK (kvalitetssikring av 
konseptrapport) som en antar vil ha en varighet på omkring 3 måneder.  
 
Konseptfasen er krevende sett i forhold til de oppgaver og detaljer som skal utredes for de valgte 
alternativene. Det legges opp til tett dialog med eier (Helse Vest) i konseptfasen. 
Rammebetingelsene besluttes av styret i Helse Fonna HF og administrerende direktør. Det vil bli 
foreslått driftsmidler til konseptfasen i budsjett for 2015 avhengig av vedtaket til styret i Helse 
Fonna HF. 
 
Idefasen er inndelt i følgende kapitler: 
Kapittel 1 Hovedkonklusjon. 
Kapittel 2 Bakgrunn, mandat og organisering av prosjektet. 
Kapittel 3 Nåsituasjon og utviklingsmuligheter. 
Kapittel 4 Alternative løsninger som anbefales utredet i konseptfasen. 
Kapittel 5 Plan og mandat for konseptfasen (vedlegg) 
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2 Bakgrunn, mandat, og organisering for prosjektet 

2.1 Mandat 
Prosjektet Idéfase Haugesund sjukehus ble iverksatt januar 2014. Hoveddelen av utredningen er 
gjennomført i perioden februar – juli 2014. Følgende saker i tilknytning til prosjektet har vært 
behandlet av Helse Fonna sitt styre. 
 
24. juni 2013, sak 58/13A Revidert (revisjon 2) utviklingsplan for Helse Fonna HF med 
vedtak:  

Grunnlaget for oppstart av idéfasen som første trinn i «tidligfaseplanlegging er 
nedfelt i utviklingsplan Helse Fonna 2020 som ble godkjent av styret den 24. juni 
2013 i sak 58/13 A. I protokollen fra styremøtet fremkommer følgende:  

Mandatet vil greie ut forskjellige løysningar for Haugesund sjukehus med hovudfokus på «Alternativ 1» 
i utviklingsplanen, noko som inneber ei ny vestblokk. Med omsyn til økonomisk bereevne, behov på kort 
sikt, gjennomføringsevne og samfunns messig konsekvens står dette alternativet fram som det mest 
realistiske. Dette alternativet vil kunne løyse dei mest akutte behova, samstundes som det på lengre sikt 
gir moglegheit for vidare utbygging som skissert i utviklingsplanen. Administrerande direktør informerte 
styret i møtet om at mandatet òg vil gjere greie for økonomiske og administrative følgjer av ei idéfase. 

 
Vedtak: 
1. Styret i Helse Fonna HF vedtek den reviderte utviklingsplanen for Helse Fonna 2020. 
2. Styret i Helse Fonna HF ber administrerande direktør utarbeide mandat for idéfase for 

utbygging av Haugesund sjukehus som eit første trinn i oppfølginga av utviklingsplanen. 
3. Styret i Helse Fonna HF får mandatet for idéfasen til godkjenning. 

 
2. oktober 2013, sak 88/13, Mandat for idéfasen, Helse Fonna HF – Haugesund sjukehus 
 

Vedtak:  
1. Styret i Helse Fonna HF vedtek mandat for Idéfase for Haugesund sjukehus.  
2. Styret i Helse Fonna HF ber administrerande direktør sette i gang idéfasen i tråd med mandat, 

gjeldande lovverk og retningslinjer for denne type prosjekt, som eit første steg i oppfølginga av 
Utviklingsplan for Helse Fonna. 

 
24. september 2014, sak 61/14, Idéfaserapport Haugesund sjukehus 

Vedtak:  
1 Styret i Helse Fonna HF tar saka til orientering 
2 Styret i Helse Fonna HF ber administrerande direktør leggje fram Idéfaserapporten med dei   

  innspela som styret har gjort for avgjerd på styremøtet i oktober 2014 
 

30. oktober 2014, sak 77/14, Idéfaserapport Haugesund sjukehus 
Vedtak (Referatet er ikkje godkjent i skrivende stund) 
Alternativa som skal utgreiast i konseptfasen er: 

• Nullalternativet 
• Ny vestblokk, vidare utbygging mot nord 
• Ny nordblokk, etappevis utbygging 
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Styret i Helse Fonna HF ber administrerande direktør innarbeide endringane i idéfaserapporten og legge 
den fram for styret på nytt i ekstraordinært styremøte 17.11.14. 

Idéfaserapporten er en videreføring basert på utviklingsplan for Helse Fonna HF. Arbeidet i 
idéfasen er utført i henhold til føringer gitt i vedtak fra styret oktober 2013 i sak 88/13 Mandat 
for Idéfasen Helse Fonna HF – Haugesund Sjukehus. Som grunnlag for utredningen er også 
veileder for Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter brukt som et premissgivende dokument.   
 
Figuren nedenfor gir en oversikt på hvilken fase prosjektet har arbeidet i og hvilket beslutnings-
punkt idéfaserapporten innehar. Styresaken med vedlagt idéfaserapport er beslutningspunkt B2 i 
figuren.  
 

   
Hensikten med idéfasen er å gi styret i Helse Fonna HF en anbefaling om valg av konsepter og 
underlag for beslutning om videre utredning mot (B2). Dette krever at ulike alternativer 
identifiseres og utredes på et overordnet nivå, og at alternativene vurderes og sammenlignes utfra 
omforente forutsetninger om behov, mål, ambisjonsnivå, kapasitet og økonomi. Styret i Helse 
Fonna HF gav mandat for arbeidet som skulle utføres i idéfasen med mål og rammer.  
 
Dette oppdraget/arbeidet kan oppsummeres slik:  
• Gjennom idéfasen skal en identifisere mulige prinsipielle løsningsalternativer for å realisere 

foretakets målsetninger.  
• Mandatet skal gi oversikt over og være styrende for de sentrale forhold i idéfasen på en måte 

som virker retningsgivende og avklarende for alle aktører. 

Punktene nedenfor gir en oversikt over de alternative løsninger som ble skissert i mandatet.  
• «Nullalternativet» 
• Alternativ 1 Ny Vestblokk 
• Alternativ 2 Ny Nordblokk sammen med ny Vestblokk  
• Alternativ 3 Ny Nordblokk uten ny Vestblokk 
• Alternativ 4 Nytt bygg Psykisk helsevern 

 
For alle alternativene skal det utredes ulike alternativer for byggetrinn, tempo og investeringstakt 
som gjør at utbygging kan tilpasses foretakets investeringsevne, også om den endres. Behov for 
parallell oppgradering og tilpasning av eksisterende bygningsmasse må også tas hensyn til når den 
økonomiske bæreevnen beregnes. 
 
Det er gjort vurderinger omkring de fordeler og ulemper som er tilknyttet de ulike utbyggings-
alternativene. Det er videre hensyntatt vurderinger på vesentlige forhold som har betydning for 
en sjukehusutbygging. Dette gjelder avklaringer for tomteforhold, økonomiske beregninger, 
vurdering av ulemper tilknyttet pasientbehandlingen som kan oppstå ved en utbygging. Den 
økonomiske bærekraften til foretaket er beregnet. Dagens finansieringsmodell er lagt til grunn i 
beregningene. Denne modellen har 70 % lån og 30 % egenfinansiering. Utfra dette er foretakets 
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økonomiske bærekraft beregnet til 1 300 millioner kroner frem til 2020 og da med investering 
tidlig i perioden (2018 – 2019). 
 
Alternativene som er anbefalt å føre videre til konseptfasen, har vært vurdert ut fra minimums-
kriteriene som er anbefalt i veilederen. Disse er:  
 
Relevans - som betyr at de overordnede målene for foretaket må være oppfylt. (ift 
virksomhetens formål og mål, ref.: Plan somatikk, Psykiatriplan, Helse 2020) 
 
Gjennomførbarhet – som betyr at prosjektet kan utføres innenfor helseforetakets finansielle 
handlingsrom. (skal også sikre at det er fysisk gjennomførbart) 
 
Levedyktighet – som betyr at helseforetakets økonomiske bæreevne kan opprettholdes gjennom 
prosjektets levetid. (skal også vektlegge «Innholdsmessig levedyktighet»)  
 
Prosjektene skal være «liv laga». 
 
Alle alternative løsninger i idéfasen er også vist i investeringstabeller i dokumentet. Tabellene er 
detaljert med m2 og millioner kroner og viser nybygg i byggetrinn, ombygging og oppgradering.  
 
Arbeidet ble organisert med prosjektgruppe og styringsgruppe. Styringsdialog med Helse Vest 
RHF har pågått i idéfasen. 

2.2 Mål for idéfasen 
Plan for somatiske spesialisthelsetenester i Helse Fonna HF 2010-2020 (Plan Somatikk) strekker 
seg frem i tid til 2020. Målet med planen er å sikre trygge og nære spesialisthelsetenester for alle 
som bor i regionen. Endringene på sykehusene i Helse Fonna skal skje innenfor de til en hver tid 
tilgjengelege økonomiske rammene. 

Plan for somatiske spesialisthelsetenester legger til grunn at pasientene skal få behandling nærme 
der de bor og at dagens sykehusstruktur skal oppretholdes. Det er et prinsipp at en skal 
desentralisere de tjenestene en kan  - og sentralisere de tjenestene en må. Samtidig skal kvalitet 
være avgjørende for om de ulike behandlingstilbudene blir opprettholdt, eller om det blir startet 
nye behandlingstilbud.  
 
Både demografiske endringer og medisinsk utvikling er hensyntatt for det fremtidige 
tjenestetilbudet. Det vil fremover bli en forskyvning av alderssammensettingen i befolkningen, og 
tallet på eldre vil øke. Det er viktig for Helse Fonna å gi et tilbud til eldre og kronikere nær der de 
bor. Det vil innebære en styrking av den indremedisinske virksomheten som for eksempel hjerte-, 
lunge-, nevrologi og slagbehandling og spesialiserte helsetjenester til eldre med sammensatte 
lidelser. Dette gjelder for alle sykehusene i Helse Fonna. 
 
Plan for psykisk helsevern i Helse Fonna er en plan for hele ansvarsfeltet, knyttet til 
tjenestetilbudet for pasientgrupper som har psykiske lidelser og/eller er rusmiddelavhengige. Plan 
for psykisk helsevern legger føringer for hvordan Helse Fonna skal videreutvikle faglig gode, 
tilgjengelige, likeverdige og effektive tjenester i bærekraftige fagmiljø.  
 
Planen har et perspektiv som balanserer det langsiktige med det kortsiktige. Planen trekker linjene 
for hvordan tjenestetilbudet til de aktuelle pasientgruppene skal utvikles på lang sikt, samtidig 
som den peker på behovet for tiltak som skal ha rask effekt. 
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For å møte nasjonale og regionale føringer samt endringer i sykdomsbildet i befolkningen må en i 
større grad arbeide ambulant og ha fokus på tidlig intervensjon i spesialisthelsetjenesten. En må 
sikre at det er fagmiljø med tilstrekkelig fagkompetanse til å behandle moderate til alvorlige 
psykiske lidelser samt å kunne rettlede kommunehelsetjenesten. 

