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1 HOVEDKONKLUSJON OG ANBEFALING  

Oppsummert er det Vest-alternativet som bidrar best til måloppnåelse på kort og lang sikt og som best 
tilfredsstiller formålet beskrevet i Helsedirektoratets veileder for «Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter», 
desember 2011, nemlig å komme fram til det alternativet som gir måloppnåelse til den laveste kostnaden. 
Det er dette konseptfasen skal gi svar på. 
 
Nord-alternativet er mindre egnet enn Vest-alternativet, og overstiger den beregnede økonomiske 
bærekraften til helseforetaket. 0-alternativet (i 2040-perspektiv) er nesten like kostbart som Vest-alternativet, 
men gir betydelig dårligere måloppnåelse både under gjennomføring og etter ferdigstillelse. 
 
For alternativenes «økonomi og liv laga» vil en investeringsmessig for Vest-alternativet få flere kvm nybygg 
og mer ombyggete arealer enn i Nord-alternativet. Vest-alternativet har en bedre bærekraft med en større 
margin til ombygging. 
 
Den kvalitative evalueringen viser at Vest-alternativet kommer vesentlig bedre ut enn 0 alternativet og Nord-
alternativet mht. måloppfyllelse for sykehuset, tomt og bygg og eiendomsutvikling.  
 
Prosjektet vil dette grunnlaget anbefale å gå videre med Vest-alternativet til forprosjektfasen. 
 
Til slutt i konseptrapporten er det gitt en beskrivelse av planer for arbeidet i forprosjektfasen for det anbefalte 
alternativet. 
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2 SAMMENDRAG 

Konseptrapportens oppbygging er basert på veilederen «Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter» fra 
desember 2011, i Helsedirektoratet. 
 
Konseptrapportens hensikt er å oppsummere utredningsarbeidet i konseptfasen på en slik måte at 
rapporten, sammen med rapporten fra ekstern kvalitetssikring, gir et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for å gå 
videre med prosjektet med ett alternativ i forprosjektfasen.  
I tillegg har Helse Fonna benyttet Sykehusbygg HF til å gjennomføre 3. parts kontroll i konseptfasen. 
Tilbakemeldinger fra Sykehusbygg HF er innarbeidet og vurdert i et eget kapittel i konseptrapporten. 
 
Konseptfasens grunnlag er utviklingsplanen og idéfaserapporten, som er kort oppsummert i 
konseptrapporten. Konseptrapporten sammenstiller de utredninger, som er gjennomført i konseptfasen. 
Disse utredningene er hovedfunksjonsprogram (HFP), overordnet teknisk program (OTP), 
hovedprogramutstyr (HPU), delfunksjonsprogram (DFP), skisseprosjekt, de økonomiske analyser knyttet til 
investeringen, driftsøkonomi og samlet økonomisk bæreevne, evaluering av alternativene, samt plan for 
neste fase. Dessuten er Sykehusbygg’s kommentarer beskrevet og kommentert.  
I tillegg har det vært arbeidet med gevinstrealisering og Organisasjonsutviklingsprosesser knyttet til 
byggeprosessen. 
 
Utviklingsplanen ble utarbeidet 2011/2012 og idéfaserapporten 2013/2014. I idéfase ble det for Haugesund 
sjukehus utredet 5 alternativer. 
 
Mandat for konseptfasen har vært utredning av tre likeverdige alternativ for: 

• Nullalternativ1 
• Ny Vestblokk, videre utbygging mot nord 
• Ny Nordblokk, etappevis utbygging mot nord 

Arbeidet med konseptfasen har pågått i perioden fra mai 2015 til 15. januar 2016. 
 
Organiseringen av arbeidet i konseptfasen har vært tilpasset de ulike delene av denne fasen. Det har vært 
involvering av ansatte i ti tverrfaglige prosjektgrupper, med tillitsvalgte, verneombud og brukere i alle 
grupper, gjennom hele prosessen. Styringsgruppen (internt) har vært gjennomgående i hele fasen og styret 
Helse Fonna HF har blitt holdt informert i hver styremøte. Det har vært gjennomført jevnlig styringsdialog 
mellom Helse Fonna HF og Helse Vest RHF. Det har vært jevnlige dialogmøter med viktige eksterne 
interessenter gjennom hele prosessen. I tillegg har det vært tett samarbeid, god dialog og informasjonsdeling 
med Sykehusbygg HF.  
 
Ekstern rådgivning og utredning er utført av OEC gruppen sammen med Momentum arkitekter AS, Vikanes 
Bungum arkitekter as, Sweco Norge AS, AS Bygganalyse. Atkins Norge AS har gjennomført 
usikkerhetsanalysen.  
 
Firmaet Deloitte er engasjert til ekstern kvalitetssikring av konseptrapporten. 
                                                      

 
1 O-alternativet er i konseptfasen sett på som to ulike alternativer «i et 2040 perspektiv» - renoveringsalternativ og «i et 2025 perspektiv» 
- referanse- og utsettelsesalternativ. 
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Mål og rammer er nedfelt gjennom samfunnsmål, effektmål og resultatmål og har dannet grunnlaget for 
utarbeidelsen av evalueringskriteriene for alternativene. Samfunnsmålet for konseptfasen er å legge 
grunnlag for rett veivalg for å oppnå den langsiktige samfunnsmessige målsettingen. Prosjektet skal basere 
løsninger på de føringer som kommer fram som følge av Helse Vest RHF sin utvikling av helsetjenester sett i 
et langsiktig perspektiv. De totale løsningene skal sikre at størrelse, driftskonsept samt oppgave- og 
funksjonsfordeling blir ivaretatt både på kort og lang sikt. 
 
Behovsverifiseringen er dokumentert i HFP (hovedfunksjonsprogram) basert på demografi 
(befolkningsgrunnlag og befolkningsutvikling), forventet framtidig aktivitet, og oppgaver og arealsituasjonen i 
dagens sykehus. Videre er omstillingsfaktorer, vridninger, endringer i sykdomsbildet og behandlingsmetoder 
inkludert. Med bakgrunn i forventet befolkningsutvikling og aktivitetstall fra 2014 er disse framskrevet til 2020 
og 2040 og justert ift. endret sykdomsbilde, teknologisk utvikling, omstilling og effektivisering. På grunnlag av 
dette er framtidig kapasitets- og arealbehov beregnet. I tråd med forventet utvikling må det fram mot 2040 
planlegges for økt kapasitet særlig innen områdene senger og observasjonssenger, poliklinikker og 
dagbehandling, intermediærsenger og operasjon/oppvåkning. 
 
Det totale arealbehovet er i HFP beregnet til ca. 80.000 kvm brutto i 2040 basert på «nybygg-standard» for 
hele sykehuset. Nybyggalternativene omfatter ca. 32.300 kvm brutto for Vest – alternativet og ca. 29.800 
kvm brutto for Nord–alternativet. Delfunksjonsprogram er utarbeidet innenfor HFP arealrammen.  
 
I skisseprosjektbeskrivelsen er det for 0-alternativet i 2040 perspektiv beskrevet to tilnærminger ift behov for 
nybygg:  

1. Den teoretiske arealforskjellen mellom dagens areal og nytt areal med nybyggstandard ca. 24.000 
kvm) 

2. Den teoretiske forskjellen mellom dagens areal og 2040 basert på videreføring av dagens 
arealstandard (8000 kvm). 

Realiteten vil ligge et sted mellom disse to ytterpunktene. Nybyggbehovet er vurdert ut ifra at de arealene 
som planlegges tømt i 2040 i tiltaksalternativene (Øst-blokk, Syd-blokk, T-blokk og vaskeri) som utgjør ca. 
14.500 kvm, ikke tømmes, men underkastes tung ombygging. Da blir gjenstående nybyggbehov ca. 15.500 
kvm. 

 
Skisseprosjektet er utredet og beskrevet for alle alternativer. Det er inkludert en beskrivelse av hvordan de 
ulike alternativene dekker arealbehovet. Framdriftsplaner for de ulike alternativene er utarbeidet. 
Skisseprosjekt og delfunksjonsprogram vil bli gjennomgått på nytt i forprosjektfasens byggetrinn 1 for en 
justering og optimalisering. 
 
De økonomiske rammene som alternativene i konseptfasen forholder seg til, er et resultat av Helse Vest 
RFH sin behandling av Idéfaserapporten og etterfølgende krav til konseptfasen. Da styret i Helse Vest RHF 
behandlet idéfaserapporten i styremøte 8. desember 2014 (sak 135/14) ble følgende presisert i vedtaket: 
 

1. Styret i Helse Vest RHF godkjenner at planlegging av utbygging av Haugesund sjukehus blir 
vidareført til konseptfase. 

2. I konseptfasen må Helse Fonna ytterlegare dokumentere: 
• I kva grad utbyggingsalternativa er eigna til å løysa dei utfordringane føretaket står overfor 

på kort og lengre sikt. 
• Korleis utbyggingsalternativa vil kunne understøtte ei effektiv drift og god tenesteyting for 

sjukehuset som heilskap 
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• Finansiell evne og gjere grundigare berekningar på kost-nytte analyse og 
gevinstrealiseringspotensiale knytt til prosjektet, og såleis ta ned risiko knytt til berekning av 
økonomisk og finansiell berekraft. 

Beregningene av helseforetakets økonomiske bæreevne har vært førende for vurderinger knyttet til 
scenariotenking og hovedfunksjoner i nytt og eksisterende bygg. Den overordnede kostnadsrammen for 
prosjektet er på denne bakgrunn utarbeidet av Helse Fonna HF med utgangspunkt i helseforetakets samlede 
bæreevnevurderinger. Ved godkjenning av mandatet for konseptfasen ble helseforetakets kostnadsramme 
satt til 2,8 mrd. kr (2014-kr) fordelt på 1,5 mrd. til byggetrinn 1 (ved ferdigstillelse i 2020) og 1,3 mrd. kr til 
byggetrinn 2 (ved ferdigstillelse i 2030). 
 
Etter bearbeiding av prosjektet gjennom konseptfasen er det gjort noen justeringer av kostnadsrammen 
både ift tidspunkter for ferdigstilling per byggetrinn og samlet kostnadsramme. Det er gjennom utviklingen av 
bl.a. skisseprosjektet kommet fram at det i tillegg til nybygg vil være nødvendig med vesentlig ombygging i 
eksisterende bygg. Dette er ombygging som må gjennomføres som en forlengelse av byggetrinn 1. Ved å ta 
dette ombyggingsbehovet med i byggetrinn 1, vil en også kunne raskere kunne realisere både kvalitative og 
økonomiske gevinster, og dermed få et bedre grunnlag fram til byggetrinn 2. På denne bakgrunn godkjente 
styringsgruppen i sak 69-2015 å utvide byggetrinn 1 til å omfatte en ombygging som følger rett etter 
ferdigstilling av nybygg og tilpasse det økonomiske handlingsrommet etter dette. Byggetrinn 1 kan stå ferdig 
i 2020 for nybyggdelen og 2023 med ombygging for Vest-alternativet og for Nord-alternativet hhv. 2020/2021 
og 2023. 
 
Det er bærekraft innenfor helseforetaket til å dekke en investering på 3,337 milliarder kroner (juli 2015 
kroner) inkludert nødvendig sammenkopling til eksisterende bygg/ombygging, fordelt på to byggetrinn med 
1,797 milliarder kroner for byggetrinn 1 fra 2018 – 2023, og 1,540 milliarder kroner for byggetrinn 2 i 
perioden 2030 – 2032/2033. I byggetrinn 2 vil det ikke være økonomisk handlingsrom til å gjennomføre de 
nødvendige investeringene for nybygg i Nord-alternativet. I Vest-alternativet vil en innenfor det økonomiske 
handlingsrommet kunne gjøre de nødvendige investeringene i både nybygg og ombygging. 
 
Det er utarbeidet usikkerhetsanalyse og risiko- og sårbarhetsanalyse for Vest- og Nord alternativene. 
Avsetning for usikkerhet fra P50 til P85-nivå er beregnet til knapt 20 % i Vest-alternativet og vel 20 % i Nord-
alternativet. Risiko og sårbarhetsanalyse er knyttet opp til realisering av gevinstene identifisert i 
konseptfasen. Årlig gevinstrealisering fra 2023 er beregnet til 45 millioner kroner pr. år. Med de rammene 
som er gitt for de to byggetrinnene på til sammen 3,337 milliarder kroner, viser den økonomiske bærekraften 
for foretaket at investeringsevnen på lokasjoner som ikke er berørt av nybyggprosjektet, kan opprettholdes. 
Som for de fleste investeringsprosjekter innenfor sykehus, viser ikke prosjektet bærekraft i 
prosjektperspektivet (dvs. vurdert isolert for den aktuelle investering og de direkte økonomiske effekter 
denne investeringen gir). Men det er helseforetakets samlede bæreevne som er avgjørende. 
 
Tabellen nedenfor viser beregningen av mulig nybygg og ombygging for Nord- og Vest-alternativet for begge 
byggetrinn og samlet, sett ift. helseforetakets totale kostnadsramme. 
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Tabell 1 Oppsumering mulig nybygg og ombygging for Nord- og Vestalternativet, fordelt på byggetrinn og HF kostnadseramme 1) 2) 3) 

 
1) Ramme nybygg uten sammenkopling 1.313 mrd. kr 
2) Differanse mellom P85 og P50 nivå er 19,6 % 
3) Alle kostnader pr. juli 2015 – prisstigning 2,7 % sammenlignet med idéfasekostnader 
 
I konseptrapporten er alle evalueringskriterier for en kvalitativ vurdering av alternativene listet opp, med en 
vekting som tar hensyn til det Haugesund sjukehus vil legge størst vekt på. Måloppfylling for sykehusets 
kjernevirksomhet veier tyngst, fulgt av tomteforhold, måloppfylling for bygg- og eiendomsutvikling og byggets 
generalitet og fleksibilitet. I vurderingen av alternativene er det lagt stor vekt på beskrivelsene av fordeler og 
ulemper for de tre alternativene. Resultatet av den kvalitative evalueringen viser at Vest-alternativet kommer 
best ut med 400 ut av 500 mulige poeng, Nord- alternativet kommer nest best ut med 230 poeng og 0-
alternativet med 100 poeng kommer dårligst ut.  
 
For alternativenes «økonomi og liv laga» vil en investeringsmessig for Vest-alternativet få flere kvm nybygg 
og mer ombyggete arealer enn i Nord-alternativet. Vest-alternativet gir en bedre bærekraft og større 
handlingsrom til ombygging, hvilket er en styrke ift byggets kvalitet. I tillegg gir det en ekstra sikkerhet 
dersom det senere i prosjektet skulle oppstå behov for å realisere en «kuttliste». Dermed har man en buffer 
og kan avvente renovering framfor reduksjoner av funksjoner i nybygg. Denne økonomiske muligheten 
finnes ikke i Nord-alternativet, da en her uten ombygging i byggetrinn 2 likevel vil ligge ca. 200 millioner 
kroner over økonomisk bæreevne, som tilsvarer kostnadsrammen for prosjektet. Driftseffekten oppnås i 
tillegg raskere og bedre for laboratoriet i Vest-alternativet. 
 
For alternativenes «usikkerhet, muligheter og trusler» vil en del av de kritiske funksjoner få nytt areal i Vest – 
alternativet, og andre vil bli renovert i eksisterende bygg. Dermed realiseres måloppnåelse av sykehusets 
kjernevirksomhet. I Nord-alternativet ny-bygges færre funksjoner, og mindre areal i eksisterende bygg kan 
renoveres grunnet manglende investeringsmidler. I Vest-alternativet er det gode muligheter for ytterligere 
utvidelse av sentrale funksjoner etter byggetrinn 2. Man oppnår en bedre sammenheng med eksisterende 
bygg og utnytter tomtearealet mye bedre enn mot nord, da en i Vest-alternativet har mer penger å bygge for i 
byggetrinn 1 (fordi psykiatrien må flyttes midlertidig i Nord-alternativet). 
 
Nord-alternativet vil kreve at en starter ombygging ved Haugaland DPS og eksternt leielokale først for å få 
flyttet ut funksjoner tilhørende psykisk helsevern. Løsningen vil kreve en omfattende rokadekabal som 
omfatter størstedelen av psykisk helsevern som er lokalisert ved Haugesund sjukehus og Haugaland DPS. 
Først når dette er gjort, og bygg for dagens psykisk helsevern er revet, kan en starte byggingen av 
byggetrinn 1. Dette vil medføre en forsinket ferdig løsning for somatikkfunksjoner som det haster å få en 
bedre bygningsmessig løsning for. Det hefter også en betydelig usikkerhet knyttet til kostnader knyttet til 
erstatning for parkeringsbygget som må rives i Nord-alternativet, samt midlertidig løsning for dette. 
Kommunen har krav til at disse legges under bakken. 
 
Vest-alternativet gir hensiktsmessige forbindelseslinjer mellom de nye byggetrinnene og eksisterende 
anlegg. Det etableres en generell publikumsakse øst-vest i nordre del av byggetrinn 1, og intern 
behandlingsakse øst – vest i søndre del. Nord-alternativet knytter seg til eksisterende anlegg i hjørnet mot 
nordøst. I prinsippet vil all trafikk passere gjennom dette punktet.  

HF 
ramme 

BT1

Nybygg inkl. 
sammen-
kobling 1)

Mulige 
kostnader 
ombygging 

Sum 
nybygg + 

ombygging

HF 
ramme 

BT2

Nybygg inkl. 
sammen-
kobling 1)

Mulige 
kostnader 
ombygging 

Sum 
nybygg + 

ombygging

Nybygg + 
ombygging 
BT1 + BT2 

HF total 
ramme

Nord P85 1 797 1 544 253 1 797 1 540 1 743 0 1 743 3 540 3 337
Nord P50 1 240 211 1 451 1 412 0 1 412
Vest P85 1 797 1 464 333 1 797 1 540 1 258 282 1 540 3 337 3 337
Vest P50 1 223 277 1 500 1 054 235 1 289

Trinn 1  2018 - 2023 Trinn 2  2030 - 2033 Totalt 
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Vest-alternativet utnytter tilgjengelig tomteområde mot syd bedre enn nord. I Vest-alternativet er det mulighet 
for et senere byggetrinn mot nord, noe det ikke er i Nord-alternativet. Det er fremtidig utvidelsesområde i øst, 
Vest-alternativet kan etablere bedre forbindelse og nærhet til dette. 
 
Samlet oppsummert betyr dette at Nord-alternativet er mindre egnet og kan ikke gjennomføres innenfor 
kostnadsrammen. 0-alternativet gir en kvalitativt dårlig løsning, stor risiko, og koster tilnærmet det samme 
som Vest-alternativet. Blant alternativene kommer derfor Vest-alternativet mest hensiktsmessig ut. På 
bakgrunn av ovenstående oppsummering og rangering anbefales det en videreføring av Vest – alternativet. 
 
  



                                                               

 

 

15 

 

3 BAKGRUNN, MANDAT OG MÅL  

3.1 Konseptrapportens hensikt 
Konseptrapportens hensikt er å summere opp utredningsarbeidet i konseptfasen på en slik måte at 
rapporten gir et best mulig grunnlag for beslutningen om man skal igangsette forprosjektfase, og med hvilket 
alternativ. Oppsummeringen skal sammenfatte foregående fase (idéfasen) og de utredninger som er 
gjennomført i konseptfasen. Disse utredningene er tomteutredning, hovedfunksjonsprogram, overordnet 
teknisk program, hovedprogram utstyr, skisseprosjektet (utbyggingsmønster), de økonomiske analysene 
knyttet til investeringer, driftsøkonomi og samlet økonomisk bæreevne, samt en plan for neste fase. 

Konseptrapportens plass i planprosessen er illustrert i figur 1 nedenfor. 

 
Figur 1 Planprosess i tidligfase for sykehusprosjekter 

3.2 Bakgrunn fra utviklingsplan og idéfasen 

3.2.1 Prosjektutløsende behov og behovsverifisering 
Haugesund sjukehus er det største sykehuset i Helse Fonna. Sykehuset har tilbud i de fleste kliniske 
spesialiteter innen somatikk og psykisk helsevern. Dessuten gis det tilbud også innen feltene ufrivillig 
barnløshet og hormonanalyser. Haugesund sjukehus dekker pr. 01.01.15 et opptaksområde på 117.553 
innbyggere i kommunene Tysvær, Bokn, Haugesund, Karmøy, Vindafjord, Sveio, Sauda, Suldal, Etne og 
Utsira. Innen en del spesialfunksjoner dekker sykehuset hele Helse Fonna sitt opptaksområde, med i alt 19 
kommuner, og et opptaksområde på 178.571 innbyggere pr. 01.01.15. Eidfjord kommune er inkludert selv 
om innbyggerne i Eidfjord kan velge Voss sykehus for øyeblikkelig hjelp og planlagt behandling. Eidfjord er 
formelt fortsatt en del av Helse Fonna sitt opptaksområde. 
For en utfyllende beskrivelse av tjenestetilbudet henvises det til «Plan for somatiske spesialisthelsetjenester i 
Helse Fonna HF 2010 – 2020»2 og «Plan for Psykisk helsevern 2012 – 2020, Helse Fonna HF»3, samt 
andre vedtatte føringer, fagplaner og retningslinjer.  

                                                      

 
2 Plan for somatiske spesialisthelsetjenester i Helse Fonna HF 2010 – 2020, vedtatt av styret i Helse Fonna HF 29. september 2010. 

3 Plan for Psykisk helsevern 2012 – 2020, Helse Fonna HF. 

 

Tidligfasen 

Idéfase Konseptfase 
 

Forprosjektfase Utviklingsplan 

Strategiske 
føringer 
 

B2 B4 B3 B1 
K 
K 
S 
K 

 

K
S
K 
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Haugesund sjukehus ligger midt i byen og er en blanding av bygninger fra forskjellige tider satt sammen i en 
kompakt struktur. Plassering av de ulike funksjonene innenfor sykehuset synes overordnet sett 
hensiktsmessig og med nødvendig nærhet mellom de prioriterte funksjonene. 

G blokka fra 1920 er den eldste delen i sykehuset. M blokk, S blokk og Ø blokk er fra 1977. Dette er de 
blokkene som er i dårligst stand, og her er det behov for betydelig oppgradering. V blokka er bygget fra 
1988, og 1-6 etasje er innredet ferdig i perioden fra 1994 frem til 2002.  

Helse Fonna har hatt en gjennomgang av vedlikeholds-status for bygningene i helseforetaket. Kartlegging og 
beregninger har vist at det foreligger et teknisk oppgraderingsbehov for de forhold som haster (”må-tiltak”) på 
til sammen 1 230 millioner kroner (og av dette 550 millioner kroner som gjelder Haugesund sjukehus, tall i 
2011-kr). Videre viser beregningene knyttet til utvidet vedlikehold for utbedring av utilfredsstillende forhold 
(”bør-tiltak”) til sammen 480 millioner kroner (og av dette 235 millioner kroner som gjelder Haugesund 
sjukehus). Kartleggingen ble lagt fram for styret i Helse Fonna HF i 2011 (sak 102/11 B). 

Begrensninger i dagens bygg kan relateres til bl.a.: 

• Flere lekkasjer i pasientnære områder. Lekkasjene i vann og avløpsnettet i M og S blokka skyldes et 
gammelt og utslitt rørnettet som burde ha vært rehabilitert. Dersom en skal foreta større 
reparasjoner eller utskiftinger innen ventilasjon, vann og avløpssystemer ved operasjonsstuer, 
sengeposter, kjøkken osv., innebærer det en stor risiko for driftsavbrudd i pasientbehandling med de 
følger dette vil få for pasientene og foretakets økonomi.  

• De lekkasjer som har funnet sted har ført til at planlagte operasjoner/programmer har blitt 
utsatt/avlyst. Det vises til styrets behandling av saken den 30. mai 2013 (sak 35/13 O). 

• Med unntak av heiser bærer M, S og Ø blokk preg av manglende vedlikehold. Alle etasjer og 
komponenter har en vektet teknisk tilstandsgrad på over 2,0. Det bygningsmessige sammen med 
utendørs anlegg har en vektet teknisk tilstandsgrad på rundt 2. De tekniske anleggene, med unntak 
av heis, har en vektet teknisk tilstandsgrad på nærmere 3. Dette tyder på at det er store behov for 
strakstiltak (0-5 år) for de tekniske anleggene, mens det i løpet av en tiårsperiode vil være behov for 
større tiltak på det bygningsmessige (og vinduer/ytterdører for å unngå vannlekkasjer og videre 
skadeutvikling.  

• Det vil være krevende å foreta en rehabilitering av sengepostene i blokka uten at store deler av 
pasientene flyttes til andre områder i den perioden arbeidene pågår. Dette betyr i praksis at det bør 
bygges nye sengeposter, og at dagens lokaler i M blokka blir bygget om til andre formål for 
virksomheten. 

• Laboratorieseksjonene har plassmangel og utilstrekkelige ventilasjonsforhold. 
• Sykehuset mangler flere isolater for framtiden. 
• Dialyseenheten og onkologisk dagenhet har plassmangel og må utvide kapasiteten.  
• Svært høy andel flersengsrom og mangel på samtalerom gjør at det er utfordrende å overholde 

taushetsplikten. 
• Flere av sengepostene har lav funksjonell standard med tilhørende bad som ikke er dimensjonert for 

rullestol og heller ikke har plass til pleiepersonell. 
• Flere avdelinger har i dag pågående HMS-saker knyttet til fysisk arbeidsmiljø. 

 
Foretaket initierte i 2010/11 en prosess for å få utarbeidet en samlet utviklingsplan for foretakets 
bygningsmasse. Utviklingsplanen for Helse Fonna hadde som hensikt å være et styrende dokument for 
vurdering av behov for lokaler, arealutnyttelse, planlegging av oppgradering, ombygging og nybygg, samt for 
avvikling av lokaler som ikke er hensiktsmessige eller nødvendige for framtidig drift. Det overordnede målet 
var å etablere en plan med perspektiv 2020 som gir tilstrekkelig grunnlag for å dimensjonere et langsiktig 
tjenestetilbud til befolkningen i helseforetakets opptaksområde. 2020 perspektivet ble etter utviklingsplanens 
avslutning supplert med et 2040 perspektiv, som ble anvendt i idéfasen. 
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Første versjon av utviklingsplanen ble lagt fram for foretakets styre den 28. mars 2012 (sak 26/12 O). 
Oppdatert og revidert versjon av utviklingsplanen ble lagt fram for styret den 30. mai 2013 (sak 37/134). 
Utviklingsplanen ble vedtatt av styret i Helse Fonna i juni 2013. 

Utviklingsplanen anbefaler at noen bygninger rives eller avhendes. Videre er det bygninger som naturlig skal 
rehabiliteres/tilpasses i forbindelse med nye brukere i eller endret bruk av bygningen. Haugesund sjukehus 
har flere bygg med tunge sykehusfunksjoner som operasjon, laboratorier, og akuttfunksjon lokalisert i 
bygninger som har dårlig teknisk tilstand og som bør fornyes. På bakgrunn av dette ble det i utviklingsplanen 
foreslått utredet 5 ulike alternativer. 

Som en oppfølging av denne kartleggingen la administrerende direktør i juni 2013 (sak 59/13 A) fram en plan 
for styret i Helse Fonna HF for hva som må gjøres for at en skal nå minimumsstandard for helseforetaket 
sine bygg. De største utfordringene når det gjelder areal og bygningsteknisk standard er ved Haugesund 
sjukehus. I samme styremøte ble også utviklingsplanen for Helse Fonna vedtatt (sak 58/13 A). 

Grunnlaget for oppstart av idéfasen som første trinn i «tidligfaseplanlegging er nedfelt i utviklingsplan Helse 
Fonna 2020 (revisjon 2) som ble godkjent av styret den 24. juni 2013 i sak 58/13 A: 

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.  

 

Mandat for idéfasen, Helse Fonna HF – Haugesund sjukehus ble godkjent av styret for Helse Fonna HF den 
2. oktober 2013 (sak 88/13A): 

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.  
 

Idéfasen ble gjennomført i 2014. I idéfasen ble tallmaterialet oppdatert og framskrevet til 2040. Det ble 
benyttet 2010 tall, og behovsvurderingene ble basert på framskrivings- og dimensjoneringsresultatene fra 
utviklingsplanen. Det ble konkludert at Haugesund sjukehus har arealknapphet og flere bygg med dårlig 
bygningsteknisk standard.  

I idefaserapporten framføres at nybygg vil kunne legge til rette for en flytting av sentrale funksjoner 
(laboratorier, operasjon, akuttmottak, fødeavdeling, poliklinikker og senger) til nybygg for å sikre rasjonell 
drift. Foretakets beregnede økonomiske bærekraft legges til grunn, og ved å utvide investeringsperioden til 
2030, vil en kunne investere i alt 2,8 mrd. kroner. Det ble anbefalt utbygging mot vest eller etappevis mot 
nord. Dessuten skulle nullalternativet utredes.  

                                                      

 
4 Helse Fonna HF Utviklingsplan, Mars 2012, revidert juni 2013. 
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Idéfaserapporten og mandat for konseptfasen ble godkjent i styremøte i Helse Fonna HF den 17. november 
2014 (sak 80/14 A). 

Vedtak:  
1. Styret i Helse Fonna HF godkjenner Idéfaserapport for Haugesund sjukehus.  
2. Styret i Helse Fonna HF godkjenner at utbyggingsprosjektet for Haugesund sjukehus blir vidareført 

til konseptfase med atterhald om godkjenning i Helse Vest RHF  
3. Konseptfasen skal gjennomførast i tråd med framlagt mandat. Følgjande alternativ skal utgreiast i 

konseptfasen:  
• «Nullalternativet»  
• Ny vestblokk, vidare utbygging mot nord  
• Ny nordblokk, etappevis utbygging  

4. Styret i Helse Fonna HF ber administrerande direktør halde styret i Helse Fonna HF fortløpande 
informert om arbeidet med konseptfasen for Haugesund sjukehus. 

5. Styret i Helse Fonna HF ber administrerande direktør sende Idéfaserapporten med vedlegg og 
mandat for konseptfasen til Helse Vest RHF for vidare handsaming i styret i Helse Vest RHF. 

 

Styret i Hele Vest RHF behandlet idéfaserapporten i styremøte 8.desember 2014 (sak 136/14) og godkjente 
at planlegging av utbygging av Haugesund sjukehus ble videreført til konseptfase. Vedtaket lyder: 

1. Styret i Helse Vest RHF godkjenner at planlegging av utbygging av Haugesund sjukehus blir 
vidareført til konseptfase. 

2. I konseptfasen må Helse Fonna ytterlegare dokumentere: 
• I kva grad utbyggingsalternativa er eigna til å løysa dei utfordringane føretaket står overfor 

på kort og lengre sikt. 
• Korleis utbyggingsalternativa vil kunne understøtte ei effektiv drift og god tenesteyting for 

sjukehuset som heilskap 
• Finansiell evne og gjere grundigare berekningar på kost-nytte analyse og 

gevinstrealiseringspotensiale knytt til prosjektet, og såleis ta ned risiko knytt til berekning av 
økonomisk og finansiell berekraft. 

3.2.2 Alternativer som skal utredes 
I tråd med vedtatte mandat for konseptfaseutredningen, skal prosjektet omfatte utredning av tre likeverdige 
alternativ i konseptfasen.  

• Nullalternativ5 
• Ny Vestblokk, videre utbygging mot nord 
• Ny Nordblokk, etappevis utbygging mot nord 

  

                                                      

 
5 0-alternativet er i konseptfasen sett på som to ulike alternativer «i et 2040 perspektiv» - renoveringsalternativ og «i et 2025 perspektiv» 
- referanse- og utsettelsesalternativ. 
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3.3 Mandat, rammer for arbeidet 

3.3.1 Konseptfasens oppdrag 
Rammen for konseptfasen er grunnlaget fra Idéfasen supplert med mandat for konseptfasen6, og 
prosjektdirektiv for prosjektet7 med følgende føringer: 

Foruten nullalternativet er det skissert to alternative utbyggingsløsninger. Det ene starter mot vest i første 
byggetrinn for deretter i annet byggetrinn å bygge mot nord. Det andre alternativet bygger kun mot nord og i 
to byggetrinn.  

Innhold i nytt bygg og plassering av funksjoner vil kunne variere om en starter bygging i vest eller mot nord. 
Konseptfasen må derfor gi anbefaling om dette avhengig av valg av alternativ. Trinn to av Nord-blokk vil 
tidligst kunne ha byggestart i 2030 ut i fra foretakets investeringsevne, og detaljert utredning av dette 
byggetrinnet bør gjennomføres i forkant av byggestart. 

Det skal gjennomføres en konseptutredning som dekker kravene i den nasjonale veilederen for 
tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter8, og som er tilpasset rammevilkår gitt av Helse Vest RHF og 
overordnet myndighet. 

Alternativene i konseptfasen skal utredes «likeverdig». Likeverdighet skal det også tas hensyn til i 
programmeringen av hovedfunksjons- og delfunksjonsprogram, men med de modifikasjoner for 
nullalternativet som er nødvendig. 

Utarbeidelse av hovedfunksjonsprogram (HFP) er basert på resultatet fra idéfasen og utviklingsplanen, og 
beskriver både 2020- og 2040-perspektivet med utgangspunkt i nye oppdaterte aktivitetsdata fra 2014. 
Utgangsdata for utviklingsplan og idefase var 2010, og det viste seg nødvendig å basere HFP på nye data 
fra 2014. 

