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SAMMENDRAG
Terramar, Oslo Economics og Hospitalitet har på oppdrag fra Stiftelsen Bergen Diakonissehjem gjennomført
en begrenset kvalitetssikring av konseptfasen (KSK)for nytt sengebygg ved Haraldsplass Diakonale Sykehus
(HDS). Kvalitetssikringen tar utgangspunkt i Kravspesifikasjon for rammeavtale for levering av ekstern
kvalitetssikring av konseptvalg ved større investeringsprosjekt i spesialisthelsetjenesten i Norge, men siden
investeringen i nybygg var forventet å være under grensen for KSK,og HDS ikke i utgangspunktet er
underlagt KSK-ordningen, er det gjennomført en begrenset kvalitetssikring. Oppdraget er gjennomført i
perioden 10. juni til 31. juli 2014, noe som betyr at tidsrammen har vært knapp. Det er ikke gjennomført
intervjuer med eksterne interessenter.
Nye Haraldsplass-prosjektet omhandler opprustning av eksisterende bygg og nybygg for HDS på
sykehustomten i Ulriksdal i Bergen. Sykehuset har drevet virksomhet på tomten siden 1940. Dagens
bygningsmasse er dels fra 1940, dels fra 50-tallet, 70-tallet, 90-tallet og 2000-tallet. Fornyelse er påkrevet
for videre drift.
Konseptrapporten med vedlegg er av begrenset omfang sammenlignet med andre tilsvarende
sykehusprosjekter. Det er flere elementer som veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter
anbefaler at skal behandles i en konseptrapport som enten ikke er omfattet i denne konseptrapporten,
eller er behandlet overordnet.
Vi har i denne begrensede kvalitetssikring fokusert på hvorvidt planene synes å gi et sykehusbygg som vil
dekke HDS sine behov på en god måte, både når det gjelder kvalitet og effektivitet, og hvorvidt dette kan
skje innenfor en økonomisk bærekraftig ramme. Vi har således ikke lagt stor vekt på hvorvidt alle krav i
veilederen er fulgt.
Vår vurdering at et nybygg nært knyttet opp til dagens bygningsmasse er beste alternativ. Etter vårt skjønn
er det gjennomført en god prosess med brukerinvolvering, og det er tegnet ut forskjellige varianter av
bygget, noe som gir trygghet for den anbefalte løsningen gitt institusjonens rammebetingelser. Det synes å
være hensiktsmessig å innplassere akuttmottak og Sunniva i nybygget. Vi vil likevel peke på noen punkter
som vi mener det bør arbeides videre med i forprosjektfasen:
Bygget inneholder flere flersengsrom enn hva som synes optimalt. Dette i kombinasjon med at
bygget er dimensjonert for innflyttingsåret, mens vekst i perioden frem til 2030 skal tas gjennom
istandsetting av arealer i eksisterende bygg, gjør at det kan stilles spørsmål ved om det ikke heller
burde vært tatt et større løft allerede nå gjennom å bygge en ekstra etasje i bygget.
Kostnadskalkylen synes å være optimistisk sammenlignet med andre sykehusprosjekter
Usikkerhetsanalysen synes å være optimistisk sammenlignet med andre sykehusprosjekter. Samlet
tilsier dette at behovet for investeringsmidler

kan være betydelig undervurdert.

Prosjektet synes å være «knadd» for å sikre en best mulig løsning innenfor gjeldende
investeringsrammer. Vi anbefaler at man vurderer om man i tilstrekkelig grad har ivaretatt
arealbehovet og nødvendige rammer for den bygningsmessige løsningen slik at den langsiktige
bærekraften ivaretas. Bærekraftsanalysene (før man tar hensyn til våre kommentarer) viser at
forholdsvis små endringer i forutsetning, som for eksempel renteoppgang, vil gjøre at prosjektet
ikke kan finansieres med de identifiserte driftsbesparelsene. Det bør da vurderes om HDS kan
benytte deler av sitt løpende overskudd til å finansiere utbyggingen, eller om Helse Vest kan øke
investeringstilskuddet.
Sykehuset har Helse Vest som eneste oppdragsgiver. Helse Vest bør legge et porteføljeperspektiv til
grunn for sin vurdering av investeringstilskudd til HDS. Dersom Helse Vest ser at den beste
løsningen for utvidet kapasitet i regionen er gjennom utbygging på Haraldsplass, vil det være riktig
å gi et investeringstilskudd som sikrer bærekraft.
Kvalitetssikrers anbefaling:
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Vi anbefaler
beregningene

således at prosjektet
(investering,

så raskt som mulig bearbeider

drift og bærekraft)

løsningen

for nytt sengebygg

resultatene

bør fremlegges

lar seg realisere.
for styret

prosjektet

slik at det skapes ytterligere
Disse vurderingene

i HDS og stiftelsen

og de økonomiske
sikkerhet

for at den anbefalte

kan skje i en forprosjektfase,

før beslutning

om igangsettelse

og

av byggefasen

fattes.
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I . INNLEDNING

Kvalitetssikring av konseptvalg (KSK)ble vedtatt innført gjennom behandlingen av St.prp. nr. 1 (2010-2011).
Formålet med KSKvar å kvalitetssikre investeringer i de regionale helseforetakene på en tilsvarende måte
som i den statlige KS1-ordningen.
Det er utviklet en veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter, sist revidert i 2011
(Helsedirektoratet IS-1369). Denne veilederen ligger til grunn for tidligfaseplanleggingen, og dermed også
for kvalitetssikringen. Veilederen definerer KSKslik: Kvalitetssikringen konseptvalg (KSK)er en uavhengig
aktivitet som utføres med eksterne ressurser og skjer på grunnlag av konseptrapporten. Det er ikke påkrevet
å gjennomføre KSKfor prosjekter med forventet prosjektkostnad på mindre enn 500 MNOK.
KSKskal gjennomføres i henhold til Kravspesifikasjon for rammeavtale for levering av ekstern
kvalitetssikring av konseptvalg ved større investeringsprosjekt i spesialisthelsetjenesten i Norge. Denne
kravspesifikasjonen (vedlegg 5 i nevnte veileder) inneholder konkrete og detaljerte krav til hva som skal
inngå i kvalitetssikringen. Overordnet er oppgaven å sikre at de utredninger som er gjennomført i
konseptfasen på en tilfredsstillende måte har ivaretatt overordnede krav (målhierarki, bredde i utredninger
av alternativ, riktige prioriteringer og økonomisk bæreevne), men også spesifikke krav til metode og
innhold i utredninger og analyser knyttet til gevinstrealisering, struktur og sammenheng i tjenestetilbudet,
forholdet til samhandlingsreformen, beregning av fremtidig aktivitet og kapasitetsbehov, omstilling og
effektivisering, miljøhensyn, pasientsikkerhet og befolkningens krav til tjenesten.
KSKer lagt opp slik at kvalitetssikrer kun skal kvalitetssikre fremlagt dokumentasjon, det vil si at
kvalitetssikrer ikke gjennomfører selvstendige analyser.

1.2

it;akgrunn

for prosjehtet

sofia er kvalitetssikrei

HDS er et privat, ideelt diakonalt sykehus som er eiet av Stiftelsen Bergen Diakonissehjem. Sykehuset har
Helse Vest RHFsom eneste oppdragsgiver, og er lokalsykehus for drøyt 130 000 innbyggere i
Bergensområdet. I tillegg driver sykehuset geriatrisk og palliativ virksomhet som regionfunksjoner, samt
elektiv og akutt kirurgi i henhold til funksjonsfordeling med Helse Bergen HF. HDS har i dag om lag 170
senger, knapt 900 ansatte og en omsetning på i underkant av 800 millioner kroner.
Nye Haraldsplass-prosjektet omhandler opprustning av eksisterende bygg og nybygg for HDS på
sykehustomten i Ulriksdal i Bergen. Sykehuset har drevet virksomhet på tomten siden 1940. Dagens
bygningsmasse er dels fra 1940, dels fra 50-tallet, 70-tallet, 90-tallet og 2000-tallet.
Det er en flere grunner til at Nye Haraldsplass-prosjektet er igangsatt:
Møte fremtidens sykdomspanorama og befolkningsutvikling
Fornye bygningsmasse som ikke lenger er tidsmessig
Ta i bruk nye behandlingsmetoder og ny teknologi
Sikre større fokus på sikkerhet og kvalitet
Utvikle et attraktivt arbeidsmiljø
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Prosjektet har pågått i ti års tid, og det har i denne tiden vært arbeidet med flere forskjellige funksjonelle
løsninger. Etter at det ble besluttet at arbeidet skulle følge veileder for tidligfaseplanlegging i
sykehusprosjekter (IS 1369) ble det utarbeidet en utviklingsplan tidlig i 2013 og en konseptrapport tidlig i
2014.
Etter konseptrapportens ferdigstillelse er det arbeidet videre med utforming av bygget for å sikre god
funksjonalitet innenfor en håndterlig økonomisk ramme.