Strategien for Helse Fonna ble vedtatt av styret i Helse Fonna HF i 2013. Visjon, verdier og mål 
er felles for hele foretaksgruppen i Helse Vest RHF. Planen peker på de overordnede målene for 
Helse Fonna.   
 
Prosjektet «Idéfase Haugesund sjukehus» sitt overordnede mål er å legge til rette for et mer 
driftseffektivt sjukehus som understøtter god pasientbehandling, utvikling av behandlings-
metoder, samhandling med andre og kommunehelsetjenesten og gode arbeidsplasser for ansatte. 
 
Samfunnsmålet er å sikre langsiktige løsninger for å oppnå et helsemessig godt og samfunns-
økonomisk effektivt tilbud til befolkningen i foretakets ansvarsområde. Idéfasen skal basere seg 
på de føringer som fremkommer som følge av nasjonale verdier og Helse Vest sin utvikling av 
helsetjenester sett i langsiktig perspektiv (Helse Vest, Helse 2020) 
 
Idéfasen skal, med bakgrunn i utviklingsplanen, presisere behovet for og identifisere mulige, 
prinsipielle løsningsalternativer ift utfordringer på Haugesund sjukehus jf. Veileder for tidlig-
faseplanlegging i sykehusprosjekter. Dette omfatter både virksomhetsmessig og fysiske bygnings-
messige løsninger (investeringsprosjekt).  I arbeidet tas det utgangspunkt i visjon, verdier og mål 
for Helse Fonna HF, sett i et samfunnsmessig og faglig perspektiv. 
 
Resultatmål for prosjektet er å etablere en idéfaserapport som gir tilstrekkelig grunnlag for å fatte 
beslutning om å igangsette konseptfasen (B2). 
 
I idéfasen beskrives befolkningsutvikling, behov for aktivitetsøkning og hvilket arealbehov som 
er nødvendig for Haugesund sjukehus i 2020. Alternativene som anbefales vil gi generalitet, 
fleksibilitet og elastisitet i et lengre perspektiv, som kan møte den demografiske og medisinske 
utviklingen. Arealbehovet kan løses med nybygg i flere byggetrinn og ombygging/ rehabilitering 
av eksisterende bygg. Hvordan et eventuelt nybygg kan løses i forhold til tomt og eksisterende 
bygningsmasse, og hvorvidt sykehuset kan opprettholde drift under byggeprosessen må utredes 
nærmere i konseptfasen. 
 
Idéfasen er gjennomført innenfor de ressursrammene som ble tildelt prosjektet og som inkluderte 
kostnader til eksterne rådgivere, men som ikke inkluderte kostnader knyttet til intern ressursbruk 
i Helse Fonna. 
 
Behandling av idéfaserapporten skjer iht det regionale helseforetakets styringssystem med 
behandling og vedtak i styret for Helse Fonna HF og Helse Vest RHF.  Det skal vedtas:  
 
•  Hvilke alternative løsninger som kan videreføres i konseptfasen 
•  Mandat og rammer for konseptfasen 
•  Plan for gjennomføring av konseptfasen. 
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2.3 Organisering og prosess i idéfasen 
Prosjektet har arbeidet i idéfasen i tråd med krav i styrevedtak, mandat for idéfasen og struktur og 
instrukser fra veileder. Det er lagt til grunn overordnede dokumenter som Helse 2020 og strategi 
Helse Fonna 2014 - 2018, Plan somatikk og Plan for psykisk helsevern som er: 
  
• Trygge og nære helsetjenester 
• Heilskapelig behandling og effektiv ressursbruk 
• Fremtidsrettet kompetanseorganisasjon 
 
Prosjektet har i idéfasen vært organisert med en prosjektgruppe og en styringsgruppe. 
Prosjekteier er administrerende direktør Helse Fonna HF. Figuren nedenfor viser organiseringen 
i idéfasen: 

 
 

 
 

Styringsgruppen har bestått av administrerende direktør sin ledergruppe under ledelse av 
administrerende direktør. 
 

Styringsgruppen har hatt følgende sammensetning:  

Olav Klausen   Administrerende direktør (leder) 
Leif Terje Alvestad  Områdedirektør Intern service 
Berit Haaland   Klinikkdirektør Kirurgisk 
Anne Hilde Bjøntegård  Klinikkdirektør medisinsk service  
Laila Nemeth    Klinikkdirektør medisin 
Kenneth Eikeset   Klinikkdirektør psykisk helsevern 
Reidun R. Mjør  Klinikkdirektør somatikk Stord 
Jan Håvard Frøyland   Økonomi og finansdirektør 
Helga S. Onarheim   HR direktør 
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Kjellfrid Laugaland  Fagsjef (fram til 1. mai 2014) 
Haldis Ø. Lier   Fagdirektør (fra 1. mai 2014) 
Margareth Langebro  Kommunikasjonssjef 
Randi Guddal    Hovedverneombud 
Oddvin Næsse   Tillitsvalgt 
 

Prosjektgruppen har hatt følgende sammensetning:  

Vidar Støyva    Prosjektleder, seksjonsleder eiendom, Internservice område 
Trond Einar Kosberg  Vikanes Bungum Arkitekter AS 
Nils Vikanes   Vikanes Bungum Arkitekter AS 
Margareth Langebro   Kommunikasjonssjef 
Heine Hagenberg  Seksjonsleder, Klinikk for psykisk helsevern 
Turid Mattson   Funksjonsleder Alderpsykiatrisk, Klinikk for psykisk helsevern 
Anna Marie Tveita  Seksjonsleder laboratoriemedisin, Medisinsk service klinikk 
Harald Nes   Overlege radiologi, Medisinsk service klinikk 
Jan Håvard Frøyland  Økonomi og finansdirektør, Økonomi område 
Bjørn Nedrebø   Klinikkoverlege, Medisinsk klinikk 
Ineke HogenEsch  Seksjonsleder Nevrologi/slag, Medisinsk klinikk 
Helge Espelid   Seksjonsoverlege, Kirurgisk klinikk 
Sidsel Petrine Vetås  Seksjonsleder føde/gyn, Kirurgisk klinikk 
Leif Victor Wee  Seksjonsleder teknisk, Internservice område  
Geir Søndenå   Seksjonsleder medisinsk teknisk, Medisinsk service klinikk 
Jens Ove Hovda  Seksjonsleder service, Internservice område 
Jostein Havnerås  Brukerrepresentant 
Laura Lill Haavik  Foretaks tillitsvalgt 
Astrid Hausken  Verneombud 
Åse Amdal Kristiansen  Referent 
 
Prosjektgruppen har hatt 13 møter hvor drøfting og vurdering av de ulike oppgavene har vært 
agendaen.  
 
Styringsgruppen har hatt 5 møter. 
 
Det er utført 3 dialogmøter med Helse Vest RHF.  
 
Vikanes Bungum Arkitekter AS har gjennom rammeavtale vært konsulent i idéfasen og bistått 
med utarbeiding av mulighetsstudien, plan og mandat for konseptfasen. Vurderinger for teknisk 
tilstand og tilpasningsdyktighet av eksisterende bygningsmasse bygger på gjennomgang og 
analyser som er utført i Utviklingsplan med Multimap og bygningsmessig egnethet som underlag. 
 
Interessentanalyser: 
Ved en større utbygging og rehabilitering er det mange interessert som deltar, eller viser interesse 
for, prosjektet. Dette gjelder både internt i foretaket og i samfunnet for øvrig. Det er viktig for 
Helse fonna HF å utarbeide en interessentanalyse i prioritert rekkefølge. Det vil bli lagt ved 
aktuelle tiltak som vedlegg til interessentanalysen. Interessentene må betegnes som både interne 
og eksterne. Interessentene sin prioritet kan og vil bli endret i overgang fra idefase til konseptfase. 
Interessentene kan også betegnes som målgruppe i en fremtidig kommunikasjonsplan. 
 
Prioritert interessentanalyse: 

1. Ansatte, tillitsvalgte og verneombud 
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2. Styret i Helse Fonna HF 
3. Helse Vest RHF 
4. Haugesund kommune 
5. Offentlige og private naboer til eksisterende sykehus i Haugesund 
6. Statens vegvesen 
7. Brukere, fagmiljø 
8. Politisk miljø lokalt og eventuelt sentralt 
9. Omkringliggende kommuner 
10. Media 

Det er avholdt en rekke møter internt i foretaket, dialogmøter med Haugesund kommune i 
forhold til tomtespørsmål og generell informasjon om prosjektarbeidet. I møtene med 
Haugesund kommune har i tillegg representanter fra Haugaland vekst AS og Høgskolen Stord 
Haugesund deltatt. Alle nevnte interessenter er viktige bidragsytere og samarbeidspartnere videre 
framover i prosjektarbeidet. En aktivitetsoversikt over dialog/møter som har funnet sted med 
interessentene er vedlagt.  

2.4 Aktiviteter gjennomført I idéfasen 
• Nødvendige oppdateringer og suppleringer av nåsituasjonen. 
• Alle aktivitetsdata for Haugesund sjukehus som er benyttet i utarbeidelsen av utviklings-

planen er fra 2010. Dette danner grunnlag for framskriving til 2020. Det er ikke påpekt 
større avvik i tallgrunnlaget sammenlignet med 2013 som skulle tilsi at framskriving av 
aktivitet og arealbehov må beregnes på nytt. 

• Gjennomføring av et idé søk som viser bredden i mulige alternative løsninger som er 
beskrevet i Mandat for idefase Haugesund sjukehus. I idéfasen er det presisert hvilke 
alternative løsninger som anbefales videreført og utredet i konseptfasen. Alternativene skal 
være reelle og kunne skilles klart fra hverandre. 

• Utarbeidelse av mandat for konseptfasen. 
 