I idéfaserapporten ble det anbefalt at det ved nybygg trinn 1 og 2 blir funnet løsninger for relokalisering av 
funksjonene med nåværende plassering i M, S og Ø blokk. Denne bygningsmassen har et betydelig og 
snarlig behov for teknisk og bygningsmessig oppgradering.   

3.3.2 Økonomiske rammer 
De økonomiske rammene for alternativene i konseptfasen er et resultat av beregninger av den økonomiske 
bæreevnen foretatt i Idéfasen og etterfølgende krav satt i Helse Vest RHF sin behandling av 
idefaserapporten. Det er tatt hensyn til vedtaket i styret i Helse Vest RHF desember 2014 som omhandler 
finansiell evne, kost-nytte analyse, gevinstrealisering og risiko.  

Beregningene på helseforetakets økonomiske bæreevne har vært førende for vurderinger knyttet til 
scenariotenking og hovedfunksjoner i nytt og eksisterende bygg. Den økonomiske bæreevnen ble i 
idefaserapporten beregnet til 1,3 mrd. kroner fram mot 2020, og ytterligere 1,5 mrd. kroner fram mot 2030 

                                                      

 
6 Mandat for konseptfasen, Haugesund sjukehus, Haugesund, 14. november 2014. 

7 Prosjektdirektiv konseptfase bygg Haugesund sjukehus 2020, oppdatert 30. november 2015. 

8 Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter, Helsedirektoratet desember 2011. 
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(2014-kr). Dette dannet således rammen for de totale muligheter og begrensinger med hensyn til areal 
nybygg og eventuell renovering i fraflyttede lokale for å sikre god logistikk og pasientbehandling.  

I idefaserapporten peker en på at mer detaljerte beregninger for den økonomiske bærekraften frem mot 
2040 må utføres i konseptfasen, og at det er viktig å da ta hensyn til de mulige gevinster og merkostnader 
som vil være reelle innenfor de ulike løsningene. Denne kvalitetssjekken av bærekraftanalysen, er foretatt i 
konseptfasen, og visse justeringer er foretatt. (Se kapittel 12.1 om overordnet kostnadsramme i 
konseptfaserapporten). 

I sluttfasen av konseptfasen ble den økonomiske rammen kvalitetssikret og justert til 3,25 mrd. kroner (2014 
kroner). Dette er redegjort nærmere for i kapittel 12.1 overordnet kostnadsramme. 

3.3.3 Vedtatt planer og strategier Helse Fonna HF 
Konseptfasen bygger på allerede vedtatte planer og strategier for Helse Fonna HF. Særlig er det lagt vekt på 
Plan for somatiske spesialisthelsetjenester, Plan for psykisk helsevern samt Helse Fonna sitt 
strategidokument. I tillegg har en rekke regionale og lokale fagplaner dannet bakteppe i utredningsarbeidet. 

De nåværende funksjoner ved Haugesund sjukehus er omtalt i rapporten, og disse er beregnet til å være 
funksjoner som òg i framtiden vil være ved sykehuset. Det er i denne konseptfasen ikke forutsatt endringer i 
funksjonsfordelingen mellom sykehusene i Helse Fonna eller innen helseregionen. Vesentligste endringer er 
øket egendekning innen medikamentell kreftbehandling (onkologi).  

I 2016 skal den nye nasjonale sykehusplanen behandles i Stortinget. Eventuelle endringer i 
sykehusstrukturen vil på sikt kunne få konsekvenser for funksjonsfordeling mellom sykehusene. 

Helse Fonna har på bakgrunn av de krevende areal- og bygningsmessige utfordringene ved Haugesund 
sjukehus vurdert det som nødvendig å fullføre konseptfasen. Før videre utredning av byggetrinn 2 frem mot 
2030 vil en måtte ta inn eventuelle endringer fra revidert utviklingsplan og eventuelle endringer i 
sykehusstrukturen. 

Byggetrinn 1 er utarbeidet med areal i et 2040 perspektiv, slik at evt. endringer i areal knyttet til Haugesund 
sykehus kan bli ivaretatt innenfor byggetrinn 1, og med et evt. justert byggetrinn 2. De to utbyggingsalternativ 
er utformet med en slik fleksibilitet, at funksjoner kan gjøres større eller mindre inn i byggetrinn 2, som et 
eksempel nevnes sentraloperasjon og dagkirurgi. 

Konseptfasen bygger på følgende dokumenter: 

• Strategi Helse Fonna 2014 – 2018 
• Plan for somatiske spesialisthelsetjenester i Helse Fonna HF 2010 – 2020 Vedtatt av styret i Helse 

Fonna HF 29. september 2010 
• Plan for psykisk helsevern 2012 – 2020, Helse Fonna HF 
• Utviklingsplan, Helse Fonna HF, mars 2012, revidert juni 2013 
• Idéfaserapport Haugesund sjukehus, 14. november 2014 
• Mandat for konseptfasen, Haugesund, 14. november 2014 
• Prosjektdirektiv konseptfase bygg Haugesund sjukehus 2020, datert 6. mai 2015. 

3.3.4 Plan for somatiske spesialisthelsetjenester 
Plan for somatiske spesialisthelsetjenester i Helse Fonna HF 2010-2020 (Plan Somatikk) strekker seg frem i 
tid til 2020. Målet med planen er å sikre trygge og nære spesialisthelsetjenester for alle som bor i regionen. 
Endringene på sykehusene i Helse Fonna skal skje innenfor de til enhver tid tilgjengelige økonomiske 
rammene. 
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Plan for somatiske spesialisthelsetjenester legger til grunn at pasientene skal få behandling nær der de bor, 
og at dagens sykehusstruktur skal opprettholdes. 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 tatt hensyn til for det fremtidige tjenestetilbudet. Det vil fremover bli en 
forskyvning av alderssammensetningen 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.  

3.3.5 Plan for psykisk helsevern 
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. 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. 
Funksjonsfordeling mellom DPS og sjukehus er i endring. 

3.3.6 Strategien for Helse Fonna 
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.  

Hovedmålene i strategiplanen er: 

• Trygge og nære sykehustjenester 
• Helhetlig behandling og effektiv ressursbruk 
• En fremtidsrettet kompetanseorganisasjon 

3.4 Mål for helseforetaket 

3.4.1 Samfunnsmål 
Det overordnede samfunnsmål for den framtidige virksomhet i Haugesund sjukehus er å oppnå et 
helsemessig godt og samfunnsøkonomisk effektivt sykehustilbud til befolkningen i opptaksområdet (Helse 
Vest 2020) 

Samfunnsmålet for konseptfasen er å legge grunnlag for rett veivalg for å oppnå den langsiktige 
samfunnsmessige målsettingen. Prosjektet skal basere løsninger på de føringer som kommer fram som 
følge av Helse Vest RHF sin utvikling av helsetjenester sett i et langsiktig perspektiv. De totale løsningene 
skal sikre at størrelse, driftskonsept samt oppgave- og funksjonsfordeling blir ivaretatt i dette framtidige 
helseperspektivet. 

3.4.2 Effektmål 
Haugesund sjukehus skal kunne tilby befolkningen med en tidsmessig spesialisthelsetjeneste og i tillegg 
være en gevinst i samfunnsøkonomisk perspektiv.  
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Prosjektet sitt konkrete effektmål i konseptfasen er at det blir valgt ett utbyggingsalternativ, og at det blir lagt 
fram en konseptrapport som gir tilstrekkelig grunnlag for å vedta om forprosjektet skal settes i gang slik at 
styret for Helse Fonna HF og Helse Vest RHF kan ta stilling til igangsetting av neste fase. 

Effektmålene realiseres først fullt ut når prosjektet i sin helhet er realisert, etter planen i 2032. Konkret 
planperspektiv for behovsanalysen er 2040. Prosjektet skal sikre at en bygger på bærende elementer for et 
framtidig og kvalitetsmessig godt tilbud innen spesialisthelsetjenesten med vekt på følgende:  

• Rask diagnostikk og utredning  
• Pasienten skal få et tilbud på rett nivå, med god kvalitet og pasientsikkerhet 
• Pasienten sitt behov skal stå i sentrum 
• Samhandling med primær- og kommunehelsetjenesten 
• Skille øyeblikkelig hjelp og planlagt virksomhet 
• Størst mulig grad av planlagt virksomhet 
• Integrering av psykisk helsevern og somatikk 

3.4.3 Resultatmål for prosjektet 
Resultatmålet i konseptfasen er at det blir valgt alternativ, og at det kommer fram en” konseptfaserapport” 
som gir tilstrekkelig grunnlag for å vedta om forprosjekt skal settes i verk, slik at styret for Helse Fonna HF og 
Helse Vest RHF kan ta stilling til igangsetting av neste fase.  

Dette blir ivaretatt ved at hele prosjektet skal føre til en ønsket sluttilstand som omhandler følgende forhold:  

• Mulighet for fleksible driftsformer og best mulig utnyttelse av lokaler og utstyr.  
• Moderne bygningsmessig fleksibilitet, elastisitet og generalitet (enklere å tilpasse arealene til nye 

funksjoner og ny metodikk) i framtiden etter at de er tatt i bruk.  
• Moderne sengeposter med hensyn til størrelse, driftsøkonomi, service, lager og sanitære forhold.  
• Optimal logistikk.  
• Mulighet for forsking, undervisning og opplæring.  
• Mulighet for at gode medisinsk faglig funksjoner kan videreutvikles.  
• Mulighet for moderne og brukertilpasset pasientbehandling og opplæring. 
• Gode løsninger med tanke på ytre miljø og energisparende tiltak.  
• Godt inneklima.  
• Godt arbeidsmiljø.  
• Rasjonell drift.  
• God tilgjengelighet for alle brukere (Universell utforming).  

 
Konseptrapporten skal være ferdig til samlet behandling i styringsgruppen i januar 2016. 
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Figur 2 Resultatmål for prosjektet 
 

3.5 Oppsummering av mål og strategier fra utviklingsplan og idefase 

3.5.1 Utviklingsplanen 
I Utviklingsplanen har det overordnede målet vært å etablere en plan med perspektiv 2020 som gir 
tilstrekkelig grunnlag for å dimensjonere et langsiktig tjenestetilbud til befolkningen i helseforetakets 
opptaksområde. Utviklingsplanen beskriver de bygningsmessige tiltak som skal til for å realisere dette 
tjenestetilbudet. På grunnlag av dette skal Haugesund sjukehus kunne utvikle en eiendomsmasse som gir et 
godt fundament for fremtidig pasientbehandling, forskning og utdanning, ivareta krav om universell 
utforming, samt gi forsvarlig investerings- og driftsøkonomi. 

Flere avdelinger som laboratorier, sengeavdelinger og dagkirurgi ligger i bygninger som har dårlig teknisk 
tilstand og som bør 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 er anbefalt å bli værende hvor de er uten endringer, selv om enkelte avdelinger 
har for lite og andre har for mye areal i forhold til arealplanens definerte behov i 2020. Dette på grunn av at 
de er i bygg som krever mindre tekniske oppgraderinger og både plassering og planløsning er bedre.  

For Haugesund sjukehus ble det i utviklingsplanen utredet 5 alternativer (datert 07.06.2013): 
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• Alternativ 1 – Ny Vestblokk  
• Alternativ 2 – Ny Nordblokk sett sammen med ny Vestblokk 
• Alternativ 3 – Ny Nordblokk uten ny Vestblokk 
• Alternativ 4 – Nybygg for psykiatri på østsiden av Karmsundgata 
• Alternativ 5 – Ny Vestblokk og ny Østblokk 

3.5.2 Idéfasen 
Idéfase Haugesund sjukehus ble startet opp på bakgrunn av utfordringsbildet som beskrevet i 
utviklingsplanen for Helse Fonna HF, og har fokus på 2020 og 2040 på grunnlag av behovsvurderingene fra 
utviklingsplanen. 

Det er i idéfasen utredet 5 alternativer inkl. 0-alternativet og det har vært fokus på at nybygg vil kunne legge 
til rette for en flytting av sentrale funksjoner (laboratoriefunksjoner, 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.  

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  

Etter styrebehandling 30. oktober 2014 ble alternativene 1-3 i mandatet for idéfasen slått sammen til to 
alternativ (ny Vestblokk, videre utbygging mot nord og ny Nordblokk, etappevis utbygging). 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.  

De alternativer som er utredet i konseptfasen er således:  

• Nullalternativet  
• Ny Vestblokk, videre utbygging mot nord  
• Ny Nordblokk, etappevis utbygging  

 
Framdriftsplanen legger opp til at konseptfasen med start 1. kvartal 2015 og ferdigstilling 1. kvartal i 2016.  

Foretakets beregnede økonomiske bærekraft ble i idefaserapporten vurdert til 1,3 mrd. kroner i nybygg fra 
2018-2020 ved en låneandel på 70 %. I dette tidsperspektivet er enten ny Vestblokk eller etappevis 
utbygging mot nord aktuelt. Ved å utvide investeringsperioden til 2030 vil en kunne investere totalt for 2,8 
mrd. kroner.  

Denne investeringssum er senere i konseptfasen kvalitets sjekket og justert, jf. kapittel 12.1 overordnet 
kostnadsramme. 

3.6 Organisering og prosess 
Arbeidet med utarbeidelse av konseptfaserapport med tilhørende delrapporter er organisert som et prosjekt 
med en styringsgruppe ledet av administrerende direktør og ti prosjektgrupper.  
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Prosjektdirektør er ansatt for å lede prosessen innenfor de rammer og mandat som er gitt. Prosjektdirektør 
har hatt et tett samarbeid med innleide fagkonsulenter fra OEC. Eget vedtatte prosjektdirektiv beskriver 
sammensetning av styringsgruppe og prosjektgruppe, ansvar og mandat. 

Det er opprettet 10 prosjektgrupper til å medvirke i arbeidet som dekker alle sentrale fagområder ved 
sykehuset:  

• Sengepost/poliklinikk/dagbehandling 
• Operasjon/dagkirurgi/intensiv 
• Pasientforløp og logistikk 
• Psykisk helsevern 
• Akuttmottak/observasjonspost/AMK 
• Føde/barsel/barn/barneintensiv 
• Radiologi/laboratoriet/patologi 
• Kontor/møterom/undervisning 
• Bygg, eiendom og tekniske installasjoner (OTP) 
• Utstyr (HPU) 

Det er lagt opp til involvering og informasjon gjennom hele prosessen. Representanter fra ansatte, ledelse, 
brukerorganisasjoner, tillitsvalgte og verneombud er med i alle prosjektgrupper.  

Noen av prosjektgruppene har i forbindelse med utarbeidelse av HFP fått egne mandat for å gi innspill før 
beslutninger av viktige veivalg, prinsipielle føringer og driftskonsept.  

Prosjektlederne av de 10 gruppene har medvirket særskilt i egne arbeidsmøter for innspill og kvalitetssikring 
av datagrunnlag, areal og utforming av de ulike scenarier, samt evaluering av alternativ.  

Forutsetninger for datagrunnlaget er drøftet med de Foretakstillitsvalgte. 

Alle prosjektgruppedeltakere ble invitert til en storsamling for innspill på ulike scenarier mht. hvilke funksjoner 
som skal flyttes over i nybygg og hvilke som skal bli i de ulike deler av eksisterende bygningsmasse. Det er 
opprettet en egen prosjektgruppe med fokus på logistikk og pasientforløp, noe som også har vært et 
hovedfokus i utarbeidelse av de ulike scenarier.  

I DFP (delfunksjonsprogrammet) ble også de 10 prosjektgruppene benyttet for å bidra inn i de ulike 
delfunksjonsprogram. Gruppene ble ytterligere styrket med smittevernsykepleiere i to av gruppene. 

En utfordring særlig knyttet til Nord-alternativet, har vært ivaretagelse av funksjoner for psykisk helsevern i 
byggeperioden. En egen prosjektgruppe har gjennom prosessen utredet ulike mulige løsninger, og har gitt 
sin anbefaling til styringsgruppen i egen rapport. 

Funksjon knyttet til seksjon for behandlingshjelpemidler, må også flyttes før byggetrinn 1. Dette gjelder både 
i Nord - og Vest-alternativet. En egen gruppe har derfor arbeidet med mulige løsninger for denne tjenesten, 
og har levert sin anbefaling til styringsgruppen i egen rapport. 

Det er knyttet et krav om økonomisk gevinstoppnåelse i størrelsesorden 45 MNOK. For å sikre et godt arbeid 
knyttet til gevinstrealiseringen, ble det tidlig i prosessen opprettet en egen prosjektgruppe som har arbeidet 
med dette gjennom hele konseptfasen. Gruppen har rapportert via prosjektdirektør på hvert 
styringsgruppemøte, samt at styringsgruppen har fått tilsendt alle referater fra arbeidet. Klinikkdirektørene 
har hatt som ansvar å forankre arbeidet ut i linjen og også gi innspill tilbake til gevinstrealiseringsgruppen. 
Klinikkdirektørene samt økonomidirektør har bidratt gruppen i ROS analysen som ligger vedlagt. De 
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gevinster som er identifisert, samt de risikoreduserende tiltak, vil kreve et målrettet 
organisasjonsutviklingsarbeid i den videre prosess. Se kapittel 10.6. 

Det er lagt opp til månedlige informasjonsmøter for alle ansatte og fortløpende informasjon på intranett med 
mulighet for å sende inn innspill. Det har også vært egne informasjonsmøter på legenes 
fredagsundervisning. 

 Det har vært arrangert flere møter med ulike eksterne interessenter som for eksempel Haugesund 
kommune, Haugesund revmatismesykehus og Høgskolen Stord/Haugesund.  

Styret i Helse Fonna HF har vært informert på hvert styremøte, og det har vært styringsdialog med Helse 
Vest RHF. 

Helse Fonna HF har hatt en god dialog med sykehusbygg HF gjennom prosessen, og disse har også bidratt 
til kvalitetssikring av dokumenter samt evaluering av alternativ. 

Ekstern rådgivning og utredning er forestått av OEC gruppen sammen med Momentum arkitekter AS, 
Vikanes Bungum arkitekter as, Sweco Norge AS, AS Bygganalyse. Atkins Norge AS har vært engasjert som 
prosessledelse til gjennomføring av usikkerhetsanalysen.  

Firmaet Deloitte er engasjert til ekstern kvalitetssikring av konseptrapporten. 

3.7 Virksomhetens utfordringer 
Helseforetaket har en desentralisert struktur og utfordrende geografisk opptaksområde. Helseforetaket har 
de siste årene hatt god kontroll på økonomi og kvalitet. Det har vært gjennomført en rekke omstillings- og 
forbedringsprosesser de siste årene for å tilpasse virksomheten til nye krav og metoder. 
I årene som kommer vil foretaket sannsynlig måtte inn i nye prosesser både med tanke på fag og kvalitet, 
men også med tanke på revisjon av utviklingsplan og tilpasning til evt. nye føringer i ny sykehusplan. 
 
Haugesund sykehus er i dag et tett sykehus med god logistikk og nærhet. Største utfordringer i dag er at helt 
sentrale funksjoner drifter i bygninger som har store bygningsmessige utfordringer. Det haster å få tatt grep 
om dette, og det vil derfor være av avgjørende betydning at prosessen med ByggHgsd2020 klarer å holde 
tidsplanen. Prosessen vil kreve et stort løft for organisasjonen både med tanke på selve byggeprosessen, 
men også ifht. de forberedelser som organisasjonen nå må gå inn i for å oppnå de gevinster som er ønsket 
etter nytt bygg står ferdig 

3.8 Kvali tet og pasientsikkerhet 
Sykehusdrift og sykehusutbygging består av komplekse prosesser hvor fokus på kvalitet og pasientsikkerhet 
må holdes høyt. Helse Fonna har derfor vektlagt dette i sine mål for konseptfasens arbeid. Konseptfasen 
skal blant annet sikre: 

• Rask diagnostikk og utredning  
• Pasienten skal få et tilbud på rett nivå, med god kvalitet og pasientsikkerhet 
• Pasienten sitt behov skal stå i sentrum 
• Samhandling med primær- og kommunehelsetjenesten 
• Skille ø-hjelp og planlagt virksomhet 
• Størst mulig grad av planlagt virksomhet 
• Integrering av psykisk helsevern og somatikk 
Disse målene har vært grunnlaget gjennom hele prosessen, fra utarbeidelsen av de ulike prinsipielle 
modeller og føringer for framtidig drift foretatt av de ulike faggrupper, til evaluering av de ulike alternativ.  
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Alle de innledende prosjektgrupper som har arbeidet med modeller har hatt et særskilt fokus på at en 
skal sikre god kvalitet på tjenestene til pasientene og få løsninger som øker pasientsikkerhet. 
Eksempelvis har diskusjoner om ensengsrom og bad-løsninger sett opp mot fallrisiko samt krav om 
universell utforming gjenspeilet dette. I skisseprosjektet utdypes dette i kap 8.9.  
Ved utforming av modell for drift, den såkalte «fullintegrerte kliniske sentermodell» har vi satt det enkelte 
pasientforløp i sentrum, og bygget de ulike funksjoner opp rundt dette. Her har vi tenkt uavhengig av 
etablerte organisatoriske og ledelsesmessige strukturer. Dette har blant annet ført til modell for 
fullintegrerte sentre på tvers av psykiatri og somatikk og innenfor de medisinske og kirurgiske fag. Som 
eksempler kan nevnes: akuttsomatikk og psykiatri, alderspsykiatri og geriatri, gastrokirurgi og 
gastromedisin. Her har en blant annet sett til Region MidtJylland i Danmark. Helseforetaket har bedt 
Sykehusbygg HF om bistand til følgeforskning på denne modellen, slik at en kan foreta en grundig 
evaluering. 
 
I evalueringsmodellen for de tre alternativ ble blant annet følgende kriterier satt opp: 

• Rask diagnostikk og utredning  
• Pasienten skal få et tilbud på rett nivå, med god kvalitet og pasientsikkerhet 
• Pasienten sitt behov skal stå i sentrum 
• Samhandling med primær- og kommunehelsetjenesten 
• Skille ø-hjelp og planlagt virksomhet 
• Størst mulig grad av planlagt virksomhet 
• Integrering av psykisk helsevern og somatikk   
• Kapasitet tilpasset behov 
• Optimal logistikk inkl. rasjonell intern og ekstern sammenheng, adkomst,  parkering  og for 

akuttfunksjoner 
• Mulighet for forsking, undervisning og opplæring.  
• Mulighet for at gode medisinsk faglig funksjoner kan videreutvikles, rekruttering og 

kompetanseutvikling 
• Mulighet for moderne og brukertilpasset pasientbehandling og opplæring. 
• Godt inneklima og fysisk arbeidsmiljø 
• Rasjonell drift 
• Sikrer gode løsninger og forsvarlig drift for pasienter og ansatte i somatikk i byggeperioden 
• Sikrer gode løsninger og forsvarlig drift for pasienter og ansatte i psykisk helsevern i 

byggeperioden 
• Hensyntar de prinsipielle føringer som er lagt til grunn i HFP 
• Pasientmiljø og god tilgjengelighet for alle brukere ( universell utforming). 

 
De tre alternativ er evaluert og vurdert grundig sett opp mot disse kriteriene.Se kap 13 
 
I arbeidet med gevinstrealisering er det satt opp en rekke gevinster som skal sikre pasientkvalitet og 
sikkerhet med blant annet følgende ønsket resultat: 

• Bedre oversikt-nærhet og effektivitet 
• Raskere tilsyn /avklaringer mellom soma/psyk 
• Sammenhengende pasientforløp 
• Bedre måloppnåelse mht pasientsikkerhet og kvalitet 
• Reduserte ventetider og fristbrudd 
• Økt brannsikkerhet 
• Bedre pasienttilfredshet 
• Mindre Pasientskader/avvik/klagesaker 
• Færre korridorpasienter 
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• Reduserte antall sykehusinfeksjoner 
• Reduserte arbeidsrelaterte skader 
• Bedre fysiske løsninger/plassforhold 
• Mindre overbelegg 
• Økt trivsel 
• Bedre logistikk og pasientforløp 
 
Disse gevinstene vil ikke komme av seg selv når nybygget står ferdig. Det er lagt opp til en tett og 
systematisk oppfølging av disse blant annet gjennom oppstart av de 12 
organisasjonsutviklingsprosessene som er beskrevet i kap.14.3.6. Disse prosessene starter opp i 
konseptfasen og vil følges til bygget står klart. 
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4 METODE, DATAGRUNNLAG OG PROSESS  

4.1 Metode for programaktiviteter 
For å få fram et kapasitets- og arealbehov er det i hovedfunksjonsprogram (HFP) benyttet en framskrivings 
modell som bygger på «Framskrivings modell for aktivitet i sykehus9».  

I framskriving av 2014 data til år 2020 og 2040 er det benyttet Statistisk sentralbyrå sine beregninger for 
befolkning i år 2020 og 2040 for opptaksområdet og etter MMMM alternativet10 

For HFP er det i tillegg benyttet «Veileder for hovedfunksjonsprogram»11 og «Klassifikasjonssystem for 
helsebygg»12 og erfaringsdata fra andre sykehusprosjekter. 

Hovedprogram utstyr (HPU) bygger på programarealet fra HFP, «Veileder for hovedprogram utstyr»13 og 
erfaringstall fra andre sykehusprosjekter. Det utarbeides netto kostnadsoverslag for brukerutstyr for de ulike 
alternativer. 

Overordnet teknisk program (OTP) er basert på grunnlagsdokumenter som er gjort gjeldende og er 
innarbeidet OTP. Dette gjelder spesielt «Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter»14 og «Prosjektrapport II. 
MiljØ og klimatiltak innen bygg og eiendomsforvaltningen i spesialisthelsetjenesten.»15 

4.2 Metode skisseprosjekt 
Skisseprosjekt (SKPR) utarbeides i modeller (3D) på blokk nivå, dvs. blokker for funksjonsområder/arealer 
sammensatt i alternative bygningsløsninger. Grunnlaget er HFP og løsninger skissert i idefaserapporten. I 
tillegg er det bygget opp en BIM modell (Building Information Model) som tar sikte på å være en 
gjennomgående modell som skal benyttes i alle senere prosjektfaser. Modellen er grunnlaget for digital 
informasjonsutveksling mellom byggherre, prosjekterende, entreprenør, driftsorganisasjon og eventuelt 
andre aktører i prosjektet. Grunnlag for videre bruk av modell er beskrevet i BIM håndbok og utdrag av BIM 
gjennomføringsplan som er vedlegg til skisseprosjektrapporten. 

                                                      

 
9 Veileder for bruk av «Fremskrivingsmodell for aktivitet i sykehus» versjon 5, SINTEF. 

10 Hvert alternativ beskrives ved fire bokstaver i følgende rekkefølge: fruktbarhet, levealder, innenlandsk flytting og innvandring. M = 
middels, L = lav og H = høy. MMMM er SSB`s hovedalternativ. 

11 Veileder for hovedfunksjonsprogram, IS-0391, Januar 2013, Helsedirektoratet. 

12 Klassifikasjonssystem for helsebygg, versjon 3.1.4, Mars 2015, Sykehusbygg HF. 

13 Veileder for hovedprogram utstyr, IS-0392, April 2013, Helsedirektoratet. 

14 Veileder for Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter, IS-1369, Desember 2011, Helsedirektoratet. 

15 Prosjektrapport II 2012. MiljØ og klimatiltak innen bygg og eiendomsforvaltningen i spesialhelsetjenesten. Revisjon 12.02.2014-
endringer i handlingsplan 2013-2016 
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4.3 Kalkyle og kostnadsstyrt prosjektering 
Verktøy for gjennomføring av kalkyler og oppfølging av kalkyler er kalkyleprogrammet ISY Calcus. I tillegg til 
kostnadskalkyle for investering har programmet moduler for oppfølging av LCC- kostnader 
(livssykluskostnader) og CO2-beregning (carbon footprint). Det benyttes samme input for beregningen av 
investeringer, LCC og CO2. 

For å kunne styre kalkylene til oppfyllelse av fastsatte budsjetter er verktøy for kostnadsberegninger benyttet 
på en effektiv måte for å gjennomføre «kostnadsstyrt prosjektering». 

For oppfølging av kalkylene, samt sammenligninger mellom foreliggende alternative prosjekter er alle 
kostnader registrert i henhold til NS3451 Bygnings-delstabellen og NS3453 Spesifikasjon av kostnader i 
byggeprosjekt. 

Usikkerhetsavsetning til P85-nivå er basert på Finansdepartementets krav til ”Kvalitetssikring av 
kostnadsoverslag, herunder risikoanalyse for store statlige investeringer” og beregnet av Atkins Norge AS. 
Analysen benytter seg av Monte Carlo-simuleringer. Metoden baserer seg på at usikre parametere beskrives 
gjennom sannsynligheter og trepunktsestimater. Deretter simuleres mange (her: 5 000) mulige utfall av 
prosjektet slik at det totale usikkerhetsspennet avdekkes. 

Driftsøkonomi og bærekraftanalyse bygger på veileder for «Sykehusprosjekters økonomiske bæreevne»16  

4.4 Evaluering av alternativer 
Evaluering av alternativene er metodisk gjennomført i henhold til kriterier for evaluering; jf. Veilederen for 
tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter fra 2011. Metoden er nærmere beskrevet i kapittel 13.   

4.5 Datagrunnlag 
Dimensjonering av kapasiteter og areal i HFP er basert på innhenting av aktivitets- og bemanningsdata for 
2014 fra sykehusets økonomifunksjon ved seniorcontroller/konsulent basert på sjukehuset 
informasjonssystem DIPS, GAT og budsjettdata 2014. DIPS innberetter til NPR, slik at de benyttede data 
dermed svarer til NPR data.  
 
I tillegg er det benyttet data fra helseforetakets (eiendomsavdelingen) romdatabase over eksisterende rom 
ved sykehuset samt romdatabase over eksisterende medisinsk teknisk utstyr. 

4.6 Spesielt  om brukermedvirkning  

4.6.1 Utvikling av HFP, HPU og OTP 
Alle prosjektledere for de 10 kliniske prosjektgrupper, har medvirket i arbeidet med utarbeidelse av 
Hovedfunksjonsprogrammet (HFP). Disse 10 prosjektledere representerer bredt i organisasjonen med tanke 

                                                      

 
16 Sykehusprosjekters økonomiske bæreevne - Veileder for beregning av samlet økonomisk konsekvens av investeringsprosjekter i 
helsebygg, februar 2010, Helsedirektoratet.  
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på kliniske fag, medisinske støttefunksjoner og de ikke medisinske støttefunksjonene. Som oppstart på 
hovedfunksjonsprogrammet ble det først utarbeidet prinsipielle føringer, hvor 5 av prosjektgruppene deltok 
aktivt i arbeidet. Disse føringene er lagt til grunn for det videre arbeidet i konseptfaseutredningen. 
Prosjektlederne har fulgt arbeidet med kvalitetssikring av datagrunnlag og framskriving, og modell og 
rammer for dette er også drøftet med de tillitsvalgte, samt forankret i styringsgruppen. Det ble også satt ned 
en egen gruppe som har arbeidet særskilt med logistikk, pasientforløp og nærhetsbehov. Denne gruppen 
utarbeidet tidlig i prosessen gode nærhetskart, som er benyttet aktivt gjennom hele prosessen. 
Logistikkgruppen har også hatt en særskilt oppgave med å se helhet og sammenhenger gjennom hele 
prosessen.  
 
For utarbeidelse av Hovedprogram Utstyr (HPU) og Overordnet teknisk program (OTP), har det vært etablert 
egne grupper, bredt sammensatt med aktuelle medarbeidere fra organisasjonen.  
 
HFP ble avsluttet og godkjent september 2015. HPU og OTP rapportene ble ferdigstilt hhv. november og 
oktober og godkjent hhv. 2. desember og 4. november 2015. 

4.6.2 Utvikling av delfunksjonsprogram 
DFP (delfunksjonsprogram) prosessen ble organisert slik at en først utarbeidet tverrgående standardrom og 
fellesfunksjoner for nybygg med to prosjektgrupper. Disse prosjektgruppene besto av de 10 prosjektlederne, 
logistikkgruppen samt gruppen for kontor, møterom og undervisning. Deretter deltok fire kliniske 
prosjektgrupper i utarbeiding av funksjonsinndelte program. Arbeidet ble gjennomført parallelt med 
skisseprosjektet, og ferdigstilt 16. desember 2015. 

4.6.3 Utvikling av skisseprosjekt 
For skisseprosjektet ble det etablert en skisseprosjektgruppe bestående av de 10 kliniske prosjektlederne 
samt deltakerne i logistikkgruppen. Arbeidet ble gjennomført parallelt med delfunksjonsprogram. Tegninger 
ble ferdigstilt desember 2015 og skisseprosjektrapport i begynnelsen av januar 2016.  

4.6.4 Gevinstrealisering 
En arbeidsgruppe bestående av prosjektdirektør, helseforetakets ansatte fra økonomi, tillitsvalgte og 
verneombud har arbeidet med å identifisere mulige områder for kvalitativ og kvantitativ gevinstrealisering 
knyttet til de ulike alternativene. Der det har vært mulig har arbeidsgruppen satt opp målbare parametere for 
den enkelte gevinst og pekt på hvilke tiltak/prosesser som er nødvendige for å oppnå gevinsten. Deretter har 
en identifisert risikofaktorer knyttet til den enkelte gevinst. Disse risikofaktorene ble gjennomgått i en ROS 
analyse, der klinikkdirektørene deltok sammen med gevinstrealiseringsgruppen. De risikofaktorer som skåret 
fra 6 og oppover ble satt opp med risikoreduserende tiltak (Se vedlegg gevinstrealiseringsrapport.) 
Klinikkdirektørene har hatt ansvar for å fortløpende forankre forslagene fra gevinstrealiseringsgruppen i egen 
klinikk. Rapporten ble ferdigstilt 1. desember og godkjent den 16. desember 2015. 