Arbeidsprosess

i delte

kvalnetssikringsoppdraget

Det er understreket fra oppdragsgivers side at det ikke skal gjennomføres noen full KSK.Prosjektet har en
forventet investeringskostnad i nybygg som er lavere enn de 500 millioner kroner som utløser krav til KSK.I
tillegg er HDS en privat virksomhet som ikke er underlagt helseforetakenes KSK-ordning.
Når det likevel gjennomføres en kvalitetssikring, er det for å sikre trygghet for alle involverte parter. HDS
har utformet følgende mandat for kvalitetssikringen:
Det ønskes en uavhengig gjennomgang av konseptrapporten
for å sikre flg:

og evt. bakenforliggende dokumenter

1.

Mål
At det valgte konseptet for bygget oppfyller de overordnede målene for nytt sengebygg.

2.

Konseptvalg
At valget av konseptet for nytt sengebygg er gjennomført i tråd med strategi og mål for
virksomheten.
At prosessen med valg av konsept samsvarer med offentlige veiledere for
sykehusprosjekter, samt offentlige reguleringer for arealdisponering.
At det valgte konseptet for nytt sengebygg er vurdert opp mot andre alternativer
innenfor virksomhetens mulighetsområde.

3.

Organisering
At organiseringen av prosjekt Nye Haraldsplass bidrar til å realisere både sykehuseiers
resultatmål om etablering av et nytt sengebygg og sykehusets effektmål om en mer effektiv
drift; en høyere kvalitet i pasientbehandlingen - og en høyere pasienttilfredsstillelse.

4.

Økonomi
At sykehus og sykehuseier har tilstrekkelig økonomisk bæreevne for det valgte konseptet for
nytt sengebygg, herunder muligheter for omstilling og effektivisering av tjenestetilbudet.

5.

Energi og miljø
At det valgte konseptet for nytt sengebygg er i tråd med overordnede krav til ivaretakelse av det
indre og det ytre miljø.

Vi har dermed valgt å legge mindre vekt på hvorvidt tiltaket har belyst alle forhold nevnt i veileder for
tidligfaseplanlegger, med de forholdsvis detaljerte krav som der stilles. Vi har lagt større vekt på om det
planlagte prosjektet vil gi et sykehus som fungerer godt i en driftssituasjon, og løser de behov som
sykehuset vil møte i fremtiden innenfor en håndterlig økonomisk ramme.

Terramar, Hospitalitet,

Oslo Economics
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består av bygging av nytt sengebygg

Nye Haraldsplass-prosjektet
deler av fremlagt

HDS har fremlagt

2012

Usikkerhetsanalyse

2013

Usikkerhetsanalyse

2014

av hovedfunksjoner

2012)

(oktober

(juni 2013)
og reviderte

Mulighetsstudier

skisseprosjekt

fra HDS, Stiftelsen

Diverse styreprotokoller

og Helse Vest RHF

opinlyaget

1.3.2IO
Oppdraget
gjorde

i perioden

er gjennomført

10. juni til 31. juli 2014. Konseptrapporten
og utviklingsplanen.

også en rekke styrereferater

tilgjengeliggjort

vært i samtaler
Smedsvig.

med styreleder

Prosjektets

har besvart spørsmål
Det er ikke gjennomført

forelå ved oppstart,

19/6 ble også usikkerhetsanalyser

inkludert

prosjektleder

for HDS, Jørn Henning Theis, og organisasjonsdirektør
sivilarkitekt

hovedarkitekt,

det

og skisseprosjekt

har vært knapp.

Det betyr at tidsrammen

for kvalitetssikring.

1.3.3 Intervjuer/sainfaler
Vi har vært i samtaler med sentrale personer i prosjektet,

1.3.4

der

på områder

informasjon

NYE HARALDSPLASS (6/2 2013)

Usikkerhetsanalyse

Skisseprosjekt

disse for å få utfyllende

dekkende:

ikke er fullstendig

Innplassering

Disse er ikke direkte

en rekke bakgrunnsdokumenter.

men vi har benyttet

for kvalitetssikring,

Utviklingsplan

til kvalitetssikring:

er det fremlagt

I tillegg til dette dokumentet
konseptrapporten

lokaler.

da enkelte

Nytt Sengebygg (mars 2014)

Konseptfaserapport

gjenstand

avgrensing,

kun nytt sengebygg.

hoveddokument

følgende

av eksisterende

Vi har likevel så langt som

disse elementene.

i liten grad skiller mellom

dokumentasjon

å kvalitetssikre

mulig forsøkt

samt oppussing

Dette er en krevende

det nye sengebygget.

har vært å kvalitetssikre

Vårt mandat

MNAL Anne Underhaug

Trond Fagerli. Vi har også
Gunnbjørg

har presentert

Branstveit
og

skisseprosjektet

fra oss.
intervjuer

med eksterne

interessenter.

Uavhengighet

De vurderinger

og analyser

konseptvalgrapporten,

som fremkommer

i denne rapporten

og har ikke vært gjenstand

for påvirkning

reflekterer

kvalitetssikrers

fra oppdragsgiver

oppfatning

av

eller andre berørte

aktører.
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kapitlet

inneholder

vurderer

vi den fremlagte

de elementer

konseptutredningen

på et overordnet

man vil vente å finne i en slik utredning.

vedlegg 3, som viser et eksempel

på hvilke punkter

nivå, for å se om rapporten

Vi tar da utgangspunkt

i veilederens

som kan inngå i en konseptrapport:

Bakgrunn, generelt
Bakgrunn for prosjektet, behovsverifisering, oppsummering fra idefaserapporten og
utviklingsplanen
Mandat, rammer for arbeidet, oppsummering hentes fra idefaserapporten
Presisering av mål, strategier og rammer nedfelt i den virksomhetsmessige utviklingsplanen,
oppsummering hentes fra idefaserapporten
Organisering av arbeidet med konseptfasen
Metode og datagrunnlag
Status dagens virksomhet og bygg
Demografisk fremskriving.
Generelle, dimensjonerende forutsetninger og programkray. Vil omfatte fremtidig aktivitet og
kapasitetsbehov for hele HF'et og de enkelte sykehusenhetene, gitt spesifiserte forutsetninger og
omstilling, effektivisering, oppgavefordeling, samhandling, nye arbeidsformer, teknologisk og
medisinsk utvikling mv.
Utredning av alternativene
Spesielle dimensjonerende forutsetninger for det enkelte alternativet
Funksjonsprogram og driftsmodell (HFP/DFP)
Utstyrsbehov
Overordnede tekniske krav
Løsninger, illustrasjoner og/eller SPR
Driftsøkonomiske analyser
Prosjektkostnad
Usikkerhetsonalyser
økonomisk bæreevne
Evaluering, valg av alternativ
Kriterier for vurdering og valg av alternativ
Rangering og vurdering av alternativene, anbefoling
Plan for det videre arbeidet
Plan for forprosjektet og byggefasen, med hovedvekt på forprosjektfosen
Plan for kontrahering av leverandører til neste fase
Mandat for forprosjektfasen
Punktlisten

over fra veilederen

elementer

er nødvendig

godt utgangspunkt
gjennomføre

for å vurdere

en begrenset

lenge disse manglene
som fungerer
håndterlig

Terramar,

er vel og merke et eksempel,

å ha med i alle konseptrapporter.

Hospitalitet,

Det er antagelig

hva som er hensiktsmessig

KSK. Mangler

å vurdere

slik at alle

likevel slik at denne listen gir et

å ha med. Som nevnt over er mandatet

som påpekes i listen nedenfor

ikke gjør det krevende

godt i en driftssituasjon,

økonomisk

så det er ikke nødvendigvis

hvorvidt

tillegges

det planlagte

og løser de behov som sykehuset

derfor

prosjektet

mindre

vårt å

vekt, så

vil gi et sykehus

vil møte i fremtiden

innenfor

en

ramme.

Oslo Economics
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Vi har i nedenstående

oppstilling

valgt å behandle

skisseprosjektdokumentasjonen
dekket

Utviklingsplan

nye Haraldsplass

som en del av Konseptrapporten.

i anses å være mindre

viktig så lenge det ertilgjengelig

Konseptrapportelement
Bakgrunn for prosjektet, behovsverifisering,
idefaserapporten og utviklingsplanen

Hvilket dokument

innholdselementet

er

dokumentasjon.

oppsummering fra

Mandat, rammer for arbeidet, oppsummering
idefaserapporten

og

hentes fra

Omtalt?