3 Nåsituasjon, behovsanalyse og utviklingsmuligheter 
Idéfasens utredningen bygger på Helse Fonna HF utviklingsplan revisjon 2 som har et 
tidsperspektiv fram til 2020. De utbyggingsalternativene (bortsett fra nullalternativet) som er 
foreslått videreført i konseptfasen vil legge til rette for videre utvikling av bygningsmassen for å 
dekke et perspektiv mot 2040.  
Idéfaserapporten vil omhandle utredninger og konsekvenser for somatiske helsetjenester og 
psykisk helsevern på sjukehusnivå i Haugesund. Dette på grunn av at foretakets arealer for 
Distrikt Psykiatrisk Sentre er vesentlig bedre, nyere og tilpasset de føringer som var lagt til grunn i 
«opptrappingsplanen for psykisk helse»  

3.1 Nåsituasjonen 
Helse Fonna HF betjener en befolkning som pr. 2010 var 170.432, Haugesund sjukehus betjener 
av disse 110.272 (2010), (115.104 i 2013), og har pr. desember 2013 1257 årsverk (somatikk), og 
235 årsverk (psykiatri) fordelt på 2204 ansatte. I tillegg kommer til enhver tid ca. 150 studenter.  
Befolkningen har økt med 11 % siden foretaket ble opprettet i 2002 frem til 31.12.2013. Antall 
behandlede pasienter øker hvert år. Haugesund sjukehus har arealknapphet og dårlig bygnings-
teknisk standard. Dette går ut over drift i sentrale deler av bygningsmassen som omfatter viktige 
somatiske funksjoner. En forventer at problemer med teknisk anlegg og infrastruktur vil øke 
vesentlig frem mot 2020. 
 

Idéfaserapport Haugesund sjukehus 



 

12 

I forbindelse med planleggingen for den videre utviklingen av helseforetaket, fikk Multiconsult i 
oppdrag å gjennomføre en overordnet bygningsteknisk kartlegging og vurdering av helse-
foretakets eksisterende bygningsmasse. Arbeidet ble avsluttet i november 2011. Kartleggingen 
avdekket at store deler av bygningsmassen har varierende og dårlig teknisk tilstand. 
 

 
Oversikt Haugesund sjukehus 
 
Byggeår: Gammelblokk 1929, Midtblokk, Sørblokk og Østblokk 1977, Vestblokk 1987/2000, Psykiatrisk 
bygg 1988, Vaskeribygg 1957. 
 
Haugesund sjukehus har i dag 230 somatiske senger til disposisjon. Liggetidene er relativt stabile 
og er nå registrert til gjennomsnitt 4.6 dager. (2010) 
 
Foretaket har behov for mer behandlingsarealer og i kommende år også areal for utvidelse av 
sengekapasiteten. Noe av dagens arealer trenger betydelig rehabilitering for å være funksjonelle. 
Det er en utfordring å få utført da alle tilgjengelige arealer er nødvendige i den daglige 
pasientbehandlingen. Det er svært vanskelig, og i flere tilfeller ikke mulig å kunne oppgradere 
pasientarealer der det foregår daglig drift.  
 
Den gjennomsnittlige alderen for bygningsmassen på Haugesund sjukehus er beregnet til 29 år 
(2011), og viser at kun 35 % av bygningsmassen kvalitetsmessig er å betrakte som 
god/tilfredsstillende. Den tekniske tilstanden er dårlig for arealer som omfatter østblokk 
(laboratorie/patologi), Midtblokk og Sørblokk (sengeposter/operasjon). 
 
Nåsituasjonen for de medisinske fagfeltene i foretaket er noe ulik. Laboratoriefagene har areal 
knapphet og dårlig teknisk tilstand på bygningsmassen. Dette gir begrensninger på utvikling av 
nye metoder, hensiktsmessig arbeidsflyt, utdanning og rekruttering.  
 
Begrensninger innen laboratoriefagene vil også gå ut over en rekke andre fagfelt, som for 
eksempel kreftbehandling.  
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Akuttmottaket har arealutfordringer i forhold til pasientvolum. Behovet for medisinsk teknisk 
utstyr er økende. Eksempelvis er areal for vedlikehold og service for utstyrsparken allerede i dag 
for knapt og ikke egnet (Seksjon for medisinsk teknikk). Det vil også være behov for arealer 
innenfor ulike støttefunksjoner som lager, miljø/avfallshåndtering, sengevask og reparasjon. 
Innen psykisk helsevern er sykehusenhetens utforming mindre egnet, selv om den bygnings-
messige tilstanden ikke er kritisk. I følge Multimap rapporten har bygningsmassen som benyttes 
av psykisk helsevern en tilstandsgrad på 1,65.  
 
Behovet for nærhet mellom somatikk og psykisk helsevern må hensyntaes i det videre arbeid. 
 
Sengepostene i midtblokk er i dårlig bygningsmessig stand og lite hensiktsmessige. I store deler av 
bygningsmassen er teknisk infrastruktur og anlegg utdatert.  Enheten for dagkirurgi har areal-
knapphet og er lite hensiktsmessig. Dagbehandlingsenheter som onkologisk dagenhet og dialyse 
har arealknapphet og er lite hensiktsmessig. Kirurgisk poliklinikk har arealknapphet og er lite 
hensiktsmessig. 
 
I M-blokk og S-blokk trenger infrastruktur omfattende rehabilitering og vedlikehold, noe som har 
hatt, og vil få konsekvenser for videre drift (operasjonsavdeling, fødeavdeling). Behovet for 
viktige diagnostiske hjelpemidler som for eksempel radiologiske undersøkelser vil øke og må tas 
hensyn til.  
 
Gjennomgående er det somatikken ved Haugesund sykehus som har de dårligste bygnings-
tekniske og arealmessige forhold. Enkelte bygningsmessige forhold er i ferd med å bli kritisk og 
den tekniske infrastrukturen er dårlig, noe som allerede i dag går ut over daglig drift. Det 
forventes at utfordringene vil øke. Det er derfor vesentlig at byggearbeider starter raskt og at nye 
løsninger kan etableres i et 2020 perspektiv. 
 
Branntekniske forhold: 
Haugesund sjukehus søkte og fikk i 2002 godkjent dispensasjon på forhold knyttet til brann-
tekniske avvik fra vanlige preaksepterte løsninger. Ved en større rehabilitering av bygningene vil 
dispensasjonen ikke lenger være gjeldende, og en må forholde seg til gjeldende forskrifter. Den 
største utfordringen er knyttet til nedbøyning av dekke, hvor en kan være nødt å etablere bærende 
seksjoneringsvegger. Konsekvensene av dette må utredes videre i en konseptfase. 
 
Parkeringssituasjon: 
Sjukehuset har pr i dag 465 p-plasser som er omtrent halvparten av behovet. Et behov som 
sannsynligvis vil øke i tiden fremover. Det er underkapasitet på parkeringsplasser både for 
pasienter, pårørende og ansatte. Haugesund sjukehus har ingen restriksjoner på hvem som kan 
parkere på sjukehusområdet. Ved ferdigstillelse av HSR`s nybygg, vil parkeringsproblematikken 
eskalere ytterligere. Det er utarbeidet en rapport på bakgrunn av at HOD i 2008 ga de regionale 
helseforetakene i oppdrag å kartlegge og vurdere parkeringssituasjonen ved landets sjukehus. 
Ref.: Parkering ved landets sykehus, rapport ved De regionale helseforetakene. 
 

- Ved tilrettelegging av parkering ved sjukehusene skal pasienter og pårørende som er avhengig av 
bil som transportmiddel prioriteres. 

3.2 Befolkningsframskriving   
Befolkningsutviklingen som er lagt til grunn for idéfase utredningen er i tråd med SSB middels 
nasjonal vekst fra 2010 og frem til 2020  og 2040.  Utviklingsplanen viser en betydelig 
befolkningsøkning i Haugesund sjukehus sitt ansvarsområde. Med middels vekst vil befolkningen 
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øke med 16 % fram til 2020. Som tabellen nedenfor viser er det aldergruppene fra 67-79 år som 
øker mest. 
 

 
Tabell 1: Befolkningsframskriving av opptaksområdet for somatikk Haugesund sjukehus 
 

 
Tabell 2: Befolkningsframskriving av opptaksområdet for psykisk helsevern 

3.3 Aktivitet 
Helse Fonna HF skal dekke befolkningens behov for spesialisthelsetjenester. Planverkene Plan 
somatikk og Plan for psykisk helsevern beskriver tjenestetilbudet i Helse Fonna og ønsket 
utvikling frem mot 2020. Plan somatikk slår blant annet fast at en del tilbud bare skal være ved 
Haugesund sjukehus. Eksempler er er: spesialitet i Onkologi, Nevrologi, Nevrologisk slagenhet, 
Barnehabilitering, spesialitet i Infeksjonsmedisin, Kreftkirurgi innen bryst, urologi, mage- og 
tarm, Karkirurgi, Øre-nese-halssykdommer, Øyesykdommer, behandling av små barn samt 
fertilitetsutredning og behandling. Dette innebærer også at servicefunksjoner som for eksempel 
patologi må finnes ved sykehuset. Plan Psykisk helsevern peker på at det er nødvendig å spisse og 
sentralisere behandling av for eksempel psykose og rusbehandling som må skje i sykehus. For 
eksempel er Ruspost, Nevropsykologi, sengepost for Alderspsykiatri og Barne- og 
ungdomspsykiatri lagt til Haugesund. 
Kunnskap om den demografiske utviklingen er viktig for å kunne planlegge og legge til rette for  
gode tjenester. Befolkningsutviklingen og framskrivingen av denne er et viktig hjelpemiddel i 
planleggingen. Det er ulik forbruk av helsetjenester blant de forskjellige aldersgruppene i 
befolkningen, og det er derfor viktig å se på utviklingen innenfor de ulike aldersgruppene. 
Befolkningsutviklingen innebærer at foretaket må planlegge for en kapasitetsøkning i fremtiden til 
tross for krav til omstilling og effektivisering av virksomheten. Beregningene av forventet 
fremtidig aktivitet i foretaket baserer seg på befolkningsveksten, den demografiske utviklingen og 
forventet utvikling i sykelighet - men også på en omfattende effektivisering av fremtidens 
sykehusdrift. En forventer kortere liggetid, ingen langliggere, operativ virksomhet som omgjøres 
til dagbehandling samt resultater av samhandlingsreformen. Deretter er det brukt modeller for å 
beregne forventet totalt arealbehov for fremtidens spesialisthelsetjeneste ved Haugesund 
sjukehus. Forventet framtidig aktivitet vises i tabellene under.  
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Tabell 3: Oppsummering av framskrevet aktivitet somatikk Haugesund 
 

 
Tabell 4: Elektive korttidsopphold Haugesund 
 

 
Tabell 5: Øyeblikkelig hjelp – korttid 1-2 døgn Haugesund 
 

 

 
Tabell 6: Beregnet elektiv aktivitet somatikk som overføres fra døgn til dagbehandling 2020 og 
2040 
 

 
Tabell 7: Aktivitet 2011 for sjukehuspsykiatri Haugesund 
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3.4 Omstilling og effektivisering 
Det er et økende gap mellom forventninger til helsetilbud og det som mulig å tilby innenfor de 
gitte rammer. Det er en generell forventning til helseforetakene om pasientfokusert behandling 
og samtidig kostnadseffektiv sykehusdrift. Ved planlegging av nye sykehus er omstilling og 
effektivisering nødvendig for å skape et bærekraftig fremtidsrettet sykehus. 
 