4.6.5 Organisasjonsutvikling  
Større byggeprosesser knyttet til sykehus medfører som regel endring i oppgaver og samarbeidsrelasjoner i 
sykehuset. Som en del av konseptfasens mandat, skal prosjektet påpeke og gjennomføre nødvendige OU 
(organisasjonsutvikling) prosesser i forbindelse med ByggHgsd2020. Et nytt sykehus gir muligheter for å 
gjennomgå og forbedre arbeidsmåter og -prosesser fordi bygg og utstyr vil være tilpasset aktiviteten som 
skal utføres. Dette kan gi bedre resultater – for pasientsikkerhet og kvalitet, for ressursbruk, for kapasitet, 
ytre miljø og HMS, kompetanse og andre forhold som er vesentlige for virksomheten. Det er disse forholdene 
OU-prosjektet skal ivareta. 
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Nødvendige prosesser er gjennom konseptfasearbeidet identifisert og foreslås å starte opp januar 2016, når 
prosjektgruppene har ferdigstilt sitt øvrige arbeid i forbindelse med prosjektet. Dette arbeidet kan sees på 
som en videreføring av arbeidet med prinsipielle føringer som ble gjennomført tidlig i konseptfasearbeidet, 
våren 2015. 
 
Styringsgruppen har gitt sin tilslutning til at en starter opp med følgende delprosesser for å forberede 
organisasjonen på evt. endringer som må komme i forbindelse med nytt bygg: 
 
• Fullintegrert modell psykisk helsevern/somatikk 
• Kliniske sentermodeller (Muligheter og utfordringer, bedre forløp og logistikk, smartere bruk av 

ressurser etc.) 
• Omstilling ordinære senger til observasjonspost 
• Parkeringsbehov 
• Dokumentflyt og arkiveringsrutiner –behov for arealer 
• Ny pasient og vareflyt knyttet til sentral operasjon (SOP) og dagkirurgi 
• Omstilling ordinære senger til poliklinikk/dagbehandling/kirurgi 
• Omstilling psykisk helsevern-DPS 
• Samhandling kommunehelsetjenesten 
• Effektivisering av laboratorievirksomhet ved innflytting i nytt bygg/nytt utstyr 
• Ledelse og organiseringsstrukturer av nytt sykehus 
• Nye teknologiske løsninger/telefoniløsninger 
 
Dette er nærmere beskrevet i kap. 10 om organisasjonsutvikling, samhandling og nye arbeidsmåter. 
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5 STATUS DAGENS BYGNINGSMASSE 

5.1 Eksisterende bygningsmasse generelt  
 
Sykehuset i Karmsundgata består av følgende bygningsmasse: 

 
Tabell 2 Oversikt over eksisterende bygningsmasse i Karmsundgata 1) 

    
Vurdert  

bruttoareal År 
Vektet 

tilstandsgrad 
212 001 G-blokk 5 468 1929 2,08 
212 002 Ø-blokk 4 134 1977 2,40 
212 003 S-blokk 7 937 1977 2,36 
212 004 M-blokk 13 555 1977 2,43 
212 005 V-blokk 12 930 1988 1,33 
212 006 Vaskeri 1 445 1955 2,34 
212 008 T-blokk 1 072 1976/2004 2,12 
212 009 Psykiatrisk 6 553 1988 1,65 
212 010 Ny østfløy 2 864 2004 1,01 
 Sum Karmsundgata 55 958   

1) Arealtallene er fra Multimap rapporten 2011 (Tabell 6-1 Vurderte bygninger ved Haugesund). 
 

Tilstandsgradene er definert som: 

Tilstandsgrad 0:  Ingen symptomer 
Tilstandsgrad 1:  Svake symptomer 
Tilstandsgrad 2:  Middels symptomer 
Tilstandsgrad 3:  Kraftige symptomer 

Tabellen viser gjennomsnittlig tilstandsgrad som omfatter bygning og tekniske anlegg. En rekke av de 
tekniske anleggene har tilstandsgrad på 3. 

M, S og Ø- blokk ble tatt i bruk i 1977 og 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.  

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.  
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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.  

5.2 Teknisk t i lstand (Multimap) 
Multimap har følgende beskrivelse av de ulike bygningene.  

Ø, S og M blokk  

Med unntak av heiser bærer Ø, S og M blokk preg av mangelfullt vedlikehold. Alle etasjer og komponenter 
har en vektet teknisk tilstandsgrad på over 2,0.  

Generelt sett skiller det seg lite mellom det bygningsmessige og de tekniske anleggene for de tre 
bygningene. Det bygningsmessige og utendørs anlegg har en vektet teknisk tilstandsgrad på rundt 2. De 
tekniske anleggene, med unntak av heis, har en vektet teknisk tilstandsgrad på nærmere 3. Dette tyder på at 
det er store behov for strakstiltak (0-5 år) for de tekniske anleggene, mens det i løpet av en tiårsperiode vil 
være behov for større tiltak på det bygningsmessige. For M- blokka er det derimot behov for strakstiltak på 
både yttertak og vinduer/ytterdører for å unngå vannlekkasjer og skadeutvikling.  

Tilpasningsdyktigheten til byggene er derimot god, både med tanke på å endre planløsning og å bygge om til 
annen bruk. Det som utgjør den største begrensningen når det gjelder ombygging er begrensninger i 
takhøyden og installasjonsplass i vertikale sjakter.  

G-blokk  

G- blokka er bygget i 1929 og bærer preg av mangelfullt vedlikehold på bygget innvendig, samt de tekniske 
installasjonene. Her er alle de nevnte komponenter, med unntak av brannslokking (som har tilstandsgrad 2), 
registrert med tilstandsgrad 3. Det vil si at det er store behov for strakstiltak innenfor 0-5 år. Dette er med 
unntak av 4. etasje, der tilstanden er gjennomgående god eller tilfredsstillende. Bygningen utvendig har god 
tilstand, med unntak av yttertak, som det må påregnes utbedringer av i løpet av ti år.  

Tilpasningsdyktigheten i bygget er begrenset både med tanke på å endre planløsning og bygge om til annen 
bruk. Dette skyldes smale spennvidder, mye tunge innervegger, lite installasjonsplass i vertikale sjakter og 
begrenset mulighet til hulltaking i dekker.  

V-blokk  

V-blokka ble bygget som råbygg i 1988 og de syv etasjene (pluss to underetasjer) har blitt innredet mellom 
1988 og 2002. 1. og 4.-7. etasje ble henholdsvis innredet i 2000 og 2002. Disse etasjene har naturlig nok 
god tilstand på samtlige komponenter. Dette er med unntak av tele og automasjon, der en må regne med 
utbedringer i løpet av en tiårs periode.  

U1-U2 og 2.-3. etasje ble innredet i henholdsvis 1987 og 1994. I disse etasjene er tilstanden god for det 
bygningsmessige, med unntak av innredning. Disse har en tilstandsgrad på 2, noe som tyder på at det vil 
være behov for tiltak i et tiårs perspektiv. Det samme gjelder tekniske anlegg. Med tanke på at disse 
etasjene ble innredet for 20-30 år siden er det naturlig at det vil være behov for tiltak på dette i de neste ti år.  

Yttertaket er registrert med tilstandsgrad 2 og vil ha behov for større utbedring i et tiårsperspektiv. Utendørs 
tekniske anlegg har en tilstandsgrad på 2, som tyder på at det bør gjøres tiltak innenfor en tiårs periode.  
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Med tanke på tilpasningsdyktighet er bygget relativt bra, på samme måte som Ø-, S- og M blokk. Det er gode 
muligheter for både å endre planløsning og bygge om til annen bruk. De største begrensningene her ligger i 
at det er begrensede muligheter til hulltaking i dekke, samt at det er dårlig installasjonsplass i vertikale 
sjakter.  

Psykiatribygg 

Psykiatrisk bygg er oppført i 1988. Bygningens tilstand tilsier at det er behov for omfattende tiltak innenfor de 
neste ti år. Det er behov for strakstiltak (0-5 år) på yttertak. Fundament, brannslokking og heis er i god 
tilstand og det er således ikke forventet noe behov for utbedring i løpet av de neste ti år. Resterende 
bygningsdeler har behov for utbedringer i løpet av en tiårsperiode.  

Tilpasningsdyktigheten til bygningen tilsier at det er gode muligheter til å endre planløsning i 1. etasje. De to 
underetasjene vil det være vanskelig å gjøre endringer i, både med tanke på å endre planløsning og bygge 
om. De største begrensningene i denne sammenheng utgjøres av lav etasjehøyde, smale 
kommunikasjonsveier, smal bygningsbredde og små vertikale sjakter.  

Ny østfløy  

Ny Østfløy er bygget i 2004. Bygningen er i gjennomgående god tilstand, med unntak av vinduer/dører i 1. 
etasje, som det bør gjøres tiltak på innenfor en tiårsperiode. Det er også rapportert en konstruksjonsfeil på 
taket som vil kreve tiltak innenfor de neste fem år.  

Tilpasningsdyktigheten til bygget er god. God mulighet for å etablere store åpne rom, lette innervegger og 
god bredde på kommunikasjonsveier gjør det enkelt å endre planløsning. Mulighetene begrenses imidlertid 
noe av liten bygningsbredde, lite installasjonsplass i vertikale sjakter og liten mulighet for hulltaking i dekker.  

5.3 Bygningenes funksjonalitet 
Sykehuset har en logisk oppbygging, med en sentral kommunikasjonskjerne og fløyer som samler seg 
omkring denne. Beliggenheten er attraktiv, på sentral og trivelig tomt med utsikt over byen.  

Generelt er dagens Haugesund sykehus preget av trangboddhet og mangel på støtterom som samtalerom, 
pc-arbeidsplasser/kontor, møterom, undervisningsrom, lager og oppholdssoner for pasienter og pårørende. 
Våtromdekningen, dvs. baderom og andre typer vaskerom, er svært lav og tilrettelegging for Universell 
Utforming er mangelfull. 

Akuttmottaket har trange forhold og begrensede utvidelsesmuligheter og kan ikke etablere en større 
observasjonspost. 

Dagens operasjonsavdeling fungerer tilfredsstillende, bortsett fra tidvis tekniske problemer med bl.a. kloakk 
lekkasje.  Bildediagnostikkavdelingen er utvidet og påkostet i senere tid, og også i tilfredsstillende stand. 
Dialyseenheten og onkologisk dagenhet har plassmangel ift dagens kapasiteter på pasient 
behandlingsplasser og støtterom.  

Laboratorieområdene i sykehuset ligger samlet men med svært lav teknisk standard og avdelingen har for 
lite areal i forhold til behov. 

Sengeposter og poliklinikkarealer er preget av mangel på støtterom. Poliklinikkene ligger til dels spredt i 
sykehuset. Utstyr står til enhver tid lagret i korridorer, og utgjør en sikkerhetsrisiko. Flere kontorplasser 
mangler dagslys, og innendørs luftkvalitet er ikke tilfredsstillende. Sengerom er små og uhensiktsmessig 
proporsjonert, og mangler i all hovedsak tilstøtende bad/wc. Det er få rullestoltilgjengelige toaletter på 
sykehuset.  
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5.4 Bygningsstruktur og t i lpasningsdyktighet 
Den bygningsmessige tilpasningsdyktigheten i sykehuset er totalt sett å vurdere som begrenset. 
Bygningsmassen har gjennomgående relativt lave etasjehøyder som er begrensende for fremføring av 
tekniske installasjoner og mulighet for takhengt utstyr etc.  

Store deler av eksisterende bygningsmasse består av relativt brede bygningskropper. Sengeområdene 
ligger blant annet i slike brede fløyer. Dette fungerer bra ved bruk av flersengsrom som dagens løsning er 
basert på, men i nyere sykehus har man gått over til utstrakt bruk av ensengsrom blant annet på grunn av 
pasientsikkerhet, konfidensialitet og pasientmiljø. Det vil være vanskelig å lage gode sengetun-strukturer 
med ensengsrom på en arealeffektiv måte i slike brede bygningsstrukturer.  

Selve strukturen gir imidlertid et kompakt og effektiv sykehus som har mange driftsmessige fordeler. 
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6 SAMMENDRAG AV HOVEDFUNKSJONSPROGRAM 

6.1 Innledning og endringer etter HFP ble avsluttet.  
Dette sammendraget oppsummerer hovedinnhold i HFP for sykehusutbygging ved Haugesund sjukehus. 
HFP er et ledd i konseptfasen for Haugesund sjukehus og fastlegger framtidige oppgaver, aktivitet, kapasitet 
og areal som grunnlag for å utvikle alternative modeller for sykehuset:  

• Nullalternativet  
• Ny Vestblokk, videre utbygging mot nord 
• Ny Nordblokk, etappevis utbygging 

 
Dette kapitlet fokuserer på framskrivningsmodellen samt resultatet av kapasitets- og arealberegningen for 
Haugesund Sjukehus i 2020 og 2040 som er foretatt i HFP. På den bakgrunn inneholder dette kapittelet 
metodebeskrivelsen fra HFP i sin helhet (konseptrapportens vedlegg 1, hovedfunksjonsprogrammets kapittel 
4) supplert med hovedtabeller for både somatikk og psykisk helsevern i framskrivingen. Dessuten er det 
inkludert sammendrag av dagens virksomhet og prinsippene i avgrensning av alternativene slik de er 
beskrevet i HFP, hvor den økonomiske rammen på 2,8 mrd. kroner (2014 kroner) har vært førende. I 
sluttfasen av konseptfasen ble den økonomiske rammen kvalitetssikret og justert til 3,25 mrd. kroner (2014 
kroner). Dette er redegjort nærmere for i kapittel 12.1 overordnet kostnadsramme. 

Alternativene i dette kapitlet er beskrevet som de fremgår av HFP.  

Alternativene og konsekvensene for eksisterende bygg er etterfølgende utredet nærmere i 
skisseprosjektfasen, hvor det også har vært en mer detaljert vurdering av de økonomiske konsekvensene. 
Ombyggingen etter byggetrinn 1 var opprinnelig planlagt som en del av byggetrinn 2. Det ble i løpet av 
skisseprosjektet avdekket at det vil kreve vesentlig ombygging i eksisterende bygg, for å sikre areal til 
tilkobling mellom nybygg og eksisterende. Denne ombyggingen må derfor tas som en del av byggetrinn 1. 
Ved å ta denne ombyggingen med et utvidet byggetrinn 1, vil en også kunne raskere få realisert både 
kvalitative og økonomiske gevinster. Med dette vil en kunne få et bedre grunnlag til å realisere byggetrinn 2. 
Utvidelse av byggetrinn 1 innebærer en forlengelse av byggetrinnet med en 
ombyggingsperiode/sammenkobling fra 2021 til og med 2023. Planlagt ferdigstillelse av selve nybygg-
kroppen vil fortsatt være i 2020. Ved å ta nybygg og ombygging under samme byggetrinn unngås en ekstra 
demobilisering/mobilisering av prosjektorganisasjonen. Med utvidelse av byggetrinn 1 vil en måtte utsette 
byggetrinn 2 i 3 år til 2030. 

Disse forhold har ført til noen justeringer av de alternativer som er beskrevet i HFP. Disse justeringer 
beskrives nærmere i kapittel 9, sammendrag delfunksjonsprogram. 

Det er også foretatt en kvalitetssikring og justering av antall ansatte i de ulike faggrupper innen psykisk 
helsevern. De justerte data er lagt til grunn for delfunksjonsprogrammeringen.   

HFP sammendraget er disponert som følger:  

• Status dagens virksomhet 
• Framskrivings modell og dimensjonering 
• Alternative bygningsmessige modeller og virksomhetsmodeller 
• Spesielle dimensjonerende forutsetninger for kvart alternativ 
• Arealberegninger per alternativ 
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6.2 Status dagens virksomhet 
Helse Fonna HF har i dag organisert det somatiske spesialisthelsetjenestetilbudet sitt i tre sykehus, lokalisert 
i Haugesund, Odda og på Stord. Spesialisthelsetjenestetilbud innen psykisk helsevern er lokalisert på Valen 
sjukehus og Haugesund sjukehus, samt ved de fire DPS ene (Distrikts psykiatriske sentre). 

I den videre beskrivelse konsentrerer HFP seg om Haugesund sjukehus, da det er ved dette sykehuset en 
nå utreder utbygging. 

Haugesund sjukehus er det største sykehuset i Helse Fonna. Sykehuset har tilbud i de fleste kliniske 
spesialiteter innen somatikk og psykisk helsevern. Dessuten innen feltene ufrivillig barnløshet og 
hormonanalyser. Haugesund sjukehus dekker kommunene: Tysvær, Bokn, Haugesund, Karmøy, Vindafjord, 
Sveio, Sauda, Suldal, Etne og Utsira. Innen en del spesial funksjoner dekker sykehuset hele Helse Fonna 
sitt opptaksområde. 

Dagens funksjoner ved Haugesund sjukehus er organisert som følger:  

• Medisinsk klinikk 
• Kirurgisk klinikk 
• Medisinsk serviceklinikk 
• Klinikk for psykisk helsevern 
• Klinikk for internservice 
• Enhet for fag og foretaksutvikling 
• Andre funksjoner 

 

I konseptrapportens vedlegg 1, HFP`s kapittel 4 er der en nærmere beskrivelse av dagens virksomhet ved 
Haugesund sjukehus. 

6.3 Framskrivningsmodell og dimensjonering 
I dette avsnittet beskrives den framskrivings modellen som er anvendt for å få fram et kapasitets- og 
arealbehov for Haugesund sjukehus.  

De overordnede prinsippene i framskrivingsmodellen for å få fram et arealbehov er skissert på figuren 
herunder:  



                                                               

 

 

39 

 

 
Figur 3 De overordnede prinsipper i framskrivningsmodellen 

 
Utgangspunktet er dagens aktivitet i 2014, som framskrives demografisk til 2020 og 2040, og deretter 
omstilles og effektiviseres. På grunnlag av anvendte utnyttelsesgrader og arealstandarder fås fram 
kapasiteter og nettoareal.  
 
Disse prinsippene beskrives nærmere i dette avsnittet som er tatt fra HFP og disponert slik:  

• Oppbygging av modellen 
• Begrepsavklaringer 
• Demografisk framskriving 
• Kvalitativ framskriving 
• Bemanningsframskriving 
• Kapasitetsbehov 
• Arealbehov 

 

Beskrivelsen er basert på SINTEF’s Veileder for bruk av «Fremskrivingsmodell for aktivitet i sykehus» 
versjon 5.  

I de etterfølgende avsnitt beskrives modellen i henhold til punktene ovenfor for både somatikk og psykisk 
helsevern. Barne- og ungdomspsykiatri er ikke med i datagrunnlaget. 

For detaljer i modellen for både somatikk og psykisk helsevern henvises til følgende vedlegg i HFP: Vedlegg 
1: Pasientframskriving, Vedlegg 2: Bemanningsframskriving og Vedlegg 3: Kapasitets- og arealberegning.   

Kommentar: SINTEF’s veileder er underveis i konseptfasen blitt endret til Sykehusbygg HF`s veileder: 
Beskrivelse av «Modell for framskriving av aktivitet og kapasitetsbehov i sykehus» versjon 2. desember 
2014. Framskrivningsmodellen til Sintef/Sykehusbygg HF foreslår at pasientframskrivingen blant annet 
baseres på en analyse av pasientforløp i samarbeid med brukere. Dette er tilgodesett ved at 
prosjektgruppene har fokusert på pasientforløp i deres arbeid, hvilket har resultert i den kliniske 
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sentermodellen, ny felles akuttmottak og integrert psykiatri og somatikk, tiltak som skal sikre optimale 
pasientforløp.  Pasientframskrivingen som grunnlag for dimensjonering er basert på prinsippene fra 
utviklingsplanen og idéfasen, hvor det i prosessen viste seg hensiktsmessig å foreta oppdatering med nye 
avdelingsbaserte grunnlagsdata fra 2014. Framskrivingsmodellen anbefaler også scenarioanalyser, hvor det 
analyseres konsekvensene av ulike framskrivingsparametre og andre forutsettinger. Det bemerkes, at 
konseptfasen for Haugesund Sjukehus bygger på to tidligere grundige utredninger og omhandler en 
utbygging til et eksisterende sjukehus. Framskriving og dimensjonering av sykehus 10-20 år fram er beheftet 
med en vis usikkerhet uansett omfanget av analyser. Det er i konseptfasen foretatt en avveining av 
innsatsen og timeforbruk i forhold til dette.  

6.3.1 Oppbygging av modellen 
Det er stor usikkerhet knyttet dimensjonering av fremtidige helsetjenester og dermed beregning av behov for 
kapasiteter og areal. Modellens formål er derfor å etablere en strukturert fremgangsmåte til støtte for de valg 
og målsettinger som treffes for det fremtidige sykehus.  

Modellen består av følgende elementer:  

• Datagrunnlag for nåværende pasientaktivitet og bemanning i sykehuset 
• Demografisk utvikling for sjukehusets opptaksområde 
• Kvantitativ framskriving av pasientaktiviteten basert på den demografiske utviklingen 
• Kvalitativ framskrivning av pasientaktiviteten basert på forutsettinger for omstilling, effektivisering og 

andre forhold  
• Kvantitativ og kvalitativ framskrivning av bemanningen 
• Beregning av kapasitetsbehov 
• Beregning av arealbehov 

6.3.2 Begrepsavklaringer 
Følgende begreper er viktige for bruken av modellen: 

Tabell 3 Begrepsavklaringer 

Framskrivingsmodell I denne sammenhengen er det avgrenset til modell for analyse og beregning 
av fremtidig aktivitet og bemanning i sykehus, på hvilket grunnlag behovet for 
kapasiteter og areal beregnes 

Pasientaktivitet Behandling av pasienter i sykehus avgrenset til avdelingsopphold, 
liggedager, dagopphold og polikliniske konsultasjoner i kliniske avdelinger, 
slik dette er dokumentert i NPR-meldingen.  

Annen aktivitet Aktivitet i observasjonspost, akuttmottak, operasjoner for inneliggende og 
dagpasienter, endoskopiske undersøkelser, billeddiagnostiske undersøkelser 
(henvisninger) 

Bemanning Antall årsverk oppdelt i leger/psykologer, pleiepersonell, øvrig personell samt 
administrativt personell fordelt på funksjonsområder 

Demografisk 
framskriving  

Beregning av pasientaktivitet i sykehus i et gitt år i fremtid (målbildet) på 
grunnlag av registrert pasientaktivitet i basisåret, og SSBs prognose for 
befolkningens størrelse og sammensetning i basisåret og i året for 
planleggingens målbilde. Det legges til grunn at etterspørsel etter 
sykehustjenester og sykehussektorens tilbud er de samme på begge 
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tidspunkter, og dermed at forbruksmønsteret holdes konstant for de aktuelle 
alderskohorter 

MMMM alternativ Hvert alternativ beskrives ved fire bokstaver i følgende rekkefølge: 
fruktbarhet, levealder, innenlandsk flytting og innvandring. M = middels, L = 
lav og H = høy. MMMM er SSB`s «middel-alternativ» som er normalt å 
benytte i dette typen framskrivinger, jf. veileder for tidligfaseplanlegging i 
sykehusprosjekter. 

Epidemiologi Læren om befolkningens helse, sykdommers forløp, årsak og konsekvens, 
utbredelse og demografi.  

Realvekst En vekst i pasientaktivitet som kommer i tillegg til den demografiske 
endringen. Er en kombinasjon av epidemiologiske forhold samt 
pasientforventninger, trender og medisinsk/teknologisk utvikling i 
behandlingen. 

Kvantitativ modell Modell for analyse av problemstillinger som lar seg belyse ved kvantitative 
data og generelle, lineære modeller. 

Kvalitativ modell Kunnskapsbasert modell hvor det brukes ulike kunnskapskilder fra forskning 
og praksis. I den kvalitative modellen inngår teknikker og metoder som 
omstilling av inneliggende pasienter til dagbehandling eller innleggelse i 
observasjonspost.  

Kapasitet  Omfatter reell, bygningsmessig kapasitet i sykehus. Defineres som antall 
enheter (rom eller plasser) som brukes til diagnostikk, behandling og pleie av 
pasienter i sykehus. Dette omfatter senger, dagplasser, polikliniske 
konsultasjonsrom, operasjonsrom eller andre enheter og rom hvor behovet 
for rommet er knyttet til en aktivitet. 

Kapasitetsbehov Omfatter beregnet behov for bygningsmessig kapasitet på grunnlag av 
registrert eller fremskrevet aktivitet og et definert krav til utnyttelse av enheter 
og rom (krav til beleggsprosent, åpningstid og produktivitet).  

6.3.3 Demografisk framskrivning 
Ved en demografisk framskriving gjør man en beregning av hvilken effekt befolkningsutviklingen over et gitt 
antall år kan ha på aktiviteten i sykehus. 

Datagrunnlag 

Datagrunnlag er pasientaktiviteten og befolkningstallet for sykehusets opptaksområde i utgangsåret 2014, og 
det framskrives til 2020 og 2040, hvilket svarer til perspektivene i utviklingsplanen og idéfasen.   

For å ta hensyn til at ulike aldersgrupper utvikler seg forskjellig rent demografisk, men også at det er forskjell 
i de ulike aldersgruppers benyttelse av sykehuset, arbeides det med en aldersinndeling for både 
pasientaktivitet og befolkningsutvikling etter følgende aldersgrupper:  

• Aldersgruppen 0 – 17 år inklusive 
• Aldersgruppen 18 - 44 år inklusive  
• Aldersgruppen 45 - 66 år inklusive  
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• Aldersgruppen 67 - 79 år inklusive  
• Aldersgruppen 80 år og derover 

Befolkningsutvikling 
Opptaksområdet er kommunene i Helse Fonna for de spesialiteter hvor Haugesund sjukehus dekker hele 
Helse Fonna og ellers de kommuner som er opptaksområde til Haugesund sjukehus.  

Kommunefordelingen er følgende:  

• Helse Fonna: Haugesund, Suldal, Sauda, Bokn, Tysvær, Karmøy, Utsira, Vindafjord, Etne, Sveio, 
Stord, Bømlo, Kvinnherad, Fitjar, Tysnes, Ullensvang, Odda, Jondal, Eidfjord 

• Haugesund sjukehus: Haugesund, Suldal, Sauda, Bokn, Tysvær, Karmøy, Utsira, Vindafjord, Etne 
og Sveio 

 

Data for befolkningsutviklingen kommer fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) og er fra mellomalternativet MMMM.  

Tabell 4 Befolkningsutvikling Haugesund opptaksområde 2014 – 2020 - 2040 

 
Tabell 5 Befolkningsutvikling Helse Fonna opptaksområde 2014 – 2020 - 2040 

 

Av Haugesund sjukehus’ plan for somatikk framgår at noen spesialiteter dekker hele Helse Fonna, og som 
derfor skal fremskrives demografisk i forhold til utviklingen i Helse Fonnas opptaksområde. Resten følger 
Haugesund sitt opptaksområde. Se opplistingen herunder. 

 

 

 

 

Haugesund 2014 2020 2040 Endring 2014-2020 Endring 2014-2040
0-17 27 788 28 929 32 290 4,1% 16,2%
18-44 42 125 43 857 47 192 4,1% 12,0%
45-66 31 126 33 284 37 598 6,9% 20,8%
67-79 10 483 13 222 17 889 26,1% 70,6%
80+ 4 985 5 132 10 432 2,9% 109,3%
Total 116 507 124 424 145 401 6,8% 24,8%
Haugesund, Suldal, Sauda, Bokn, Tysvær, Karmøy, Utsira, Vindafjord, Etne og Sveio

Helse Fonna 2014 2020 2040 Endring 2014-2020 Endring 2014-2040
0-17 42 338 43 448 48 002 2,6% 13,4%
18-44 62 670 65 027 69 170 3,8% 10,4%
45-66 48 266 51 124 56 879 5,9% 17,8%
67-79 16 634 20 887 27 797 25,6% 67,1%
80+ 8 178 8 349 16 477 2,1% 101,5%
Total 178 086 188 835 218 325 6,0% 22,6%
Haugesund, Suldal, Sauda, Bokn, Tysvær, Karmøy, Utsira, Vindafjord, Etne, Sveio, Bømlo, 
Stord, Fitjar, Tysnes, Kvinnherad, Jondal, Odda, Ullensvang og Eidfjord

Helse Fonna befolkningsutvikling skal brukes til: 
Karkirurgi alle 
Pediatri alle 
ØNH innlagte 
Øye innlagte 
Hematologi innlagte 
Nevrologi innlagte 
Rus post alle 
Alderspsykiatri alle 

Øvrige spesialiteter framskrives etter Haugesund befolkningsutvikling 
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Pasientaktivitet 
Data for pasientaktiviteten i 2014 er innhentet av sykehusets økonomifunksjon ved seniorcontroller/konsulent 
basert på sjukehuset informasjonssystem DIPS. DIPS innberetter til NPR, således at data svarer til NPR 
data.  

Somatikk. Alle inneliggende barn og unge i alderen 0-17 år inklusive skal innlegges i barneavdeling. Dette 
gjelder imidlertid ikke unge innlagte i gynekologi/føde. Alle inneliggende barn registret under andre 
avdelinger er overført til avdeling for barn.  

Geriatriske pasienter er i en del tilfeller registret som avdelingsopphold i andre avdelinger. Det er derfor 
innhentet data for geriatriske postopphold, og disse pasientene inkl. liggedagene er overført til geriatri.  

Pasientaktiviteten i 2014 korrigert for barn og unge samt geriatri er som følger: 

Tabell 6 Pasientaktivitet somatikk Haugesund 2014 

 

Dessuten er det innhentet data for aktivitet i observasjonspost 2014:  

• Antall innleggelser og liggedager i observasjonspost 
• Antall utskrivninger fra observasjon 

 
Disse dataene er ikke aldersfordelt.  

Psykisk helsevern. For psykisk helsevern er aktiviteten i 2014 som følger:  

Avd Opphold Liggedøgn Dag Poli
Generell kirurgi 739 2 665 141 3 044
Urologi 889 2 949 10 2 820
Ortopedisk kirurgi 1 975 7 883 909 15 078
Kar-, thorax-, plastikk-, mammakirurgi 363 1 826 35 2 612
Gastroenterologisk kirurgi 2 468 9 646 259 5 069
ØNH, kjevekirurgi 333 1 046 1 415 16 608
Øye 94 388 684 11 571
Generell indremedisin, habilitering 762 2 632 8 450
Nefrologi 141 809 4 215 1 519
Kardiologi 3 040 9 039 26 6 712
Lungemedisin 1 233 5 979 9 3 904
Hematologi, endokrinologi 691 3 225 44 7 580
Infeksjonsmedisin 554 3 069 12 326
Geriatri 483 3 644 0 426
Nevrologi, fysikalsk medisin 1 418 4 651 69 5 249
Barsel/gynekologi 2 342 6 114 586 13 541
Barn 1 824 4 149 124 6 782
Gastroenterologisk medisin 267 1 042 31 5 065
Total 19 616 70 756 8 577 108 356
Poliklinikk inkluderer medikamentell kreftbehandling og akutt kir pol

2014Haugesund sjukehus
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Tabell 7 Pasientaktivitet psykisk helsevern Haugesund 2014 

 

Psykiatrisk poliklinikk for personer med utviklingshemming (PPU) samt elektrosjokk behandling (ECT) & 
nevropsykologi vedrører poliklinisk behandling for voksne pasienter, og er i HFP anført som voksenpsykiatri 
eller voksenpsykiatrisk poliklinikk. Betegnelsen ble endret etterfølgende til «PPU/ECT & nevropsykologi» 
som er en mer presis beskrivelse.  

Den polikliniske aktivitet for rus ungdom i 2014 som anført i tabell herover overføres til DPS og er ikke 
inneholdt i den videre framskriving.  

Fremgangsmåte 

Basisåret for framskrivingen er 2014 og hver aldersgruppe framskrives kvantitativt i henhold til den 
demografiske utviklingen til 2020 og 2040.  