I hvilket dokument?

I noen
grad

Konseptrapport

kap. 1

Nei

Presisering av mål, strategier og rammer nedfelt i den
virksomhetsmessige utviklingsplanen, oppsummering hentes fra
idefaserapporten
Organisering av arbeidet med konseptfasen

I liten grad

Utviklingsplan

Nei

Metode og datagrunnlag

Nei

Status dagens virksomhet og bygg
Demografisk fremskriving

Ja

Utviklingsplanen

Ja

Konseptrapport
utviklingsplan

kap. 1 og

Ja

Konseptrapport
utviklingsplan

kap. 1 og

Konseptrapport

kap. 3

Generelle, dimensjonerende forutsetninger og programkrav. Vil omfatte
fremtidig aktivitet og kapasitetsbehov for hele HF'et og de enkelte
sykehusenhetene, gitt spesifiserte forutsetninger og omstilling,
effektivisering, oppgavefordeling, samhandling, nye arbeidsformer,
teknologisk og medisinsk utvikling mv.
Spesielle dimensjonerende
Funksjonsprogram

forutsetninger

og driftsmodell

for det enkelte alternativet

Nei

(HFP/DFP)

Ja, men
kortfattet

Utstyrsbehov

Ja

Konseptrapport

kap. 5

Overordnede tekniske krav

Ja
Ja

Konseptrapport

kap. 5

Løsninger, illustrasjoner
Driftsøkonomiske

og/eller SPR

analyser

Skisseprosjekt

Prosjektkostnad

I noen
grad
Ja

Usikkerhetsanalyser

Ja

Konseptrapport kap. 4 og
Usikkerhetsanalyse

økonomisk bæreevne

Ja

Konseptrapport

kap. 3

Kriterier for vurdering og valg av alternativ

Ja, men
kortfattet

Konseptrapport

kap. 2

Rangering og vurdering av alternativene,

Ja

Konseptrapport

kap. 2

anbefaling

Konseptrapport

kap. 3

Konseptrapport

kap. 3

Plan for forprosjektet
forprosjektfasen

og byggefasen, med hovedvekt på

Ja, men
kortfattet

Konseptrapport

kap. 4

Plan for kontrahering

av leverandører til neste fase

Ja, men
kortfattet

Konseptrapport

kap. 4

Mandat for forprosjektfasen
Som tabellen

over viser, er de fleste områder

bemerkes

at konseptrapporten

omfattende

konseptrapport,

delfunksjonsprogram,
tilgjengelig.

Nei

er kortfattet,

dekket i konseptrapporten
og det gjelder

og i tillegg omfattende

utstyrsprogram

Det er ikke noe mål i seg selv at en konseptrapport
skal være dekkende.

dokumentasjonen

burde vært mer utbygget.

Terramar, Hospitalitet, Oslo Economics

Men det må også

Det er vanlig med en mer

vedlegg som hovedfunksjonsprogram,

med mer. I dette prosjektet

dokumentasjonen

med vedlegg.

også for vedleggene.

I de etterfølgende

skal være omfattende,

kapitler
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er det heller ingen idefaserapport
men det er et mål at

vil vi peke på områder
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at
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Prosjektet
strategi

Nye Haraldsplass

for sykehuset,

er godt samsvar

mellom

også god forankring
konseptuelle
knappere

utviklingsplan

Det anbefalte

enn ønskelig,

alternativet

av det som har vært planlagt

og konseptrapport.

Oslo Economics

oppleves

for de

i konseptrapporten

som at en del sammenhenger
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er ingen ny

bringe på det rene er det

Dette i seg selv gir trygghet

men det kan også være slik at dokumentasjonen

fordi det av prosjektet

i konseptrapporten

over lang tid. Dette gjør også at det

Etter hva vi har kunnet

i både HDS og Helse Vest RHF for prosjektet.

valg som er tatt,
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MÅLHIERARKI

3.

I en full KSK skal det vurderes
generelt

til å være operasjonelt.

nasjonale

helsepolitiske

denne begrensede
som er definert

3.1

om målhierarkiet
Målene

er konsistent,

må være prosjektspesifikke,

mål, målene til de regionale

KSK her vi vektlagt

i prosjektet

avklart og ikke for komplisert

dette punktet

eller for

og det må være konsistens

helseforetakene

og det prosjekteiende

i liten grad, men vi gjennomgår

mellom

helseforetak.

I

likevel kort hvilke mål

og i hvilken grad vi anser at disse målene er hensiktsmessige.

Samfunnsmål

Samfunnsmål
prosjektet.

er overordnede,

strategiske

Det er ikke definert

visjon og verdier,
Haraldsplass

og i utviklingsplan

som gjelder for sektoren

i konseptrapporten.

og konseptrapportens

kapittel

og som er relevante

I utviklingsplanen
3 er det gjengitt

for

er det gjengitt

hvordan

HDS'

Nye

er ment å ta samfunnsansvar.

Disse elementene
harmonisere

samfunnsmål

noe samfunnsmål

kunne med fordel

vært samlet til et samfunnsmål.

godt med det generelle

samfunnsmål

som er definert

Et slikt samfunnsmål
i kravspesifikasjonen

vil i så fall
for kvalitetssikring:

Prosjektet skal bidra til å oppfylle spesialisthelsetjenestelovens formål, som særlig er å:
fremme folkehelsen og å motvirke sykdom, skade, lidelse og funksjonshemning,
bidra til å sikre tjenestetilbudets kvalitet,
bidra til et likeverdig tjenestetilbud,
bidra til at ressursene utnyttes best mulig,
bidra til at tjenestetilbudet blir tilpasset pasientenes behov, og
bidra til at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasientene
Det ville antagelig

vært en styrke hvis man i tillegg hadde drøftet

gjøres gjeldende
utrangerte

3.2

for prosjektet.

Samtidig

er det slik at dette

bygg med nye bygg, i liten grad påvirker

om det er andre samfunnsmål

prosjektet,

sykehusets

som primært

strategi

som bør

er en erstatning

av

eller samfunnspåvirkning.

Effektmål

Effektmål
omfatte

er kvantitative
forhold

utviklingsplanens
opplevelse

og kvalitative

knyttet
kapittel

skal gi (hentet

angitt

fra sykehusets

Det er en styrke at det etableres

men det er gått forholdsvis
fortsatt

til driften

av kjernevirksomheten.
noe effektmål

strategiplan

en sammenheng

Dette kan også

i konseptrapporten.

1 er det tatt inn noen mål for hva Nye Haraldsplass

Nye Haraldsplass

som effektmål.

mål knyttet

til bygget. Det er ikke spesifikt

skal inneholde,

I
og hvilken

2006). Disse målene kunne fungert

mellom

prosjektet

lang tid siden 2006, så det burde vært gjort en vurdering

og sykehusets
av hvorvidt

strategi,

målene

gjelder.

Samtidig

som det kunne vært en fordel

nasjonalt

og regionalt

nivå, vurderes

trengs fysiske bygg for pasientbehandling

Terramar, Hospitalitet, Oslo Economics

å se dette prosjektet

prosjektet

tydeligere

er lite kontroversielt

som en del av strategien
i den forstand

på

at det er opplagt

at det

i dag og i fremtiden.
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3.3

Resultatmål

Resultatmål er mål for gjennomføring av prosjektet. De er normalt knyttet til styring av prosjektet innenfor
rammer for tid, kostnad og kvalitet. Det er ikke definert noen resultatmål for prosjektet i konseptrapporten.

3.4

Krav

Det kunne med fordel vært utledet krav fra målene. Disse kravene kunne videre blitt brukt til å vurdere de
forskjellige alternativenes egnethet. Kravene kan være knyttet til økonomi, kapasitet, fleksibilitet,
elastisitet, behandlingskvalitet eller annet. Vi har ikke funnet en samlet opplisting av krav i
dokumentasjonen vi har blitt forelagt. Det er imidlertid etablert noen vurderingskriterier som er benyttet til
å vurdere de ulike alternativene.

Terramar, Hospitalitet,

Oslo Economics
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4.