Hoved innsatsområder for omstilling og effektivisering er:  
• Utnytte maksimalt et nytt sykehusbygg, åpningstider, nye IKT løsninger, avansert og 

effektivt utstyr.  
• Motiverte og endringsvillige ledere og medarbeidere  
• Brukerfokusert pasientbehandling og god praksis  
• Satsing på forskning og kompetanseutvikling  
• Moderne effektive løsninger for fellestjenester  
• Økonomisk bærekraftig utvikling gjennom god økonomistyring  
• Godt arbeidsmiljø for ansatte og pasientmiljø  
• Sambruk av areal, rom og utstyr 
• Lederfokus og gjennomføringsevne 
• Gevinstrealisering gir grunnlag for byggeprosjektets positive økonomisk bæreevne 

 
Nytekning  
• Et nybygg vil legge til rette for å ta i bruk moderne, driftseffektive løsninger  
• Et nybygg vil skape et miljø for kreativ tekning  
• Et nybygg vil legge til rette for bedre pasientforløp 
• Et nybygg vil kunne legge til rette for samarbeid mellom seksjoner og klinikker 
• Et nybygg vil kunne legge til rette for organisatorisk nytenkning  
 
Resultat og gevinstrealisering  
• Reduksjon i liggetid på grunn av mer hensiktsmessige areal 
• Konvertering fra innleggelse til dagkirurgi på grunn av bedre fasiliteter for dagkirurgi 
• Overføring av pasienter til primærhelsetjenesten (samhandlingsreformen)  
• Forbedrede behandlingstilbud og pasientforløp  
• Driftseffektive teknologiske løsninger  
• Endring i funksjoner/ressurser/årsverk  
• Bedre pasienttilfredshet  
• Mindre sykehusinfeksjoner/reinnleggelser 
• Mindre miljøbelastning. 
 

3.5 Framtidig arealbehov 
Haugesund sjukehus disponerer i dag et areal på ca. 57.000 m2 bruttoareal brukt til sjukehus-
formål, herav er 40.600 m² sjukehusfunksjoner uten tverrgående trafikkareal og tekniske arealer. 
Det forventede arealbehovet i 2020 vil være 64.153 m2. I disse beregningene er det antatt en 
reduksjon i gjennomsnittlig liggetid på 12 % i 2020 sammenlignet med 2010. (Gjennomsnittlig 
liggetid er redusert med 12 % fra 2006-2011 på landsbasis). 
 
Realvekst i befolkningens behov for spesialisthelsetjenester fram mot 2020 er for Helse Fonna 
satt til 0,4 %, dette er basert på langtidsbudsjett Helse Vest RHF og Helse Fonna HF. 
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En nasjonal kartlegging av eiendomsmassen utført i 2008 viste et landsgjennomsnitt på 1m² per 
innbygger, i Helse Vest var tallet 0,9m². For Haugesund sjukehus er tallet i dag på 0,5m² per 
innbygger. 
 
Disse og andre usikkerhetsmomenter i beregningene gjør at planleggingen av nye sykehusarealer 
må ha en generalitet, fleksibilitet og elastisitet som kan møte ikke bare de demografiske 
utfordringene, men også utviklingen innenfor bl.a. medisinskteknisk utstyr og nye behandlings-
former.  
 
Med generalitet menes her bygningens og strukturens evne til å benyttes til ulike funksjoner uten 
endring eller ombygging. Med fleksibilitet menes bygningens endringsdyktighet og tilpasning til 
andre funksjoner uten å endre basisinstallasjonene eller konstruksjonen. Med elastisitet menes 
mulighet for å utvide bygninger, slik at en tilfører nye fløyer eller etasjer når det oppstår nye 
arealbehov eller nye funksjoner som må plasseres i nybygg. 
 
Gjennom beregning av framtidig aktivitet, inkludert mulige omstillinger og nåværende areal 
standarder, har en kommet fram til at det i forhold til nybyggstandard er 11.000 m² for lite 
sjukehusareal ved Haugesund sjukehus i et langt tidsperspektiv.  
 
    Programareal 2020 Eksisterende areal Differanse 

    Programert 
areal netto 

Brutto/
netto 
faktor 

Program 
areal brutto 

Netto areal 
avdeling 

Brutto
areal 

Brutto-
areal 

1 Akuttmottak/observasjonspost/ 
prehospitale tjenester 1 581   2 672 816 1 104 -1 568 

2 Somatikk, 
poliklinikker/dagavdelinger 4 005   6 749 5 213 7 141 392 

3 Somatikk, døgnbehandling 9 261   15 267 10 665 14 944 -323 

4 Medisinsk service 4 594   7 533 3 861 5 006 -2 527 

5 Intern service og administrasjon 12 635   19 718 9 708 12 435 -7 283 

  Sum somatikk I 32 076   51 939 30 263 40 630 -11 309 

  Sum somatikk II   2,00 64 152   57 146 -7 006 
                
9 Psykiatri 3 433 1,8 6 179 4 100* 5 400 -779 

                

  Sum totalt 35 509   70 331 34 363 62 546 -7 785 

 
Tabell 8: Programareal 2020 Haugesund sjukehus 
*Arealet er inklusiv artium på 800 kvadrat. 
 
Forklaring Tabell: 
Programareal 2020: Utviklingsplanens arealvurdering  
Programareal netto: Sum av nettoareal av bruksrom, dvs. innvendig areal  
Brutto/nettofaktor: Faktor for å beregne bruttoareal av en avdeling  
Programareal brutto: Avdelingens bruttoareal  
Eksisterende arealer: Arealanalyse av eksisterande avdelingar  
Netto areal avdelinger: Sammendrag av oversikt fra sjukehuset  
Bruttoareal: Bruttoareal målt på tegning  
Differanse: Differanse mellom programareal brutto og bruttoareal målt på tegning  
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Sum I: Areal som benyttes til sjukehusformål (sjukehusareal), det viktigste areal i mulighets-
studien. Dette er summen vi har lagt vekt på.  
Sum II: Sjukehusets samlede areal 
I tillegg kommer areal for funksjoner som flyttes fra de blokkene som må rives eller rehabiliteres. 
 
Funksjon Areal (brutto) 
Generell for underdekning av areal ift dagens arealstandard 11.000 m² 
Erstatning for M blokk 11.200 m² 
Erstatning for Ø blokk 3.800 m² 
Erstatning for psykiatri 5.400 m² 
Sum I 31.400 m² 
Tverrgående trafikkareal, 7 % av sum I 2.200 m² 
Tekniske arealer, 17 % av sum I 5.300 m² 
Sum II Samlet areal behov 38.900 m² 

Tabell 9: Arealbehov 2020 Haugesund sjukehus 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Tabell 10: Beregnet antall normale senger i 2020og 2040 (230 somatiske senger i 2010) 
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Tabell 11: Beregnet kapasitets og arealbehov 2020 og 2040 Haugesund sjukehus 

3.6 Utviklingsmuligheter for å innfri arealbehovet 
I forbindelse med utarbeidelse av utviklingsplan for Helse Fonna HF har Hospitalitet AS og 
Momentum Arkitekter AS gjort delutredninger for ulike alternative fysiske løsninger for utvikling 
av bygningsmassen til Haugesund sjukehus, basert på nybygg lokalisert på eksisterende tomt. 
 
Tomteforhold 
Helse Fonna HF eier tomten som er regulert til sjukehusformål. Naboområdene i vest, sør og øst 
er regulert til boligformål. Volumstudien (se illustrasjoner under alternativene 3.9) utført i 
idéfasen viser at det er plass til opp mot 60.000 m² nybygg på eksisterende tomt. 
 
Arealstandarder og utnyttelsesgrader 
Utnyttelsesgrader betyr gjennomsnittlig antall overnattinger per år per sengeplass (365=100 
prosent utnyttelse) og hvor mange timer per dag og dager per år et rom forutsettes å være i bruk. 
Det siste gjelder for dag- og polikliniske funksjoner, operasjon og billeddiagnostikk. For 
operasjon og billeddiagnostikk inngår også en supplerende forutsetning om andel av 
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virksomheten som utføres på dagtid på normale virkedager. I tillegg inngår tall for tid per 
aktivitet, f.eks. tid per poliklinisk konsultasjon (basert på gjennomsnittstid).  
 
Arealstandarder betyr en beregningsstandard (basert på erfaringstall) for en type funksjon, f.eks. 
kvm per seng i et sengeområde, kvm per operasjonsstue eller kvm per poliklinisk 
konsultasjonsrom. 
 
Det er ved beregning av sengetallet benyttet de sengeutnyttelsesgrader som vist nedenfor. 
 

 
Tabell 12: Utnyttelsesgrader 
 
Helse Fonna HF har for operasjon og poliklinikk valgt en åpningstid på 8 timer/ 230 dager. 

 
Behandlings- og undersøkelsesareal i sykehus representerer kostbare investeringer. Tradisjonelt 
har arealet en lav utnyttelsesgrad da det utnyttes hovedsakelig i normalarbeidstidens kjernetid. 
Sykehusene i Norge er pålagt å arbeide for bedre utnyttelse av areal og utstyr. Det er et mål at 
planlagt drift skal kunne skje mellom 06:00-21:00, noe som vil gi 15 timer per dag 240 dager i 
året.  
 
Realiteten i dag ligger anslagsvis vanligvis på 7-8 timer per dag 230 dager i året. En økning til 15 
timer vil redusere kapasitets- og arealbehovet for de aktuelle områdene med rundt 25 %. Det vil 
først og fremst gjelde billeddiagnostikk og poliklinikkområdene. Investeringskostnadene som 
spares må ses opp mot økte driftsutgifter. Dette er strategiske valg som må avklares tidlig i 
konseptfasen. I et foretak med tre sykehus, døgndrift på tre lokalisasjoner, ambulering og vakt-
ordninger med lavt antall deltakere er det mindre realistisk å se for seg en effektiv drift fra kl 06-
21 på grunn av vaktordninger og små enheter/avdelinger. 
 
I utviklingsplanen til Helse Fonna er det lagt til grunn 8 timer per dag 230 dager i året. Dette 
tilsvarer 46 uker pr. år (mandag-fredag), og er også grunnlaget som er brukt i idéfasen. I konsept-
fasen vil åpningstider og arealeffektivitet bli revurdert ut i fra gjeldene avtaleverk med hoved-
organisasjonene, tallet på medarbeidere, vaktordninger og mulig fleksibilitet til lokaler. 

3.7 Beskrivelse av alternativene  
Alternativene i mandatet er hentet fra mulighetsstudiene i utviklingsplanen som er utarbeidet av 
Hospitalitet AS og Momentum Arkitekter AS og er beskrevet i egen rapport. 
  