Tabell 8 Demografisk framskrivning somatikk Haugesund 2020 og 2040 

 

Avd Opphold Liggedøgn Dag Poli Avd Opphold Liggedøgn Dag Poli Avd Opphold Liggedøgn Dag Poli
Generell kirurgi 739 2 665 141 3 044 804 2 905 150 3 295 1 079 4 085 175 3 981
Urologi 889 2 949 10 2 820 991 3 337 11 3 145 1 384 4 706 13 4 308
Ortopedisk kirurgi 1 975 7 883 909 15 078 2 171 8 692 977 16 257 3 013 12 404 1 121 19 669
Kar-, thorax-, plastikk-, mammakirurgi 363 1 826 35 2 612 404 2 002 37 2 876 540 2 478 42 3 676
Gastroenterologisk kirurgi 2 468 9 646 259 5 069 2 702 10 678 278 5 534 3 522 14 595 318 6 786
ØNH, kjevekirurgi 333 1 046 1 415 16 608 356 1 135 1 522 18 028 445 1 370 1 984 23 140
Øye 94 388 684 11 571 103 428 779 12 756 137 540 1 240 17 352
Generell indremedisin, habilitering 762 2 632 8 450 838 2 927 8 474 1 154 4 306 9 523
Nefrologi 141 809 4 215 1 519 155 892 4 628 1 697 222 1 245 6 629 2 243
Kardiologi 3 040 9 039 26 6 712 3 358 10 023 32 7 483 4 640 14 854 43 9 904
Lungemedisin 1 233 5 979 9 3 904 1 391 6 795 10 4 378 1 998 9 750 14 5 631
Hematologi, endokrinologi 691 3 225 44 7 580 762 3 578 49 8 420 1 052 4 577 59 10 444
Infeksjonsmedisin 554 3 069 12 326 604 3 402 14 354 852 5 039 18 415
Geriatri 483 3 644 0 426 534 4 021 0 480 781 5 780 0 804
Nevrologi, fysikalsk medisin 1 418 4 651 69 5 249 1 547 5 116 74 5 696 2 017 6 402 83 6 823
Barsel/gynekologi 2 342 6 114 586 13 541 2 470 6 447 620 14 221 2 746 7 174 688 15 729
Barn 1 824 4 149 124 6 782 1 877 4 267 127 6 963 2 078 4 721 141 7 682
Gastroenterologisk medisin 267 1 042 31 5 065 289 1 128 35 5 556 376 1 578 45 7 000
Total 19 616 70 756 8 577 108 356 21 358 77 773 9 351 117 612 28 036 105 604 12 622 146 109
*) Geriatri inkluderer geriatriske pasienter innlagt i andre avdelinger
**) Barn inkluderer alle innlagte barn i alderen 0-17 år unntak barn/unge innlagt i gynekologi/føde 
Poliklinikk inkluderer medikamentell kreftbehandling og akutt kir pol

Utvikling i % 8,9% 9,9% 9,0% 8,5% 42,9% 49,3% 47,2% 34,8%

2014Haugesund sjukehus 2040 demografi2020 demografi
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Tabell 9 Demografisk framskrivning psykisk helsevern Haugesund 2020 og 2040 

 

At aktiviteten faller innen poliklinikk skyldes at poliklinikk for rus ungdom etter 2014 overføres til DPS og ikke 
inngår i den demografisk framskriving.    

Aktiviteten i observasjonspost 2014 framskrives demografisk til 2020 og 2040 med den gjennomsnittlige 
utvikling i antall opphold, da disse data ikke er aldersfordelt. 

6.3.4 Kvalitativ framskriving 
Gjennom den kvalitative framskrivingen tas det hensyn til parametere som effektiviserer 
pasientbehandlingen i form av omstilling og effektivisering samt ved å ta hensyn til andre faktorer som økt 
samarbeid med primærhelsetjenesten, endring i pasientstatus og egendekning for medikamentell 
kreftbehandling samt flytting av akutt kirurgisk poliklinikk til akuttmottak. 

Datagrunnlag 

Datagrunnlaget for omstilling innen somatikk er innhentet av økonomifunksjonen ved 
seniorcontroller/konsulent ved Haugesund sjukehus. Datagrunnlaget er hentet fra DIPS.  

• Elektive innleggelser mellom 0 dager liggetid og opp til 2,9 dager med henblikk på omstilling fra 
inneliggende behandling til dagbehandling 

o Oppdelt i aldersgrupper og fordelt på spesialiteter 
• Akutte innleggelser mellom 0 dager liggetid og opp til 2,9 dager med henblikk på omstilling fra 

innleggelse i seng til observasjon 
o Oppdelt i aldersgrupper og fordelt på spesialiteter 

• Antall liggedager for utskrivningsklare pasienter 
 

De elektive korttidsinnleggelsene benyttes til omstilling fra inneliggende behandling til dag/poliklinisk 
behandling og de akutte korttidsinnleggelser til omstilling til observasjon.  

Normalt benyttes data for elektive og akutte korttidsinnleggelser opp til og med 2 døgn. Det viste seg ikke 
mulig å skille ved 2 døgn, da innleggelser opp til og med 2,9 døgn var inkludert.   

Dessuten er det innhentet data for medikamentell kreftbehandling, som flyttes fra poliklinikk til dagbehandling 
og akutt kirurgisk poliklinikk, som flyttes til akuttmottak.  

Omstilling somatikk 

Datagrunnlaget fremskrives demografisk til 2020 og 2040 som øvrig pasientaktivitet og deretter benyttes de 
fremskrevne data som grunnlag for omstilling:  
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• Omstilling til dagbehandling 
o 75 % av elektive innleggelser opp til og med 1 døgn 
o 40 % av elektive innleggelser mellom 1 døgn og 2,9 døgn 
o Omstillede pasienter får også 1 poliklinisk besøk 
o Fødepasienter omstilles ikke 

• Omstilling til observasjon 
o 75 % av akutte innleggelser opp til og med 1 døgn 
o 40 % av akutte innleggelser mellom 1 døgn og 2,9 døgn 
o Fødepasienter omstilles ikke 
o 60 % av de omstillede pasienter utskrives fra observasjon i 2020 
o 70 % av de omstillede pasienter utskrives fra observasjon i 2040 

• Det spares 1 liggedag for alle omstillede pasienter 
 

Omstillingsprosenten er redusert fra 75 % til 40 % for pasienter mellom 1 og 2,9 dagers liggetid, for å ta 
høyde for at datagrunnlaget inkluderer pasienter mellom 2 og 2,9 dagers liggetid.  

Omstillingsprosentene er erfaringsbaserte fra andre sykehusprosjekter, blant annet fra konseptfasen i 
Stavanger universitetssykehus og utviklingsplan for Nordmøre og Romsdal.   

Omstilling psykisk helsevern 

Omstilling innen psykisk helsevern er følgende:  

• Omstilling til DPS for alderspsykiatri og rus poliklinikk 
o Alderspsykiatri: 2 % av opphold og liggedager overføres til DPS i 2020, hvilket økes til 6 % i 

2040 
o Rus poliklinikk: 15 % overføres til DPS i 2020, hvilket økes til 35 % i 2040 

Effektivisering somatikk 

Etter omstilling og korreksjon for andre forhold, herunder samhandling, foretas en generell reduksjon i antall 
liggedager, som uttrykk for en mer effektiv pasientbehandling:  

• Reduksjon med 7 % av liggedager i normal seng per 2020 
• Reduksjon med 16 % av liggedager i normal seng per 2040 

Andre forutsettinger 

Andre forutsetninger er:  

• Økt egendekning for medikamentell kreftbehandling  
• Overførsel av akutt kirurgisk poliklinikk til akuttmottak 
• Overførsel av alle liggedager for utskrivningsklare pasienter til primærhelsetjenesten 
• Innregnet en vis effekt av økt samhandling med primærhelsetjenesten 

 
Det er innhentet data for medikamentell kreftbehandling utført poliklinisk, og disse pasientene er overført fra 
poliklinikk til dagbehandling, da de har behov for en dagplass. Dessuten er det innhentet data for 
egendekning som i dag er knapp 70 %. Egendekningen er øket til 80 %.  

Akutt kirurgisk poliklinikk inngår i de polikliniske aktivitetsdata, men denne forutsettes overført til akuttmottak.  
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Det er innhentet data for liggedager for utskrivningsklare pasienter og disse forutsettes å kunne overføres til 
primærhelsetjenesten.  

Det er innkalkulert en effekt av samhandling med primærhelsetjenesten. Kommunene i Helse Fonna skal 
opprette plasser for øyeblikkelig hjelp døgntilbud (ØHD) som til sammen vil utgjøre 24 senger. Etableringene 
vil utgjøre ca. 10 % av alle sengene i foretaket, og 16 av de kommunale sengene skal avlaste Haugesund 
sjukehus. Med ca. 230 forbrukte senger i 2014 svarer dette til 7 % av sengene. Det forutsettes følgende:  

• 2020: det reduseres med 7 % av pasientopphold og tilhørende liggedager fordelt med 2,5 % på 
normale senger og 4,5 % på observasjonssenger 

• 2040: det reduseres med 7 % av pasientopphold med tilhørende liggedager for normale senger 

Effektivisering psykisk helsevern 

Etter omstilling hvor det overføres pasienter til DPS, foretas en generell reduksjon i tilbakeværende 
liggedager, som uttrykk for en mer effektiv pasientbehandling:  

• Effektivisering: generell liggedagsreduksjon på 7 % for 2020 og 16 % for 2040 for alle avdelinger 
unntatt akuttpsykiatri  

Resultat av den kvalitative framskriving  

Resultatet av den kvalitative framskrivingen er den endelige framskriving, og resultatet herav for somatikk er 
vist herunder.  

Tabell 10 Aktivitetsutvikling somatikk 2014 – 2020 – 2040  

 

Her ses utviklingen innen normale senger og observasjonssenger samt den samlede utvikling for 
inneliggende behandling. Det sees at den gjennomsnittlige liggetid i normale senger økes, med ser en på 
den samlede liggetid for hele sykehuset, dvs. inkl. aktiviteten i observasjonssenheten faller liggetiden. 
Framskrivingen viser dermed en totalt sett mer effektiv pasientbehandling – dels ved at flere pasienter 
omstilles til dagbehandling men også behandlingen under innleggelser blir mer effektiv.  

Pasientframskriving somatikk 2014 2020 2040 Endring 
14-20

Endring 
14-40

Befolkning Haugesund Innbyggere 116 507 124 424 145 401 7% 25%
Avd opph 19 616 16 280 20 111 -17% 3%
Liggedager 70 756 64 594 76 778 -9% 9%
Liggetid 3,6 4,0 3,8 10% 6%
Antall senger 231 211 249 -9% 8%
Akutte innleggelser 3 881 7 828 10 491 102% 170%
Liggedager 1 651 7 087 9 473 329% 474%
Liggetid 0,4 0,9 0,9 113% 112%
Antall senger 6 24 32 329% 474%
Utskrivninger 1 766 4 697 7 343 166% 316%
Utskrivninger 21 382 20 977 27 455 -2% 28%
Liggedager 72 407 71 681 86 251 -1% 19%
Liggetid 3,4 3,4 3,1 1% -7%
Senger 237 235 282 -1% 19%

Dagbehandling Antall besøk 11 136 13 948 18 793 25% 69%
Poliklinikk Antall besøk 99 311 109 030 134 126 10% 35%

Dagbehandling inkluderer medikamentell kreftbehandling
Poliklinikk er ekskl. akutt kirurgisk poliklinikk   

Senger 2014 er forbrukte senger (ikke normerte senger) med 85 % belegg - 70 % for barn og 80 % for 

Inneliggende behandling 
(normale senger og obs 
senger)

Normale senger

Observasjons senger
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For psykisk helsevern er resultatet av framskrivningen følgende:  

Tabell 11 Endeling framskrivning psykisk helsevern 2020 og 2040 

 

Under tabellen er vist den prosentvise endringen fra 2014 til 2020 og 2040. Det sees å være en viss økning i 
avdelingsopphold og liggedager, men en reduksjon i gjennomsnittlig liggetid, som uttrykk for en mer effektiv 
pasientbehandling.  

Det sees en samlet reduksjon i den polikliniske aktiviteten. Dette er sammensatt av en økt aktivitet innen 
poliklinikk for alderspsykiatri og PPU/ECT & nevropsykologi, og en redusert aktivitet for rus poliklinikk. For 
rus voksne er det overført aktivitet til DPS ved omstilling som anført under den kvalitative framskrivning, og 
for rus ungdom er all poliklinisk aktivitet overført til DPS 2014. Overføringen av poliklinisk aktivitet innen rus 
til DPS er årsaken til reduksjonen innen poliklinikk.  

Under tabellen er dessuten anført sengetall, hvor antall senger i 2014 svarer til forbrukte senger med 90 % 
belegg, og antall senger i 2020 og 2040 svarer til behovet for senger med 90 % belegg.  

6.3.5 Bemanningsframskriving 
Bemanningen skal som pasientaktivitetene framskrives til 2020 og 2040 for å få et grunnlag for 
dimensjonering av kapasitetsbehov til de personalrelaterte funksjonene. For nærmere detaljer i så vel 
datagrunnlag som framskriving henvises det til konseptrapportens vedlegg 1, HFP, vedlegg 2: 
Bemanningsframskriving.   

Datagrunnlag 

Datagrunnlaget er innhentet av økonomifunksjonens Controller og omfatter antall årsverk for de enkelte 
funksjonsområder i sjukehuset oppdelt på  

• Leger og psykologer 
• Pleiepersonell 
• Øvrig personell 
• Administrativt personell 

 

Disse data er innhentet for alle kliniske avdelinger innen somatikk og psykisk helsevern samt medisinske 
servicefunksjoner, sentraladministrative funksjoner og intern service funksjoner.  

Fremgangsmåte 

Bemanningen I 2014 danner utgangspunkt for framskrivingen til 2020 og 2040. Denne gjennomføres 
således:  

Avd 
opph

Ligge-
dager

Ligge-
tid

Poli-
klinikk

Avd 
opph

Ligge-
dager

Ligge-
tid

Poli-
klinikk

Avd 
opph

Ligge-
dager

Ligge-
tid

Poli-
klinikk

Akutt psykiatri 549 3 104 5,7 0 586 3 315 5,7 0 685 3 874 5,7 0
Alderspsykiatri 88 2 006 22,8 1 091 102 2 154 21,2 1 286 148 2 826 19,1 1 947
Rus 28 1 683 60,1 4 434 30 1 660 55,9 3 996 34 1 733 50,5 3 533
Rus ungdom 2 539
Avrusning 114 1 574 13,8 122 1 429 11,7 0 142 1 650 11,6
PPU/ECT & nevropsykologi 2 300 0 0 2 456 2 870
I alt 779 8 367 10,7 10 364 839 8 558 10,2 7 738 1 009 10 083 10,0 8 350
Endring i % 7,7% 2,3% -5,1% -25,3% 29,6% 20,5% -7,0% -19,4%
Antall senger 90 % 25 26 31

Klinikk for  psykisk helsevern 
endelig fremskrivning

204020202014



                                                               

 

 

49 

 

• Kvantitativ framskrivning. Bemanningen framskrives på grunnlag av den framtidige pasientaktiviteten 
i 2020 og 2040 

• Kvalitativ framskriving: Deretter beregnes en effektivisering for stort sett alle funksjonsområder:  
o 2 % effektivisering til 2020 
o 10 % effektivisering til 2040 

 

Den kvantitative framskrivning for de kliniske avdelingene baseres på en sammen-vekting av de ulike 
pasientkategorier, for å ta hensyn til endringer i sammensettingen. Sammen-vektingen søker å ta høyde for 
ressursforbruket for de ulike pasientkategorier, men skal betraktes som en tilnærmet fremgangsmåte.  

Vektingen foretas på følgende måte:  

• Somatikk:  
o Vektede opphold: antall avdelingsopphold + dagopphold/3 + observasjonsopphold/3 + 

polikliniske besøk/12 
o Vektede liggedager: antall liggedager + dagopphold x 2 + polikliniske besøk/2  

• Psykisk helsevern: Vektede liggedager = antall liggedager + polikliniske besøk/2 
 

På grunnlag av de vektede aktivitetene beregnes nøkkeltall, som et uttrykk for aktiviteten per årsverk:   

• Somatikk:  
o Vektede opphold per leger/psykolog 
o Vektede liggedager per pleie og øvrig personell 
o Vektede liggedager per administrativt personell 

• Psykisk helsevern 
o Vektede liggedager per årsverk 

 

For somatikk beregnes nøkkeltall for de kliniske avdelinger. Kirurgiske fag og medisinske fag er beregnet 
som en samlet gruppe, da personalet ikke er spesifisert på alle spesialiteter. For psykisk helsevern beregnes 
nøkkeltall for hver funksjon.   

Ved den kvantitative framskrivingen for de kliniske avdelinger innen somatikk og psykisk helsevern 
fastholdes 2014 nøkkeltallene, og antall årsverk for 2020 og 2040 beregnes på grunnlag av de vektede 
aktiviteter i 2020 og 2040. Deretter foretas den kvalitative framskriving, hvor det regnes med en 
effektiviseringsgevinst.  

I psykisk helsevern er det lagt opp til en overføring av ruspasienter fra sykehus til DPS. Dette vil også gi sitt 
utslag i bemanningsframskrivingen, idet denne alene fokuserer på bemanningen i sjukehus. Dette forhold er 
medvirkende til at psykisk helsevern på sykehusnivå har mindre bemanning i 2020 enn i 2014.  

Basert på det foregående oppsummeres her det samlede resultat for bemanningsframskrivningen 
sammenholdt med pasientutviklingen er sammenfattet herunder: 
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Tabell 12 Bemanning oppsummering 2020 og 2040 

 

Pasientutviklingen er vist i vektede opphold for somatikk og vektede liggedager for psykiatri. Tallene viser 
fram til 2020 en stort sett uendret bemanning i somatikk og et mindre fall i psykisk helsevern, som skyldes at 
det overføres rus poliklinikk og bemanning fra sjukehus til DPS. Pasientutviklingen innen somatikk er 
imidlertid økende, slik at resultatet er et uttrykk for en viss effektivisering.  

Denne tendensen blir tydeligere i 2040, hvor bemannings økingen i somatikk og psykisk helsevern er noe 
mindre enn pasientøkingen.  

Se nærmere i konseptrapportens vedlegg 1, HFP, vedlegg 2 for detaljer.  

6.3.6 Kapasitetsbehov 
Pasientaktiviteten og bemanningen i 2020 og 2040 danner grunnlag for beregning av behovet for kapasiteter 
som for eksempel senger, polikliniske rom, operasjonsstuer. Også utnyttelsesgrader er av betydning for 
kapasiteten, da disse fastlegger hvor effektivt kapasitetene skal utnyttes i sjukehusets daglige drift.  

For detaljer i kapasitetsberegningen henvises til konseptrapportens vedlegg 1, HFP, vedlegg 3: Kapasitets- 
og arealberegning. 

Datagrunnlag 

Datagrunnlaget er den framskrevne aktivitet til 2020 og 2040, for eksempel  

• Antall liggedager i normal seng 
• Antall ankomster til akuttmottak 
• Antall liggedager i observasjonsseng  
• Antall operasjoner 
• Antall polikliniske besøk 
• Antall billeddiagnostiske prosedyrer 

 
I etterfølgende avsnitt framkommer det spesifikke datagrunnlaget for de enkelte funksjonsområder. For 
konkrete data henvises det til konseptrapportens vedlegg 1, HFP, vedlegg 3.  

Utnyttelsesgrader 

Utnyttelsesgradene fastlegger hvor effektiv kapasitetene i sykehuset skal utnyttes i den daglige drift.  

For senger tas utgangspunkt i 85 %, hvilket svarer til at sengene er belagt 310 av året 365 dager. 
Helsetilsynet ga i 2001 anbefalinger i tråd med 85 % belegg. For senger til barn anvendes en 
beleggsprosent på 70 % for å ta hensyn et lavere belegg på grunn av små enheter og sesongvariasjoner. 
For observasjonssenger regnes med 80 % for å ta hensyn til variasjoner i akuttankomster.  

Bemanning (årsverk) 2014 2020 2040 Utv fra 14-
20

Utv fra 14-
40

Kliniske funksjoner somatikk 677 674 750 0% 11%
Medisinsk service 345 347 407 1% 18%
Psykiatri 139 132 140 -5% 1%
Adm og int service 231 229 250 -1% 8%
I alt 1 391 1 383 1 547 -1% 11%
Pasientøking somatikk 1% 27%
Pasientøking psykiatri -8% 5%
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For undersøkelses- og behandlingsfunksjonene poliklinikk, billeddiagnostikk og operasjon omfatter 
utnyttelsesgradene: 

• Antall dager/år og antall effektive timer/dag 
• Antall minutter per undersøkelse/behandling 

 
Antall dager per år er fastsatt 230, og antall timer per dag er 8. Dette er effektiv drift per dag, dvs. pasienttid i 
rommene, hvilket betyr at åpningstiden kan være 1 - 2 timer lengere.  

Antall minutter per undersøkelse/behandling svarer til pasientens tid i rommet, og er fastsatt på grunnlag av 
erfaringsdata fra andre prosjekter. 

Kommentar: 8 timer effektiv drift per dag er valgt for å ta hensyn til at Haugesund sjukehus har et begrenset 
antall spesialister. Ved ytterligere utvidet åpningstid, vil sykehuset få problemer med legebemanningen på 
dagtid og vakttid. I konseptfasen er åpningstider og arealeffektivitet vurdert ut ifra gjeldene avtaleverk med 
hovedorganisasjonene, tallet på medarbeidere, vaktordninger og mulig fleksibilitet til lokaler. Antall minutter 
per undersøkelse/behandling svarer til den gjennomsnittlige romtid per pasient. Tidene er erfarings basert fra 
bl.a. Østfoldsykehuset og Helse Stavanger. 
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Tabell 13 Utnyttelsesgrader 

 

 

Kapasitetsberegning normale senger 

Normale senger beregnes på grunnlag av antall liggedager i normale senger og med 70 % belegg for 
barnesenger og 85 % belegg for øvrige senger. 

Det anvendes følgende formel:   

• Antall senger = Antall liggedager/365 dager/belegg % 
 

For hver spesialitet foretas en avrunding til et helt antall senger etter normale avrundings prinsipper. Se 
nærmere i konseptrapportens vedlegg 1, HFP, vedlegg 3 for antall senger per spesialitet.  

Haugesund
Dager/år Timer/dag Minutter/under

søkelse-
behandling

Dagplass 230
Poliklinikk
Pediatri 230 8 40
Gynekologi og føde 230 8 30
Anestesiologi (smerte) 230 8 40
Kirurgi og ortopedi 230 8 30
Medisin og hjerte-lunge 230 8 40
Nevrologi 230 8 40
Revmatologi 230 8 40
ØNH 230 8 30
Øye 230 8 30
Psykiatri og barnehabilitering 230 8 75
Billeddiagnostikk
Konv rtg 230 8 10
Angiografi 230 8 50
UL 230 8 15
Intervensjon 230 8 45
CT 230 8 20
MR 230 8 35
klinisk mammografi 230 8 15
Operasjon
Kirurgi 230 8 130
Ortopedi 230 8 130
Gyn/obs 230 8 130
ØNH 230 8 90
Øye 230 8 60
Dagkirurgi (ekskl. øye) 230 8 90

Utnyttelsesgrader 
dag/poli/undersøkelser/behandlinger
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Antall normale senger inkluderer isolater som er satt til å utgjøre 10 % av sengene17. Også intermediære 
senger er inkludert i antall normale senger. Antall intermediære senger beregnes på grunnlag av Wales 
modellen, se avsnitt nedenfor vedr. kapasitetsberegning intensiv og tung overvåking (intermediær). 
Kapasitetsberegning akuttmottak og observasjonssenger 

Kapasiteten akuttmottak vedrører antall undersøkelses-/behandlingsrom som er basert på antall akutte 
pasientankomster per år samt antall akutte polikliniske besøk i skadepoliklinikk.  

2014 data framskrives til 2020 og 2040 basert på den gjennomsnittlige utviklingen i antall pasientopphold, 
hvoretter kapasitetsberegningen tar utgangspunkt i aktiviteten i 2020 og 2040 med følgende forutsettinger:  

• Antall pasienter per time baseres på 365 dager per år og 24 timer per dag 
• 70 % av pasientene kommer i perioden kl. 8 – 18, og denne perioden er dimensjonerende 
• Gjennomsnittlig undersøkelses-/behandlingstid:  

o 2 timer per akutt innleggelse 
o 1,5 timer per besøk i skadepoliklinikk 

• 90 % utnyttelse av rommene 
 

Antall observasjonssenger er basert på antall liggedager i observasjon og 80 % belegg. 80 % belegg av 
disse senger er valgt for å ta hensyn til variasjon i de akutte ankomster. Antall senger beregnes på samme 
måten som normale senger og avrundes til et helt antall senger.  

For nærmere detaljer se konseptrapportens vedlegg 1, HFP` vedlegg 3. 

Kapasitetsberegning intensiv og tung overvåking (intermediær) 

Kapasitetsberegning av behovet for intensiv senger og intermediære senger er basert på Wales-modellen18. 
Wales-modellen er en metode brukt i flere norske sykehusprosjekter. Denne modell framsetter en modell for 
beregning av antall intensiv og intermediære senger for et opptaksområde.  

I Helse Fonnas opptaksområde er det tre sjukehusenheter og det benyttes da følgende relasjon:  

• 3 enheter til en befolkning på 500.000 krever 48 intensiv senger og 81 intermediære senger for å 
dekke variasjon i behovet 95 % av tiden.  

• Intensivfunksjonen ved Haugesund sjukehus vil i praksis dekke noe mer enn det rene opptaksområde 
for sjukehuset. Dette er det tatt høyde for i tallene.  
 

Helse Fonnas befolkningsunderlag er ca. 189.000 i 2020 og ca. 218.000 i 2040, og for Haugesund sjukehus 
ca. 124.000 i 2020 og ca. 145.000 i 2040.   

På grunnlag av befolkningsunderlaget til Haugesund sjukehus beregnes behovet for intensive og 
intermediære senger i Haugesund sjukehus. Antall senger avrundes til hele senger.  

                                                      

 
17 Smittevernplan Helse Vest RHF 2012 – 2015 

18 The Lancet 19.02.2000: Population requirement for adult critical-care beds: a prospective quantitative and qualitative study 
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De intermediære senger er inkludert i de normale senger, mens intensiv senger kommer i tillegg.  

Se konseptrapportens vedlegg 1, HFP, vedlegg 3 for detaljer.   

Kapasitetsberegning operasjon, postoperativ overvåking og dagkirurgiske dagplasser 

Kapasitetsberegning av behovet for operasjonsstuer til inneliggende pasienter og dagkirurgi er basert på en 
beregning av antall operasjoner i 2020 og 2040.  

Antall operasjoner for inneliggende pasienter er beregnet på grunnlag av antall avdelingsopphold inkl. 
utskrevne fra observasjonsposten samt operasjonsfrekvensen for 2014. Dimensjoneringen av antall 
operasjonsstuer er dessuten basert på følgende forutsettinger:   

• Utnyttelsesgrad 230 dager per år og 8 timer per dag 
• 80 % av operasjonene foregår i dagtiden 
• Operasjonstider som anført i konseptrapportens vedlegg 1, HFP, vedlegg 3. 

 
På bakgrunn av dette er det beregnet et behov for operasjonsstuer, som opp rundes til nærmeste hele antall 
operasjonsstuer for de fleste fagområdene. Dessuten foretas tillegg på 1 operasjonsstue til føde med 
henblikk på sectio samt 1 hybridstue. Disse to ekstra stuene skal også dekke behovet for en smittestue. Det 
henvises til konseptrapportens vedlegg 1, HFP, vedlegg 3 for nærmere detaljer.  

For dagkirurgi er det foretatt en demografisk framskrivning av den nåværende aktivitet samt innregnet tillegg 
for de overførte til dagbehandling innen de kirurgiske fagområdene. Dessuten er det foretatt følgende 
forutsetninger:  

• Utnyttelsesgrad 230 dager per år og 8 timer per dag 
• Operasjonstider som anført i vedlegg 3 

 
På bakgrunn av dette er det beregnet et behov for operasjonsstuer, som er opp rundet til nærmeste hele 
antall operasjonsstuer for de største fagområdene. Se konseptrapportens vedlegg 1, HFP, vedlegg 3 for 
nærmere detaljer.  

Behovet for plasser til oppvåking baseres på antall operasjoner samt oppholdstiden i oppvåking. For 
inneliggende pasienter er det forutsatt 6 timers opphold i gjennomsnitt og for dagkirurgiske 2 timer. Dessuten 
er det forutsatt 8 timers effektiv drift av oppvåking per dag.  

For dagkirurgi er det dessuten adgang til de kirurgiske dagplasser. Dagplasser til dagkirurgi er basert på 
antall dagbesøk innen de kirurgiske fagområder. Antall besøk er beregnet som en del av 
pasientframskrivningen, og antall plasser er basert på 230 dager/år og 2 pasienter per plass per dag.  

Se nærmere detaljer i konseptrapportens vedlegg 1, HFP, vedlegg 3.  

Kapasitetsberegning poliklinikker, spesialrom og dagplasser 

Kapasitetsbehovet for poliklinikker og dagplasser er basert på den fremskrevne pasientaktivitet for 
polikliniske besøk og dagbesøk, se konseptrapportens vedlegg 1, HFP, vedlegg 1. Dagbesøk er ekskl. 
dagbesøk i de kirurgiske fagområdene, da disse er behandlet ovenfor under avsnitt vedrørende 
«kapasitetsberegning operasjon, postoperativ overvåking og dagkirurgiske dagplasser».  

Antall polikliniske standardrom dimensjoneres på grunnlag av antall polikliniske besøk innen hver spesialitet 
samt utnyttelsesgradene antall dager per år og antall timer per dag, samt en gjennomsnittlig 
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undersøkelsestid. På dette grunnlag beregnes et behov for rom som er rundet av opp til det nærmeste hele 
antall rom.  

Antall dagplasser dimensjoneres på grunnlag av antall dagbesøk innen hver spesialitet, samt 230 dager per 
år. Det forutsettes 2 dagbesøk per plass per dag, unntak medikamentell kreftbehandling, hvor det forutsettes 
1,5 pasient per plass per dag. Det rundes opp til et helt antall plasser.  

Spesialrom inkluderer blant annet endoskopirom, rom til høresentral og nevrofysiologi. Antall spesialrom er 
anslått å utgjøre 70 % av standardrom, hvilket er et erfaringstall fra andre prosjekter. Antall endoskopirom 
beregnes på grunnlag av en framskrevet aktivitet. Fordelingen av øvrige spesialrom på spesialiteter er 
skjønnsmessig og skal etterprøves i den videre programmeringen. Det henvises til konseptrapportens 
vedlegg 1, HFP, vedlegg 3 for nærmere detaljer.  

Kapasitetsberegning billeddiagnostikk 

Det er innhentet data for den billeddiagnostiske aktivitet i 2014 på Haugesund sjukehus i form av antall 
henvisninger. Aktiviteten i 2014 framskrives til 2020 og 2040 som følger:  

• Billeddiagnostikks aktivitet for inneliggende pasienter framskrives med utviklingen i inneliggende 
pasienter og observasjonspasienter 

• Billeddiagnostikks aktivitet for sjukehusets polikliniske og dagpasienter framskrives med utviklingen i 
polikliniske og dagpasienter 

• Billeddiagnostikks aktivitet for ekstern poliklinikk og for HSR (Revmatismesjukehuset) framskrives 
med befolkningsutviklingen 
 

Dessuten foretas en justering i den prosentvise fordeling på undersøkelsestyper: en reduksjon av 
konvensjonell røntgenundersøkelser og en øking av de øvrige undersøkelsesmetoder.  

På dette grunnlag fås en framskrevet aktivitet til 2020 og 2040, og dimensjoneringen av antall 
billeddiagnostiske laboratorier baseres på:  

• 80 % av aktiviteten utføres i dagtiden 
• Utnyttelsesgrader og gjennomsnittlige undersøkelsestider 
• De beregnede antall rom rundes opp til hele antall rom 

Se nærmere i konseptrapportens vedlegg 1, HFP`s vedlegg 3.  

6.3.7 Arealbehov 
I dette avsnittet beskrives hvordan man kommer fram til et arealbehov for Haugesund sjukehus. Forøvrig 
henvises det til konseptrapportens vedlegg 1, HFP, vedlegg 3, hvor det er en detaljert gjennomgang av 
arealberegningen og arealvurderingene.  

Datagrunnlag 

Datagrunnlag er de beregnede kapasiteter jf. konseptrapportens vedlegg 1, HFP, vedlegg 3.  

Arealstandarder 

Arealstandardene fastlegger nettoarealet per kapasitet inklusive støtterom til personal, logistikk, oppholds- 
og ventearealer, resepsjon m.m. Kontorfunksjoner er ikke inneholdt i funksjonsarealstandarden, da 
kontorarbeidsplasser og møteroms plasser har egne arealstandarder.  

Sammenfatting av de anvendte arealstandarder er vist i tabell herunder.  



                                                               

 

 

56 

 

Tabell 14 Arealstandarder 

 

Fremgangsmåte 

På grunnlag av det beregnede kapasitetsbehov estimeres et arealbehov idet det til hver kapasitetstype 
knyttes en arealstandard. dvs. et nettoareal knyttet til den pågjeldende kapasiteten. For de funksjonsområder 
som ikke umiddelbart kan kapasitets beregnes, for eksempel servicearealer, er det anvendt erfaringsdata fra 
andre prosjekter kombinert med en vurdering og evt. oppgjøring av dagens areal.  

Kapasitets- og arealberegningen for 2020 og 2040 er vist nedenfor – til sammenligning er det også vist 
resultatet fra utviklingsplanen for 2040.  