MULIGHETSROM OG ALTERNATIVER
representerer

konseptvalgutredningen

det regionale

for å oppfylle

som er belyst i

for KSK skal det sikres at de alternativene

I følge kravspesifikasjonen

helseforetakets

særlig grad i denne begrensede

bredde, slik at den fulle bredden

en tilstrekkelig

«sørge for-ansvar»

dette i

Vi har ikke vektlagt

er ivaretatt.

likevel dette

men behandler

kvalitetssikringen,

i mulighetsrommet

punktet

overordnet

i dette

kapitlet.
vurderer

Konseptrapporten

løsning (uten akuttmottak
2008) er utredet
utredes

utredningen

Vi har likevel ikke grunnlag

er ikke tatt med i konseptfasen.

Nullalternativet

på linje med øvrige alternativer.

dersom

det tidligere

og kapasitet,

standard

sannsynliggjort

at nullalternativet

forkaste

nullalternativet

sammenligningsgrunnlag
behandlingskapasitet

hvorvidt

for å vurdere

Nullalternativet

omtales

dersom

krav til konseptfasen

og ikke er vesentlig

Terramar, Flospitalitet, Oslo Economics

at nullalternativet

skal

Samtidig,

ikke gir tilstrekkelig

enn nybygg, kan man anse det som

rimeligere

alternativ.

hadde vært utredet

for å forstå de endringene
og økte investerings-

som

som en følge av

med konseptrapporten.

Slik sett er dette en svakhet

ikke er det foretrukne
dette

fra

det kunne være andre

som forkastet

er gjort et godt stykke arbeid som viser at nullalternativet

bygningsmessig

og alternativ

i prosessen.

som ble gjort i 2008. Det regnes som et absolutt

utredes

og Sunniva)

(i hovedfunksjonsprogrammet

til man står igjen med de alternativene

en innsnevring

som burde vært utredet

alternativer

løsning (med akuttmottak

Det synes således som om man har begynt bredt med å utforske

men at det har foregått

i konseptrapporten.

anbefalt

Det henvises til at det tidligere

flere andre alternativer.

mulighetsrommet,
tenkelige

to alternativer;
og Sunniva).

Det ville likevel gitt økt trygghet

i konseptrapporten.

tiltaksalternativene

Et nullalternativ

innebærer

for å

gir også et

med bedret

og driftskostnader.
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Vi har kvalitetssikret

hvorvidt

de to alternativene

er vurdert

hvilken grad vurderingene

som gjøres er dokumentert

rangering

som fremkommer

av alternativene

om denne rangeringen

er så tydelig

anbefalte

alternativ.

Kriteriene

som er benyttet

men vi savner kriteriet
forskjeller

mellom

at det uansett

kvalitet

synes i all hovedsak

Det er mulig at dette kriteriet

men behandlingskvalitet

utredningsmaterialet,

for å gå videre til forprosjektfase

opp mot hverandre

og i

om den
og
med det

å være gode,

i liten grad ville få frem

er så sentralt

for sykehuset

og samfunnet

burde vært medtatt.

Det ville vært en fordel
er opplagte,

alternativene

i behandlingen.

de to alternativene,

at det er grunnlag

vurderingskriterier,

Til sist har vi vurdert

er rimelig sett i lys av det samlede

og robust

for å vurdere

etter hensiktsmessige

og underbygget.

om det kom Idarere frem hvorfor

slik som investerings-

vurderingskriteriene
disse er absolutte

og driftskostnader.

og de målene som er gjengitt.
må-krav

eller bør-krav.

akkurat

disse kriteriene

er valgt. Enkelte kriterier

Det er i liten grad gjort noen kobling
Det savnes drøftelser

Et krav kunne for eksempel

mellom

av krav til nytt sykehusbygg,

være at byggene

primært

enten

skal ha

ensengsrom.
Slik vi også har kommentert
utover

det som direkte

nedenfor

berører

kanskje også vært naturlig

er det ikke gjort noe forsøk på å identifisere

sykehuset

og pasientbehandlingen.

med et eller flere vurderingskriterier

Dersom dette

samfunnskonsekvenser
hadde vært gjort, ville det

som tok opp i seg disse

samfunnskonsekvensene.

Vurderingen

som er gjort av alternativene

fremkommer

vi dokumentasjon
kriterier

som underbygger

de vurderingene

som ikke inngår i de definerte

Haraldsplass

er lite transparent,

i den forstand

som en kort tekst, uten noen form for poenggivning

sine behov bedre»,

at vurderingen

per kriterium.

som gjøres. I vurderingen

vurderingskriteriene,

uten at disse behovene

som for eksempel
er tydelig

spesifisert

kun

På enkelte
trekkes

områder

savner

det også inn

«alternativet

[...] dekker Nye

eller definert

som

vurderingskriterier.
Det kan synes som om dette først og fremst
vært gjennomført

analyser

beste. Når en slik forståelse

er modnet

grunn ikke i stor nok grad kommuniseres,
person utenfra

blir dette

som er gjort, og dermed

Terramar,

Hospitalitet,

er en dokumentasjonsutfordring.

og flere forankringsrunder

uheldig,
grunnlag

Oslo Economics

og bearbeidet

for å gi trygghet

har det

løsningen

over tid, kan det skje at vurderingene

som ligger til

fordi det oppleves

fordi det da mangler

Etter vår forståelse

som alle peker mot at den anbefalte
som «selvsagt»

betydelig

grunnlag

for at den anbefalte
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5.3

Rangeringen og anbetalingen

Gitt vurderingene som er gjort, synes rangeringen av alternativene å være god. innplassering av
akuttmottak i det nye bygget synes å gi bedre mulighet til å drive effektivt med høy kvalitet. Legger man de
beregnede investeringskostnader og driftsbesparelser til grunn, kan det også synes som om anbefalt
løsning er økonomisk bærekraftig, mens alternativ løsning ikke er det.
Etter vårt syn pekes det således på den riktige løsningen i anbefalingen, men tryggheten for dette ville vært
vesentlig større dersom vurderingene var bedre dokumentert.

Terramar, Hospitalitet, Oslo Economics
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6. KAPASITETSBEHOV
Et vesentlig utgangspunkt for bygging av nytt sykehusbygg er kapasitetsbehovet som skal møtes, og det er
nødvendig å gjøre en vurdering av behovet lang tid fremover for å dimensjonere det nye bygget riktig. Vi
har vurdert hvordan konseptrapporten med vedlegg har behandlet denne kapasitetsfremskrivningen.
Det er gjort analyser på flere tidspunkter, sist i 2013, med en horisont frem til 2030. Det har vært dialog
med Sintef og Helse Bergen om dette arbeidet, og anerkjente modellverk er lagt til grunn. Flere forskjellige
beregninger er gjennomført, og det synes som om de relevante driverne er medtatt i vurderingene. Det har
vært sett særskilt på hvilke effekter samhandlingsreformen, epidemiologi, funksjonsfordeling og medisinsk
og teknologisk utvikling vil gi. Det er således gjort et grundig arbeid, men det er samtidig tydeliggjort at det
er stor usikkerhet knyttet til fremskrivningene.
Det er i beregningen av fremtidig sengebehov, presentert i tabell 2 i konseptrapporten, lagt til grunn en
vesentlig effektiviseringsgevinst knyttet til medisinske senger (18 senger i 2020 og 40 senger i 2030). Denne
effektiviseringen kommer i tillegg til bortfall av senger grunnet Samhandlingsreformen. Det er slik vi forstår
det lagt til grunn en utvikling med redusert liggetid, basert på tidligere gjennomførte Sintef-analyser. Det
kunne med fordel vært drøftet hvorvidt en slik vesentlig reduksjon i liggetid som modellen predikerer er
mulig å oppnå.
Det synes som om det knytter seg særlig stor usikkerhet til funksjonsfordelingen med Helse Bergen. HDS
utfører sin virksomhet etter avtale med Helse Vest, og denne avtalen løper bare ett år av gangen. I teorien
kan således virksomhetsgrunnlaget endres dramatisk med ett års horisont. I praksis er det lite sannsynlig at
det vil skje dramatiske endringer på kort sikt, men innen 2030 kan bildet se annerledes ut. Særlig har det
vært diskusjoner om endringer av oppgavefordelingen innen kirurgi som kan gi endret oppgavemengde for
HDS.
Det er en utfordring at fremskrivningene kun strekker seg til 2030, mens bygget vil ha en betydelig lenger
levetid. Samtidig er usikkerhet ved fremskrivningene store allerede i 2030, så verdien av en lenger horisont
kan være begrenset.
Det er derfor positivt at man i planleggingen har tatt høyde for den store usikkerheten knyttet til
funksjonsfordeling og fremskrivninger, og vektlagt generalitet, elastisitet og fleksibilitet i bygget.
Bygget er dimensjonert etter sengebehovet ved innflytting i 2017/2018. Det ventes en vekst på mer enn 30
senger fra innflytting til 2030. Dette behovet må dekkes gjennom oppussing av eksisterende sengerom i
gammelt bygg. Det kan diskuteres om det er godt nok utredet hvorvidt denne ventede ekspansjonen frem
til 2030 heller burde vært dekket gjennom å bygge et større nybygg allerede nå. De finansielle rammene
man i dag opererer innenfor synes implisitt å være en sentral faktor for planlagt kapasitet i nybygget.
Samtidig er det utredet at rehabilitering av eksisterende bygningsmasse for å etablere nye sengeposter er
mindre egnet enn nybygg. Marginalkostnaden for enkeltsengsrom antas å være lavere ved en
arealutvidelse av nybygget nå fremfor på et senere tidspunkt. Kanskje kan man i samarbeid med Helse Vest
bygge ut økt kapasitet nå, og heller vente lengre med en senere utvidelse?