Alternativene har store forskjeller i antall kvadratmeter nybygg, og behovet for rehabilitering av 
eksisterende bygg vil variere. Dette er også med på å komplisere sammenligning av alternativene, 
prosjektgruppa har lagt vekt på en trinnvis utbygging som er tilpasset foretakets investeringsevne 
også med hensyn til rehabilitering av eksisterende bygg for og oppnå et helsemessig godt og 
samfunnsøkonomisk effektivt tilbud til befolkningen. 
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I dette kapittelet beskrives kun en kort oppsummering av de fire alternativene som er tatt med fra 
utviklingsplanen.  
 
Haugesund sjukehuset er et kompakt anlegg som ligger midt i byen. Store deler av tomte-
ressurser er utnyttet. I følge arealoversikten (Tabell 08) er det i dag ca. 40.630 m² bruttoareal brukt 
til sykehusformål. Det forventede (program) arealbehovet i 2020 vil være 51.938 m2. 
 
Flere avdelinger som laboratorier, operasjon, føde, sengeavdelinger og dagkirurgi ligger i 
bygninger som har dårlig teknisk tilstand og må fornyes. I tillegg er planløsningen ikke optimal 
med tanke på arealutnyttelse, areal for de behov avdelingen har og med tanke på dagens krav til 
standard. Disse avdelingene er anbefalt flyttet inn i nye bygg. Andre avdelinger kan enten 
rehabiliteres eller legges i nybygg, dette vil være avhengig av hvilken utbyggingsstrategi som 
velges. En må også ta hensyn til Helsefaglige styringsmål som kommer i styringsdokumentet til 
Helse Fonna HF, som eksempel nevnes etablering av tverrfaglig diagnosesenter i 2014. 
Det er i henhold til mandat utredet følgende alternativer: 
 
• «Nullalternativet» 
• Alternativ 1 Ny Vestblokk 
• Alternativ 2 Ny Nordblokk sett sammen med ny Vestblokk 
• Alternativ 3 Ny Nordblokk uten ny Vestblokk 
• Alternativ 4 Nybygg for psykisk helsevern på østsiden av Karmsunds gata 
 
Vurderingskriterier som er lagt til grunn:  

• Legge til rette for videre utbygging ut over 2020 perspektiv 
• Legge til rette for oppstart før 2020 
• Sikre kvalitet, pasientsikkerhet og helhetlige behandlingsforløp. 
• Utnytte tomtereserver best mulig 
• Bygge nytt for prioriterte avdelinger og frigjøre bygg for rehabilitering 
• Rasjonelle eksterne og interne forbindelser inklusiv parkering 
• Inngå i helhetlig plan.  
• Tiltak i fraflyttede blokker.  
• Effekt av investeringen.  
• Omdømme  
• Rekruttering 
• Unngå midlertidige/ provisoriske løsninger 

 
Kostnadene er oppgitt som forventede investeringskostnader på anslagsnivå. Som gjennom-
snittlig kostnad for utbyggingsalternativene er det benyttet 67.000 kr/m² for nybygg somatikk, 
15.000 kr/m² for parkeringsareal, og 45.000 kr/m² for rehabilitering/ ombygning av eksisterende 
bygningsmasse (alle inklusiv mva og utstyr, typisk 15 % av kostnaden).  
 
Det ble i styringsgruppen den 20.05.14 besluttet å legge til grunn Prosjektrapport II Miljø og 
klimatiltak innen bygg og eiendomsforvaltning i spesialisthelsetjenesten. Rapporten stiller høye 
krav til klimautslipp, energibruk, materialbruk og rive- og bygg avfall. Analyser utført i andre 
foretak viser at det er en usikkerhet knyttet til om passivhus standard er gjennomførbar, om den 
gir besparelsen som antas. Beregninger (ref. Østfold sykehus) indikerer økte investerings-
kostnader i størrelsesorden 3.800,- kr/m². Estimert pris på 67.000 kr/m² er inkludert kr 3.800,- 
kr/m². 
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3.8 Nullalternativet 
Krav gitt i veileder: 
Nullalternativet skal vise krav til kostnadsoptimal utvikling av bygget for å opprettholde 
akseptabel ytelse for virksomheten over byggets resterende levetid. Dette er den aktuelle 
og relevante løsningen hvis investeringsprosjektet ikke kan gjennomføres. 
 
Null-alternativet er beskrevet i tråd med krav og definisjoner i veileder for Tidligfaseplanlegging i 
sykehusprosjekter. Alternativet inneholder alle nødvendige opplysninger om dagens situasjon og 
de beste anslag for nødvendige utvidelser og påkostninger framover i tid. Null-alternativet skal 
være med som et reelt alternativ også i konseptfasen, og gjennomgå en KSK,(ekstern kvalitets-
sikring). 
 
Teknisk tilstand (Multimap) 
M, S og Ø- blokk. Utgjør til sammen 22.000m² og ble tatt i bruk i 1977. Dette er de blokkene 
som er i dårligst forfatning og det er behov for betydelig oppgradering. De funksjonelle 
forholdene er ulike i de forskjellige blokkene. 
 
Investeringskostnadene for nullalternativet er i følge Multimap-analysens (tekniske 
oppgraderinger) MÅ Tiltak (0-5 år) i størrelsen 547 mill. (okt. 2011) for Haugesund sjukehus. 
(tilsvarer 571 mill. feb. 2014, en økning på 4.1 %) 
 
Haugesund Sjukehus har en del branntekniske avvik fra vanlige preaksepterte løsninger. En del av 
disse avvikene er av en slik art at det vil være praktisk umulig og/ eller svært kostbart og utbedre i 
henhold til forskriftsmessig løsninger. Haugesund Sjukehus har basert på utbedring og 
kompenserende tiltak innvilget dispensasjon for disse løsningene. Ved en rehabilitering av 
bygningene vil dispensasjonen ikke lenger være gjeldende, og en er nødt til å forholde seg til 
gjeldende forskrifter. 
 
Operasjon og føde i S-blokk fungerer i forhold til kapasitet, i tillegg er plasseringen i anlegget 
god. Bygningsmessig er S- blokken i dårlige tilstand, og har snarlig behov for oppgradering. 
I M-blokk har sengeområdene lav standard og er driftsmessig lite hensiktsmessig. Poliklinikker i 
1. etasje oppleves som «utdatert» og sprengt arealmessig. Det kan skyldes dårlig arealutnyttelse, 
men også at bygget er i dårlig stand.  
 
Øst-blokken som bl.a. inneholder AMK, laboratorier og patologi, har betydelig og snarlig behov 
for oppgradering. Laboratorier og patologi har dårlige forhold både areal, planmessig og teknisk, 
og er lite egnet i forhold til dagens drift.  
 
Øst-blokken har kun to etasjer i tillegg til kulvert og blokken har dermed også en lav tomte-
utnyttelse. 
 
Felles for M, S og Ø-blokk er et betydelig og snarlig behov for teknisk og bygningsmessig 
oppgradering.  Tekniske anlegg som rør, ventilasjon, medisinsk gassanlegg etc. har passert sin 
levetid, og det må påregnes utskifting på store deler av anleggene de kommende år. I utgangs-
punktet vil det høyst sannsynlig koste like mye, eller mer, å rehabilitere som å bygge nytt. 
Etasjeskiller og bærekonstruksjon må utbedres for å tilfredsstille dagens branntekniske krav, et 
krav som blir gjort gjeldende ved en større rehabilitering. Blokkene må ved en rehabilitering 
tømmes helt og alt ned til betong må fjernes og bygges opp igjen. Ved rehabilitering bør man 
etterstrebe og bruke blokkene til enklere funksjoner som kontor, undervisning mv.  
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For Haugesund sjukehus blir det tydelig at null-alternativet ikke kan anbefales som et godt 
alternativ i en langsiktig utbyggingsplan. Null-alternativet må ses som et ventealternativ i en kort 
periode før større og bærekraftige utvidelser kan gjennomføres. Grunnet krevende planlegging 
for sykehusbygg, mener vi at et reelt tidspunkt for nybygg først kan realiseres til innflytting i 
2020. Et null-alternativ må derfor ses frem til dette tidspunktet. Normalt skal et null-alternativ 
vise vedlikehold, renovering og mindre utvidelser/investering som er nødvendige i perioden for å 
kunne ivareta «sørge-for-ansvaret». Imidlertid blir et nullalternativ lite formålstjenlig når det er 
behov for større utvidelser, samtidig som eksisterende bygningsmasse har behov for 
rehabilitering/ total renovering slik situasjonen er for Haugesund sjukehus.  
 
Null alternativet vil kreve følgende tiltak: 
• Det må utføres planlagte tiltak i henhold til 5-årig investeringsplan frem til 2019.  
• Null-alternativet planlegges frem til 2020. 
• Prosjektet anbefaler byggestart for nytt bygg før 2020.  

Hovedutfordring 
Hovedutfordringen for Haugesund sjukehus basert på det faktum at befolkningsvekst og 
aktivitetsframskriving gir en generell underdekning på 11.000 m² i 2020. Dette sammen med at 
M,S og Ø-blokk er i svært dårlig teknisk og funksjonell tilstand, gjør at det ikke er mulig å se for 
seg forsvarlig drift ut over 2020 i ett null alternativ. Å foreta større rehabiliteringer av bygningene 
samtidig som en skal opprettholde dagens drift vil ikke være mulig. Det samlede behovet for 
nybygg og rehabilitering av gammel bygningsmasse blir 38.900 m² (ref. tabell 08). I tillegg 
representerer S- blokken 7000 m². 
 
Tiltak og investering gjennomført eller planlagt gjennomført i perioden 2002 – 2019  
Nye arealer som har kommet som en tilførsel eller er rehabilitert i perioden fra 2002-2019, for 
komplett liste se 5-årig investeringsplaner.  

• Ny Østfløy (2900 m² i 2004, Sengepost Lungeseksjon (2013) 
• Karmøy DPS (2300 m i 2006) 
• Haugaland DPS (4000 m² i 2004) 
• Utvidelse BUP (1200 m² i 2005) 
• Parkeringshus vest med 48 plasser i 2007 
• Rehabilitering for Øye poliklinikk 4 etasje G- blokk (2007) 
• Rehabilitering av produksjonslokaler Apotek (2014) 
• Hovedstrøms forsyning 2011-2015 (Hoved tavler og nødstrømsaggregatet) 
• Utvidelse av kjøletekniske anlegg (2012) 

Vurderingen som er gjort i utredningen om null-alternativet er at vi kan klare å utføre forventet 
aktivitet i egne og leide lokaler frem til 2020. Vi har vurdert at dersom nye lokaler ikke kan 
ferdigstilles til 2020, kan det bli aktuelt å leie ytterligere mer eksterne lokaler for å utføre den 
planlagte aktivitet. Tabell nedenfor viser innholdet i godkjent 5-årig investeringsplan for Helse 
Fonna HF frem til og med 2019. 
   