Arealstandarder kvm netto Nytt Østfold-
sykehus

Stavanger 
Universitet 

sykehus NY (av 
juni 15)

Haugesund Kommentar

Kliniske funksjoner
Senger (somatikk) 27,8 27 28 Forutsetter noen 2-sengs stuer
Senger intermediær 30 34,5 34,5
Barn 39 39 39
Infeksjonsmedisin 32,5 34 34
Døgnplass (voksenpsykiatri) 41,5 42 42
Skjermet døgnplass (voksenpsykiatri) 42
Døgnplass ungdomspsykiatri 53
Skjermet døgnplass ungdomspsykiatri 55
Dagplass (somatikk) 15
Dagplass dialyse og kreft 20
Dagplass (psykiatri) 20
Poliklinikkrom, standard (somatikk & 
psykiatri)

30 30 30

Spesialrom (somatikk) 40 40 40
Spesialrom (psyk.) 30
Hotellseng 23
Observasjonsseng 22 27 25
Medisinske servicefunksjoner
Intensivsenger 42,5 43 43
Postoperativ 16 16 16
Operasjon, inneliggende 110 105 110
Operasjon, dag 110 105 110
Billeddiagnostikk, angio, CT, MR, 
intervensjon

90 dog 70 for CT 90 90

Billeddiagnostikk, UL 30 30 30
Billeddiagnostikk, øvrige 70 70
Fødestue 60 50 50
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Tabell 15 Arealbehov Haugesund 2020 og 2040 i netto og brutto kvm 

 

Antall 
enheter 

2020

Arealbehov 
kvm netto 

2020

Antall 
enheter 

2040

Arealbehov 
kvm netto 

2040

Antall 
enheter 

2040

Arealbehov 
kvm netto 

2040

Akuttmottak/observasjonspost/prehospitale tjenester
Akuttmottak og prehospital 1 227 1 380 1 423
Observasjonspost 24 600 32 800 14 373

Delsum 1 827 2 180 1 796
Somatikk, poliklinikker/dagavdeling
Poliklinikker 41 1 230 51 1530 44 1 320
Kliniske spesiallaboratorier 32 1 250 40 1560 31 1 232
Dagområde 38 665 50 890 40 675
Operasjon dagkirurgi 7 770 8 880 7 770
Postoperativ, dag 7 112 9 144 6 96
Kliniske støttefunksjoner 300 300 550

Delsum 4 327 5 304 4 643
Somatikk, døgnbehandling
Sengeområde (inkl. intermediære senger) 212 6 343 251 7456 306 8 595
Intensiv 12 516 14 602 8 344
Operasjon, inneliggende 9 990 10 1 100 6 720
Postoperativ 13 208 16 272 6 96
Fødestuer 6 300 6 300 5 300
Fysio- og ergoterapi 420 460 712
Pasientservice 1 368 1 397 860

Delsum 10 145 11 587 11 627
Psykisk helsevern
Poliklinikk, kliniske spesiallaboratorier 9 270 10 300 8 240
Sengeområde 26 1 092 31 1 302 38 1 580
Skjermede senger 2 84 3 126 4 150
Kontorer og møterom 660 715 763
Klinisk støtte 0 0 66
Fysio- og ergoterapi 112 136 0
Pasientservice 0 0 62
Personalservice 201 209 339
Undervisning og forskning 40 42 128
Intern service 0 0 293

Delsum 2 459 2 831 3 621
Medisinsk service
Billeddiagnostikk 9 670 11 810 17 1 230
Laboratorier 2 360 2 360 2 317
Apotek 680 680 637
Sterilsentral/sterilforsyning 600 600 630
Medisinsk teknikk 270 270 397

Delsum 4 580 4 720 5 211
Intern service, kontorfunksjoner og administrasjon
Sentral administrasjon og annen administrasjon 1 055 1 055 1 198
Kontorer og møterom (klin avd og medisinsk service) 3 007 3 408 3 642
Personaleservice 1 972 2 215 2 586
Ikke-medisinsk service 5 500 5 500 5 678
Undervisning og forskning 1 350 1 405 1 991

Delsum 12 883 13 582 15 095
Nettoareal somatikk 33 762 37 373 38 371
Bruttoareal somatikk (b/n faktor 2,0) 67 523 74 745 76 742
Nettoareal psykiatri 2 459 2 831 3 621
Bruttoareal psykiatri (b/n faktor 1,8) 4 425 5 095 6 518
Samlet nettoareal 36 220 40 203 41 992
Samlet bruttoareal 71 949 79 841 83 260

Konseptfase 2040 Utviklingsplan 2040Konseptfase 2020Arealberegning for Haugesund sjukehus 2020 og 
2040
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Det samlede netto arealbehovet utgjør på dette grunnlaget ca. 34.000 kvm. for somatikk i 2020 økende til ca. 
37.000 kvm. i 2040. Dette er litt lavere end nettoarealet i utviklingsplanen for 2040. En av årsakene er et 
redusert antall senger i konseptfasen.   

For psykisk helsevern utgjør det samlede nettoareal i 2020 ca. 2.500 kvm. Arealbehovet øker til ca. 2.900 
kvm. 2040. Dette er mindre enn arealet fra utviklingsplanen, da psykisk helsevern i utviklingsplanen var 
vurdert som en selvstendig enhet, og dermed tildelt egne støttefunksjoner innenfor alle serviceområder. Her 
er det forutsatt at psykisk helsevern er integrert i det somatiske sjukehuset, og dermed deler 
servicefunksjoner med somatikken. Arealet til psykisk helsevern her dekker således alene de psykiatriske 
funksjoner inkl. direkte støttefunksjoner.  

Nettoarealene omregnes til et bruttoareal som inkluderer alle trafikk-, teknikk- og konstruksjonsarealer med 
en brutto/netto faktor på 2,0 for somatikk og 1,8 for psykisk helsevern. Også bruttoarealene er litt lavere enn 
utviklingsplanen 2040.   

Arealbehovet som beregnet her er et teoretisk arealbehov, hvis sykehuset skulle bygges på nytt. Realiteten 
er at en del av det nåværende sjukehus skal videreføres – evt. i en endret form – supplert med nybygg.  

6.4 Alternative bygningsmessige modeller og virksomhetsmodeller 
Både utviklingsplan og idéfase viste behov for økt areal til Haugesund sjukehus samtidig med at en del 
sentrale bygg er i dårlig stand (røde bygg). HFP dokumenterer et økt arealbehov til sykehuset, og foruten 
nullalternativet er det utredet to alternative utbyggingsmuligheter:   

• Ny Vestblokk, videre utbygging mot nord (Vest-alternativet) 
• Ny Nordblokk, etappevis utbygging (Nord-alternativet) 

 
Begge nybyggalternativene innebærer utbygging mot Nord hvor dagens bygninger for psykisk helsevern er 
lokalisert. Dette innebærer at funksjonene til psykisk helsevern må etableres på nytt i begge nybygg 
alternativer.  

Disse forutsetningene samt de økonomiske rammer for prosjektet gir de overordnede føringer for 
utbyggingsalternativene, idet nye bygg for psykisk helsevern kan vente til annet byggetrinn i Vest-
alternativet, hvorimot Nord-alternativet nødvendiggjør at det finnes «nye» løsninger til psykisk helsevern i 
første byggetrinn.  

Føringer for utvikling av nybygg alternativene er: 

• Den økonomiske totalrammen 
• Framtidig arealbehov per 2040 for å sikre framtidsrettet løsning 
• Fokus på funksjoner i «de røde bygg» 
• Sikre gode løsninger til psykisk helsevern i perioden 
• Sikre god logistikk, nærhetsbehov og pasientforløp og dermed rasjonell drift 
• Hensyn til prinsipielle føringer (virksomhetsmodeller) 

 

Helseforetaket sin økonomiske bæreevne har vært førende for utarbeidelse av de ulike scenarier og 
funksjoner i nytt og eksisterende bygg.  

Videre er det fra administrerende direktør gitt føring om at en må sikre forsvarlig midlertidig løsning for 
psykisk helsevern, og at utgifter til dette også må tas med innenfor den totale rammen. For Vest scenariene 
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kan psykiatrien integreres i det somatiske sykehus og det er ikke behov for gjenhusing. For Nord scenariene 
er det behov for en midlertidig løsning og renovering av nye lokaler, kostnader som må avsettes i første 
byggetrinn.  

Det som ellers skiller scenarier mot vest og nord, er høyere utgifter til nyetablering av parkeringsplasser ved 
byggetrinn 2 mot nord. Til alle scenarier er det lagt inn kostnader til støttefunksjoner nybygg, utomhus 
kostnader, tillegg for infrastruktur, midlertidige løsninger og tiltak i eksisterende anlegg. På bakgrunn av dette 
er det oppstilt en tentativ økonomisk ramme for nybygg og ombygging mot vest og nord.  

Ulike prosjektgrupper har i HFP prosessen jobbet med virksomhetsmodeller og organisering, og har 
utarbeidet sentrale prinsipielle føringer og veivalg mht. framtidige driftsmodeller:  

• Klinisk sentermodell 
• Sengetun modell 
• Intensiv og intermediær 
• Operasjon og dagkirurgi 
• Kontorer, møterom og undervisningsrom 
• Sengevasksentral 

 

De prinsipielle føringene er til dels av betydning for utforming av alternativene, for eksempel den kliniske 
sentermodell, hvor senger, poliklinikk og dagområde knyttet til en klinisk avdeling er samlokalisert. Andre er 
mer av betydning for det videre arbeid, for eksempel sengetun modellen.  

Utvikling av scenarier bygger også på utarbeidet nærhetsanalyser. Det har vært sentralt å utvikle en 
framtidig bygningsmasse og funksjonsfordeling som sikrer gode pasientforløp, logistikk og mulighet for 
samdrift.  

I arbeidet med HFP har en hatt en prosess på mulige scenarier/virksomhetsmodeller med involvering av alle 
prosjektdeltakerne for innspill. Det ble utredet til sammen 6 ulike scenarier, knyttet opp mot 
utbyggingsalternativ mot nord og mot vest. Hvert scenario ble kvalitetssikret mht. de tilgjengelige 
økonomiske rammer. 

På grunnlag av dette ble de 6 scenarier for utbygging mot vest og nord deretter drøftet i et større forum i 
form av en innspillsamling, hvor medarbeidere i sjukehuset fikk til oppgave å beskrive fordeler og ulemper 
ved de 6 scenerier. Disse innspill ble deretter bearbeidet i prosjektgruppen og forankret i styringsgruppen, og 
de 6 scenarier ble innsnevret til to alternativer for utbygging mot nord henholdsvis vest.  

Prosjektgruppene har samlet seg om at følgende må tilstrebes:  

• Flytte akuttsøylen først (akuttmottak, skadepoliklinikk, AMK, operasjon, helikopterdekket) 
• Integrert modell somatikk og psykisk helsevern 
• Laboratorier (inkl. patologi) i første byggetrinn 
• Føde, barsel og gynekologi (ekskl. fertilitetsbehandling) må være samlet/ha gode forbindelser 

 
Kommentar: Føde, barsel og gynekologi viste seg i skisseprosjektfasen ikke mulig å samle i nybygg i første 
byggetrinn. Etter byggetrinn 1 er føde etablert i nybygg med god forbindelse til barsel og gynekologi i 
eksisterende bygg. Samling av alle funksjonene oppnås i byggetrinn 2. 
 
Dessuten bør følgende tilstrebes:   

• Tømme mest mulig hele bygg 
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• Tømme Syd blokken og Øst blokken 
• Bygge mest mulig om i Midt blokken 
• Bygge minst mulig om i Vestblokken 
• Lukke alle tilstandsgrad 3 bygg 

 
På bakgrunn av premisser og innspill er det utviklet to alternative utbyggingsløsninger: Vest-alternativet og 
Nord-alternativet.  

Den vesentligste forskjell på de to alternativene er at det bygges flere somatiske funksjoner i første 
byggetrinn i Vest-alternativet, da det ikke skal benyttes kostnader til gjenhusing av psykisk helsevern. Begge 
alternativer suppleres med varierende grad av rokader og ombygging i eksisterende bygninger. For begge 
alternativer er det vurdert mulig å rive gammel øst blokk.  

6.5 Spesiel le dimensjonerende forutsetninger for hvert alternativ 
HFP fokuserer på tre alternativer: 

• Nullalternativet  
• Ny Vestblokk, videre utbygging mot nord 
• Ny Nordblokk, etappevis utbygging 

 

For alle alternativene tas utgangspunkt i det samlede nåværende areal, som er vurdert til ca. 57.000 kvm 
brutto ekskl. BUP, DPS, garasje, barnehage og ambulansestasjon. 57.000 kvm svarer det areal som ble 
anvendt i Utviklingsplanen 

For de to bygg som det forutsettes å rive i de to nybygg alternativer, psykiatri bygget og øst blokken 
forutsettes følgende bruttoareal 

• Psykiatri bygget: 6.000 kvm 
• Øst blokken: 4.000 kvm 

Dermed blir arealet i de eksisterende bygg 47.000 kvm når psykiatrien og øst blokken er revet.  

For å kunne oppstille alternativene og beregne nybygg arealet og et foreløpig prisoverslag for utbyggingen er 
det oppstillet noen forutsetninger for den økonomiske ramme for nybygg alternativene med hensyn til 

• Utgifter i forbindelse med riving av psykiatri bygget og gjenhusing av psykisk helsevern inkl. utgifter 
til renovering av de leiede lokalene 

• Utgifter til etablering av støttefunksjoner til nybygg (garderober, renhold og transport) 
• Utgifter til parkeringsplasser 
• Utgifter til riving av Østblokken 
• Utgifter til utomhus, infrastruktur, midlertidige løsninger og tiltak eksisterende anlegg 

 

De enkelte utgifter er oppgjort skjønnsmessig som samlede utgifter for hele utbyggingen. Deretter er hver 
utgiftstype fordelt på byggetrinn 1 og byggetrinn 2. På dette grunnlaget er det beregnet noen økonomiske 
rammeforutsettinger for Vest-alternativet og Nord-alternativet. 

Videre er det foretatt noen forutsetninger for beregning av areal og pris for alternativene:  

• Arealbehovet til nybygg 
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• Kvm. priser til nybygg 
 

Arealbehovet til nybygg svarer som hovedregel til arealbehov 2040 i henhold til kapasitets- og 
arealberegningen i HFP. Det er valgt 2040 som utgangspunkt for sikre en framtidsrettet løsning. 
Arealberegningen for 2040 er vist konseptrapportens vedlegg 1, HFP, vedlegg 3.   

Kvm prisene for nybygg er erfaringsbaserte (se nærmere omtale under kapittel om økonomiske analyser). 
Nybygg alternativene har konsekvenser for det eksisterende sykehus, og i de økonomiske overslag er det 
dessuten tatt hensyn til:  

• Utgifter til interne rokader  
• Utgifter til arealutvidelse av visse funksjoner 
• Total renovering av 5 etasjer i Midtblokken (ca. 8.000 kvm) 

 
I konseptrapportens vedlegg 1, HFP`s kapittel 8 er det en mer detaljert beskrivelse av 
beregningsforutsetningene for nybygg alternativene.  

6.6 Arealberegninger per alternativ 
I det etterfølgende beskrives de tre alternativer med hensyn til innhold og arealer som de fremstår i HFP. 
Som anført i innledningen til dette kapittel er alternativene etterfølgende bearbeidet i skisseprosjektfasen 
med mer detaljerte økonomiske analyser, hvilket har ført til justeringer i alternativene. Endringene i forhold til 
HFP er beskrevet i avsnitt 9.1. Beskrivelsen nedenfor svarer til HFP.   

6.6.1 Nullalternativet  
I nullalternativet videreføres dagens drift i Haugesund sjukehus, med en oppgradering av den nåværende 
bygningsmasse til dagens standard.  

Med nullalternativet har Haugesund sjukehus 57.000 kvm brutto til somatikk og psykiatri. I 2040 vil det være 
behov for ca. 80.000 kvm brutto, dvs. at det er behov for ytterligere 23.000 kvm brutto for å kunne håndtere 
fremtidens aktivitet med moderne standard.  

Kommentar: For ytterligere nyansering av dette ift videre bruk av eksisterende bygg, se nærmere omtale av 
0-alternativet under kapittel 11 med sammendrag av skisseprosjektrapporten. 

6.6.2 Nybygg alternativene 
På bakgrunn av premisser og innspill er funksjonene som bygges nytt i Vest-alternativet følgende:  

• Akuttsøyle (akuttmottak, skadepoliklinikk, AMK, operasjon) og observasjonspost 
• Intensiv og oppvåking 
• Dagkirurgi inkl. dagplasser og oppvåking 
• Laboratorier  
• Gynekologi/føde/barsel (ekskl. fertilitet) 
• Noen kliniske avdelinger (senger, poliklinikk, dagbehandling) 
• Noen funksjoner innen psykisk helsevern 

 

Funksjonene som bygges nytt i Nord-alternativet er følgende:  
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• Akuttsøyle (akuttmottak, skadepoliklinikk, AMK, operasjon) og observasjonspost 
• Dagkirurgi inkl. dagplasser og oppvåking 
• Laboratorier  
• Gynekologi/føde/barsel (ekskl. fertilitet) 
• Noen kliniske avdelinger (senger, poliklinikk, dagbehandling) 
• Noen funksjoner innen psykisk helsevern 

 

For eksisterende bygg betyr dette bl.a., at Midtblokken renoveres og benyttes til f.eks. forskning, 
terapeutavdeling, kontor, møterom og undervisning samt apotekerlokaler. Psykiatribygg og gamle Østblokk 
rives.  

6.6.3 Arealbalanse for de tre alternativer 
For å få et overblikk over arealkonsekvensene for det samlede sykehuset med de tre alternativene belyses 
følgende:  

• Nåværende areal i eksisterende bygg 
• Bygg som rives 
• Resulterende areal i eksisterende bygg etter 2. byggetrinn 
• Nybygg areal etter 2. byggetrinn 
• Samlet areal etter 2. byggetrinn 

 
Dette er oppsummert i tabellen nedenfor. 

Tabell 16 Arealbalanse for alle alternativer i brutto kvm 

 

Med Nullalternativet vil det bli en større arealmangel ved sykehuset, som det må forutses vil gi driftsmessige 
vanskeligheter og dårligere kvalitet for pasienter og personal. I HFP er det lagt til grunn et teoretisk behov for 
areal dersom hele sykehuset skulle bygges nytt. Det vil for 0 alternativet ikke være riktig å ta utgangspunkt i 
dette teoretiske areal. I skisseprosjektbeskrivelsen er det for 0-alternativet i 2040 perspektiv derfor beskrevet 
to tilnærminger ift behov for nybygg:  

1. Den teoretiske arealforskjellen mellom dagens areal og nytt areal med nybyggstandard ca. 24.000 
kvm) 

2. Den teoretiske forskjellen mellom dagens areal og 2040 basert på videreføring av dagens 
arealstandard (8000 kvm). 

Arealbalanse Null-
alternativet

Vest - 
alternativet

Nord - 
alternativet

Samlet bruttoareal i eksisterende bygg 57 000 57 000 57 000
Rive Psykiatri bygg -6 000 -6 000
Rive Øst blokk -4 000 -4 000
Resterende areal i eksisterende bygg 57 000 47 000 47 000
Nybygg areal 31 300 28 800
Støttefunksjoner til nybygg 1 000 1 000
Samlet areal nybygg 32 300 29 800
Samlet bruttoareal etter byggetrinn 2 57 000 79 300 76 800
Arealbehov 79 800 79 800 79 800
Manglende areal 22 800 500 3 000
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Realiteten vil ligge et sted mellom disse to ytterpunktene. Nybyggbehovet er vurdert ut ifra at de arealene 
som planlegges tømt i 2040 i tiltaksalternativene (Øst-blokk, Syd-blokk, T-blokk og vaskeri) som utgjør ca. 
14.500 kvm, ikke tømmes, men underkastes tung ombygging. Da blir gjenstående nybyggbehov ca. 15.500 
kvm. (Se nærmere om dette i omtale av 0-alternativet i kapittel 11 med sammendrag av 
skisseprosjektrapporten). 

Av de to nybyggalternativene oppnås størst nybyggareal med Vest-alternativet, som inneholder 2.500 kvm 
mer nybygg enn Nord-alternativet. Begge nybygg alternativer vil likevel kunne oppfylle sykehuset sitt 
arealbehov på lengere sikt, og dermed gi en framtidsrettet løsning. 

I konseptrapportens vedlegg 1, HFP`s kapittel 8 er det en mer detaljert beskrivelse av arealene for de to 
nybygg alternativene.  

Kommentar: Etter at HFP var ferdigstilt ble det i skisseprosjektfasen foretatt en mer detaljert kostnadskalkyle. 
Arealet i de ulike alternativ ble da justert ned for å sikre at prosjektet holdes innenfor Helseforetakets 
økonomiske bæreevne. Det ble også foretatt justeringer for anvendelsen av eksisterende bygg, for eksempel 
rives Øst blokk ikke. Nybygg alternativene i tabell 14 er således justert på flere punkter i skisseprosjektfasen. 
Skisseprosjektets nybygg arealer framgår av tabell 23 og 24 i kapitel 11.  

Etter usikkerhetsanalysen viste det seg imidlertid, at nord-alternativet fortsatt ikke var innenfor økonomisk 
bæreevne. Ytterligere og nødvendig reduksjon av areal på dette alternativet er ikke foretatt, dette må gjøres i 
forprosjektfasen dersom nord-alternativet velges.  
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7 SAMMENDRAG AV HOVEDPROGRAM UTSTYR – HPU  

Hovedprogram utstyr (HPU) er basert på arealene i hovedfunksjonsprogrammet (HFP) og de funksjoner som 
er beskrevet der. HPU er videre en del av den samlede konseptrapporten for nyrenovert og/eller tilbygg på 
Haugesund sjukehus. Programmet beskriver brutto- og netto utstyrsbehov for et renovert og/eller tilbygd 
sykehus, utstyrsbehov relatert til beskrevne funksjoner i HFP samt planprosess videre. 

Studier fra OECD og EU konkluderer med at helsekostnadene sin andel av BNP i Norge vil øke i de 
kommende tiårene. Det betyr at helsekostnadene forventes å øke relativt sett mer enn BNP. Den medisinsk-
tekniske utviklingen vil stå bak 80-85 prosent av veksten i helsekostnader, mens den demografiske 
utviklingen vil stå bak 15-20 prosent19. Den raske utviklingen innen undersøkelse- og behandlingsmetoder 
og utviklingen innen IT-teknologi samt medisinsk teknikk er med på å forklare at man kan forvente at 
utstyrskostnadene i sykehus fremover vil utgjøre en større andel av bygg kostnadene enn tidligere. De 
høyeste kostnadene for Bygg Haugesund 2020 er naturlig nok relatert til de mest teknisk komplekse arealer 
som operasjon, intervensjon og laboratorier. 

Kostnadsoverslaget for utstyr i et nyrenovert og/eller tilbygg sykehus i Haugesund beløper seg til i overkant 
av 200 mill. kroner netto. Alternativene 0, 1 og 2 med renovering og/eller tilbygg er kalkulert, og viser minste 
nødvendige investering i utstyr dersom man velger en trinnvis utbygging, avhengig av utbyggingsløsning. 
Netto kostnadsoverslag for alternativene som er utredet kan dermed oppsummeres slik, jf. tabellen nedenfor: 

• Alternativ 0 – med en nødvendig netto utvidelse på ca. 11 400 kvm netto 233 mill. kr 
• Alternativ Vest - 225 mill. kr 
• Alternativ Nord – 210 mill. kr 

 
Tabell 17 Brutto- og nettokostnadsoverslag brukerutstyr 

  
 
Alternativ 0 Alternativ Vest Alternativ Nord 

Brutto utstyrskostnad eks. mva (før gjenbruk) 215 664 000 208 605 000 193 957 000 

Gjenbruk av eksisterende utstyr 30% -46 213 714 -44 701 071  -41 562 214 

Netto utstyrskostnad eks. mva (etter gjenbruk) =169 450 286 =163 903 929 =152 394 786 

Administrasjon (10% av netto utstyrskostnad) +16 945 029 +16 390 393 +15 239 479 

Netto kostnadsoverslag ekskl. mva. =186 395 314 =180 294 321 =167 634 264 

25% merverdiavgift +46 598 829 +45 073 580 +41 908 566 

Netto kostnadsoverslag inkl. mva. ≈233 000 000 ≈225 368 000 ≈209 543 000 

                                                      

 
19 Medisinsk teknisk utvikling og helsekostnader. En gjennomgang av aktuell kunnskap, Desember 2013, IS 2142, Helsedirektoratet 
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Nyinnkjøpsandel 46 598 829 59 601 429 55 416 286 

Grunnlag for gjenbruk 149 003 571 149 003 571 138 540 714 

 

Tabellen viser nettokostnadsoverslag for brukerutstyr og omfatter MTU, GRU, INV og IKT 

 «Brutto utstyrskostnad» er hentet fra tabell E i vedlegg 2 HPU. 

«Gjenbruk av eksisterende utstyr» baserer seg på «grunnlag for gjenbruk». «Grunnlag for gjenbruk» er lavere 
enn brutto utstyrskostnad da nytt sykehus er 40% større, enn eksisterende. Det er kun utstyr fra eksisterende 
som kan være med i beregningsgrunnlaget gjenbruk. 

«Nyinnkjøpsandel» referer til den delen som må kjøpes nytt pga. sykehusets utvidelse (40%). 

Hovedprogram utstyr datert 2. desember 2015 er vedlagt konseptrapporten i vedlegg 2, og beskriver 
utstyrsmessige behov knyttet til de tre alternativene. 
 
Kommentar: Jf. HPU kap. 8.7, vurdering av usikkerhet: Den usikkerheten som ligger i en kalkyle på så 
overordnet nivå som det blir i HPU, synliggjøres gjennom senere usikkerhetsanalyse, og medtas ikke i netto 
kostnadsforslag. 

  



                                                               

 

 

66 

 

8 SAMMENDRAG OVERORDNET TEKNISK PROGRAM – OTP 

Formålet med overordnet teknisk program (OTP) er å etablere et programdokument som setter mål for 
bygninger og teknisk funksjonalitet som støttefunksjoner til all somatisk og medisinsk/klinisk virksomhet ved 
Haugesund sjukehus samt for inneklima og arbeidsmiljø. Programdokumentet skal være retningsgivende for 
alt arbeid med bygninger og teknikk i all videre prosjektering og bygging. OTP er derfor et dokument som 
ledelsen for sykehuset og prosjektet skal evaluere løpende for å kontrollere at målene oppnås. OTP er 
vedlegg 3 til konseptrapporten. 

I tillegg til bygningsmessige og tekniske funksjoner behandler OTP også de ytre forholdene som påvirker 
sykehusets funksjonalitet i form av trafikkløsninger, transport, ytre miljø og omgivelsenes forventninger til et 
godt bærekraftig sykehus. Haugesund sjukehus har en beliggenhet som legger store begrensninger i 
arealdisponering, tomt, ytre trafikkforhold og reguleringsmessige forhold er utfordrende i forhold funksjoner 
for sykehuset. Dette fremgår særlig tydelig i tilgjengelighet for akutt transporter, økonomi inngang, 
pasienttilkomst, parkeringsforhold osv. Det er følgelig satt krav til regulering og trafikkanalyser og et tett 
samarbeid med Haugesund kommune og Vegvesenet. 

OTP fanger også opp nye påvirkninger og anbefalinger fra nasjonale planer for helsebygg og bærekraftig 
utvikling. Spesielt gjelder dette rapport for «MiljØ og klimatiltak innen bygg og eiendomsforvaltningen i 
spesialisthelsetjenesten – Prosjektrapport II 2012» med revisjoner. Det gis særskilte målkrav for energi og 
miljø, alt i en bærekraftig kontekst.  

Det angis mål for hvordan prosjektet kan forholde seg til fleksibilitet, generalitet og elastisitet. Det angis at 
prosjektet skal utredes i forhold til standardiseirng og industrialering for om mulig å hente inn gevinster av 
disse tiltakene mht kostnad, byggetid og byggeprosess. Sykehusets forskjellige funksjonsområder stiller 
forskjellige krav til bygningsfysiske løsninger. Dette faktum beskrives og formuleres som målkrav til relevante 
områder. Særskilt gjelder dette mål for sykehusets overordnete tekniske organsering for å møte fortsatt drift 
for funksjonspområder selv om enkelte områder må underlegges stenging på grunn av smitteutbrudd og 
validering. 
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9 SAMMENDRAG DELFUNKSJONSPROGRAM – DFP  

Dette sammendraget oppsummerer hovedinnhold i DFP (delfunksjonsprogrammet) for sykehusutbygging 
ved Haugesund sjukehus, som følger konseptrapporten i vedlegg 4, DFP datert den 17. desember 2015. 
DFP er et ledd i konseptfasen for Haugesund sjukehus og beskriver framtidige oppgaver, nærhetsbehov og 
romprogram for de funksjoner som bygges nytt i de to nybygg alternativer, som er avgrenset i HFP: Vest-
alternativet og Nord-alternativet.  

Kapitlet er disponert som følger:  

• Avgrensning av alternativene og endringer i forhold til HFP 
• Rammer for delfunksjonsprogrammet 
• Tverrgående program/standardrom 
• Delfunksjonsprogram 
• Samlet kapasitet og areal 

 

9.1 Avgrensning av alternativene og endringer i forhold t i l HFP 
Det ble i HFP gitt en rekke forutsetninger for de to nybygg alternativene, hvor særlig de økonomiske 
rammene har vært styrende for utviklingen av alternativene.  
 
For utvikling av det funksjonelle innhold i et Vest-alternativ og et Nord-alternativ ble det i HFP-prosessen sett 
på et antall scenarier knyttet opp mot de to utbyggingsalternativer. I løpet av HFP prosessen ble disse 
innsnevret til to scenarier knyttet til hhv:  

• Vest-alternativet 
• Nord-alternativet 

 
Begge alternativer er basert på 2040 dimensjoneringen for å være framtidssikret. Det henvises til HFP for 
nærmere informasjon.  
 
De to nybygg alternativene fra HFP er bearbeidet videre i skisseprosjektfasen, hvor det også er foretatt mer 
detaljerte økonomiske vurderinger. Dette har ført til noen justeringer i nybygg alternativenes funksjonelle 
innhold samt omfang i areal. Noe areal i nybygg trinn 1 ble forskjøvet til byggetrinn 2. Det funksjonelle 
innhold som grunnlag for DFP er vist i tabellen herunder. Forskjellen på Vest- og Nord-alternativet er markert 
med kursiv. 
Etter usikkerhetsanalysen viste det seg i midlertidig at Nord-alternativet fortsatt ikke var innenfor økonomisk 
bæreevne. Ytterligere og nødvendig reduksjon av areal på dette alternativet er ikke foretatt, dette må gjøres i 
forprosjektfasen dersom Nord-alternativet velges.  
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Tabell 18 Nybygg alternativene 
Vest-alternativet Nord-alternativet 

 Akuttmottak, skadepoliklinikk, AMK 

Observasjonspost (25 plasser, ekskl. barn) 

 Akuttmottak, skadepoliklinikk, AMK 

Observasjonspost (30 plasser ekskl. barn) 

Operasjon inneliggende, fødestuer, dagkirurgi, kirurgiske 
dagplasser, oppvåking 

Intensiv/postoperativ oppvåking 

Operasjon inneliggende, fødestuer, dagkirurgi, kirurgiske 
dagplasser, oppvåking 

Sengeområder, poliklinikker somatikk  
   Ortopedisk kirurgi 
   Kar/thorax/plastikk/mammakirurgi 
   Kirurgisk gastroenterologi 
   Barsel/gynekologi (ekskl. fertilitetsbehandling)  
   Medisinsk gastroenterologi 
 
Hematologi/endokrinologi20 
Infeksjonsmedisin 

Sengeområder, poliklinikker somatikk 
   Ortopedisk kirurgi 
   Kar/thorax/plastikk/mammakirurgi 
   Kirurgisk gastroenterologi 
   Barsel/gynekologi (ekskl. fertilitetsbehandling)  
   Medisinsk gastroenterologi 

Geriatri 

Dagbehandling: Dialyse 

Medikamentell kreftbehandling (onkologi) 
Medisinsk dagbehandling for alle medisinske spesialiteter 
og nevrologi 
 

Dagbehandling: Dialyse  

Medisinsk dagbehandling for gastroenterologisk medisin) 

 

Sengeområde, poliklinikker psykisk helsevern 
   Akuttpsykiatri 
   Avrusning 
    
 

Sengeområde, poliklinikker psykisk helsevern 
   Akuttpsykiatri 
   Avrusning 
    
Alderspsykiatri (sengeområde, poliklinikk) 

Laboratoriemedisin Laboratoriemedisin 

Felles støttefunksjoner Felles støttefunksjoner 

 
I forhold til de alternativer som er beskrevet i HFP er det foretatt følgende justeringer:  

• Observasjonsposten var i HFP på 32 senger inkl. 2 senger til barn. De to senger til barn er nå 
overført til barneavdelingen. Dette gjelder både Vest-alternativet og Nord-alternativet 

• Medisinsk dagbehandling: Omfattede i HFP alene de dagplasser som er knyttet til spesialitetene i 
alternativet, dvs. at det var 2 plasser i Vest-alternativet imot 6 plasser i DFP. For Nord-alternativet 
ingen endringer 

• Psykisk helsevern: I HFP var det også forutsett rus senger og poliklinikk samt PPU/ECT poliklinikk i 
nybygg i begge alternativer. Disse funksjonene etableres nå i tilknytting til DPS og i eksisterende 
bygg.  

• 4 gastroenterologiske intermediære senger er endret til 4 normal senger i gastroenterologisk 
sengeområde. 

                                                      

 
20 Inklusiv onkologi 
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9.2 Rammer for delfunksjonsprogrammet 
Rammene for delfunksjonsprogrammeringen er i første rekke de kapasiteter og det nettoareal som er 
beregnet for hver funksjon som skal bygges nytt i de to alternativer. Utgangspunktet er kapasiteter og arealer 
som beregnet i HFP for 2040, og som vist i tabell herunder:  
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Tabell 19 Beregnete kapasiteter og nettoareal i nybygg alternativene 

 

Tabellen viser kapasiteter i form av senger, poliklinikker, dagplasser, operasjonsstuer m.fl. samt nettoarealet 
til de pågjeldende funksjoner. Tabellen over viser samlet begge byggetrinn og kun nybyggarealer. 