Terramar, Hospitalitet, Oslo Economics
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7. OMSTILLING, SAMHANDLINGOG KVALITETI BEHANDLINGEN
Endringer i spesialisthelsetjenesten i fremtiden er et viktig premiss når man planlegger et nytt sykehusbygg
som skal ha en levetid i flere tiår. HDS har i konseptrapporten hensyntatt både endringer som følger av
samhandlingsreform, omstilling til færre liggedøgn, omstilling til nye arbeidsformer og andre forhold.
Drøftelsene som er gjort er forholdsvis knappe, men det synes likevel som om det er gjort en god jobb med
å forsøke å fange opp viktige trender. Samtidig understrekes det at usikkerheten er stor, og at det dermed
bør bygges inn generalitet, fleksibilitet og elastisitet.
Mulighetene for samhandling med Helse Bergen synes å være gode grunnet godt samarbeid etablert over
tid. Det ligger også til rette for en utvidet samhandling med kommunehelsetjenesten og private
tjenestetilbydere, og når lokaler frigjøres i de gamle sykehusbyggene kan det gi muligheter for å samle flere
tjenesteytere innen helsesektoren på sykehusområdet.
Det å flytte inn i et nytt sykehusbygg er i seg selv en anledning til å gjennomføre endringer i struktur,
organisering og arbeidsformer, for å få økt kvalitet eller effektivitet i behandlingen. Konseptrapporten
omtaler i forbindelse med beskrivelsen av driftsøkonomi noen endringer i arbeidsform som vil følge av det
nye sengebygget. Vi er blitt gjort kjent med at det er gjennomført en omfattende brukerprosess for å
identifisere effektiviseringsmuligheter. Etter vår vurdering har HDSgjort en god jobb med å identifisere
mulige driftsforbedringer. Dette gir økt trygghet for at det vil være mulig å realisere disse gevinstene.
Kvalitet i behandlingen er i liten grad nevnt eksplisitt i konseptrapporten. Likevel er dette temaet
underliggende i hele arbeidet med Nye Haraldsplass. Det å få et nytt bygg med moderne, funksjonelle
lokaler, med sengetun og stor andel ensengsrom, med økt antall isolater og nytt akuttmottak, vil utvilsomt
gi et potensial for økt kvalitet i behandlingen. Vi savner likevel at dette drøftes eksplisitt. Det å sikre større
fokus på sikkerhet og kvalitet er et av de prosjektutløsende behovene for Nye Haraldsplass, og temaet
kunne som en følge av dette blitt løftet mer frem. Som et eksempel burde behandlingskvalitet vært et
vurderingskriterium i valget mellom alternative løsninger.
Det kunne også med fordel vært foretatt en drøftelse av hvorvidt andelen flersengsrom i det nye
sengebygget er høyere enn hva man ideelt sett skulle ønske seg i et behandlingskvalitetsperspektiv.
Oppsummert er omstilling, samhandling og kvalitet i behandlingen viet litt liten plass i konseptrapporten,
men vi er likevel av den oppfatning at disse temaene blir ivaretatt på en god måte i arbeidet med Nye
Haraldsplass.

Terra mar, Hospitalitet, Oslo Economics
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8. INNRETNING AV BYGGET OG VIRKSOMHETEN
Vi har vurdert om det nye sengebygget, slik det fremstår i skisseprosjekt og funksjonsprogram, vil være et
bygg som sikrer funksjonelt god sykehusdrift nå og fremover. Vurderingen er gjort ut fra arkitekttegninger
fra 20.5.2014, og ikke de eldre tegninger som presenteres i konseptrapporten. Det er gjort en gjennomgang
med ansvarlig arkitekt i møte torsdag 26.6.2014.
Det er i konseptrapporten angitt to ulike løsningsforslag. Forskjellen på disse er plasseringen av
akuttmottaket og den palliative enhet i nybygget kontra i eksisterende bygg (A-blokk).
Vi anser at det er arbeidet frem et godt skisseprosjekt. Bygget er logisk utformet og tilpasset til utendørs
terreng og vei.
Etasje U3 forbinder eksisterende bygg med nybygg med kulvert for ansatte og besøkende mellom
parkering og foa.K og heis til Ul.
Etasje U2 inneholder miljøhall (avfallshåndtering) og foaW Begge deler er på bakkenivå, men er
adskilt mellom sykehusfunksjoner og pasient/besøkende (foaM. Miljøhallen er skjult fra publikums
adkomst til foajeen, samtidig som foajeen er overskuelig og lett å se fra gateplan.
Etasje Ul inneholder sengesentral for hele sykehuset, samt tekniske arealer for nybygget. Dette er
kun et halvt etasjeplan, da miljøhallen i den andre halvdel av etasjen har behov for dobbel
takhøyde av hensyn til lastebiltransport og containerløft.
Etasje 1 er fysisk delt mellom akuttmottak og palliativ (Sunniva) avdeling.
Etasje 2-4 er identiske sengeavsnitt med overbygget rampe mellom nybygg og eksisterende bygg i
hver etasje.
Den generelle funksjonalitet for nybygget synes å være godt gjennomarbeidet med de tyngste funksjoner
nederst. Medisinske og kirurgiske sengeavdelinger ligger logisk plassert overfor funksjonene i eksisterende
bygg, jfr. tabell 3 og 4 i konseptrapporten.
Etasje U3: Forbindelsespunkt mellom nybygg og eksisterende bygg.
Etasje U2: Plassering av hovedinngang ut til gaten er enkel og oversiktlig for gående. Miljøhall med
adkomst på bakkeplan vekk fra publikumsområdet er funksjonelt og praktisk.
Etasje Ul: Samlet sengesentral plassert nederst i bygget isolert fra publikum er funksjonelt godt
løst med bevegelse fra urent til sengevask til rent til oppstilling av rene senger samt sengeverksted,
og med gode heisforbindelser til sengepostene.
Etasje 1: Fra omlastningssone i akuttmottaket er det direkte adgang til kontaktsmitteisolat, så
pasienter unngår å skulle inn på korridorene. Etasjen inneholder flersengsrom med
observasjonssenger og akuttplasser, og undersøkelsesrom er plassert nær sengene.
Den palliative enheten med ensengsrom er godt skjermet fra akuttmottaket.
Etasje 2: Sengeetasje identisk med etasje 3 og 4, bortsett fra en felles dagligstue. På hver
sengeetasje er det to tresengsrom og tre tosengsrom. Dette kan bli et problem når det gjelder
hygiene og pasientintegritet. Flersengsrommene er delvis et bevist valg fra HDS sin side bl.a. etter
ønske fra brukerne, men HDS er også åpne om at det nok ville vært færre flersengsrom dersom
økonomien hadde vært bedre. Sengeplasseringen i rommene er understøttet av konseptet med
arealeffektive «Bergensbad», så pasienten kan bevege seg fra seng til toalett med støttepunkter
hele veien uten personalhjelp. Arbeidsstasjoner i sengeområdene er synlig godt plassert med en
åpen del for å ha god oversikt over sengetunet. Der er en god fordeling av sentraliserte og
desentraliserte støtterom. Som eksempel kan nevnes desinfeksjonsrom og medisinrom, hvor der er
et større sentralt og flere desentrale rom.
Endringen i logistikken står som en forutsetning for plassering og funksjoner i det nye bygg.
Flaskehalsproblemer i eksisterende bygg hvor både akuttankomst, vareinnlevering og avfall er plassert
samme sted er uhensiktsmessig, da kun én av disse funksjoner kan ivaretas samtidig. Ved å flytte

Terramar, Hospitalitet, Oslo Economics
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akuttankomst

og avfallshåndtering,

ambulansene

og det går ikke ut over pasientsikkerheten.