Beløp i Hele tusen kroner. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Bygg og Tekniske anlegg 86.793 50.000 50.000 50.000 580.000 580.000 
MTU 53.700 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 
Annet 7.500 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 
Sum investeringer Helse Fonna 
HF 

147.993 90.000 90.000 90.000 620.000 620.000 

Tabell 13: Investeringer, Helse Fonna HF 
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Null-alternativet som reelt alternativ til 2020  
Dersom null-alternativet skal være et reelt alternativ å velge, (frem til 2020), vil det være helt 
nødvendig med betydelige oppgradering og mindre utvidelser av arealet. Oppgraderingen/ 
utvidelse kan da skje enten ved: 
• Betydelige investeringer for oppgradering og utvidelser. 
• Leie av eksterne lokaler i lengre perioder. 
• Deler av aktiviteten må utføres ved andre sjukehus i helseforetaket. Alternativt ved andre 

helseforetak. 

Alle tre punktene anses for å være urealistiske å velge basert på: 
• Rehabilitering og mindre utvidelse av dagens areal til å imøtekomme aktiviteten til 2020 vil 

bli svært kostbare og neppe fungere optimalt, samtidig som det er svært utfordrende å 
rehabilitere/utvide mens daglig drift pågår.  

• Å leie inntil 6.000 m2 midlertidig (2,5-3 år) er kostbart og lite funksjonelt. Vi kan estimere en 
årlig leiekostnad på minimum 10 mill. (1.666 kr/m²). Det ligger også store utfordringer i å 
finne egnede lokaler i denne størrelsen, det må også påregnes kostnader med tilrettelegging 
av leide lokaler.   

• Vi ser heller ikke at andre sjukehus/ foretak har ledig kapasitet til å utføre den del av 
Haugesund sjukehus sin virksomhet som aktivitetsveksten er beregnet til. Foretaket har i dag 
også en betydelig andel av gjestepasienter til andre foretak.  

I tråd med SSB vil befolkningsveksten fortsette, vi må påregne at befolkningen øker med nye 
37.000 (33 %) innbyggere frem til 2040 (sammenlignet med 2010). Aktiviteten antas å øke 
tilsvarende. Av den grunn ser vi ikke at det er mulig å planlegge et null-alternativ ut over 2020 
uten en betydelig arealutvidelse.  
 
Konklusjon 
Foretaket har konkludert med at det er teoretisk mulig å planlegge for et null-alternativ til 2020 
med ulike løsninger.(investering, økt arealeie eller at deler av virksomheten må utføres i andre 
foretak). Et slikt alternativ vil ut over 2020 ikke bli funksjonelt for en effektiv pasientbehandling 
og logistikk. 
 
Foretaket setter tidspunktet for lengste levetid for null-alternativet til 2020. En regner med 
å investere i ombygging, vedlikehold og renovering i tråd med 5-årig investeringsplan. Skulle det 
bli behov for ytterligere utvidelser innenfor denne periode, må løsningen være kortvarig og 
ekstern leie av areal i slutten av perioden.  
 
Et utbyggingsalternativ basert på nybygg kan stå ferdig tidligst til 2020. Foretaket har beregnet å 
ha økonomisk bærekraft på 1 300 millioner kroner frem til 2020, og ytterligere ca. 1 500 millioner 
kroner frem til 2030. Beregningen er utført innenfor dagens gjeldende økonomimodell. 
 
Foretaket har dermed konkludert med at null-alternativet beskrives frem til 2020 med 
begrensede investeringer. Det er vesentlig mer formålstjenlig å velge et utbyggings-
alternativ som også kan realiseres innenfor foretaket sin økonomiske bærekraft.  
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3.9 Ny Vestblokk 

 
 
I dette alternativet benyttes det ledige tomtearealet vest for eksisterende vest blokk. Utbyggings-
potensialet er 16.100 m² (Hvorav 13.550m² til sjukehusformål og 2.550m² til parkering), og gjør 
at vi kan frigjøre deler av de bygninger med dårligst teknisk tilstand for rehabilitering.  I 
alternativet vil det være nødvendig å rive «Toppen huset» og «Bloksberg» (begge gml. boliger 
brukt til kontorformål), det vil også være nødvendig å legge om dagens veitrase og teknisk 
føringer som ligger i og langs denne. Det anbefales at kostnader knyttet til omlegging av teknisk 
infrastruktur i veitrase avklares tidlig i konseptfase. Haugesund kommune har signalisert en 
buffersone mot villaområdet i vest. Dette gir usikkerhet med hensyn til innløsing av nabo-
eiendommer (tre bolighus i vest). Konseptfasen må avklare utfordringer for drift med tanke på 
støy og vibrasjoner i byggeperioden. Konseptfasen må utrede hvilke deler av teknisk infrastruktur 
som må flyttes i alle alternativ. 
 
I alternativet er det tenkt parkeringsareal i U2 etasje som utgjør ca. 100 p-plasser, det anbefales at 
adkomstvei til parkering i U2 etasje løses via høyskolens arealer i vest. Dette må avklares tidlig i 
konseptfasen. U1 og 1. etasje er bygd sammen med eksisterende bygg, noe som gir store flater og 
gode tilpasningsmuligheter. Alternativet gir rasjonelle interne forbindelser mellom nybygg og 
eksisterende bygg.  
 
Vestblokkalternativet gir en kompakt løsning, men forutsetter investeringer i rehabilitering av 
eksisterende bygninger og videre utbygging for å dekke arealbehovet på lengre sikt. 
 
Grad av rehabilitering av eksisterende bygningsmasse må avklares i konseptfasen. Nybygg kan 
benyttes som konverteringsareal for funksjoner som er i eksisterende bygningsmasse mens 
rehabilitering av disse gjennomføres.  
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Alternativet gir muligheter for videre utbygging mot nord. Det anbefales i den forbindelse at 
konseptfasen vurderer flytting av akuttmottak til nord i nybygg. Det må i konseptfasen vurderes 
tilrettelegging av helikopterplass. Prosjektgruppen Idefase foreslår at nybygget i tillegg til 
parkering inneholder laboratorier, operasjonsavdeling, fødeavdeling og sengeposter. 
 
Konseptfasen må avklare utfordringer med terreng, veiforbindelse og driftskonsekvenser for 
røntgen i byggeperiode.  
 
En anslår i dette alternativet en investering i nybygg på 946 millioner. I dette beløpet ligger ikke 
kostnader i til rehabilitering av eksisterende bygningsmasse, som er en forutsetning for å 
imøtekomme arealbehovet på lang sikt.  
 
Ved bygging mot vest forutsettes at «Toppen» og Blokksberg rives. Rivekostnadene er estimert til 
kr 1,5 mill (kr 2000 pr/kvm * 737 kvm). I tillegg vil en måtte kostnadsføre restverdien av 
bygningene som i 2018 vil være kr 2,8 mill.  
 

3.10 Ny Nord blokk sett sammen med ny Vestblokk 

 
 
Beskrivelse i kapittel. 3.9 Ny vestblokk legges også til grunn i dette alternativet. Ved bygging mot 
nord forutsettes at dagens psykiatribygg rives. Rivekostnadene er estimert til kr 12 mill (kr 2000 
pr/kvm * 6000 kvm). I tillegg vil en måtte kostnadsføre restverdien på psykiatribygget som i 2018 
vil være kr 40 mill – ref tabell 19. Det vil også påløpe kostnader til leie av lokaler på det eksterne 
markedet dersom en velger å starte med Nord blokken. Disse konsekvensene må utredes i detalj i 
konseptfasen. 
 
Idefasen anbefaler å inkludere psykiatrien i nybygg, eller flyttes inn i eksisterende bygg fremfor å 
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bygge nytt på østsiden av karmsundgaten. Utbyggingspotensialet for vest og nord er ca. 28.100 
m² (hvorav 23.800 m² til sjukehusformål og 4.200m² til parkering). I alternativet vil en kunne 
bygge inntil 160 p-plasser i U2 etasje.  
 
I følge de beregninger som foreligger har psykiatrien i 2020 behov for et brutto sykehusareal på 
6 179 m². Klinikk for psykisk helsevern ved seksjon spesialisert behandling Haugesund sjukehus 
består av følgende poster/ poliklinikker:  
 
Døgnposter: 

1. Akuttpost, 10 senger 
2. Alderspsykiatrisk post, 8 senger 
3. ROP post, 6 senger 
4. Avrusingspost, 5 senger 

 
Poliklinikker: 

1. Nevropsykologisk testlab 
2. PUT/Ruspol  
3. LAR 
4. ECT, poliklinikk og dagtilbud 
5. Poliklinikk PPU 
6. Alderspsykiatrisk poliklinikk 

 
Merkantil enhet: 

1) 7 kontorplasser 
 
I følge klinikk for psykisk helsevern kan det være mulig å opprettholde en forsvarlig drift i en 
byggeperiode. Dette under forutsetning av at det gjøres flere tilrettelegginger/tilpasninger 
herunder:  
 

• Leie lokaler for 12 sengeplasser.  
• Etablerer brakke-rigg i tilknytning til BUP bygg for BUP og VOP. 
• Barnepost BUP må få tilpasset lokaler ved BUP Haugesund.  
• Alderspsykiatri - poliklinikk/ambulant virksomhet må styrkes for å kompensere for 

en ev reduksjon i antall senger. 
 
I byggeperioden – som er antatt til 2 til 3 år - vil avstand mellom somatikk og psykisk helsevern 
på sjukehusnivå øke, noe som fagmiljøene mener er en ulempe. Arealer for psykisk helsevern vil 
med dette alternativet ha behov for et brutto sykehusareal på 6 179 m² i et nybygg. 
 
Utbygningen kan foretas i to byggetrinn, tempo og investeringstakt vil være avgjørende for å 
planlegge en god pasientflyt og investeringer i eksisterende bygninger. En realisering av dette 
alternativet vil gi en mulighet for å planlegge funksjonell drift med fokus på nybygg, og 
tilrettelegging for funksjoner ved rehabilitering av eksisterende bygg. 
 
Alternativet gir rasjonelle interne forbindelse med funksjoner i eksisterende vest og midt blokk, 
noe mindre hensiktsmessig forbindelse med funksjoner i Sørblokka. Det anbefales at flytting av 
helikopterplass og akuttmottaket vurderes i konseptfasen. 
 