Antall 
enheter

Arealbehov 
kvm netto

Antall 
enheter

Arealbehov 
kvm netto

DFP 1 - Akuttfunksjoner
Akuttmottak 920 920
Observasjonspost 25 625 30 750
Kontorfunksjoner 88 88

Delsum 1 633 1 758
DFP 1 - Operasjon og intensiv
Operasjon, inneliggende 10 1 100 10 1 100
Intensiv 14 602
Postoperativ 16 272
Operasjon dagkirurgi 8 880 8 880
Postoperativ, dag 9 144 9 144
Kirurgiske dagplasser 16 240 16 240
Kontorfunksjoner 284 185

Delsum 3 522 2 549
DFP 1 - Fødestuer
Fødestuer 6 300 6 300
Senger observasjon føde 5 143
Kontorfunksjoner 22 22

Delsum 322 465
DFP 2 - Sengeområder, 
poliklinikk og dagbehandling
Sengeområde 117 3 372 102 2 943

Dagområde 34 650 16 315

Kontorfunksjoner 993 823
Delsum 5 966 4 902

DFP 3 - Laboratorier
Laboratoriemedisin 2 040 2 040
Kontorfunksjoner 256 256

Delsum 2 296 2 296
DFP 4 - Psykisk helsevern
Sengeområde 17 714 26 1 092
Skjermede senger 2 84 3 126
Kontorer og møterom 155 303

Delsum 953 1 521
Felles støttefunksjoner
Personaleservice 363 363

Ikke-medisinsk service 279 279
Delsum 642 642

Nettoareal i alt 15 334 14 132

24 820

Haugesund sjukehus 2040 Vest-alternativet 

28 950
Poliklinikker & kliniske 
spesiallaboratorier

Nord - alternativet 
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Dessuten vises den samlede nettoarealrammen for hver av de fire DFP grupper inkl. arealrammen for 
gruppens kontorfunksjoner. Den samlede nettoarealramme på 15.334 kvm er gjeldende for 
delfunksjonsprogrammeringen av Vest-alternativet og for Nord-alternativet gjelder en arealramme på ca. 
14.132 kvm netto. 

Det er forutsatt noen støttefunksjoner i nybygg til garderober og ikke-medisinsk service. Øvrige 
støttefunksjoner til for eksempel undervisning og forskning og overnattingsrom til personal er ikke inkludert i 
arealet. Disse funksjoner forutsettes etablert i eksisterende bygg.  

9.3 Tverrgående program/ standardrom 
Standardrom angir standardiserte romløsninger, og brukes som en mal og et rammeverk for en rom type på 
tvers av prosjektet. Hensikten med standardrommene er å sikre samme kvalitet og konsistens på like rom i 
prosjektet, og å effektivisere oppdatering av like rom i romfunksjonsprogram i neste fase. 

9.3.1 Pasientforløp, nærhet og logistikk 
På bakgrunn av argumenter framført i Sintef rapporten «Rengjøring av senger i sykehus – en kartlegging av 
ulike prinsipper» fra juli 2012, anbefaler prosjektgruppen å beholde denne sentraliserte sengevaskmodellen. 
Det vil være en god løsning å opprettholde dagens sengesentral og i tillegg bygge nytt sengelager i under 
etasje i nybygg med tilhørende bufferlager for senger. 

Det forutsettes at tøy til pasienter og personell leveres fra eksternt vaskeri. Det planlegges for eget depot til 
mellomlagring, nødlager og forsyning for tilfeldige behov. For personaltøy forventes returautomatordningen 
videreført.  

Dagens kjøkken ordning med matproduksjon i sentralkjøkkenet forutsettes videreført. Derfra videre 
distribueres maten i matvogner til pasientcafé som betjenes av kjøkkenpersonale. 

Varelevering fra sentrallager til avdelingene. Det legges til rette for «tomt-fult» - system. 

Dagens ordning knyttet til renhold videreføres. Renholderne er ansatt på sykehuset  

Vurderinger knyttet til kapasitets/ areal tilsier at det er formålstjenlig for Haugesund sjukehus å fortsette 
nåværende avfallshåndteringsordning hvor smitteavfall autoklaveres. 

9.3.2 Kontor, møterom og undervisning 
For disse funksjonene er det lagt noen prinsipielle forutsetninger til grunn. Kontorlandskap avgrenses til 
mindre funksjonelle enheter og bør utformes med «avlukke» slik at en demper mest mulig støy.  

Utgangspunkt er at alle har sin faste plass i kontorlandskapet. Definerte personalgrupper får egne 
kontorplasser. Det er en forutsetning at disse må kunne dele kontor om nødvendig. Det tilrettelegges for at 
overleger/LIS får egne kontorer, maksimalt 2 ansatte per kontor (LIS leger 4 per kontor). Det tilrettelegges for 
et antall behandlerkontorer. 

9.4 Delfunksjonsprogram 
I delfunksjonsprogrammet foreligger et romprogram for hver av de fire DFP grupper, som beskriver 
delfunksjonens samlede rom og areal.   

• DFP 1: Akuttfunksjoner, operasjon og intensiv, fødestuer 
• DFP 2: sengeområder, poliklinikk og dagbehandling 
• DFP 3: Laboratoriemedisin 
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• DFP 4: Psykisk helsevern 
 

Dessuten foreligger et romprogram for fellesfunksjonene. 

9.4.1 Akuttfunksjoner, operasjon og intensiv, fødestuer 
Akuttfunksjonene i nybygg omfatter, akuttmottak, skadepoliklinikk inkl. integrert kirurgisk akuttpoliklinikk, 
AMK, observasjonsposten, eksklusiv barn og kontorfunksjoner. De prehospitale funksjoner til ambulanser er 
ikke med i nybygg.   

Forskjellen på de to alternativene er at intensiv/oppvåking etableres i nybygg i Vest-alternativet men blir i 
eksisterende bygg i Nord-alternativet. Dette innebærer da også, at kontorfunksjoner relatert til intensiv og 
oppvåking blir i eksisterende bygg i Nord-alternativet. 

9.4.2 Sengeområder, poliklinikk og dagbehandling 
Forskjellen på alternativene er at sengeområder for hematologi/endokrinologi/infeksjonsmedisin etableres i 
nybygg i Vest-alternativet men blir i eksisterende bygg i Nord-alternativet. Geriatri etableres som nybygg i 
Nord-alternativet med blir i eksisterende bygg i Vest-alternativet. Medikamentell kreftbehandling etableres 
kun som nybygg i Vest-alternativet. Dialyse inngår i begge alternativer.  

9.4.3 Laboratoriemedisin  
Arealet til laboratoriene er like for begge nybygg alternativer. Arealet til laboratoriene er vurdert på bakgrunn 
av erfaringstall fra andre prosjekter og det nåværende areal. Det er lagt til en betydelig arealøking 
sammenlignet med i dag. Det er stort sett ingen kontorarealer i dagens laboratorier og korridorene benyttes i 
vid utstrekning som arbeidsareal. Det nåværende areal er oppgjort på grunnlag av en romdatabase og det 
framtidige nettoareal vurderes å være noe høyere enn det nåværende bruttoareal21.   

9.4.4 Psykisk helsevern  
I Vest-alternativet er det planlagt for akuttpsykiatri og avrusning i nybygg. I Nord-alternativet er det i tillegg 
planlagt for alderspsykiatri i nybygg. Andre funksjoner blir værende i eksisterende bygg eller flyttes til DPS’ 
ene. I Nord-alternativet er det lagt til grunn sambruk av flere funksjoner mellom geriatri og alderspsykiatri 
hvilket fremgår av romprogrammene. I Vest-alternativet rommes funksjonene innen psykisk helsevern i 
byggetrinn 1 og i eksisterende bygningsmasse. Også her er det lagt til grunn sambruk av flere funksjoner 
mellom geriatri og alderspsykiatri. 

9.5 Samlet kapasitet og areal  
Det er foretatt noe ytterligere arealjusteringer etter at arbeid i prosjektgruppene ble avsluttet som 
konsekvens av en koordinering mellom skisseprosjektet og DFP. Utviklingen av DFP og skisseprosjektet har 
foregått parallelt og tilegnet kunnskap i prosessen har ført til mindre justeringer for å sikre en måloppnåelse 
knyttet til HFP arealrammen og prosjektkostnad. Foretatte justeringer knytter seg i hovedsak til støtterom. 

Tabellen nedenfor viser sammenfattingen for hver av de fire DFP grupper samt for fellesfunksjonene HFP 
arealrammen og det programmerte areal i romprogrammene.  

                                                      

 
21 Referanser for HFP areal laboratoriemedisin er prosjekt DNV-Gødstrup. Referanser for DFP areal laboratoriemedisin er 
Østfoldsykehuset. 
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Tabell 20 Programmert areal i delfunksjonene sammenholdt med HFP arealrammen 

 

For Vest-alternativet svarer det programmerte areal til HFP rammen, og for Nord-alternativet er det 
programmert 146 kvm mindre enn HFP rammen.  Det kan på dette grunnlaget konkluderes at det 
programmerte areal i delfunksjonsprogrammene ligger innenfor HFP arealrammen for begge alternativer. 

Kommentar: Da en på dette tidspunktet i prosessen ble kjent med at usikkerhet knyttet til Nord-alternativet er 
større enn forventet (vurdert av Atkins) valgte en å ikke ta Nord-alternativet opp til HFP rammen. 

Resultatet av programmeringen i relasjon til kliniske kapasiteter er oppsummert for Vest,- og Nord- 
alternativet i de to tabellene nedenfor.  

Tabell 21 Vest-alternativet. Programmerte kliniske kapasiteter sammenholdt med HFP rammen 

 
Tabell 22 Nord-alternativet. Programmerte kliniske kapasiteter sammenholdt med HFP rammen 

 

De programmerte kapasiteter tilgodeser for alle områdene HFP rammeforutsetningen. Det er imidlertid for 
begge alternativer programmert noen flere undersøkelses-/behandlingsrom enn rammen, for å få til en bedre 
fleksibilitet.  

Delfunksjonsprogrammet datert 17. desember 2015 er vedlagt konseptrapporten i vedlegg 4.  

Vest Nord Vest Nord
DFP 1 5 478 4 772 5 476 4 688
DFP 2 5 966 4 902 6 100 5 036
DFP 3 2 296 2 296 2 295 2 291
DFP 4 953 1 521 821 1 330
Felles 642 642 642 642
Total 15 334 14 132 15 334 13 986

HFP ramme DFP arealArealer

Vest Normale 
senger

Obs akutt 
senger

Intensiv Dag-
plasser

U/B OP Oppv Fødestuer

DFP 1 25 14 16 15 18 25 6
DFP 2 117 34 39
DFP 3
DFP 4 19
Felles
Total 136 25 14 50 54 18 25 6
Ramme 136 25 14 50 36 18 25 6
Differanse 0 0 0 0 18 0 0 0

Nord Normale 
senger

Obs akutt 
senger

Intensiv Dag-
plasser

U/B OP Oppv Fødestuer

DFP 1 5 30 16 15 18 9 6
DFP 2 102 16 31
DFP 3
DFP 4 29
Felles
Total 136 30 0 32 46 18 9 6
Ramme 136 30 0 32 32 18 9 6
Differanse 0 0 0 0 14 0 0 0
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10 FØRENDE PRINSIPP; ORGANISASJONSUTVIKLING OG 
LOGISTIKK 

10.1 Førende prinsipper for virksomheten 
Det har i det innledende arbeidet med hovedfunksjonsprogram vært arbeidet med sentrale prinsipielle 
føringer og veivalg mht. framtidige driftsmodeller. Flere av prosjektgruppene har bidratt med innspill og de 
ulike prinsipper og modeller har vært behandlet i styringsgruppen og ved administrerende direktør. Disse 
føringene er lagt til grunn ved utarbeidelse av de ulike scenarier, og har dannet grunnlag for det videre 
arbeidet i DFP og en evt. videreføring til forprosjekt. 
 
De prinsipielle føringene vedrører:  

• Klinisk sentermodell (fullintegrert) 
• Sengetun modell 
• Intensiv og intermediær 
• Operasjon og dagkirurgi  
• Kontorer, møterom og undervisningsrom 
• Sengevasksentral 

Fullintegrert klinisk sentermodell («Haugesundsmodellen») 

Med klinisk sentermodell menes at alle funksjoner innen et fagområde (sengepost, poliklinikk og evt. 
dagbehandling) samlokaliseres. Ved Haugesund sjukehus har en de siste årene gradvis tilpasset drift og 
bruk av bygningsmasse på en slik måte at flere fagområder i dag driftes som klinisk sentermodell. Dette har 
vært gjort for å kunne ha en effektiv bruk av fagressursene, og da særlig legene. Som et alternativ til denne 
modellen er å ha større poliklinikk og dagbehandlingsområder samlet på tvers av fag, adskilt fra 
sengepostene. Haugesund sykehus har gode erfaringer mht. kvalitet og aktivitet ved å ha samlokaliserte 
funksjoner knyttet til samme pasientforløp, og ønsker derfor å bygge videre på disse erfaringene. 
 
Følgende fagområder som drifter etter klinisk sentermodell i dag er: 

• Lungemedisin, kardiologi, barn, nefrologi, hematologi/endokrinologi/infeksjonsmedisin, geriatri, 
nevrologi, gynekologi/føde 
 

Ny driftsmodell, den såkalte «Haugesundsmodellen», med fullintegrerte kliniske sentre innebærer at 
samlokaliseringen av sengepost, poliklinikk og dagkirurgi, også vil gå på tvers av somatikk og psykisk 
helsevern, og også innen medisin og kirurgi. I modellen har pasientens behov for tjenester knyttet til de store 
pasientforløp vært utgangspunkt for lokalisering av de ulike sykehusfunksjoner. Dette medfører en 
samlokalisering av tjenester uavhengig dagens organisering i de ulike klinikker. Som eks. kan nevnes klinisk 
senter med gastromedisin og gastrokirurgi, og klinisk senter for akutt somatikk og psykiatri. Funksjoner 
knyttet til psykisk helsevern vil samlokaliseres med de funksjoner som bidrar til sammenhengende 
pasientforløp og samhandling. Som eksempel kan nevnes samlokalisering akuttsomatikk og akuttpsykiatri, 
geriatri og alderspsykiatri, nevropsykologi og nevrologi samt tettere lokalisering somatikk og rus. Denne nye 
modellen vil bli fulgt tett med evaluering og følgeforskning blant annet i samarbeid med Sykehusbygg HF. 
 
Gevinster som ønskes oppnådd med ny modell er:  

• Bedre utnyttelse av ressurser på tvers mellom sengepost og poliklinikk 
• Større effektivitet  
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• Mindre avstander for legene 
• Raskere avklaringer og diagnostisering 
• Lettere å orientere seg for pasienter og pårørende 
• Større samarbeid mellom sengepost og poliklinikk 
• Bedre kompetanseutveksling og bedre bruk av felles personell 
• Felles forståelse for utfordringsbildet. 

Sengetun modell 

Utforming av sykehus og sengeområder har vært igjennom en utvikling som i hovedsak har gått i retning av 
økning i areal og rom for støttefunksjoner og reduksjon i antall pasienter per rom. Dette handler også om 
en-sengsrom og wc/dusj til hvert rom som har kommet til det siste tiåret i forbindelse med mange nye 
utbyggingsprosjekter både i Norge og internasjonalt. 
 
Sengeområder i sykehus har i alle år har vært arena for utvikling av ulike løsninger for utforming og design. 
Bakgrunn for utforming av sengeområdene har vært reduksjon av smitterisiko og personvern ved at man 
gikk fra saler til flersengsrom og en-sengsrom. I tillegg har det vært fokus på bemanning i forhold til antall 
pasienter per sengeområde samt utforming som bidrar til god logistikk og reduksjon av gangavstander.  
 
Sammenheng mellom virksomhet og bygg er i sengeområdene tydeligere enn mange andre områder i 
sykehus, fordi det er en høy kostnad forbundet med døgnkontinuerlig bemanning, som skal ivareta de 
pasientene som er de sykeste og mest sårbare (Sintef rapport 22564). 
Sengetun som begrep ble første gang lansert i forbindelse med planlegging av nytt universitetssykehus i 
Trondheim, St. Olavs Hospital. I rapporten «Sengetun – en del av et sengeområde. Utforming og 
organisering av sengeområder i nye RiT med fokus på bemanning» står det:» I RIT 2000 er det valgt en 
modell der det beste fra sirkelformede- og korridorløsninger er kombinert. Byggesteinene er sengetun».  
Byggesteinene/sengetunene har støtterom integrert mellom seg, forsyning og personell midt i og adderes 
opp til større organisatoriske enheter, sengeområder. Sengetunet består av en arbeidsstasjon, inkludert 
nærlager, sju sengerom, bad og ett isolat. I mellom sengetunene ligger tilhørende støtterom: 
Kjøkken/spiserom og oppholdsrom for pasienter, medisinrom, tverrfaglige skriveplasser, skylle- og 
avfallsrom, pauserom og undersøkelses-/ behandlingsrom. Et sengeområde består av flere sengetun. 
 
Prosjektgruppen «Sengepost-poliklinikk-dagbehandling» og prosjektgruppe «psykisk helsevern» har gitt råd 
om at modell for sengetun blir brukt som førende modell. Gruppen anbefaler at hvert tun består av 8-10 
senger, og at 2 helst 3 sengetun samlet til et sengeområde synes å være den beste løsningen.  
Gruppen fremhever at sengetuna må ha sammenhengende areal dvs. at sengetun som hører sammen ligger 
på linje og med siktlinje mellom vaktrommene. Videre har gruppen lagt til grunn for sitt råd noen 
forutsetninger for at sengetun modellen skal fungere både innenfor somatikk og psykisk helsevern 
(delrapport prosjektgruppe sengepost-poliklinikk-dagbehandling og delrapport psykisk helsevern). 
 
Gevinster en ønsker å oppnå med sengetun er: 

• Øke mulighet for overvåking av pasienter som har overvåkingsbehov 
• Øke direkte pasientrelatert arbeid for pleiepersonell ved å redusere gangavstander 
• Redusere risiko for uønskede hendelser 
• Øke trygghet for pasientene med nærhet til pleiepersonell 
• Redusere barrierer mellom pasienter og personalet 
• Øke fleksibilitet i utnyttelse av sengekapasitet 

 
Prosjektgruppene har også belyst fordeler og ulemper ved en-to-flersengsrom. Ved Psykisk helsevern er det 
kun aktuelt med ensengsrom. Konklusjonen fra prosjektgruppen innen somatikk «Sengepost-poliklinikk-
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dagbehandling» er at en som bærende modell går for enerom, men at det også må væra noen to-roms eller 
enerom som kan omgjøres til to-roms ved hvert sengeområde. I enkelte fag kan det være aktuelt med fler-
sengs rom, blant annet for effektiv observasjon av flere pasienter. Pleieresurs kan være begrensende for 
enerom. 

Intensiv og intermediær 

En intensivenhet er en geografisk avgrenset enhet (avsnitt) i sykehuset som er bemannet av spesialutdannet 
personale, organisert som en multi disiplinær enhet, og teknisk utstyrt til å behandle pasienter med svikt i ett 
eller flere organsystemer, hvorav respirasjonssvikt er den vanligste. Derfor er respiratorbehandlingen sentral 
i forhold til organisering og bemanning. 
Intensivenheter vil i varierende grad også behandle intermediærpasienter, dvs. pasienter som ikke er 
respiratorkrevende eller krever andre intensivmedisinske tiltak. 
En generell intensivenhet behandler pasienter med organsvikt i ett eller flere organsystemer, uavhengig av 
moderavdeling eller grunnlidelse. 
 
En intermediærenhet kan behandle pasienter med organsvikt i ett organsystem, for eksempel en 
hjerteovervåkingsavdeling eller en lungeenhet for maske-ventilasjon (Non-invasiv ventilasjon; NIV). Enheten 
kan tilby bedre og mer avansert overvåking, pleie og behandling enn en vanlig sengeavdeling men lavere 
enn en intensivenhet. Enheten kan tjene som observasjonspost for pasienter med akutte, alvorlige tilstander. 
Slike enheter kan også lette utskrivning og sikre oppfølging av intensivpasienter før de overføres til 
rehabilitering eller sengepost. Den viktigste forskjellen i forhold til en intensivenhet er at en intermediærenhet 
ikke tilbyr endotrakeal intubasjon og respiratorbehandling, men f.eks. kan tilby NIV (delrapport «Operasjon-
dagkirurgi-intensiv»). 
Haugesund Sykehus har en Generell Intensivavdeling og en Medisinsk intensiv som egentlig er en 
intermediæravdeling.  
Prosjektgruppen «Operasjon-dagkirurgi-intensiv» har gitt råd om at Intensivavdelingen bør videre lokaliseres 
separat fra Medisinsk Intensiv, men avdelingene bør være lokalisert i nær tilknytning til hverandre. Gruppen 
anbefaler å endre navn på «Medisinsk Intensiv», til Medisinsk Intermediær Overvåkning (MIO) i tråd med 
definisjonene.  
Gruppen anbefaler videre at det etableres en respiratorisk overvåkingsenhet med non-invasiv ventilasjons-
støtte (NIV), inne i «Medisinsk Intensiv». Denne enheten skal organiseres og brukes i samarbeid mellom 
Medisinsk intensiv og lungeseksjonen. 
Gruppen anbefaler også at en tilstreber å skille oppvåkningsavdelingen (oppvåkning knyttet til 
Sentraloperasjon) fra intensivavdelingen i egne lokaler med nær tilknytning til Sentraloperasjon og 
Intensivavdeling, og med mulighet for rotasjon av personale mellom Intensivavdelingen og Sentraloperasjon. 

Operasjon og dagkirurgi 

Prosjektgruppen «Operasjon-dagkirurgi-intensiv») har gitt råd med tanke på prinsipielle føringer knyttet til 
operasjonsvirksomheten ved Haugesund sjukehus. Prosjektgruppen anbefaler som et hovedprinsipp at 
planlagt aktivitet bør i mest mulig grad skje separat fra øyeblikkelig hjelp-inngrep. Med hensyn til lokalisering 
og behov for nærhet mener prosjektgruppen at Dagkirurgen og Sentraloperasjonsavdelingen fortsatt bør 
være fysisk adskilt i separate avdelinger med fast personell i hver enhet.  
Det er en fordel at disse enhetene er lokalisert i nærheten av hverandre, men trenger for eksempel ikke å 
være lokalisert i samme etasje. Kirurgisk sengepost trenger heller ikke være lokalisert i samme etasje som 
Dagkirurgien eller Sentraloperasjon. Det ønskes å etablere et preoperativt mottak for å forberede planlagte 
inngrep i tilknytning til Sentraloperasjon. Videre ønskes opprettet en anestesipoliklinikk. 
 
Prosjektgruppen mener at oppdeling av dagkirurgi etter fagområde på separate steder er mer 
ressurskrevende enn å holde den samlet i en litt større avdeling. Desentralisering av dagkirurgi er aktuelt for 
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fagområder og inngrep som krever lite anestesiressurser (for eksempel øye: katarakt og glaukomoperasjoner 
i lokalanestesi, og ØNH: lokale inngrep.) Hvorvidt ØNH-dagkirurgi og tannbehandling i generell anestesi skal 
videreføres i ØNH-østblokken bør vurderes i forhold til optimal personalressurs-utnyttelse og fysisk avstand 
til annen anestesiologisk drift. Prosjektgruppen anbefaler at all dagkirurgi som trenger mer enn lokalanestesi 
samles i en enhet (se delrapport «Operasjon-dagkirurgi-intensiv»). 

Kontorfunksjoner og undervisning  

Prosjektgruppen» Kontor, møterom, undervisning» har gitt sine råd med tanke på prinsipielle føringer knyttet 
til bruk av kontor og kontorlandskap, møterom og undervisningsrom. Prosjektgruppen anbefaler følgende: 
 
Prinsipielle avklaringer knyttet til kontorlandskap 

• Kontorlandskap må avgrenses til mindre funksjonelle enheter – det vil si personell som jobber med 
samme saksområde og som kan dele informasjon uten at en bryter taushetsplikten. 

• Kontorlandskap bør utformes med «avlukke» slik at en demper mest mulig støy.   Det bør være stille 
soner slik at en har områder med mest mulig arbeidsro. 

• Der bør være møterom i tilknytning til kontorlandskap, som kan benyttes til møter/samtaler for de 
som arbeider i kontorlandskapet.   

• Utgangspunkt er at alle har sin faste plass i kontorlandskapet. Det bør legges opp med tekniske 
løsninger som bærbar pc, hodetelefon mv.   

 
Prinsipielle avklaringer knyttet til egne kontorarbeidsplasser (må kunne dele kontor om nødvendig) 

• Ledere (alle nivå) med personalansvar, administrasjon, stabsfunksjoner, økonomi, personell som 
jobber med FoU, pasientombud, prestetjeneste, tillitsvalgte, og HR 

• Verneombud/tillitsvalgte (foretaksnivå) og HR kan ha behov for kontor 
• Verneombud/tillitsvalgte kan også ha behov for kontorarbeidsplass knyttet til egen klinikk/avdeling. 

Dette kan være disponible møterom i klinikken (avdelingen) 
• Øvrige overleger/LIS skal også ha egne kontor, maksimalt 2 ansatte pr kontor  
• Det kan være andre yrkesgrupper (innen behandlingskjeden) som kan ha behov for eget kontor (for 

eksempel behandlere som bruker kontor til pasientkonsultasjoner) 
 
Prinsipielle avklaringer knyttet til undervisningsrom 
Undervisningsrom er rom som er tilrettelagt for undervisning slik som auditorium, simulatorrom, 
ferdighetsrom, IT-undervisningsrom, og har nødvendig utstyr. 

• Universell utforming 
• Tilgjengelig utstyr for telekommunikasjon 
• Undervisningsrom bør i størst mulig grad samles slik at en kan benytte felles fasiliteter, som toaletter 

osv.     
• Rommene bør være i ulik størrelse. Ønske om et mindre auditorium som et supplement til det store 

(for om lag 40 stk.)   
• Noen møterom må kunne benyttes som grupperom 
• Bør være mulig med matservering – kunne innta måltider i området hvor en har undervisning. Dette 

innebærer ikke egen kantine 
• Det bør være rom ved seksjonene som kan benyttes til undervisning. Dette kan være flerbruksrom, 

både for undervisning og møtevirksomhet 
 
Prinsipielle avklaringer knyttet til møterom 

• Bør være egne møterom ved hver avdeling/seksjon.   
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• Møterommene bør bygges med fleksible romløsninger slik at de kan gjøres om til for eksempel 
undervisningsrom ved behov. 

• Møterom som skal benyttes av alle, både kliniske og administrative funksjoner skal være tilrettelagt 
med telekommunikasjonsutstyr for samhandling med andre lokasjoner, kommuner, 
samarbeidspartnere.  Ved møterom tilknyttet avdeling/seksjon bør det avklares behov for teknisk 
utstyr i henhold til funksjonalitet/behov 

• Det bør være tilgjengelige møterom kun reservert for administrative funksjoner, og som er lokalisert i 
nærheten av administrasjonen.  

• Det er stor etterspørsel et møterom og undervisningsrom, og disse bør økes. 
 

Konklusjon og anbefaling 
• Ved en evt. nybygging/restaurering som berører kontor/møterom/undervisningsrom, vil en 

legge som grunnleggende prinsipp prosjektgruppens anbefaling med følgende merknad fra 
tillitsvalgte: «legar i utdanning (LIS) kan vere fire personar som deler kontor, mens overlegar 
og legespesialistar kan vere max to« 

• I tillegg er det kommet følgende innspill fra fagdirektør:  
Forskerne har behov for skjerma arbeidsplasser. Har de skjerma arbeidsplasser i klinikk, vil det være 
mindre behov for kontorplasser i forskingslokala 
Blir kontorlandskap valgt som løsning i klinikk, må en ha flere skjerma arbeidsplasser i forskning. 
Blir kontorlandskap med skjerma arbeidsplasser valgt i forskning- vil det være større behov for små   
møterom i forsking.  

Sengevask 

Prosjektgruppen «sengepost/poliklinikk/dagbehandling» har utredet spørsmålet mht. sentralisert eller 
desentralisert sengevask. De har tatt utgangspunkt i den nylig utarbeida Sintef rapporten, samt egne 
erfaringer og kunnskap.  
 
Prinsipielle avklaringer: 

• Dagens sentraliserte sengevask fungerer godt. På bakgrunn av argumenter framført i rapporten, 
anbefaler prosjektgruppen å beholde denne sentraliserte modellen 

• Dersom kapasiteten ikke er stor nok i sentralt vaskeri kan en øke kapasiteten ved å innføre 
turnusarbeid med to skift daglig og arbeid i helger  

• En må også ta høyde for å etablere nok heiskapasitet i nybygget slik at en får en god logistikk  
• Ideelt sett bør sengesentralen plasseres i u. etasje i samme bygg der hovedtyngde av pasientrom er 

plassert.  Det bør i tillegg planlegges egen transport- og sengeheis for å slippe unødig venting på 
heis 

• Dersom sentral sengevask blir valgt for nybygg, kan det være en god løsning å opprettholde dagens 
sengesentral og i tillegg bygge en ny sengesentral i u. etasje i nybygg. Dette gir større sikkerhet og 
beredskap for å behandle smittesenger forskriftsmessig dersom en av autoklavene settes ut av drift. 

10.2 Framtidig drif t og organisering 
De nåværende funksjoner ved Haugesund sjukehus er omtalt i rapporten, og disse er beregnet til å være 
funksjoner som òg i framtiden vil være ved sykehuset. Det er i denne konseptfasen ikke forutsatt endringer i 
funksjonsfordeling mellom sykehusene i Helse Fonna eller innen helseregionen. Vesentligste endringer er 
økt egendekning innen medikamentell kreftbehandling (onkologi).  
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I 2016 skal den nye nasjonale sykehusplanen behandles i stortinget. Eventuelle endringer i 
sykehusstrukturen vil på sikt kunne få konsekvenser for funksjonsfordeling mellom sykehusene. 
 
Helse Fonna har på bakgrunn av de krevende areal- og bygningsmessige utfordringer ved Haugesund 
sjukehus vurdert det som nødvendig å fullføre konseptfasen. Før videre utredning av byggetrinn 2 frem mot 
2030 vil en måtte ta inn eventuelle endringer fra revidert utviklingsplan og eventuelle endringer i 
sykehusstrukturen.  
 
Byggetrinn 1 er utarbeidet med areal i et 2040 perspektiv, slik at evt. endringer i areal knyttet til Haugesund 
sykehus kan bli ivaretatt innenfor byggetrinn 1, og med et evt. justert byggetrinn 2. De to utbyggingsalternativ 
er utformet med en slik fleksibilitet, at funksjoner kan gjøres større eller mindre inn i byggetrinn 2, som et 
eksempel nevnes sentraloperasjon og dagkirurgi. 
Ny driftsmodell, den såkalte «Haugesundsmodellen», med fullintegrerte kliniske sentre vil kunne medføre 
behov for justering av organisasjons og ledelsesstrukturen i framtiden. I modellen har pasientens behov for 
tjenester knyttet til de store pasientforløp vært utgangspunkt for lokalisering av de ulike sykehusfunksjoner. 
Dette medfører en samlokalisering av tjenester uavhengig dagens organisering i de ulike klinikker, som eks 
kan nevnes klinisk senter med gastromedisin og gastrokirurgi, og klinisk senter for akuttsomatikk og 
psykiatri. Etter beslutning på valgte alternativ som en skal videre med i en forprosjektfase, er det lagt opp til 
en organisasjonsutviklingsprosess med tanke på gjennomgang av organisering og ledelse i ny modell. 

10.3 Helhetlig pasientforløp og samhandling 
Nærhet mellom funksjoner er en viktig del av sykehusplanleggingen. For å kunne gi solid forankrede råd om 
plassering av funksjoner, må en ha god kunnskap om avhengigheten av de ulike funksjonene på sykehuset. 
Når det gjelder god logistikk, vil dette omfatte både pasienter, pårørende/besøkende og varer/tjenester.  
 
Gode pasientforløp og logistikk har vært sentrale prinsipper gjennom hele prosessen, for å legge til rette for 
pasientens helsetjeneste.   
 
Tidlig i prosessen ble prosjektgruppen «Pasientforløp, samdrift og logistikk» opprettet. Gruppen skal ha et 
overordnet blikk gjennom hele prosessen for at de løsninger som velges støtter opp om gode forløp, logistikk 
og samdrift. Gruppen har hatt som første oppdrag å lage et nærhetskart basert på seksjoners innspill. 
 
Prosjektgruppen fikk i oppdrag å lage en enkel nærhetskartlegging basert på innspill fra alle fagseksjonene 
ved Haugesund sykehus. Kartleggingen inneholdt en modell hvor en skulle navngi de 
seksjoner/funksjoner/tjenester en ønsket nærhet til, i prioritert rekkefølge. Det var også fritekstfelt for 
kommentar til prioriteringen, samt felt for å kommentere kjente flaskehalser i dag.  

Nærhetskartet nedenfor er laget i ulike versjoner og detaljeringsgrader, bl.a. med fargemerkinger for å vise 
ulike aspekter. En forsøker å vise de bindinger som er mest nærliggende, samt plassere seksjoner 
geografisk i forhold til dette. Pasientlogistikk har vært det førende argumentet for nærhetskartet. 