Godt samsvar

mellom

løses problemet

funksjoner

i gammelt

I 2. etasje er der medisinsk
I 3. etasje i nybygget

på en fornuftig

måte - man unngår ventetid

og nytt bygg per etasje vil forenkle

sengepost

i nybygget

er det medisinsk

sengepost,

og radiologi

logistikken:

i eksisterende

og poliklinikker

for

bygg.

og rehabilitering

i eksisterende

bygg.
I 4. etasje er der kirurgisk
I utviklingen

av skisseprosjektet

Våre kommentarer
tekniske

sengepost,

i samme etasje som det er operasjon

er det skjedd store endringer

til overordnet

teknisk

program

i eksisterende

etter at konseptrapporten

nedenfor

vil derfor

bygg.

ble levert i mars.

avspeile seneste tegningsett

og

føringer.
For å unngå ramper
meter.

over til eksisterende

Dette vil gi utfordringer

bærekonstruksjoner.

bygg er det prosjektert

med føringsveier

Det anbefales

derfor

for teknikk,

med brutto

etasjehøyde

spesielt ved krysning

å øke etasjehøyden,

på 3,2

av

som det ble presentert

av arkitekt

i

møte 26. juni.
Det er ikke satt klare krav til energiforbruk
passivhusnivå.
investeringer.

Lavt energiforbruk
I et prosjekt

potensialet

for fremtidige

oppsamling

av regnvann.

investeringskalkyle

Gulvvarme

med begrenset
besparelser.

budsjett

energiklasse

A og eventuelt

men medfører

bør derfor tilleggsinvesteringer

ofte økte
veies mot

Dette gjelder spesielt for tiltak som solfangere
kravene til energibruk

og

i OTP er gjenspeilet

i

av FDVU-kostnader.

for gjenbruk

Det anbefales

av spillvarme

fra eksisterende

at løsning avklares med leverandør

og fortrengningsventilasjon

mange små rom/soner.

årlige driftskostnader,

Det er ikke klart hvorvidt

og beregning

Det er nevnt mulighet
som spisslast.

i OTP, men det er antydet

vil redusere

er relativt

sykehus med bruk av fjernvarme
av fjernvarme

dyre og kompliserte

Valg av løsning må vurderes

så tidlig som mulig.

løsninger

opp mot muligheter

i et bygg med

det gir for

energiforsyningen.
For å gjøre riktige valg for energitiltak,

energiforsyning,

etc. bør det gjennomføres

energiberegninger.
Det er i liten grad beskrevet
skal velges løsninger
levertidskostnader
Teksten

ved valg av materialer

i OTP beskriver

kommunikasjon.

valg av materialer

funksjoner

Løsning med å flytte

avfallshåndtering
på området.

avfallsbil

omfattende

for sykehuset

og kostbare.

av vann, avløp, el og
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og

ROS-analyser.

til kjeller i nybygget

Prosjektet

løsninger,

av

eller omfang for reservekraftaggregat
virker å være en god

Krav til høyder og arealer dette medfører

Det er sett på alternative
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løsninger

mål at det

at det gjøres vurdering

i prosjektet.

og det bør derfor gjennomføres

løsning for logistikken
vurdert.

med størst omfang

Det er heller ikke beskrevet

er imidlertid

Det anbefales

i liten grad valg løsninger for tilknytning

UPS. Dette er viktige

grundig

i OTP, men det er satt som overordnet

som varer i flere generasjoner.

opplyser

at flytting

for tilkomst
av avfallshall

der kun den valgte gjenstår

for
har vært

som aktuell.
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9.

ØKONOMISKE ANALYSER

Vi har gjennomgått arbeidet som er gjort med beregning av kostnader for investering og drift, og
vurderinger av foretakets finansielle bæreevne. Vi har ikke utarbeidet egne analyser, men vurderer hvorvidt
de gjennomførte beregninger synes å være rimelige og komplette.

9.1

Prosjektkalkyle

9.1.1
Basiskalkyle
Prosjektet investeringskostnad er presentert i konseptrapportens
Tabell i Prosjektets investeringskostnader

Prosjektkostnader

(tall i mill. kroner)
Anbefalt løsning

Alternativ løsning

487

434

nybygg jfr kalkyle 0-9 P50

Rehabilitering av eksisterende bygningsmasse (P50)
Delsum
Påløpte prosjektkostnader

kapittel 3.3 og vist i tabellen under:

pr mars 2013

Kalkulatoriske tomtekostnader
SUM investering

80

80

567
27

514
27

50
644

591

50

Kalkylen er utarbeidet av prosjektets rådgivere basert på ISYCalcus1og Norsk prisbok2 (det er brukt
erfaringstall for sykehjem).
Kalkylen inkluderer ikke medisinsk teknisk (MTU) og annet utstyr. Dette er lagt inn i sykehusets
langtidsbudsjett med virkning fra 2018. Det er i konseptrapporten (kapittel 5.3.8) beskrevet at det
foreligger erfaringsdata med kvadratmeterpriser for nytt utstyr. For sengebygget er det anslått 6 000
kr/kvm, mens det for akuttmottak er anslått 8 000 kr/kvm. Multiplisert med areal gir dette ca. 50 mill.
kroner i utstyrsinvesteringer. Dette inkluderer ikke utstyr til underetasjene til logistikk og hovedinngang.

Verktøy for kostnadsestimering
2

i tidlige faser av et prosjekt.

Prisdatabase som inneholder informasjon om kostnader for et byggeprosjekt (http://www.norskprisbok.no/).
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Kalkylen for det nye sengebygget, som er det største tiltaket i prosjektet, er bygget opp slik:
Tabell 2 Oppbygging av kalkylene for nytt bygg
Post

1

Felleskostnader

2

Bygningsmessige arbeider

3

Anbefalt

Alternativ

Anbefalt

løsning

løsning

(mill. kr)

(mill. kr)

Alternativ

løsning

løsning
(kr/kvm)

(kr/kvm)

36,4

30,8

3 500

3 586

122,8

104,1

11 808

12 119

VVS

40,9

34,7

3 933

4 040

4

Elkraft

23,9

20,2

2 298

2 352

5

Tele og automatisering

13,6

11,6

1 308

1 350

6

Andre installasjoner

14,5

13,1

1 394

1 525

SUM 1-6

Huskostnad

252,1

214,5

24 240

24 971

7

Utomhusarbeid

SUM 1-7

Entreprisekostnad

82

inkl. gangforbindelse

32,0

32,0

3 077

3 725

284,1

246,5

27 317

28 696

Prosjektering

38,5

35,5

3 702

4 133

83.1

Prosjektledelse

10,2

9,0

981

1 048

85

Forsikringer, gebyrer

SUM 1-8

Byggekostnad

91

Brukerutstyr,

3,0

3,0

288

349

335,8

294,1

32 288

34 237

løst inventar og MTU

93.1

Finanskostnader

19,0

19,0

1 827

2 212

93.2

Prisstigning

21,0

21,0

2 019

2 445

96

Merverdiavgift

84,0

73,5

8 077

8 556

459,8

407,6

44 212

47 451

27,0

27,0

2 596

3 143

486,8

434,6

46 808

50 594

41,0

41,0

3 942

4 773

527,8

475,6

50 750

55 367

(byggelån)

Kunstnerisk utsmykking
SUM 1-9

Styringsmål

(P32)

Reserver og marginer P32 - P50
P50
Reserver og marginer P50 - P85
Totalt

Prosjektkostnader

nybygg inkl.

gangforbindelse

Kvadratmeterprisen er beregnet ved å bruke følgende arealtall; hhv. 10 400 m2(for anbefalt løsning) og
8 590 m2 (for alternativ løsning).
Vi har utført en sammenligning av kvadratmeterprisen ved Nye Haraldsplass (sengebygget) med andre
sykehusprosjekter. Det er usikkerhet knyttet til en slik sammenligning siden prosjektene er forskjellige og
inneholder ulike typer arealer. En sammenligning kan imidlertid gi indikasjoner om kostnadsnivået ved Nye
Haraldsplass. Sammenligningen er gjort med erfaringstall fra flere prosjekter som er under planlegging;
BUSPIIved Helse Bergen, Nye Kirkenes sykehus, Idefase OUS - Campus Oslo (Oslo universitetssykehus), og
Tønsbergprosjektet ved Sykehuset i Vestfold.
Kvalitetssikrers vurderinger:
•

Kvadratmeterprisen for Nye Haraldsplass er vesentlig lavere enn de prosjektene som inngår i
sammenligningen. Prosjektkostnaden (post 1-9 i tabellen over) for den anbefalte løsningen er ca.
40 000 kr/m2 ekskl. prisstigning og finanskostnader. Tilsvarende prosjektkostnad fra andre
prosjekter vi har sammenlignet med er 25-45 % høyere.
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Det fremgår av konseptrapporten at etasjene i det nye sengebygget skal korrespondere med
etasjene i det eksisterende sykehuset. Dette betyr at nybygget har lavere etasjehøyder enn normalt
ved nybygg, da høydene fra plan Ul til plan 4 er ca. 3,2 m fra overkant dekke til overkant dekke.
Denne lavere etasjehøyden medfører et redusert materialbehov og kan eventuelt forklare noe av
den anslått lavere kvadratmeterprisen enn andre sykehusprosjekter. Vi er imidlertid usikre på om
en så lav etasjehøyde totalt sett vil gi kostnadsbesparelser på grunn av mer kompliserte løsninger
for infrastruktur.
Vi antar at kostnader til kunstnerisk utsmykking må inkluderes.
Som en del av arbeidet med forprosjektet foretas det en ny estimering av prosjektkostnadene. Vi
anbefaler at det i denne estimeringen gjøres en sammenligning av priser mot gjennomførte bygg av
samme karakter.