En anslår for dette alternativet en investering i nybygg på 1.661 millioner, i tillegg kommer 
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restverdi på dagens psykiatribygg på 40 millioner (2018) og ev. leiekostnad for psykiatri i bygge-
perioden. Prosjektet anbefaler en utbygging over to byggetrinn (byggetrinn 1 ny vestblokk 946 
millioner, og byggetrinn 2 nord 715 millioner) Rekkefølgen må avklares i konseptfasen, og en må 
forsøke å finne løsninger for å unngå midlertidige plassering av funksjoner.  
 
I dette beløpet ligger ikke kostnader til rehabilitering av eksisterende bygningsmasse og eventuelt 
leiekostnader i byggeperioden.  
 
Ved rivning av bygg for psykisk helsevern må det etableres midlertidige lokaler i byggeperioden 
og konseptfasen må utrede behov, kostnader og funksjonalitet for dette. En må avklare om det 
finnes tilgjengelige lokaler på markedet som dekker behovet, og om det må foretas tilrettelegging 
i lokalene for at en skal kunne anvende disse. 

3.11 Ny Nord blokk uten ny Vestblokk 

 
 
I dette alternativet forutsettes at bygg for psykiatri rives, idefasen anbefaler å inkludere psykiatrien 
i nybygg, ev. flyttes inn i eksisterende bygg fremfor å bygge nytt på østsiden av karmsundgaten.   
Dette alternativet er det som gir størst areal, utbyggingspotensialet er ca.47.000 m² (Hvorav 
40.000m² til sjukehusformål og 7.000m² til parkering). 
Arealet i dette alternativet er betydelig, og vil kunne legge til rette for å etablere en god sjukehus-
struktur, som gir en god og mer langsiktig løsning. 

Idéfaserapport Haugesund sjukehus 



 

29 

 
Alternativet anbefales utredet i to byggetrinn, tempo og investeringstakt vil være avgjørende for å 
planlegge en god pasientflyt og investeringer i eksisterende bygninger. Alternativet vil gi 
generalitet, fleksibilitet og elastisitet som kan møte ikke bare de demografiske utfordringene, men 
også utviklingen innenfor bl.a. medisinskteknisk utstyr og nye behandlingsformer. 
 
Med dette alternativet slipper en å forholde seg på samme måte til villaområdet vest for dagens 
bygninger, og utfordringer knyttet til tekniske føringer i vei og veitrase. Det krever ikke inn-
løsning av naboeiendommer og løser parkeringsadkomst via egen tomt. Alternativet vil kreve 
rivning av eksisterende bygg for Psykisk helsevern. Midlertidige lokaler for virksomheten i 
byggeperioden må utredes i konseptfasen. 
 
Det gir også mulighet for senere å bygge på tomtearealet i vest, dette kan vurderes opp mot 
behov for rehabilitering/ rivning av eksisterende bygningsmasse.  
 
I alternativet er det tenkt parkering i U2 etasje, en antar å kunne bygge inntil 280 p-plasser.  
Alternativet gir mulighet til å flytte ut av eksisterende blokker med oppgraderingsbehov. Med å 
etablere sentrale funksjoner i nybygg, kan en ved behov rehabilitere eksisterende bygg til enklere 
sjukehusfunksjoner. Alternativet gir også gode rasjonelle forbindelser til dagens vestblokk. 
Å bygge stort kan også gi gevinster i form av mindre behov for leieareal. 
Ved flytting av sentrale funksjoner forutsettes det at helikopterplass flyttes til nybygg. 
En anslår for dette alternativet en investering i nybygg på 2.794 millioner, i tillegg kommer 
restverdi på dagens psykiatribygg på 40 millioner (2018), rinvingskostnader på anslagsvis 12 mill  
og leiekostnad for psykiatri i byggeperioden. 
 
Alternativet anbefales over to byggetrinn med en investering i nybygg på 1.293 millioner i 
byggetrinn 1, og 1.500 millioner i byggetrinn 2. Ved rivning av bygg for psykisk helsevern må det 
etableres midlertidige lokaler i byggeperioden, konseptfasen må utrede behov, kostnader og 
funksjonalitet for dette, se også punkt 3.10. 
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3.12 Nybygg for psykiatri på østsiden av Karmsundgaten 

 
 

Alternativet innebærer å bygge nybygg for Psykisk helsevern på inntil 9.500 m² (Hvorav 6.900m² 
til sjukehusformål og 2600 m² til parkering) på østsiden av Karmsundgaten. Tomten er i dag 
parkeringsplass for ansatte og besøkende til Haugesund sjukehus.  
 
En må i dette alternativet bygge parkeringsplasser i U1 etasje, det antas at en kan bygge inntil ca. 
100 parkeringsplasser. Prosjektet anbefaler å utrede en U2 etasje til parkering, basert på et stort 
behov for parkering. 
 
Å ha psykisk helsevern på andre siden av Karmsundgaten vil gi en avstand mellom somatikk og 
psykisk helsevern på sjukehusnivå, noe som fagmiljøene mener er en ulempe og ikke gir den 
integrasjon som er ønskelig. 
 
Alternativet anslås til en investering på 315 millioner, og vil frigi tomten for dagens psykiatribygg, 
restverdi på dagens psykiatribygg er 40 millioner (2018).  
 
Å starte med dette alternativet gjør at vi ikke oppnår arealbehovet for nybygg beskrevet i 
utviklingsplanen 2020 som for somatikken er på 11.000 m². Dette blir et alternativ som ligger 
nært opp til 0 alternativet. 
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3.13 Økonomi 
Det er utarbeidet egen delrapport for økonomiske beregninger. Dagens finansieringsmodell som 
legges til grunn, er at en kan påregne 70 % lån til store investeringsprosjekt og at vi må ha egen-
finansiering på 30 %. Det er også gjort beregninger for hvilke muligheter økt låneandel gir. Med 
en større andel lån vil en kunne øke investeringen noe frem til 2020, men sett over tid vil økt 
låneandel gi noe lavere investeringsevne pga rente- og avdragsbelastningen. Fører økt låneandel 
og økning i investering frem til 2020, til et vesentlig høyere potensiale for gevinstrealisering, vil en 
kunne forsvare en høyere låneandel i prosjektet. Helse Fonna vil videreføre dialogen som er 
opprettet med Helse Vest vedrørende finansieringsmulighetene for nybygget. 
 
Investering 
Følgende kvadratmeterpris er benyttet. Alle priser er inklusiv merverdiavgift og utstyr( typisk  
15 % av kostnaden). 

• Nybygg somatikk 67.000 kr/m² 
• Nybygg psykiatri 45.000 kr/m² 
• Parkeringsareal i nybygg 15.000 kr/m² 
• Rehabilitering/ ombygning eksisterende bygg 45.000 kr/m²  
• Rivning 2000 kr/m² (som utviklingsplan) 

 
Rapporten Prosjektrapport II, Miljø og klimatiltak innen bygg og eiendomsforvaltning i 
spesialisthelsetjenesten stiller høye krav til Klimautslipp, energibruk, materialbruk og rive- og 
bygg avfall. Analyser utført i andre foretak viser at det er en usikkerhet knyttet til om passivhus 
standard er gjennomførbar, om den gir besparelsen som antas. Beregninger (ref. Østfold sykehus) 
indikerer økte investeringskostnader i størrelsesorden 3.800,- kr/m². Den økonomiske 
konsekvensen av rapporten må utredes videre i konseptfasen. 

I tabellene under vises investeringsbehovet for de ulike alternativene for Haugesund Sjukehus. 
Det anbefales en stor andel nybygg.  
 

Kategori M² Mill kr 
Nybygg  0 0 
Ombygging og oppgradering  22 000 990 

SUM 22 000 990  
Rivning 0 0 

Tabell 14: Nullalternativet 
 
 
 

 Byggetrinn 1 Byggetrinn 2 

Kategori M² Mill kr M² Mill kr 
Nybygg  16 100 946 0 0 
Ombygging og oppgradering 
(M, S, Ø) 0 0 22 000 990 

SUM 16 100 946 22 000 990 
Rivning  750 2 0 0 

Tabell 15: Alternativ 1, Ny Vestblokk 
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Byggetrinn 1 Vest Byggetrinn 2 Nord  

Kategori M² Mill kr M² Mill kr 

Nybygg  16 100 946 12 000 715 
Ombygging og oppgradering 
(M-blokk) 0 0 

11 000 495 

SUM 16 100 946 23 000 1 210 
Rivning+ restverdi psyk 0 0 6000 52 

Tabell 16: Alternativ 2, Ny nordblokk sammen med ny Vestblokk 
 

 
Byggetrinn 1 Nord Byggetrinn 2 Nord 

Kategori M² Mill kr M² Mill kr 
Nybygg  21 700 1 293 25 200 1 501 
Ombygging og oppgradering 

  
  

SUM 21 700 1 293 25 200 1 501 
Rivning+ restverdi psyk 6000 52   

Tabell 17: Alternativ 3, Ny nordblokk uten ny Vestblokk 
 

Kategori M² Mill kr 
Nybygg  9 500 315 
Ombygging og oppgradering 0 0 

SUM 9 500 315 
Rivning+ restverdi psyk 6 000 52 

Tabell 18: Alternativ 4, Nybygg for Psykisk helsevern på østsiden av Karmsundgaten 
 
Foretakets økonomiske bæreevne 
Foretakets økonomiske bærekraft er beregnet ved hjelp av en kjent modell.  
 
Modellen baserer seg på de forutsetninger som er gjeldende i regionen for finansiering av 
investeringsprosjekter. Sammenlignet med gjennomsnittet av de fem helseforetakene med lavest 
kostnad pr DRG (Samdata 2012), er det i Helse Fonna et potensiale til å forbedre driften med 
140 millioner kroner. I modellen som er brukt i dette prosjektet, er det lagt inn en gevinst-
realisering på 40 millioner kroner årlig for årene etter nybygget er tatt i bruk. Denne gevinst-
realiseringen er en forutsetning for å kunne gjennomføre en eventuelt nye stor investering i 
perioden 2027-2030. En ytterligere gevinst realisering vil kreve større strukturelle endringer i 
helseforetaket. Skal en kunne realisere enda en stor investering før 2040 vil det kreve at den årlige 
gevinstrealiseringen økes til 80 mill. kr årlig. 
 