Gruppen poengterer i sin delrapport forholdet mellom nærhet og tilgjengelighet. Sykehuset er relativt lite, og 
avstandene er derfor kortere enn flere andre sykehus må forholde seg til. Uansett størrelse er det umulig å 
tilrettelegge en fysisk nærhet mellom alle, og en bør derfor tilrettelegge for økt tilgjengelighet både i nytt 
bygg, men også mellom nytt og eksisterende bygg. Teknisk utstyr som rørpost og dedikerte heiser er 
eksempler på slik tilrettelegging. I rapporten fremheves det også at dagens organisering og innbyrdes 
plassering tilbakemeldes å være bra. Flere ønsker å beholde de nærheter de har i dag, og det virker som 
hensiktsmessig at dagens store kundemassesentrering i første etasje er positivt for både trafikk og 
tilgjengelighet for kundene. (Delrapport «Pasientforløp, logistikk og samdrift»). 
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Gruppen har utarbeidet nærhetskart, vist nedenfor, mht. en generell oversikt over pasient-, personal- og 
utstyrslogistikk. Videre har de presentert nærhetskart knyttet til akuttaksen, utstyrsflyt, hovedmengde trafikk 
pasienter og «klynger» av funksjoner basert på kartleggingsskjema. Disse nærhetskartene er brukt aktivt i 
prosessen ved utarbeidelse av de ulike scenarier. 

Eksempel fra nærhetskartleggingen (se vedlegg delrapport «Pasientforløp, logistikk og samdrift») 

 
Figur 4 Illustrasjon nærheter 

10.4 Overordnet t i lnærming ti l ny organisasjonsmodell/nye arbeidsmetoder 
Større byggeprosesser knyttet til sykehus medfører som regel endring i oppgaver, samarbeidsrelasjoner og 
kultur i sykehuset. Som endel av konseptfasens mandat, skal prosjektet påpeke og gjennomføre nødvendige 
OU (organisasjonsutvikling) prosesser i forbindelse med ByggHgsd2020.  

Våren 2015 har 5 av prosjektgruppene arbeidet med avklaring av sentrale prinsipielle føringer knyttet til et 
evt. tilbygg/ombygging ved Haugesund sjukehus. Gruppene kom med råd og innspill i forhold til blant annet 
følgende prinsipper: 

• Klinisk sentermodell 
• Sengetunmodell 
• Ensengs/flersengsrom 
• Sengevask 
• Nærhet operasjon/dagkirurgi/intensivenheter 
• Kontor, møterom og undervisningsrom 
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Disse rådene om prinsipielle føringer er deretter diskutert med de 10 prosjektlederne, samt behandlet og 
forankret i styringsgruppen. Det har vært fortløpende informasjon ut i organisasjonen, og mulighet for å gi 
direkte innspill til prosjektledelsen. 

Gjennom arbeidet med de ulike scenarier, har det vært arbeidet med mulighet for å legge til rette for en 
fullintegrert modell for funksjoner knyttet til somatikk og psykisk helsevern. Det er en stor vilje til å 
gjennomføre dette i organisasjonen, og modellen er etter forankring i styringsgruppen lagt til grunn som en 
prinsipiell føring. 

En utfordring særlig knyttet til Nord-alternativet, har vært ivaretagelse av funksjoner for psykisk helsevern i 
byggeperioden. En egen prosjektgruppe har gjennom prosessen utredet ulike mulige løsninger, og har gitt 
sin anbefaling til styringsgruppen i egen rapport. 

Funksjon knyttet til seksjon for behandlingshjelpemidler, må også flyttes før byggetrinn 1. Dette gjelder både 
i Nord- og Vest-alternativet. En egen gruppe har derfor arbeidet med mulige løsninger for denne tjenesten, 
og har levert sin anbefaling til styringsgruppen i egen rapport. 

Det er knyttet et krav om økonomisk gevinstoppnåelse i størrelsesorden 45 MNOK. For å sikre et godt arbeid 
knyttet til gevinstrealiseringen, ble det tidlig i prosessen opprettet en egen prosjektgruppe som har arbeidet 
med dette gjennom hele konseptfasen. Gruppen har rapportert via prosjektdirektør på hvert 
styringsgruppemøte, samt at styringsgruppen har fått tilsendt alle referat fra arbeidet. Klinikkdirektørene har 
hatt som ansvar å forankre arbeidet ut i linjen og også gi innspill tilbake til gevinstrealiseringsgruppen. 
Klinikkdirektørene samt økonomidirektør har bidratt gruppen i ROS analysen som ligger vedlagt. De 
gevinster som er identifisert, samt de risikoreduserende tiltak, vil kreve et målrettet 
organisasjonsutviklingsarbeid i den videre prosess. 

På bakgrunn av dette har prosjektet identifisert følgende organisasjonsutviklingsprosesser som vil være 
avgjørende for å lykkes med ByggHgsd2020, både mht. kvalitet på tjenestene og for å oppnå de gevinster 
som er lagt til grunn i den økonomiske bærekraftanalysen: 

• Fullintegrert modell psykisk helsevern/somatikk 
• Kliniske sentermodeller (Muligheter og utfordringer, bedre forløp og logistikk, smartere bruk av 

ressurser etc.) 
• Omstilling ordinære senger til observasjonspost 
• Parkeringsbehov 
• Dokumentflyt og arkiveringsrutiner –behov for arealer 
• Ny pasient og vareflyt knyttet til SOP og dagkirurgi 
• Omstilling ordinære senger til poliklinikk/dagbehandling/kirurgi 
• Omstilling psykisk helsevern-DPS 
• Samhandling kommunehelsetjenesten 
• Effektivisering av laboratorievirksomhet ved innflytting i nytt bygg/nytt utstyr 
• Ledelse og organiseringsstrukturer av nytt sjukehus 
• Nye teknologiske løsninger/telefoniløsninger 

Det er utarbeidet en egen plan for de videre organisasjonsutviklingsprosesser knyttet til ByggHgsd2020, og 
det er opprettet grupper bestående av ansatte, tillitsvalgte, verneombud samt brukere for å følge opp de 
nevnte prosesser. Planen er forankret og vedtatt i styringsgruppen. Gruppene er forankret i klinikk og vil 
rapportere til prosjektet, for å sikre en felles retning for selve byggeprosjekt og 
organisasjonsutviklingsprosesser. Flere av gruppene vil starte opp januar 2016. 
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11 UTBYGGINGSMØNSTER OG MULIGHETER, SAMMENDRAG AV 
SKISSEPROSJEKTRAPPORTEN  

11.1 Innledning 
Skisseprosjektet er del av konseptfasen for utbyggingen av Haugesund Sjukehus i Helse Fonna HF.  

Det primære formålet med skisseprosjektfasen er å utarbeide et fysisk og funksjonelt konsept for 
gjennomføring av prosjektet. Skisseprosjektet er starten på et omfattende planleggingsarbeid. Her skapes 
alternative bilder av mulig sluttresultat som gir beslutningsgrunnlag for Helse Fonna for valg av 
utbyggingsløsning og som gir grunnlag for videre planlegging, bygging og til slutt ibruktaking av et fornyet 
sykehus.  

Forutsetningen for prosjektet er at sykehuset skal bygges ut på eksisterende sykehusområde sentralt i 
Haugesund. Grunnlaget for prosjekteringsarbeidet er Idéfasens retningslinjer, Helse Fonnas økonomiske 
rammer, Hovedfunksjonsprogrammet (HFP) og Overordnet Teknisk program (OTP). I tillegg til utredning av 
alternativer og løsninger for nybygg er det foretatt overordnede vurderinger av løsninger, rekkefølge og 
kostnader for tiltak i eksisterende bygninger. 

Utgangspunktet for valgt scenario når det gjelder fordeling av funksjoner som resultat av utbyggingen er 
valgt at akuttaksen skal flyttes til byggetrinn 1 i nybygg i begge alternativer. 

Som definert i Idéfasen er følgende alternativer utredet:  

Alternativ 1   Nullalternativet 

Alternativ 2  Ny Vestblokk, videre utbygging mot nord  

Alternativ 3  Ny Nordblokk, etappe-vis utbygging  

Nullalternativet er beskrevet for seg. De to nybyggsalternativene Ny Vestblokk og Ny Nordblokk er beskrevet 
samlet og det er redegjort for på hvilken måte de er forskjellige i hvert kapittel. 

Formålet med skisseprosjektet er: 

• Etablere prosjektets bygningsmessige hoveddisposisjon 
• Klarlegge og etablere funksjonelle sammenhenger mellom de ulike enhetene og funksjonene i 

sykehuset i nye og eksisterende bygninger. 
• Klarlegge prinsippene for de tekniske konstruksjoner og anlegg 
• Klarlegge areal for de ulike delene av sykehuset 
• Utarbeide energikonsept for å nå passivhus-standard   
• Foreta nødvendige prioriteringer 
• Beregne kostnader  

Skisseprosjektrapporten datert 15.01.2016 er vedlegg 5 til konseptrapporten. 
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11.2 Program 

11.2.1 Hovedfunksjonsprogram (HFP) 
Skisseprosjektet er basert på Hovedfunksjonsprogrammet (HFP) som ble utarbeidet før oppstart av fasen 
med skisseprosjektet. HFP angir den enkelte avdelings nettoareal basert på den kapasitet avdelingen skal 
ha. Det er skisseprosjektets oppgave å innpasse programarealet og klarlegge byggets brutto-arealer. 

11.2.2 Overordnet teknisk program (OTP)  
Formålet med overordnet teknisk program (OTP) er å etablere et programdokument som setter mål for 
bygninger og teknisk funksjonalitet som støttefunksjoner til all somatisk og medisinsk-klinisk virksomhet ved 
Haugesund sykehus samt for inneklima og arbeidsmiljø. Programdokumentet skal være retningsgivende for 
alt arbeid med bygninger og teknikk i all videre prosjektering og bygging. OTP er derfor et dokument som 
ledelsen for sykehuset og prosjektet skal evaluere løpende for å kontrollere at målene oppnås.  

I tillegg til bygningsmessige og tekniske funksjoner behandler imidlertid denne OTP også de ytre forholdene 
som påvirker sykehusets funksjonalitet i form av trafikkløsninger, transport, ytre miljø og omgivelsenes 
forventninger til et godt bærekraftig sykehus. Haugesund sjukehus har en beliggenhet som legger store 
begrensninger i arealdisponering, tomt, ytre trafikkforhold og reguleringsmessige forhold er følgelig 
utfordrende for sykehuset. Dette fremgår særlig tydelig i tilgjengelighet for akutt transporter, økonomi 
inngang, pasienttilkomst, parkeringsforhold osv. Det er følgelig satt krav til regulering og trafikkanalyser og et 
tett samarbeid med Haugesund kommune og Vegvesenet. 

OTP fanger også opp nye påvirkninger og anbefalinger fra nasjonale planer for helsebygg og bærekraftig 
utvikling. Spesielt gjelder dette rapport for «Miljø- og klimatiltak innen bygg og eiendomsforvaltningen i 
spesialisthelsetjenesten – Prosjektrapport II 2012» med revisjoner. Det gis særskilte målkrav for energi og 
miljø, alt i en bærekraftig kontekst.  

En realitetsorientering i prosjektet rettet mot hva som er økonomisk mulig i eksisterende bygningsmasse må 
føre til at det oppstår avvik for eksisterende bygninger ift programdokumentet. Slike avvik skal da beskrives 
og begrunnes senere faser av prosjektet, og i nødvendig grad for å redusere usikkerhet og risiko for de 
finansielle rammene, allerede i konsept/skisseprosjektrapporten. 

Så langt fasen med skisseprosjekt skal og kan detaljere dette er rammene angitt over ivaretatt. 

11.3 Alternativene 
Idèfaserapporten forutsetter at følgende alternativer utredes i konseptfasen og med følgende utgangspunkt 
(sitat fra Idéfasédokumentet): 

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.  

Ny Nordblokk, etappevis utbygging  
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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 er medtatt.  

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. 

Idéfasen anbefaler også det i 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. Dette er 
medtatt. 

Alternativene er utredet som forutsatt i Idèfaserapporten med relativt få og mindre endringer.0 alternativet er 
drøftet under ifht ulike perspektiv. 

11.4 Nullalternativet 
Basert på kravene i Helsedirektoratets veileder for tidligfaseplanlegging (2011) er det utarbeidet et null-
alternativ.  

Veilederen forutsetter: 

• Null-alternativet 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. Kalles også et referansealternativ eller 
et utsettelsesalternativ. 

I Finansdepartementet Veileder 8 Nullalternativet (2010) fremkommer: 

• Ta utgangspunkt i dagens konsept/løsning – fremtidig behovstilfredsstillelse skal ikke bli dårligere 
enn på beslutningstidspunktet. 

• Inkludere ordinært vedlikehold.  
Korrigerende vedlikehold (reparasjoner av feil, skifte ødelagte deler). 
Forebyggende vedlikehold (periodisk vedlikehold). 

• Utskiftinger/fornyelse (nødvendige reinvesteringer, oppgraderinger) for å kunne fungere i den 
tidsperioden som forutsettes i analysen. 

• Hensynta andre vedtatte tiltak som er i gang eller har fått bevilgning. Det henvises til 
Konseptrapportens økonomikapittel, hvor det heter:  

Nullalternativet tar utgangspunkt i fortsatt drift i eksisterende sykehusbygninger, og at disse skal utnyttes for 
å dekke befolkningens fremtidige behov for spesialisthelsetjenester. 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. 

Det er to prinsipielle tilnærminger til hva 0-alternativet innebærer: 

1. En utsettelse av beslutningen (f.eks. 3-5 år) om gjennomføring av ett av tiltaksalternativene 
2. En alternativ tilnærming i tidsperspektivet for planen (her til 2040) der investeringen minimaliseres, 

og maksimalt av eksisterende bygg benyttes. 
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Utredningen knyttet til den første tilnærmingen baserer seg bl.a. på tidligere utredninger (Idefaserapporten 
fra 2014 og Multimap analysen fra 2011), jf. også nærmere omtale i skisseprosjektbeskrivelsen. 
Nyanseringen som er gjort sammenlignet med idéfaserapporten er at siden nybygget under ingen 
omstendighet vil være ferdig før 2020, så vil en «utsettelsestilnærming» måtte innebære at ferdigstilling av 
nybygg ikke kommer før 2023-2025. Beregningsmessig legger vi 2025 til grunn.  

Dersom 0-alternativet skal ses i et 2040-perspektiv, er det viktig å være oppmerksom på at man i 2040-
perspektiv også kunne ha vurdert et samlet nytt bygg i stedet for nåværende Haugesund sykehus. I så fall 
ville den utbyggingen som nå utredes med tilbygg trolig blitt sett på som 0-alternativet. Derfor er det å 
«konstruere» et annet 0-alternativ til de to tiltaksalternativene som nå utredes i 2040-perspektiv, noe som 
naturlig nok vil gi et resultat som er tilnærmet likt tiltaksalternativene. Den modifikasjonen av 
tiltaksalternativene som teoretisk kan vurderes er mindre eller ingen evakuering av eksisterende arealer, og 
videreføring av dagens funksjonelle standard i eksisterende bygg. Dvs. nybygg tilsvarende 
aktivitetsøkningen i perioden. Videre må det da forventes behov for tung ombygging av de arealene som 
tømmes i tiltaksalternativene, og full teknisk oppgradering av resterende arealer. Det understrekes at dette i 
praksis vil være vanskelig å gjennomføre uten ytterligere avlastningslokaler i ombyggingsperioden, og at 
kostnadsusikkerheten vil være stor. Driftsgevinster kan bare forventes i begrenset grad (isolert for funksjoner 
i nye bygg) da den funksjonelle sammenhengen i sykehuset ikke kan optimaliseres, og driftsulempene under 
ombygging vil bli store. Ut fra dette forventes det at de driftsgevinster som kommer i nybyggdelen i beste fall 
vil veie opp for driftsulempene som følge av oppgradering og ombygging med sykehus i drift. 

En annen tilnærming kunne være å holde aktiviteten i Haugesund sjukehus konstant, oppgradere 
eksisterende bygg, og la andre sykehus dekke aktivitetsøkningen. Dette er det ikke gjort beregninger for, da 
det legges til grunn at heller ikke andre sykehus i området har bygningsmessig kapasitet til å dekke opp 
dette uten nybygg, og at disse derfor ville måtte investere i et tilsvarende tilleggsareal som i Haugesund. 
Dermed oppnås det ikke noen gevinst verken på HF- eller RHF-nivå av en slik tilnærming, bare lengre 
avstand mellom befolkning og sykehus. 

Uansett hvilken tilnærming man har i forhold til beskrivelsen over vil de tekniske tiltak som må gjøres i 
eksisterende bygninger vil være så omfattende at det har karakter av permanent og ikke midlertidig 
opprusting. Dette medfører at byggenes levetid teknisk sett vil være lenger enn til 2040. 

Beskrivelsen av nullalternativet i skisseprosjektet omhandler: 

• Eksisterende bygningsmasse generelt 
• Teknisk tilstand 
• Bygningenes funksjonalitet 
• Bygningsstruktur og tilpasningsdyktighet 
• Myndighetskrav 
• Kapasitet for sykehusfunksjoner 
• Investeringsbehov 
• Driftsøkonomiske konsekvenser 
• Ombygging og utbedring av sykehusanlegg 

Utredningen baserer seg bl.a. på tidligere utredninger (Idefaserapporten fra 2014 og Multimap analysen fra 
2011). 

Teknisk og funksjonelt 

M, S og Ø- blokk ble tatt i bruk i 1977 og 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. Operasjon og føde i S-
blokk fungerer i forhold til kapasitet, i tillegg er plasseringen i anlegget god. Bygningsmessig er S-blokken i 
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dårlig 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.  
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. 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 utgangspunktet vil 
det høyst sannsynlig koste like mye, eller mer, å rehabilitere som å bygge nytt. En rekke av de tekniske 
anleggene har tilstandsgrad på 3. Psykiatribygget er oppført i 1988 og tilstanden tilsier også at det er behov 
for omfattende tiltak innenfor de neste 10 år. 

Sykehuset har en god logisk oppbygging med en sentral kommunikasjonskjerne og fløyer som samler seg 
om denne. 

Generelt er sykehuset preget av trangboddhet pga. mangel på støtterom. Bad på sengerom står langt tilbake 
fra dagens standard. Det er store mangler i forhold til universell utforming (UU). 

Deler av sykehuset som bla. Laboratoriene har for lite areal og arbeider under teknisk sett dårlige forhold. 

Dagens sykehus har til sammen 56.000 kvm sykehusareal. Ut fra byggenes alder og at det er gjennomført 
mindre ombygging i eksisterende arealer har de fleste avdelinger mindre areal enn tilsvarende avdelinger ville 
hatt ved nybygg i dag. Generelt medfører dette at sykehuset har en høyere produksjon enn den teoretiske 
arealmangelen skulle tilsi. Standarden er lavere, eksempelvis flersengsrom istedenfor ensengsrom, flere deler 
bad og badene er små og ikke universelt utformet mv. Arealmangelen har ikke bare som årsak lavere standard, 
men også at enkelte funksjoner ikke lar seg innpasse som observasjonssenger, rom for obduksjoner osv. Ved 
investeringer som forutsatt i Multimap-analysen vil sykehuset tekniske og bygningsmessige standard øke og 
bygget vil med normalt vedlikehold kunne driftes frem til 2040. Sykehusets forutsatte produksjon i 2020 
forutsetter etter dagens arealstandard for de ulike avdelingene et areal på ca.72.000 kvm, dvs. en differanse 
på 16.000 kvm. Sykehusets forutsatte produksjon i 2040 forutsetter etter dagens arealstandard for de ulike 
avdelingene et areal på ca. 80.000 kvm, dvs. en differanse på 24.000 kvm. Underkapasiteten i eksisterende 
anlegg vil øke fra 16.000 kvm i 2020 til 24.000 kvm i 2040. Dette medfører at forutsatt produksjon ikke kan 
ivaretas uten en økning av areal dvs. tilbygg. Merk at dette er underkapasiteten forutsatt at arealstandarder 
for nybygg benyttes. I den grad oppgradering og ombygging viser seg å kunne gjennomføres uten at det 
utløser «hovedombygging», vil dagens standarder teoretisk sett kunne videreføres. 
 
Når man i praksis skal gjennomføre en ombygging av eksisterende bygninger som har mindre areal enn man 
planlegger for ved nybygg, vil man på mange områder ikke kunne gjennomføre dagens arealstandarder. Man 
vil likevel kunne oppnå tilfredsstillende løsninger på en del områder men ikke på alle. Utfordringen vil være å 
oppnå tilstrekkelig kapasitet, gode funksjonelle løsninger og god logistikk. Likeledes vil standard for pasienter, 
eksempelvis i sengeområdene bli lavere med større bruk av flersengsrom. 
 
Mangelen på areal som er beskrevet på ca. 24.000 m2, vil for nullalternativet kunne bli mindre når man legger 
lavere standarder og kvaliteter til grunn. 
 
Myndighetskrav 

Alle forskriftskrav gjøres gjeldende for nye bygninger mens det for eksisterende bygninger kan være ulikt hva 
som gjøres gjeldende.  

Det er en spesiell problematikk knyttet til myndighetskrav når det gjelder fornyelse av eksisterende bygg som 
er oppført etter tidligere tiders forskriftskrav og hvilke krav som gjøres gjeldende når det foretas ombygging 
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mange år senere. Det er grunn til å være i tvil om man kan gjennomføre så store tiltak i eksisterende 
sykehus uten at dette formelt er en hovedombygging og at alle forskriftskrav gjøres gjeldende 

Når det gjelder universell utforming er Regjeringens visjon er at Norge skal være universelt utformet innen 
2025. (Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013. 2009) 

Det er grunn til å være i tvil om man kan gjennomføre så store tiltak i eksisterende sykehus uten at dette 
formelt er en hovedombygging og at alle forskriftskrav gjøres gjeldende. 

Ombygging og rehabilitering vil måtte gjøres i etapper og i stor grad påvirke driften av sykehuset. Støy fra 
ombyggingsarealene vil forplante seg til avdelinger i drift, og det må påregnes driftsavbrudd på tekniske 
anlegg i forbindelse med omlegging/nyetablering av teknisk infrastruktur.  

Det vil bli behov for rokkeringsarealer ved ombygging og midlertidig utflytting til provisorier og senere 
tilbakeflytting til ferdig ombygde arealer påvirke produksjonen i sykehuset. 

Fremdrift  

Det er ikke foretatt en nærmere vurdering når det gjelder fremdrift for gjennomføring av nullalternativet. Det 
antas at en gjennomgripende utbedring av sykehuset ut fra må og bør behovene med nødvendige 
provisoriske løsninger vil kunne gjennomføres innenfor en periode på 5 – 7 år. 

Kostnader  

I Multimap undersøkelsen i 2011 ble sykehuset i Haugesund vurdert til å ha et samlet behov for teknisk 
oppgradering av eksisterende bygningsmasse på 785 MNOK. SSB Byggekostnadsindeks angir i perioden 
medio 2011 til medio 2015 en prisstigning på 10,84 %. Prisjustert oppgraderingsbehov har en kostnad på 
870 MNOK.  

Av disse er 610 MNOK strakstiltak som ble definert som «må» tiltak som forutsettes gjennomført innen 2016. 

Det er da ikke medregnet funksjonell oppgradering eller tilpasning til myndighetskrav som ligger utenfor 
konseptfasen å vurdere. 

Sammenfatning 

Den viste investering og manglende kapasitet i nullalternativet, usikkerheten om det vil bli krevet 
hovedombygging fra bygningsmyndighetenes side, manglende universell utforming og behovet for 
funksjonelle ombygging og standardheving for å nå dagens standarder og forskriftskrav for en rekke 
avdelinger karakteriserer alternativet som ikke bærekraftig i et langsiktig perspektiv. 

Nullalternativet er beskrevet ytterligere i Skisseprosjektrapporten. 

11.5 Konsept for Vest- og Nord-alternativet 
Grunnleggende prinsipper for utforming av sykehus 

Sykehus er dynamiske virksomheter og er ofte i endring. Den driftsmessige organisering endres og det er en 
kontinuerlig medisinsk utvikling. I tillegg endres sykehusenes oppgaver og de får ulike posisjoner innenfor 
regionen. Mange av disse forholdene medfører behov for bygningsmessige forandringer av ulike 
størrelsesorden gjennom et sykehusbyggs levetid. 

Generelt er følgende viktig ved utbygging av sykehusprosjekter, og lagt til grunn for skisseprosjektet:  
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• Etablere et utbyggingsmønster som gir en hensiktsmessig og rasjonell drift.  
• Etablere et utbyggingsmønster som tilpasses eksisterende bygninger, tomten, byen samt områdets 

infrastruktur og kommunikasjoner.  
• Etablere et utbyggingsmønster med ”åpne ender”, slik at plasseringer av nøkkelfunksjoner ikke 

sperrer for videre utvikling av sykehuset  
• Etablere gode forbindelseslinjer og integrasjon mellom de ulike hovedfunksjonene  
• Etablere en planløsning som gir grunnlag for hver enkelt hovedfunksjon til å utvikle seg etter egne 

premisser.  
• Utarbeide en samlet plan som er fleksibel og som kan ta opp i seg de løpende endringer som kan 

komme. Skape fremtidig disponibelt tomteareal for senere generasjoners utvikling og endringer. 
• Utvikle et bygningsmessig konsept som er har en rasjonell arealbruk og som er kostnadseffektivt å 

bygge. 
• Utvikle et bygningsmessig konsept som støtter opp under miljø- og energieffektiv bygging og drift. 

Ved utbygging av et eksisterende sykehus på en begrenset tomt vil man ikke kunne optimalisere alle disse 
målsettingene. Det er også ulike kvaliteter i forhold til disse prinsippene i de to alternativene. 

Målsetninger for konseptet  

Ved starten av skisseprosjektarbeidet ble det skissert følgende målsettinger for prosjektet: 

• Hvert nytt byggetrinn skal inngå i en fremtidig helhet og fungere godt både i første trinn og i senere 
trinn. 

• Unngå provisorer og midlertidige løsninger. 
• Redusere flytting internt i eksisterende bygninger  
• Etablere hensiktsmessig generalitet, fleksibilitet og elastisitet i anlegget. 
• Etablere hensiktsmessig adkomst for pasienter, publikum og akutt. 
• Gode energi og miljøløsninger 

 
Generalitet, fleksibilitet og elastisitet 

Det er søkt etablert et sykehusanlegg med vekt på en hensiktsmessig drift og som vil kunne ta opp i seg de 
endringer og den utvikling man vet finne sted i et sykehus i fremtiden. De enkelte deler av prosjektet er søkt 
bygget etter de forutsetninger som gjelder den enkelte delfunksjon. Dette medfører at ikke alle deler av 
sykehuset like enkelt kan benyttes til alle typer funksjoner. 

I prosjektet har man søkt å etablere en bred bygningsform for de tunge behandlingsfunksjonene som 
operasjon, intensiv og oppvåkning, laboratorier mv. og en smal bygningsform for psykiatri sengeposter, 
poliklinikker og kontorer mv. Dette gir generalitet og fleksibilitet. Videre er den tekniske organiseringen 
planlagt slik at tekniske arealer og føringer ikke skal begrense fleksibilitet for arealene og slik at generalitet 
tilfredsstilles på romnivå med lavest mulig tilpasningskostnader og minst mulig forstyrrelser for 
sykehusfunksjoner. 

Når det gjelder elastisitet, eller utvidelse bør utvidelse i utgangspunktet være som tilbygg fremfor påbygg. I 
en trang bymessig tomt som i Haugesund er mulighetene for tilbygg redusert. Følgelig er bygg og tekniske 
areal tilrettelagt for mulig vertikal utvidelse. 

I alternativ Nord er det et gjenstående tomteområde mot syd, dette er disponert til adkomstområde for 
ambulanse, uteområde for akuttpsykiatri samt varemottak. Det kan tenkes seg en begrenset utbygging som 
tillater at disse funksjonene blir liggende med en bygningsmessig overdekning. I dette alternativet er tyngden 
av sykehuset forskjøvet mot nord slik at en utbygging her har mindre god forbindelse til den øvrige delen av 
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sykehuset. I Vest-alternativet vil en kunne foreta et byggetrinn 3 ytterligere mot nord. I begge alternativene 
vil riving av Østblokken og fraflytting av S blokk, gi mulighet for framtidig utbygging i dette området. 

11.6 Sykehuset i byen 
Haugesund sjukehus ligger sentralt i Haugesund sentrum og har en tydelig plass i bybildet.  

Beliggenheten karakteriseres med nærhet og utsikt til Smedasundet og naboskapet med Høgskolen 
Stord/Haugesund i vest, det vernede rådhuset i nord, den trafikkerte Karmsundsgata i øst og det rolige 
eneboligområdet i sør.  

Sykehuset som bygningsanlegg fremstår som større og mer dominerende enn andre bygg i byen, med 
unntak av de store industrihallene ved bryggekanten i Smedasundet. Det oppstår et eget kontekstuelt forhold 
mellom sykehuset med stor skala og byen med en relativt sett mindre skala. Ved utbyggingen av sykehuset 
er det forutsatt at de fleste bygningene skal bestå, i skisseprosjektet har det derfor ikke vært grunnlag for å 
drøfte endring av denne kontekstuelle og byformingsmessige sammenheng. Sykehuset funksjonelle 
utvidelsesbehov og behov for å fornye deler av bygningsmassen gir et betydelig utbyggingsbehov som gir 
begrensete muligheter for en tradisjonell tilpasning til byens skala ved å etablere mindre bygninger.  

Sykehuset er av samfunnets viktigste funksjoner, og det er en rekke positive sider ved å opprettholde den 
sentrale plasseringen fremfor å flytte sykehuset til en annen tomt utenfor byen. Denne sammenhengen 
mellom viktighet og nærhet gir en alminnelig aksept for størrelse og dominans i bybildet. 

I utbyggingen har man så langt det er mulig valgt å følge kvartalsstrukturen, samtidig videreføres bygninger i 
en stor skala. 

Situasjon 

Det bymessige adkomstrommet inn fra Litlasundsgata til sykehuset har en klar retning nord syd med en 
tydelig visuell akse mot vest som etterstrebes videreført i utbyggingen. Denne visuelle aksen vender seg mot 
Smedasundet og havet i vest, og knytter sammen sykehusområdet og Høgskolen. Utsikten mot vest, både 
fra uterom og inne i bygget, er prioritert i utformingen av de ulike alternativene. 

Sykehusområdet ligger på en liten høyde, med en høydeforskjell på 5-6 meter ned til høgskolen og rådhuset. 
Rådhusparken ligger ytterligere noen meter lavere. For at sykehusets nybygg skal være i balanse med 
omkringliggende bygninger etterstrebes det å bygge lavere mot nord i retning rådhuset og høgskolen, mens 
man kan bygge høyere mot sør og i området nær eksisterende bygninger. Det er også ønskelig at nybygg 
trappes ned i høyde mot boligområdet vest for eksisterende vestblokk. 

11.7 Funksjonell beskrivelse 

11.7.1 Scenarier 
Som grunnlag for å vurdere en ny funksjonell hoveddisposisjon av sykehuset for utbyggingen ble det 
utarbeidet en rekke scenarier. Scenariene ble illustrert ut fra kliniske funksjonelle forbindelser, 
nærhetsbehov, kommunikasjonslinjer, kvalitet og standard på eksisterende arealer for de ulike funksjonene 
mv. Rekkefølge i byggetrinn ble også vurdert. Videre ble scenariene vurdert ut fra kostnad for nybygg og 
ombygging og disse kostnadene ble holdt opp mot prosjektets økonomiske rammer.  

Metoden med scenariene ga grunnlag for å styre prosjektet i henhold til de gitte økonomiske rammene. I 
tillegg ga scenariene grunnlag for arbeidet med skisseprosjektet. 
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11.7.2 Hoveddisposisjon 
Sykehusets prioritering av hvilke funksjoner som flyttes til nybygg er gitt av å forbedre dagens situasjon når 
det gjelder arealbehov, standard og funksjonelle sammenhenger. Bla. ligger det en betydelig driftsmessig og 
kvalitativ effekt i å etablere kliniske sentre. Dette gir at utgangspunktet for de to alternativene i nord og vest 
er det samme, det vil si at man har de samme funksjonelle behov som skal løses i begge alternativer.  

Man har ikke sett at ulikheter i egenskapene til to alternativene kan påvirke den funksjonelle 
sammensetningen i sykehuset og gi to prinsipielt ulike disposisjoner.  

Forskjellen som vises er ulikheter i følgekonsekvenser, omfang av nybygg og rehabilitering samt egnethet i 
løsningen generelt. 

Funksjoner i nybygg Nord-alternativet er: 

Tabell 23 Funksjoner i nybygg i Nord-alternativet 

 Byggetrinn 1 Byggetrinn 2 Eksisterende 

Plan U1 Støttefunksjoner og teknikk Parkering Støttefunksjoner, 
sentrallager, varemottak, 
sentrallager mm 

Plan 1 Akuttmottak somatikk og 
psykiatri 

Laboratorier Billeddiagnostikk, diverse 
poliklinikker 

Plan 2 Operasjon Dagoperasjon, div kontorer Intensiv, oppvåkning, 
lunge, kardiologi 

Plan 3 Observasjon, fødestuer Gynekologi/føde, ortopedi, 
kar/mammae 

Barneintensiv, habilitering 

Plan 4  Dialyse, gastrokirurgi/med Urologi, nefrologi, generell 
med., ØNH/Øye 

Plan 5  Geriatri, alderspsykiatri Nevro/slag, HEI/ONK 

Plan 6   Nevro/slag, adm., kjøkken, 
kantine 

Plan 7   Helikopterlandingsplass 

 

Funksjoner i nybygg Vest-alternativet er: 

Tabell 24 Funksjoner i nybygg Vest-alternativet 

 Byggetrinn 1 Byggetrinn 2 Eksisterende 

Plan U2 Støttefunksjoner og teknikk   

Plan U1 Akuttmottak somatikk og 
psykiatri 

Patologi, støttefunksjoner og 
teknikk 

Støttefunksjoner, 
sentrallager, varemottak, 
sentrallager mm 
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Plan 1 Operasjon Dagoperasjon, div kontorer Billeddiagnostikk, diverse 
poliklinikker 

Plan 2 Intensiv, oppvåkning Gastrokirurgi/med, diverse 
kontorer 

Lunge, Hjerte/Medisinsk 
intensiv, alderspsyk. og 
geriatri 

Plan 3 Føde, observasjonspost Gyn/føde, infeksjon Utvidet barneintensiv, 
barneavdeling, habilitering 

Plan 4 Laboratorier Dialyse, ortopedi Urologi, nefrologi, generell 
med., ØNH/Øye 

Plan 5 Laboratorier Onkologi 
(inkl.hematologi/endokrinologi) 

Nevropsykologi / nevrologi 
slag,  

Plan 6   Nevrologi/slag, adm., 
kjøkken, kantine 

Plan 7   Helikopterlandingsplass 

 

11.7.3 Klinisk sentermodell 
De ulike pasientforløp danner de kliniske sentrene. Kliniske sentre samles på en etasje og består av 
sengeområde, poliklinikk, dagbehandling og kontorer med felles ekspedisjon. Publikumsfunksjoner som 
poliklinikker og dagbehandling ligger nærmest publikumsaksen mens sengeområder ligger mer skjermet. Det 
legges vekt på nærhet, samarbeide og god logistikk innenfor hvert klinisk senter. 

