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FORSLAG TIL VEDTAK  
  

Styret slutter seg til administrasjonens forslag til oppfølging av internrevisjonen sin rapport 
om bygging av første trinn av Barne- og ungdomssjukehuset i Helse Bergen HF.   
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Oppsummering  
 

Internrevisjonen har evaluert i kor stor grad måla som låg til grunn for vedtaket om bygging 
av første trinn av Barne- og ungdomssjukehuset (BUS 1) er nådd, og kva læringspunkt ein kan 
hente til framtidige prosjekt i Helse Bergen HF og dei andre føretaka i Helse Vest.  
 
Hovudkonklusjonen i rapporten er at byggherreorganisasjonen har hatt god styring med 
framdrift, økonomi og kvalitet under oppfølging av BUS 1, og at det har vore god rapportering 
av status undervegs i prosjektet. 
 
Hovudmåla som låg til grunn for vedtaket er i stor grad innfridd, men det er peika på 
forbetringspunkt med omsyn til brukarinvolvering i prosjektet. 

Fakta  
 

Internrevisjonen har evaluert i kor stor grad måla som låg til grunn for vedtaket om bygging 
av første trinn av Barne- og ungdomssjukehuset (BUS 1) er nådd, og kva læringspunkt ein kan 
hente til framtidige prosjekt i Helse Bergen HF og dei andre føretaka i Helse Vest.  
 
Hovudkonklusjonen i rapporten er at byggherreorganisasjonen har hatt god styring med 
framdrift, økonomi og kvalitet under oppfølging av BUS 1, og at det har vore god rapportering 
av status undervegs i prosjektet. 
 
Hovudmåla som låg til grunn for vedtaket er i stor grad innfridd, men det er peika på 
forbetringspunkt med omsyn til brukarinvolvering i prosjektet. 
 
Tilrådingane i rapporten er i første rekke retta mot Helse Bergen, men er også relevante for 
dei andre helseføretaka i Helse Vest og også for helseføretak i andre regionar. Dette omfattar 
også Sjukehusbygg HF som har ein nasjonal rolle knytt til læring, erfarings- og 
kompetanseoverføring.  

Kommentarar  
 

Sjukehusbygg i Noreg utgjer store verdiar og er viktige for den daglige drifta av tenestene. 

Bygg og eigedom utgjer den største investeringskategorien og representerer betydelige drifts- 

og kapitalkostnader. I Helse Vest blir det dei komande 10 åra gjennomført betydelige 

investeringar i bygg. Ved planlegging og gjennomføring av prosjekta er det eit mål at bygga 

skal understøtte god pasientbehandling, eit godt arbeidsmiljø og gode løysingar for drift og 

forvaltning. Dette omfattar også IKT-løysingar og framtidsretta tekniske løysingar som skal 

understøtte effektiv drift. 

 

For å få god kunnskap om korleis sjukehus bør byggjast slik at dei best mogleg legg til rette for 

verksemda, er det naudsynt å gjennomføre evaluering av dei ferdige prosjekta. Dette er også 

lagt til grunn av Helse- og omsorgsdepartementet i tidlegare føretaksmøter. 
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I rettleiaren for tidlegfaseplanlegging av sjukehusbyggprosjekt er det også understreika at 

evaluering av byggprosjekta er naudsynt for å bidra til kunnskapsbasert og framtidsretta 

utvikling av sjukehus, og at det knytt til planlegging bør bli sett av midlar til slik evaluering.  

 

Rapporten frå denne internrevisjonen syner nytten av å gjennomføre evaluering av 

byggprosjekt, og resultata og dei funn som kjem fram har nytte ikkje berre for komande 

byggprosjekt i Helse Bergen HF, men også for tilsvarande prosjekt i Noreg elles.   

 

For å sette arbeid med evaluering av byggeprosjekt betre i system har dei regionale 

helseføretaka i 2018 utarbeidd ein rapport som retter merksemd mot  evaluering av 

sjukehusbyggprosjekt. Rapporten gir eit grunnlag for evaluering av sjukehusbyggprosjekt og 

omhandlar hovudområder for evaluering, døme på aktuelle evalueringstema samt korleis 

evaluering kan gjennomførast og bli følgd opp. Føremålet er å bidra til ein systematisk 

evaluering av sjukehusbyggprosjekt og kunnskapsdeling.  

 

Administrerande direktør legg til grunn at det framover vil bli gjennomført evaluering av alle  

byggprosjekt, og at det felles grunnlaget for evalueringar som er utarbeidd av dei regionale 

helseføretaka i fellesskap vil bli nytta i dette arbeidet.  

Konklusjon  
 

Administrerande direktør legg til grunn at internrevisjonens rapport om bygging av første 
trinn av Barne- og ungdomssjukehuset i Helse Bergen HF blir nytta som del av 
kunnskapsgrunnlag for framtidige byggeprosjekt i både i Helse Bergen og andre helseføretak i 
Helse Vest.  
 
Rapporten bør også bli sendt Sjukehusbygg HF slik at den kan bli nytta i Sjukehusbygg sitt 
arbeid med kunnskapsdeling.  
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