9.1.2
Usikkerhetsanalyse
Prosjektet har med bistand fra OPAK gjennomført 3 usikkerhetsanalyser i hhv. 2012, 2013 og 2014.
Resultatene fra usikkerhetsanalysene er oppsummert i tabellen under.
Tabell 3 Resultater fra prosjektets utførte usikkerhetsanalyser
År

Basiskalkyle
(mill. kr)

Areal
(kvm)

p50
(mill. kr)

p85
(mill. kr)

Spenn

P50Basis/basis

2012

668

7 600

776

926

19,0 %

16,1 %

2013

440

10 354

431

493

14,4 %

-2,0 %

2014

485

9 345

511

565

10,5 %

5,4 %

Basiskalkylen (2014) inkluderer sengebygget (397,5 mill. kroner), rehabilitering (80,3 mill. kroner) og
gangforbindelse (7,4 mill. kroner). Omfanget av prosjektet er etter siste usikkerhetsanalyse, økt ved at
akuttenheten (ca. 1 000 rn2)er inkludert. Samlet areal er nå 10 400 m2 mot 9 345 m2 i usikkerhetsanalysen.
Usikkerhetsanalysen er ikke oppdatert etter denne endringen av prosjektet.
Kvalitetssikrers vurderinger:
Usikkerhetsanalysen er gjennomført iht. en standardisert prosess benyttet av flere analysemiljøer.
Usikkerheten er vesentlig redusert fra analysen utført i 2012 til analysen i 2014. En reduksjon i
usikkerheten er naturlig som følge av prosjektutviklingen.

Det er likevel vår vurdering av analysen

har et for smalt usikkerhetsspenn. I et skisseprosjekt bør standardavviket være opp mot 20 %, mens
det i den foreliggende analysen utgjør ca. 11 %.
Forhold som bl.a. usikkerhet i markedsforhold,

energikrav, bygging i umiddelbar nærhet til et

sykehus i drift og rehabilitering av eldre bygningsmasse synes undervurdert i analysen. Særlig
markedsusikkerheten synes ikke å være tilstrekkelig reflektert.
Prosjektet er fortsatt i en tidlig fase (skisseprosjekt) der det gjenstår betydelig prosjektering. I
usikkerhetsanalysen fra 2012 ble også følgende påpekt i sammendraget til rapporten: «På det
stadiet prosjektet nå befinner seg vil et prosjekt normalt ha en usikkerhet i størrelsesorden 20 %,
som i praksis er spennet mellom p50 og p85.»
Det er derfor vår vurdering at usikkerhetsanalysen viser et for smalt usikkerhetsspenn og at
kalkylen er basert på for lav kvadratmeterpris.

Dette tilsier at behovet for investeringsmidler

kan

være betydelig undervurdert.
En ny kalkyle og usikkerhetsanalyse bør gjennomføres når forprosjektet foreligger.
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Det er i rapporten
derfor
dette

ikke gjort vurderinger

heller ikke noe anslag hverken

i hvilken grad eksisterende

utstyr kan flyttes

til nybygg, og det er

på hvor stor andel av utstyr som kan gjenbrukes

eller hvilken verdi

har.

Kostriadsoverslaget
psykiatrisk

for utstyr

enhet.

administrasjon

på sengebygg

Kostnadsoverslaget

utstyret

på 50 millioner
at det er anbefalt

løsning (uten akuttmottak),

vil ha betydelig

vært drøftet

Vi anbefaler

9.3

enhet og ikke en

med netto utstyrskostnad,
uklart hvorvidt

det er tatt

i akuttmottaket

kroner gjelder anbefalt

løsning, alternativ

løsning som er beregnet.
lavere utstyrskostnad

er behandlet.

Det fremgår

løsning eller begge

Man ville forventet

enn anbefalt

ikke

at alternativ

løsning og dette

burde

og vist i konseptrapporten.

at det arbeides

riktig, at gjenbruket

for HPU. Det er dermed

som er nødvendig

to, men vi har fått opplyst
absolutt

nedbrytning

i beregningene.

Det er også noe uklart hvordan
om utstyrskostnaden

vært basert på en somatisk

og mangler

og moms, slik det er vist til i veilederen

høyde for alle kostnadselementer

tydelig

kunne med fordel

er lite detaljert,

videre

blir fornuftig,

med utstyrsprosjektet

i forprosjektet

og at kostnadsoverslaget

for å sikre at programmeringen

blir

blir robust.

Driftskostnaciel.

Endring i driftskostnader
detaljert

er dokumentert

det er gjort et godt arbeid
Driftsbesparelsen
stiftelsens.

i konseptrapportens

med å identifisere

og beregne

er sett i et sykehusperspektiv,
avstand,

representerer

Samtidig

slik at de leiekostnader

markedsmessige

Den største endringen

gjelder

endring

på 15,3 mill. kroner.

mill. kroner.

Det nye sykehuset

i bemanning,

I tillegg

kommer

dette vil gi. Det er opplyst
uten at vi har etterprøvd
Erfaringer

over tid dersom
til teknologi,

vil denne kostnaden

ikke

skal gi årlige

og konseptrapporten

om at det er gjennomført

anslått til 4,5
inneholder

en

en prosess for å

denne prosessen. Vi vil derfor

fra andre sykehus har vist at det må arbeides

påpeke usikkerheten
systematisk

i

en skal kunne ta ut gevinst ved slike omstillinger.

utstyr

og inventar

er lagt inn som en driftskostnad,

inngå som en del av investeringskostnaden,

som dette fordi det er sykehuset
investeringen

at nye drifitsmodeller

frem mot ny Haraldsplass

skal bygges etter sengetunskonseptet,

gevinstpotensialet

Normalt

som er vurdert,

agerer som en utleier

som blir HDS til del faktisk

og det er beregnet

av hvilke fordeler

Kostnad knyttet

er det da viktig at stiftelsen

forbedringsarbeid

identifisere

linjeorganisasjonen

kostnadsendringene.

og FDVU-kostnader

beskrivelse

til gevinstpotensialet.

er mindre

størrelser.

besparelser

knyttet

3. Selv om oppsettet

det vil si at det er HDS sine kostnader

Dette synes å være hensiktsmessig.

på armlengdes

kapittel

i Veileder for sykehusprosjekters økonomiske bæreevne, synes det som om

enn det som anbefales

som står for teknologi,

i bygget. Det kunne med fordel

utstyr og inventar,

vært drøftet

ytterligere

i form av en avskrivning.

men vi antar at det er gjort slik
mens stiftelsen

står for

hvilken avskrivningstakt

som er riktig

for denne kostnaden.
Når det gjelder forskjellen

mellom

de to løsningene

bære samme kostnad for FDVU og teknologi,
bygget i alternativ

synes det ikke opplagt

utstyr og inventar

løsning er nesten 2 000 kvadratmeter

mindre.

at den alternative

som den anbefalte

løsningen

løsningen,

Dette burde vært behandlet

skal

i og med at
mer eksplisitt

i rapporten.
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Det kunne med fordel
inntektspotensial,

vært mer dokumentasjon

og drøftelse

knyttet

både til kjernedrift,

men alt i alt synes det likevel som at den beskrevne

størrelsesorden

18 millioner

Den økonomiske

for anbefalt

bæreevnen

er omtalt

løsning og 15 millioner

i kapittel

FDVU og økt

årlige driftsbesparelse

for alternativ

3.5 i konseptrapporten.

i

løsning kan være realistisk.