Forutsetninger i de økonomiske analysene: 

• Alle tall er i 2014 kroner uten justering for lønns- og prisvekst 
• Aktivitetsvekst i planperioden (2020) 0,4 % pr år 
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• Inntekter og kostnader endres i takt med aktivitetsvekst 0,4 % 
• Kontantstrømmen fra driften før rentekostnader (EBITDA) økes også med 0,4 % 
• Ikke lagt inn gevinstrealisering utover å dekke noe av mer kostnader til renter og 

avskrivninger 
• Rentesatsen er lagt til 2,0 % i 2014 og økes med 0,1 % -poeng hvert år 
• Maksimal lånefinansiering på 70 % av investeringsbeløpet med 25 år nedbetalingstid 
• Større nybygg prosjekter er gitt gjennomsnittlig 35 år avskrivningstid 
• I investeringene i nybygg er MTU inkludert 
• Utover investeringene beskrevet i alternativene i idefasen er det i perioden 2015-2017 lagt 

inn investeringer i Helse Fonna HF på 90 mill. kr pr år, i perioden 2018-2019 70 mill. kr 
pr år og fra 2020 på 80 mill. kr pr år  

Med disse forutsetningene vil en kunne investere for 1 300 mill. kr i nybygg fra 2018-2020. 
Innenfor det økonomiske handlingsrommet ligger da alternativ 1 Ny vestblokk med noe 
rehabilitering av eksisterende bygg og 0 alternativet. En kunne også i tillegg ha bygget alternativ 4 
i mandatet Nytt psykiatri bygg på østsiden av Karmsundgaten, men da ville en ikke i alternativ 1 
Ny vestblokk kunne rehabilitert noe av eksisterende bygg. Ved en utvidelse av investerings-
perioden til 2030 vil en kunne investere for totalt 2 800 mill. kr med investering i to trinn. Første 
trinn fra 2018-2020 med 1 300 mill. kr og 2027- 2030 med 1 500 mill. kr. Ved å utvide 
investeringsperioden til 2030 vil også alternativ 2 Ny nord blokk sett sammen med ny vestblokk 
og alternativ 3 Ny nord blokk uten ny vestblokk være innenfor det økonomiske handlings-
rommet. 
 
I konseptfasen vil en også beregne nåverdien av de ulike alternativene og vurdere dette i et 
langsiktig tidsperspektiv. (frem mot 2040) Ved beregning av nåverdien vil også en mer grundig 
kost-nytte analyse med gevinstrealiseringspotensiale bli fremlagt. Idéfasen har heller ikke utført 
dette fordi en ikke har tilstrekkelige opplysninger i forhold til beregning av gevinster og 
merkostnader for de ulike alternativene.  

3.14 Andre vurderinger og forutsetninger som har betydning for valg av 
utbyggingsløsning. 

 
Sykehusdrift over tid på en byggeplass 
Utviklingen av Haugesund sjukehus på eksisterende tomt, vil i lange perioder gi anlegg og bygge-
aktivitet.  
 
Etablering av ny Vestblokk vil i første fase utløse kostnader knyttet til flytting av eksisterende 
tekniske infrastruktur, så som for eksempel rør knyttet til leveranse av termisk energi. Bygging av 
ny Vestblokk vil i begrenset grad påvirke driften i eksisterende bygningsmasse men gravings- og 
sprengningsarbeider vil kunne påvirke drift og utstyr. Dette må nøyere utredes i konseptfasen. 
 
Dersom en skulle velge en løsning som innebærer at en må rive eksisterende psykiatribygg vil det 
påføre rivingskostnader samt at en må kostnadsføre byggets restverdi. En må i tillegg leie lokaler 
på det eksterne markedet og etablere en eller flere brakkerigger.  
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Klinikk for psykisk helsevern vil i rive- og byggeperioden måtte etablere pasientbehandling på 
flere lokasjoner med de utfordringer det gir.  
 
I konseptfasen må en avklare de trafikale forholdene i rivings- og byggefasen. 
 
Den somatiske sykehusdriften må ivaretas samtidig som eksisterende bygningsmasse renoveres, 
eller rives og erstattes. Dagens bygningsmasse vil måtte gi føringer for utvikling av eksisterende 
og ny bygningsmasse.  
 
I byggeprosjektet skal det legges vesentlig vekt på hensyn til helse, miljø og sikkerhet. Dette 
gjelder på følgende områder i selve bygget med dets utstyr og installasjoner:  
• pasientsikkerhet og oppholds miljø for pasienter  
• besøksmiljø for pårørende og publikum  
• arbeidsmiljø for ansatte  
• miljøkonsekvenser for omgivelsene (energi, avfall, utslipp, trafikk osv.)  

I tillegg vil det bli lagt vesentlig vekt på HMS i selve byggefasen, både for de som arbeider på 
byggeplassen og for omgivelsene. 
 
Fordeler og ulemper knyttet til HMS vil variere noe, alt etter hvilket alternativ som velges. 
Belastningen for ansatte vil også være ulik. Dette fordi eksisterende bygninger vil måtte 
rehabiliteres eller endres for å kunne ivareta funksjoner alt etter hva de skal brukes til. I en 
eventuell langvarig utbyggingsprosess vil en tilrettelagt pasientflyt være utfordrende, og man må 
leve med en uhensiktsmessig logistikk i lang tid.  
 
For å unngå skader/driftsstans på medisinskteknisk utstyr på grunn av rystelser, må tiltak 
innføres slik at dette reduseres eller unngås. Et langvarig og høyt støynivå kan medføre til fysiske 
og psykiske belastningsreaksjoner både for pasienter og ansatte. Erfaringer fra andre sykehus som 
har opplevd bygging og drift på samme sted, har vist at støv og støy er plagsomt for både 
pasienter og ansatte. Det må settes inn ekstra ressurser for renhold og ekstra tiltak for å 
opprettholde den hygieniske standard.  

4 Alternative løsninger som anbefales utredet i konseptfasen  

4.1 Vurdering av alternativer 
Alternativene er vurdert ut fra minimumskriteriene som er anbefalt i veilederen. Disse er:  
 
Relevans - som betyr at de overordnede målene for foretaket må være oppfylt. (ift 
virksomhetens formål og mål, ref.: Plan somatikk, Plan for Psykisk helsevern, Helse 2020) 
 
Gjennomførbarhet – som betyr at prosjektet kan utføres innenfor helseforetakets finansielle 
handlingsrom. (skal også sikre at det er fysisk gjennomførbart) 
 
Levedyktighet – som betyr at helseforetakets økonomiske bæreevne kan opprettholdes gjennom 
prosjektets levetid. (skal også vektlegge «Innholdsmessig levedyktighet»). 
 
Prosjektene skal være «liv laga». 
 
Haugesund sjukehus har et stort vedlikeholdsetterslep og i nær fremtid behov for nybygg.  
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Alle alternativene bortsett fra 0 alternativet synes å være mulig. Nordblokkalternativet må 
utbygges etappevis for å kunne komme innenfor foretakets økonomiske handlingsrom.  
 
Alternativer som anbefales videreført i konseptfasen er: 
 

• Nullalternativet 
• Ny vestblokk, videre utbygging mot nord 
• Ny nordblokk, etappevis utbygging 

 
«Nullalternativet»  
Skal være med som referansealternativ. 
 
Ny vestblokk, videre utbygging mot nord 
Dette alternativet vil løse et kritisk behov for arealer på kort sikt. Alternativet krever videre 
utbygging mot nord for å tilfredsstille arealbehov i et lengre perspektiv. Alternativet krever ikke 
riving av bygg for Psykisk helsevern, og vil kunne gi rask byggestart. Tidligere barnehagebygg må 
rives. Omregulering av egen tomt vil ikke være nødvendig, men det må vurderes om private hus i 
vest bør innløses for å gi et friareal vest for ny vestblokk. Vestblokk alene ligger innenfor 
foretakets investeringsevne på kort sikt (2020). Videre utbygging mot nord kan planlegges ut i fra 
foretakets investeringsevne med byggestart mot 2025-2030. 
 
Ny nordblokk, etappevis utbygging 
Dette alternativet vil løse et kritisk behov for arealer på kort sikt. Alternativet vil kreve videre 
investering i Nordblokk for fullt ut å dekke arealbehovet i et lengre perspektiv. Alternativet vil 
kreve rivning av bygg for psykisk helsevern før bygging kan starte. Dette vil kreve en midlertidig 
løsning for lokaliteter for psykisk helsevern og en utredning av muligheter for dette må gjøres i 
konseptfasen. Graden av utbygging av dette alternativet vil være avhengig av foretakets 
investeringsevne ved byggestart. Alternativet gir rask byggestart, da man slipper å forholde seg til 
villaområdet (evt. innløsing av naboeiendommer) i vest, tekniske føringer i vei og veitrase. Videre 
utbygging mot nord kan planlegges ut i fra foretakets investeringsevne frem mot 2027-2030. 
 
Generelt for alle alternativer: 
Dagens tekniske forsyninger, som f eks varme og kjøling, er ikke dimensjonert for større 
utbygninger. Det må derfor etableres en ny teknisk sentral som dimensjoneres for nybygg, det 
anbefales at denne også dimensjoners for eksisterende bygninger, slik at en over tid kan fase ut 
eksisterende teknisk sentral. 
 
Det anbefales at konseptfasen i alle alternativer utreder utvidelse av Breidablikkgata for å få god 
adkomst til sjukehuset og evt. kunne tilrettelegge for nedkjøring til parkering under bakkenivå. 

4.2 Konklusjoner og anbefalinger 
Foretakets beregnede investeringsevne skal legges til grunn i de anbefalinger som gis.  
Vestblokk og trinn 1 av Nordblokk er i sin helhet innenfor foretakets investeringsevne i et kort 
perspektiv (2020). 
Full utbygging av nordblokk innebærer for store investeringer i 2020 perspektiv i forhold til 
investeringsevnen. Likevel anbefales å ta med etappevis utbygging mot nord med tilpasset grad av 
utbygging ut i fra foretakets investeringsevne.  
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5 Plan og mandat for konseptfasen  
Formålet med mandat for konseptfasen (styringsdokument) er å ha et felles styringsgrunnlag for 
de som arbeider med og i prosjektet. Dokumentet angir rammer og krav som er fastlagt og 
beskriver mål og strategi. Planer, budsjetter og aktiviteter skal være forankret i styrings-
dokumentet. Det utarbeides et eget styringsdokument for hver ny fase i prosjektet. Dette 
mandatet gjelder for konseptfasen og vektlegger alle overordnede forhold for den fasen.  

5.1 Vedlegg:  
Vedlegg 1: Mandat for konseptfasen 
Vedlegg 2: Aktivitetsoversikt 
Vedlegg 3: Sjukehusutbygging i Helse Fonna HF, Økonomiske analyser og beregninger 
Vedlegg 4: Uttrykte vedlegg 
- Multimaprapporten for Helse Fonna se lenke: 

http://www.helse-fonna.no/no/OmOss/styret/Documents/2011/styremote12212011/sak-102-
11-bygningsmessig-kartlegging-i-helse-fonna-vedlegg-rapport.pdf 

 
- Utviklingsplanen for Helse Fonna, se lenke:  

http://www.helse-fonna.no/no/OmOss/styret/Documents/2013/styremote20130624/helse-
fonna-styremote-2013-06-24-oversikt.pdf 
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