Heller ikke her er temaet

i Veileder for sykehusprosjekters økonomiske bæreevne, men fremstilling

slik det anbefales

fremstilt

er likevel stort

sett ryddig.
Det er tatt utgangspunkt

i p853fra

Dette er en konservativ

forutsetning.

forventningsverdien,

usikkerhetsanalysen

når det er beregnet

det totale finansieringsbehov.

Det ville etter vårt syn vært bedre å ta utgangspunkt

for så å vise hvordan

bærekraften

å bli på nivå med p85. Bærekraftberegningene

endrer

seg dersom

i

investeringskostnaden

er ikke gjort isolert for det nye sengebygget,

viser seg

men totalt

for

hele Nye Haraldsplass-prosjektet.
Det er vist at en rente på 4,5 % vil gi en annuitet
ikke eksplisitt

angitt en nedbetalingstid

år. Det ville vært fordelaktig

Bærekraften

er det vist en besparelse

del av nedbetalingstiden.

2010-kroner

vist over en tiårsperiode.

av tilskudd

som er brukt. Samlet husleie fra sykehuset

hvorfor

denne forutsetningen

definert

øker med deflator

utgjør total

bæreevne

Bæreevnen

vil reduseres

prosjektet

vil marginen

mellom

35 og 40

kroner. I tillegg

legges det til

er dokumentert

hvordan

bærekraft

er i resterende

er en svakhet.

er forutsatt

Det er ikke vist eksplisitt

økt med 2,5 % årlig. Det fremgår

hvilken

ikke

Det ville vært mer riktig å ha lagt til grunn at driftsbesparelsen
sammen

med tilskuddet

som er

fra Helse Vest

for prosjektet.
betydelig

når tilskuddet

fra Helse Vest forsvinner

4,5 % rente og 37 års nedbetaling
og tilskudd

eller tilskudd.

vil et annuitetslån
en inflasjon

eller mer vil prosjektet

Hvis man derimot

være vesentlig

etter 20 år. Det kan likevel vises
på 697 millioner

kroner

kunne

fra Helse Vest i 20 år. Det er likevel lite som skal til før

en rente på 4,7 % eller høyere,

på 710 millioner

for bærekraft

beholde

Det er like relevant

årlig, og at denne driftsbesparelsen

ikke er bærekraftig;

driftsbesparelser
fortsatt

er tatt.

med driftsbesparelsen

en investeringskostnad

løsning. Det er

er valgt.

i 20 år. Dette tilskuddet

fra Helse Vest med en deflator.

deflator

finansieres

disse forutsetningene

på om lag 18 millioner

At dette ikke er vist i rapporten

en årlig justering

at med 2 % inflasjon,

anbefalt

fra Helse Vest.

er i rapporten

Det er foretatt

hvorfor

fra Helse Vest på 15,75 millioner

med styreprotokoller

for å finansiere

for lånet, men det synes som om det er beregnet

å beskrive ytterligere

I driftsøkonomiberegningene
grunn et tilskudd

på 39,1 millioner

på 1,8 % eller lavere, eller med

ikke la seg finansiere

legger forventningsverdi

bedre. I et slikt scenario

uten ytterligere

(eller p50) til grunn for analysen,

vil man tåle en renteøkning

til 5,2 % og

bærekraften.

For den alternative

løsningen

som over (for et annuitetslån
Investeringsbeløpet

kan det vises at prosjektet
på 645 millioner

måtte vært redusert

Dette betyr at den alternative

løsningen

kroner

ikke er bærekraftig

gitt de samme forutsetninger

med årlige driftsbesparelser

til 600 millioner

for at dette alternativet

så vidt er bærekraftig

dersom

på 15,5 millioner

kroner).

skulle være bærekraftig.

man legger p50 til grunn som

investeringskostnad.
Etter vårt syn er det svakheter
beregninger
beregnede

med bærekraftberegningene

som særlig knytter

for de første 10 år, at det er lagt til grunn en konstruert
driftsbesparelsene,

seg til at det kun er gjort

husleie i beregningene

i stedet for de

og at det er lagt til grunn en vekst på 2,5 % i årlig husleie, som synes å være

P85 - dvs, et nivå der man med 85 % sikkerhet kan si at prosjektkostnadene
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et for høyt anslag på fremtidig
tilskuddet

inflasjon.

Samtidig

Hvis man ikke ser på prosjektets men foretakets
på 10 millioner

en tilsvarende

lønnsomhet

i investering.

HDS opplever

kroner

at

i årene fremover,

er bildet noe annerledes.

en driftsmargin

vil dette gi bærekraft

HDS hadde et
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10. GEVINSTOPPNÅELSE OG SAMFUNNSKONSEKVENSER
Den viktigste gevinsten i et samfunnsperspektiv er at sykehuset ville kunne videreføre sin virksomhet i
årene som kommer med bedre egnede lokaler, en høyere standard og økt kapasitet.
Målene som er gjengitt i utviklingsplanen samt de driftsøkonomiske beregningene, viser at HDSønsker å
realisere gevinster både for egen virksomhet og for samfunnet. Det er imidlertid ikke i særlig grad
konkretisert hvilke gevinster som realiseres (med unntak for driftsøkonomiske besparelser) eller hvordan
man skal gå frem for å sikre gevinstrealisering.
Gevinst i form av gode arbeidsforhold og effektive arbeidsprosesser kunne godt vært omtalt i større grad.
Det legges til grunn at det vil oppnås gevinster her, og det estimeres at gevinsten vil være av en slik
størrelse at sykehuset i fremtiden vil kunne øke produksjonen uten å øke bemanningen. Det ville styrket
dette estimatet om det var blitt brukt noe mer plass på å beskrive hvordan slike gevinster kan realiseres i
praksis, og ved å vise til gode erfaringer fra andre sykehusprosjekter. Samtidig er det slik at driftseffektivitet
er vanskelig å måle, og det finnes lite evidensbasert forskning på området, så det er ikke enkelt å estimere
verdien av fremtidige endringer i driften.
Gevinst for pasientbehandlingen i form av økt standard på bygget, med hovedsakelig enkeltsengrom med
bad som den viktigste endringen. Men også her ville det vært mulig å omtale gevinsten noe bredere, for å
få frem i hvilken grad pasientenes opplevelse formes av standarden på bygget og antall senger på rommet,
og i hvilken grad smitte og andre utfordringer knyttet til flersengsrom er en utfordring i dagens situasjon.
Det er ikke identifisert samfunnskonsekvenser utover de effektene som direkte gjelder sykehuset. I henhold
til veilederen skal det gjøres et arbeid på dette området. Når det likevel ikke synes å være gjort, er det til en
viss forstand forståelig, siden prosjektet i så stor grad omhandler erstatning av et utrangert bygg med et
nytt bygg, hvilket antagelig ikke gir vesentlige øvrige samfunnseffekter. Men dette kunne med fordel vært
drøftet, for å avdekke at slike effekter ikke er av betydelig størrelse. Et eksempel på samfunnseffekt kunne
vært trafikale utfordringer knyttet til byggefase og drift.
Vi anbefaler at man i det videre arbeid ytterligere drøfter hvilke gevinster man ønsker å hente ut av
prosjektet, og hvordan man kan sikre at disse gevinstene realiseres. En gevinstrealiseringsplan med tydelig
ansvarsfordeling og klare aktiviteter vil kunne vært et verktøy i dette arbeidet.
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11. PLAN FOR VIDERE ARBEID
Vi har vurdert hvorvidt konseptrapporten inneholder en plan for det videre arbeid med tiltaket, og hvorvidt
denne planen synes å være hensiktsmessig og på et riktig detaljeringsnivå.
Veilederen for tidligfasen viser til at det i konseptrapporten skal inngå en plan for det videre arbeidet i
forprosjektfasen, og det er listet hva denne planen bør inneholde. Kapittel 4 i konseptrapporten angir en
plan for forprosjektfase og byggefase, men denne planen er overordnet og mangler flere elementer. Som
en del av arbeidet med Nye Haraldsplass burde det derfor ha inngått drøftelser av bl.a. organisering,
tidsrammer, kontraktsstrategi, økonomiske rammer, leveranser og risiko for forprosjektfasen. Dette
foreligger etter det vi kan se i liten grad.
Kapitlet skulle også inkludert et mandat for forprosjektfasen. Det vises til at dette mandatet vil bli
utarbeidet senere. Vi vil anbefale at et mandat fremlegges for styret i HDSog stiftelsen på samme tidspunkt
som konseptrapporten vedtas, og at det til dette styremøtet også utarbeides en langt mer omfattende og
detaljert plan for neste fase, enn hva som foreligger i konseptrapporten.

Terramar, Hospitalitet, Oslo Economics

Side 28 av 28

2. september 2014