 
Figur 5 Eksempel på klinisk sentermodell 
 

Det er i Haugesund sjukehus valgt en løsning der psykiatri integreres med somatikk, flere av de kliniske 
sentrene går derfor på tvers av somatiske og psykiatriske delfunksjoner. Mange av pasientene har 
sykdomsbilder som går på tvers av fagområder og man ser det som hensiktsmessig med nærhet mellom 
aktuelle avdelinger. Eksempler på slike kliniske sentre er akuttmottak både for somatikk og psykiatri, felles 
enhet for alderspsykiatri og geriatri mv.  
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Eksempler på andre kliniske sentre: 

• Nevrologi og nevropsykologisk testlab 
• Hjerte og lunge 
• Gastromedisin og gastrokirurgi 
• Føde, gynekologi, barsel og barn, barneintensiv og kar/mammae 

11.7.4 Ulikheter i Nord- og Vest alternativene 
Alternativ Nord medfører at eksisterende bygg for psykiatri må rives for å etablere byggetrinn 1, eksisterende 
parkeringshus må rives for å etablere byggetrinn 2.  

Dette medfører følgekostnader for midlertidige løsninger for psykiatri, midlertidig parkering og nytt 
underjordisk parkeringsanlegg som erstatning for parkeringshuset. Kommunen krever at nye 
parkeringsplasser ikke etableres som parkeringsanlegg på bakken. I Vest-alternativet beholdes 
parkeringshuset i nord. 

Kostnadene for disse forholdene i Nord-alternativet skal inkluderes i prosjektkostnaden og er del av 
kostnadsrammen. Konsekvensen er at omfang av nybygg og omfang av midler til ombygging er mindre i 
Nord-alternativet enn Vest-alternativet. 

11.8 Tomt og ny reguleringsplan 
Haugesund kommune har stilt krav om at det skal utarbeides ny reguleringsplan for Haugesund sykehus, jfr.  
PBL § 12-1. Denne skal skje som detaljregulering med konsekvensutredning. Krav om denne type regulering 
er hjemlet i PBL § 12-3, jfr. §§ 4-1.  

Haugesund sykehus er definert som bygg for offentlig tjenesteyting. 

I kommuneplanen er sykehuset avsatt til offentlig bebyggelse/ tjenesteyting. Aktuelt planområdet dekkes av 
flere reguleringsplaner, og er i all hovedsak regulert til offentlig bebyggelse med tilhørende veisystem, samt 
noe boligformål i sydvest. Gjeldende planer er av eldre dato, og gir ikke de nødvendige føringer for den 
planlagte utbygging.  

Arbeidet med ny reguleringsplan er startet opp og er planlagt vedtatt 1.kvartal 2017. 

11.9 Landskap, traf ikk og adkomst 
Landskap, trafikk og adkomst 
Hovedfunksjonene for transport for Haugesund sykehus planlegges også i fremtiden med adkomst fra 
vegnettet som i dagens situasjon. Dette gjelder for begge alternativer. Dvs. at ambulansetrafikk, 
økonomi/varelevering, vaskeri og kapell har adkomst fra syd via Stavangergata vest for Karmsundgata. 
Persontransport for pasienter, ansatte og besøkende skjer fra nord via Litlasundgata og Breidablikkgata.  

Det er foreslått en ombygging av sykehusets hovedadkomst som er felles for begge alternativer. For å gi 
bedre plass til de ulike trafikantgruppene, sykkelparkering, buss, taxi og «kiss & ride», er den innerste 
sykehusboligen i Breidablikgata foreslått revet og arealet innlemmet i adkomstområdet. Arealet er vist 
disponert til sykkelparkering og holdeplass/ventesone for buss.  
 
For begge de alternative løsningene er det lagt vekt på adskilte løsninger for varelevering og akuttmottak  
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Gang- og sykkelvegen mellom sykehuset og høgskolen må legges om som følge av sykehusutbyggingen. 
Det legges vekt på å etablere denne som en grønn forbindelse med trær i tråd med kommunedelplan for 
Haugesund sentrum. 
 
I Vest-alternativet vil parkeringshuset i Breidablikkgata beholdes som i dag. I Nord-alternativet etableres nye 
parkeringsarealer på kjellernivå under det nye sykehusbygget vest for Breidablikkgata, med nedkjøring fra 
Breidablikkgata. 

11.10  Infrastrukturanlegg 
Utvendig teknisk infrastruktur for elektro, gass og termisk energi som betjener sykehuset ligger slik til at 
begge nybyggalternativer vil kreve omlegging av utvendig ledningstrasé som ligger vest og syd-vest for 
dagens bygninger. Denne traséen må legges utenom og rundt kollen som ligger vest for dagens sykehus og 
vil medvirke til at denne kollen fjernes. 

11.11  Energi og mil jø 
Som en del av samarbeidsprosjektet «Grønt sykehus – miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten» er det 
utarbeidet en rapport med mål og handlingsplan for bygg- og eiendomsforvaltning: «Miljø- og klimatiltak 
innen bygg- og eiendomsforvaltning i spesialhelsetjenesten». Denne rapporten setter noen overordnede mål, 
som også ligger til grunn for utbygging av Haugesund sykehus. Programdokumentet OTP angir følgelig: 

Helse Vest RHF har vedtatt at denne rapporten skal gjelde for alle nybygg og hovedombygginger i 
helseregionen. (Styresak 118/13 B). I sitt vedtak presiseres at de miljøkrav som i delrapport 2 er skjerpet i 
forhold til gjeldende lover og forskrifter, skal være veiledende med sterk føring om å bli lagt til grunn.  

I denne fasen er det delmålene for energibruk som trenger mest fokus, for at man skal kunne legge til rette 
for løsninger som tilfredsstiller målene. Dette omhandles i kapitlet Energikonsept i denne rapporten. Her 
poengteres det at det fremover i prosjektet må være stort fokus på energieffektiv prosjektering, dersom man 
ikke skal få avvik på delmålene for temaet Energibruk.   

Det beregnede belastningene på miljøet i form av utslipp og iht «Grønt sykehus» er for dette prosjektets nye 
bygg følgende: 

Det er i analysen av alternativene ikke tatt inn 
eksisterende bygningsmasse. Det er inntil videre ikke 
del av dette prosjektet medtatt oppgradering, riving mv 
av eksisterende bygg som påvirker denne analysen.  

I alle senere deler av rapporten er følgelig Vest-
alternativet og Nord-alternativet vurdert som likeverdige 
i forhold til klimagassutslipp. 

Fullstendige rapporter i vedlegg til 
skisseprosjektrapporten. 

 

 
Figur 6 Fordeling av beregnede klimagassutslipp (tonn CO2-
ekvivalenter for byggenes livsløp) for nye arealer for 0-, Vest-, 
og Nord-alternativer ved Haugesund sjukehus. 
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11.12  Bygg og tekniske anlegg 
Bygningsmessige arbeider 

Som utgangspunkt for prosjektet er det lagt til grunn at det benyttes konstruksjoner og materialer som er 
kjente, robuste og har lang levetid. I alle synlige overflater etterstrebes bruk av naturmaterialer. Det er 
etterstrebet et fremtidsrettet anlegg også i bruk av materialer og energiløsninger.  

Bygningens fasader er foreslått med hovedkledning av metallplater aluminium og med vindusfelt av metall, 
større glassfelt som systemfelt i metall og glass. Byggets nedre partier foreslås mot vest å kles med 
forblendet tegl eller stein.  

Byggeteknikk 

Det er tre/fire overordnete målsettinger som er prioritert i forhold til bygningsteknikk; bygningsøkonomi, 
fleksibilitet og generalitet, industriell byggeprosess og rask bygging. Bygningene er delt i to kategorier etter 
funksjon; «lett» konstruksjon som for sengeområder, kontorer med videre og «tung» konstruksjon som for 
operasjon, radiologi, laboratorier, føde osv., dvs. funksjoner som er installasjonstunge og kan ha høyere 
lastkrav for å møte generalitet.  
Konstruksjonene vil videre tilpasses for å ta imot prefabrikkerte romløsninger. 

Akustikk 

Akustikkløsningene for prosjektet fokuserer særskilt på skjerming mot den bymessige støybelastningen og 
helikopterstøy fra akuttmottakets helikopterplattform på taket. Støytiltakene blir medtatt i de nye 
byggetrinnene. 

VVS-teknikk  
Anleggene er løst med følgende hovedprinsipper som målsetting; Høy grad av fleksibilitet og generalitet i 
basis, primær,- og sekundærinstallasjoner, investeringsøkonomi, utnyttelse av eksisterende termisk 
energisentral, energieffektivitet, høykvalitets inneklimaløsninger og hygieneforhold, fleksible og gode 
driftstekniske løsninger og utnyttelse av eksisterende bygningers tekniske løsninger så langt som mulig 
innenfor dagens kvalitetskrav. 

Teknisk hovedstruktur er basert på løsninger som ikke binder opp somatiske funksjonsarealer med store 
sjakter inne i arealene. Løsningen er basert på vertikalt plasserte tekniske rom i arealenes perimeter og 
legges i tekniske tårn som prefabrikkerte og standardiserte rom for hver etasje. 

Elektrotekniske anlegg 

Elektrotekniske anlegg vil i hovedsak bygges opp som autonome anlegg for de nye bygningene. 
Elektroanlegg for eksisterende bygg er nylig oppgradert (2013-15) med trafo, hovedtavler, nødstrøms- og 
reservekraftanlegg.  
 
Basisdelen av anleggene legges med hovedtavler, nødstrøms- og reservekraftanlegg til kjelerplanene i alle 
alternativene. Primæranleggene med føringer fra basisanlegg opp i etasjene termineres i el. tekniske tårn 
som ligger ved siden av vvs-tekniske tårn og fordeles derfra i etasjens horisontale primæranlegg i tekniske 
korridorhimlinger. 

11.13  BIM (Building information model) 
BIM (Building Information Model) eller Bygningsinformasjonsmodell, er en standardisert betegnelse på en 3D 
modell som kan bære informasjonselementer knyttet til objekter. Objekt er et bygningselement eller 
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sammensetting av elementer som kan beskrives geometrisk og produktrelatert informasjon i modellen. 
Forutsetningen er en åpen BIM, som er basert på internasjonal standard betegnet IFC (Industry Foundation 
Classes) og er et åpent, ISO-standardisert dataformat, som kreves brukt i alle offentlige prosjekter. 

Byggherren har en klar og uttalt ambisjon om at prosjektet skal benytte BIM for å oppnå miljø-, kvalitets-, tids 
- og kostnads-effekter i prosjektet, og det er en målsetting for prosjektet at BIM skal øke nytteverdien for 
leietakere og brukere, og redusere bygge- og driftskostnader samt bygg skader vesentlig gjennom bruk av 
BIM. 

BIM skal bidra til økt kvalitet, mer effektiv prosjektering og kommunikasjon på tvers av fag og mellom de 
prosjekterende og byggherre. Videre skal det føre til kvalitetssikring av arbeidsgrunnlaget før bygging og en 
mer effektiv byggeprosess. I forvaltningsfasen skal modellen inneholde definert informasjon om bygg og 
utstyr som skal effektivisere forvaltningsverktøyene som skal brukes i driftsfasen. 

Prosjektet er inntil videre underlagt retningslinjene i Helse Sør-Øst RHFs BIM-og skal etterfølge krav i til 
enhver tid gjeldende versjon av Statsbyggs BIM-manual.  

Fullstendig rapport i vedlegg til skisseprosjektrapporten. 

11.14  Arealoversikt  
Nord-alternativet 

Tabell 25 Nord-alternativet, arealoversikt netto og bruttoareal 

 Byggetrinn 1 Byggetrinn 2 Sum Nord 

 Nettoareal Bruttoareal Nettoareal Bruttoareal Nettoareal Bruttoareal 

Funksjonsareal 4.306 7.247 9.234 15.138 13.540 22.385 

Tekniske arealer, 
tverrgående 
trafikkareal 

 4.564  1.853  6.417 

Parkering  0  4.571  4.571 

Sum m2  11.811  21.562  33.373 
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Vest-alternativet 

Tabell 26 Vest- alternativet, arealoversikt netto og bruttoareal 

 Byggetrinn 1 Byggetrinn 2 Sum Vest 

 Nettoareal Bruttoareal Nettoareal Bruttoareal Nettoareal Bruttoareal 

Funksjonsareal 7.105 11.983 8.290 13.437 15.395 25.420 

Tekniske arealer, 
tverrgående 
trafikkareal 

 2.638  2.329  4.967 

Sum m2  14.621  15.766  30.387 

 

11.15  Kuttl iste 
Det er ikke utarbeidet kuttliste da utviklingen av prosjektet er styrt fra starten av etter kostnadsrammen. Alle 
løsninger er basert på økonomisk bæreevne og prosjektets definerte rammer. I det videre arbeidet med 
forprosjektet vil prosjektet ytterligere kvalitetssjekkes opp mot økonomisk bæreevne, og kuttliste vil bli 
utarbeidet knyttet til det valgte alternativ. I Vest-alternativet kan denne kuttlista knyttes opp mot ombygging, 
mens i Nord-alternativet må det kuttes i nybygg (byggetrinn 2) for å komme innenfor økonomisk bæreevne. 

11.16  Myndighetsbehandling 
Det må utarbeides ny reguleringsplan og dette arbeidet er igangsatt, bakgrunn og forhold for ny 
reguleringsplan er beskrevet i eget kapittel. 

Etter at forprosjektet er ferdigstilt må det på vanlig måte søkes rammetillatelse med senere igangsettings 
tillatelser for selve byggearbeidene med tilhørende tredjepartskontroller. 

Når det gjelder myndighetsbehandling av ombyggingsarbeider i eksisterende bygg er det usikkerhet hva som 
vil bli krevet. Dette vil bli tydeligere i neste fase, og vil arbeides videre med. 
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12 ØKONOMISKE ANALYSER  

12.1 Overordnet kostnadsramme 
De økonomiske rammene som alternativene i konseptfasen har er et resultat av Helse Vest RFH sin 
behandling av Idéfaserapporten og etterfølgende krav til konseptfasen. Da styret i Helse Vest RHF 
behandlet idéfaserapporten i styremøte 8. desember 2014 (sak 135/14) ble følgende presisert i vedtaket: 

3. Styret i Helse Vest RHF godkjenner at planlegging av utbygging av Haugesund sjukehus blir 
vidareført til konseptfase. 

4. I konseptfasen må Helse Fonna ytterlegare dokumentere: 
• I kva grad utbyggingsalternativa er eigna til å løysa dei utfordringane føretaket står overfor 

på kort og lengre sikt. 
• Korleis utbyggingsalternativa vil kunne understøtte ei effektiv drift og god tenesteyting for 

sjukehuset som heilskap 
• Finansiell evne og gjere grundigare berekningar på kost-nytte analyse og 

gevinstrealiseringspotensiale knytt til prosjektet, og såleis ta ned risiko knytt til berekning av 
økonomisk og finansiell berekraft. 

  
Beregningene av helseforetakets økonomiske bæreevne har vært førende for vurderinger knyttet til 
scenariotenking og hovedfunksjoner i nytt og eksisterende bygg. Den overordnede kostnadsrammen for 
prosjektet er på denne bakgrunn utarbeidet av Helse Fonna HF med utgangspunkt i helseforetakets 
bæreevnevurderinger. Ved godkjenning av mandatet for konseptfasen ble rammen satt til 2,8 mrd. kr (2014-
kr) fordelt på 1,5 mrd. til byggetrinn 1 (ved ferdigstillelse i 2020) og 1,3 mrd. kr til byggetrinn 2 (ved 
ferdigstillelse i 2030). 

Etter bearbeiding av prosjektet gjennom konseptfasen er det gjort noen justeringer av kostnadsrammen 
både ift tidspunkter for ferdigstilling per byggetrinn og øvre kostnadsramme. Det er gjennom utviklingen av 
bl.a. skisseprosjektet kommet fram at det i tillegg til nybygg vil være nødvendig med vesentlig ombygging i 
eksisterende bygg. Dette er ombygging som må gjennomføres som en forlengelse av byggetrinn 1. Ved å ta 
dette ombyggingsbehovet med i byggetrinn 1, vil en også kunne raskere kunne realisere både kvalitative og 
økonomiske gevinster, og dermed få et bedre grunnlag fram til byggetrinn 2. På denne bakgrunn godkjente 
styringsgruppen i sak 69-2015 å utvide byggetrinn 1 til å omfatte en ombygging som følger rett etter 
ferdigstilling av nybygg. PÅ denne bakgrunn foreligger det følgende vurdering av den samlede 
kostnadsrammen i styringsgruppesak 69-2015: 

Utvidelse av byggetrinn 1 innebærer en forlengelse av byggetrinnet med en 
ombyggingsperiode/sammenkobling fra 2021 til og med 2023. Planlagt ferdigstillelse av selve 
nybygg-kroppen vil fortsatt være i 2020. Ved å ta nybygg og ombygging under samme byggetrinn 
unngås en ekstra demobilisering/mobilisering av prosjektorganisasjonen. For å kunne øke 
investeringen i byggetrinn 1, må en redusere de planlagte investeringene for årene 2020 til 2023, fra 
80 MNOK til 70 MNOK pr år. 70 MNOK er investeringsnivået som allerede er lagt inn 
langtidsbudsjettet for 2018 til 2019. I tillegg må en øke gevinstrealiseringen for nybygget i byggetrinn 
1 med 5 MNOK. Med disse tiltakene kan en øke investeringene i byggetrinn 1 fra 1 300 MNOK til 
1 750 MNOK i 2014 kroner. Rammen for selve nybygg-kroppen 2018-2020, vil fortsatt være 1 300 
MNOK. Dernest må det foregå en nødvendig ombygging for resterende sum, før en kan 
sammenkoble nytt bygg med eksisterende bygningsmasse fullt ut. For 
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ombyggingen/sammenkoblingen 2021-2023 har en beregnet 150 MNOK pr år, totalt 450 MNOK. 
Med utvidelse av byggetrinn 1 vil en måtte utsette byggetrinn 2 i 3 år til 2030 (2030 – 2032) 

På denne bakgrunn foreligger følgende samlede kostnadsramme som utgangspunkt for prosjektet (i mill. kr 
korrigert til prisnivå 1. juli 2015): 

Tabell 27 Beregnet kostnadsramme i mill. 2015-kr 

 

12.2 Kostnadskalkyle – prosjektkostnad  

12.2.1 Generelt om kostnadskalkylen 
Kalkylen følger Finansdepartementets begrepsapparat for kvalitetssikring av kostnadsoverslag, se figuren 
under.  

 

 
Figur 7 Finansdepartementets «Felles begrepsapparat for kostnadsoverslag» 
 

Kalkylen følger oppsettet i NS 3453:1987, Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt. Hovedkonti, det vil si 
kapittel 2-7, følger underinndelingen fra NS 3451:2009, Bygningsdelstabellen.  

Kalkylen i post 2-7 inneholder både de elementer og kvadratmeterpriser som er beregnet, det vil si 
«grunnkalkyle», samt en andel for uspesifisert ("vi vet vi har glemt noe men ikke hva") for å oppnå 
«basiskostnad». Denne andelen varierer for de ulike fagene avhengig av kalkylemetode. Typisk er det lagt 
inn en prosentsats på grunnkalkylen for de disipliner som mengdeberegner elementer, mens der arealpriser 
basert på erfaringer er benyttet antas uspesifisert å ligge i disse.  

Postene 1, 8 og 9, samt brukerutstyr, riving, finanskostnader og kunst er også tatt med i kalkylen.  

Kostnadsramme byggetrinn 1 (nybygg inkl. 
tilkopling eksisterende bygg ferdig 2020, 

ombygging ferdig 2022)

Kostnadsramme 
byggetrinn 2 (oppstart 

2030, ferdig 2032)

SUM

1 797 1 540 3 337
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Det er ikke lagt inn andeler for usikkerheter i mengder og enhetspriser eller usikkerheter i forhold til marked, 
entrepriseform, etc. ("forventede tillegg", se figur over). Dette ivaretas i usikkerhetsanalysen. Forutsetninger 
for dette er derfor ytterligere beskrevet i usikkerhetsanalysen.  

12.2.2 Forutsetninger 
I kalkylen er det forutsatt at prosjektet gjennomføres i to byggetrinn. Det er valgt prisnivå for 1. juli 2015. 

I kalkylen er det forutsatt at prosjektet gjennomføres med en hovedentreprisemodell der: 

• Hovedentreprenøren utfører de bygningsmessige arbeider selv eller med egne underentreprenører 
• Utendørsarbeidene (post 7) utføres som underentreprise 
• De tekniske arbeidene (postene 3 – 6) utføres som sideentrepriser. 

Det bemerkes imidlertid at det, bl.a. grunnet konkurransehensyn, allikevel kan bli aktuelt å dele opp 
bygningsmassen i flere entrepriser. Dette bør ivaretas i usikkerhetsanalysen og den videre 
prosjektutviklingen.  

Rigg og drift er lagt til konto 1 (entreprenørens administrasjon, stillaser, gjerder, brakker, mm).  

Bygningsmessige hjelpearbeider for postene 3 – 6 er medtatt i post 18, det skilles på fag. Branntetting er 
skilt ut i egne poster.  

Riving av bygninger og klargjøring av tomt er medtatt i konto 92. Lokalisering og fjerning av eksisterende 
kabler og ledninger på tomta er inkludert i kostnadsoverslaget. Det forutsettes ingen forurensede masser på 
tomten. 

Kostnader for brukerutstyr er hentet fra oppdatert Hovedprogram utstyr (HPU).   

Selve kalkyletallene kommer fram i kapittelet nedenfor om usikkerhetsanalyse, og i skisseprosjektrapporten. 

12.2.3 Metode 
Estimatet er basert på: 

• Mengdegrunnlag / kalkulerte mengder 
• Estimerte enhetskostnader for kalkulerte mengder 

Mengdegrunnlaget er utledet av tegninger og skisser for de respektive fag. Med bakgrunn i denne er 
kostnadsestimatet utarbeidet fra ulike innfallsvinkler: 

• Iht. Prisboka 2015/Calcus 
• Arealbaserte estimater (i hovedsak for tekniske systemer) 
• Enhetsbaserte estimater 

12.3 Usikkerhetsanalyse 
Det er gjennomført en kvantitativ usikkerhetsanalyse av prosjektets investeringskostnader. Analysen er 
basert på basiskalkyler utarbeidet av prosjektet og det er gjennomført en heldags fellessamling med 
prosjekteier, brukere, prosjektledelse og prosjekterende den 9. desember 2015. Atkins har vært engasjert i 
gjennomføringen av selve analysen. Analysen er dokumentert i vedlegg 7. Nedenfor følger sammendrag 
med hoved konklusjoner av usikkerhetsanalysen. 
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12.3.1 Forutsetninger 
Analysen er basert på en del standard forutsetninger for usikkerhetsanalyser, og dette er dokumentert i 
vedlegg 7, rapport for usikkerhetsanalysen. Noen viktige forutsetninger er:  

• Analysen dekker ikke større premissendringer 
• Analysen er basert på 2015-kroner, det er ingen indeksering videre frem til byggeperioden 
• Usikkerhet i bevilgninger er ikke inkludert 

12.3.2 Basiskalkyler 
Usikkerhetsanalysen er basert på følgende basiskalkyler, inkludert mva. i 2015-kroner.  

Tabell 28 Basiskalkyler Vest- og Nord-alternativet 

 

I basiskalkylen inngår nybygg, tilkobling til eksisterende bygg og ca. 100 mill. kr til ombygging. 

12.3.3 Hovedresultater 
Hovedresultater for begge alternativene Vest og Nord og begge byggetrinn, avrundet til nærmeste 10 mill. 
kroner, er gjengitt i tabellen nedenfor. 

Kalkylen for Vest-alternativet gir en forventet prosjektkostnad (P5022) inkludert brukerutstyr på 2,388 mrd. 
kroner og for Nord-alternativet 2,770 mrd. kroner (prisnivå juli 2015, og basert på skisseprosjektets areal). 

Kostnadsramme (P8523) er for Vest-alternativet beregnet til 2,851 mrd. kroner og for Nord-alternativet 3,404 
mrd. kroner (basert på skisseprosjektets areal). Det innebærer at for å inneha 85 % sikkerhet mot 
overskridelse er det, basert på dagens kunnskap om prosjektet, behov for å ha en usikkerhetsavsetning 
utover forventet prosjektkostnad P85 på ca. 460 mill. kroner for Vest-alternativet og ca. 630 mill. kroner for 
Nord-alternativet. Usikkerhetsavsetningen gir da et påslag på knapt 20 % i Vest-alternativet og ca. 23 % i 
Nord-alternativet (begge byggetrinn sett under ett, dette varierer litt mellom byggetrinnene). 

Vedlegg 7 viser prosess og metode for dette. Vi har benyttet Atkins Norge til å gjennomføre 
usikkerhetsanalysen. Rapporten som utgjør vedlegg 7 konkretiserer mer hvordan dette er gjennomført enn 
sammendraget i konseptrapporten. Det er en standard usikkerhetsanalyse der det defineres 
forventningsverdier, avvik oppover og nedover i ett av ti tilfeller, og så beregnes et spenn ut ifra dette. Dette 
gir en forventet kostnad og estimat for bl.a. såkalt p85-nivå. 

Nedenfor vises resultatet av analysen i tabellen og i form av en sannsynlighetskurve (S-kurve). Av kurven 
kan man lese av sannsynligheten for et gitt kostnadsnivå eller omvendt; kostnaden ved en gitt sannsynlighet. 

                                                      

 

22 P50 betyr forventet prosjektkostnad, dvs. den prosjektkostnad hvor det er like sannsynlig at resultatet blir lavere som høyere enn denne 
kostnad (eller vice versa). 

23 Se forrige fotnote. Ved p85 er det en forventet prosjektkostnad pluss en avsetning for usikkerhet som gjør at det vurderes om 85 % 
sikkerhet for at resultatet blir lavere enn p85, og da følgelig 15 % sannsynlig at det blir høyere. 

 

Vest Nord
BT1 1 122 354 330 1 105 203 443
BT2 1 061 161 955 1 352 989 194
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Tabell 29 Resultater fra usikkerhetsanalysen fordelt på alternativ og byggetrinn, alle tall i MNOK 1) 

 
1)  Sum-tallene (Vest totalt og Nord totalt) avviker fra den adderte summen av byggetrinn 1 og 2 fordi disse er statistiske verdier for hvert 
byggetrinn og for totalen. 
 
Det totale usikkerhetsspennet (der det er tatt hensyn til summen av usikkerhet på estimater, generelle 
forhold og hendelser) for prosjektkostnadene for Vest byggetrinn 1 er vist med blå kurve i figuren nedenfor. 
Figuren viser kostnadene i form av en S-kurve, som angir akkumulert sannsynlighet i prosent (y-aksen) for at 
den endelige totalkostnaden er lik eller lavere enn en tilhørende verdi på x-aksen (mill. kr).  
Den røde vertikale streken viser basiskalkylen, jf. figuren nedenfor. 

 
Figur 8 S-kurve Vest-alternativet, byggetrinn 1 
 
Tornadodiagrammet i figuren nedenfor viser usikkerhetselementene i sortert rekkefølge iht. det enkelte 
element sitt relative bidrag til total usikkerheten der;  

Vest BT1 Vest BT2 Vest Totalt Nord BT1 Nord BT2 Nord Totalt
Basis 1 122 1 061 2 184 1 105 1 353 2 458

Forventningsverdi 1 233 1 175 2 408 1 253 1 541 2 790
10 % 956 911 1 875 909 1 129 2 051
15 % 1 009 955 1 972 972 1 201 2 174
35 % 1 141 1 086 2 239 1 134 1 408 2 533
50 % 1 223 1 169 2 388 1 240 1 529 2 770
65 % 1 311 1 251 2 559 1 349 1 653 3 011
70 % 1 343 1 282 2 619 1 390 1 698 3 097
85 % 1 464 1 395 2 851 1 544 1 887 3 404
90 % 1 522 1 451 2 956 1 616 1 964 3 556

P50 minus Basis 101 108 204 135 176 312
P85 minus P50 241 226 463 304 358 634

Standardavvik 17 % 18 % 17 % 21 % 20 % 21 %
Sannsynlighet for Basis 32 % 30 % 31 % 31 % 29 % 31 %
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• 0-linjen (vertikal linje) refererer seg til basiskostnaden  
• (G) - står for generelle forhold (usikkerhetsdrivere)  
• (E) står for estimatposter fra kalkylen  
• (H) står for hendelsesusikkerhet  
• Høyre side: trusler/ nedside  
• Venstre side: muligheter/ oppside  

 
Alle estimatusikkerhetselementer med beskrivelser og kvantifisering er vist vedlegg 7, Bilag B, mens 
hendelsesusikkerhet og usikkerhetsdrivere er drøftet i vedlegg 7, kapittel 4.  
 
De ti viktigste bidragene til usikkerhetsbildet er vist i figuren under. 
 

 
Figur 9 Tornado Vest-alternativet, byggetrinn 1 (tall i MNOK) 
 

12.3.4 Vurdering av resultatet 
Foreliggende prosjekt er i konseptfasen, hvor to ulike hovedalternativer er utredet. Det er et stort og 
komplisert prosjekt med nybygg og rehabilitering på en trang tomt sentralt i et bysentrum.  
Analysen viser relative standardavvik (et mål på usikkerhet) på henholdsvis 17 % og 21 % for Vest- og Nord-
alternativene. Denne forskjellen er rimelig ut i fra diskusjoner i fellessamlingen. Usikkerheten er dominert av 
de store usikkerhetsdriverne markedsusikkerhet, prosjektutvikling og endringer etter kontrakt.  
For store, kompliserte byggeprosjekter i forprosjektfasen er Atkins’ erfaring at relativt standardavvik ligger i 
størrelsesorden 15-19 % og at standardavvik i tidligere faser typisk vil ligge over 20 %. Foreliggende 
analyser viser med andre ord et standardavvik som er relativt moderat i forhold til prosjektets karakteristika 
og fase. Dette begrunner i at prosjektet i stor grad er kostnadsstyrt. Det ses også at sannsynligheten for at 
basiskalkylene er tilstrekkelige er på over 30 %. Dette viser en høy grad av tillit til disse kalkylene. 
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12.4 Samlet vurdering av prosjektkostnad (styringsmål og kostnadsramme)  

12.4.1 Generelt 
Vurderingen av forslag til styringsmål og kostnadsramme baseres på informasjonen i foreliggende 
kostnadskalkyle for basiskostnad, samt informasjonen fra usikkerhetsanalysen. Det er vanlig å fastlegge 
styringsmålet med utgangspunkt i p50-estimatet fra usikkerhetsanalysen og kostnadsrammen med 
utgangspunkt i p70 eller p85-estimatet fra usikkerhetsanalysen. Det mest vanlige er at kostnadsrammen 
knyttes til p85-estimatet, men den settes i noen tilfeller lavere, bl.a. knyttet til at det foreligger en realistisk og 
betydelig kuttliste som kan sikre kostnadsstyringen av prosjektet. 

I dette tilfellet er det valgt å legge p50 og p85-estimatene til grunn for vurdering av hhv. styringsmål og 
kostnadsramme. Dette vil gi en trygg basis for kostnadsstyringen av prosjektet. I tillegg ligger det en mulig 
kuttliste knyttet til at ombyggingen kan begrenses, og ved at disse følger etter nybygg i tid, sikrer de 
gjennomførbarhet av kuttlisten. Ut fra dette kunne det også vært forsvarlig å benytte p70 som 
kostnadsramme, men p85 er likevel benyttet. 

For samlet ombyggingsbehov og for 0-alternativet foreligger det ikke tilsvarende kostestimater basert på 
usikkerhetsanalyse. Det er gjort kostnadsvurderinger basert på teknisk oppgradering, og ombygging i tre 
ulike ombyggingsklasser (lett, middels og tung). Kostnadsvurderingene er gjort basert på begrepet «forventet 
kostnad» (grunnkalkyle, uspesifiserte kostnader og forventede tillegg). Avsetning for usikkerhet er beregnet 
med utgangspunkt i differansen mellom p50 og p85 for nybygg (ca. 20 %). Selv om den grunnleggende 
estimatusikkerheten er noe større her enn for nybygg, og også styringsmuligheten ved å tilpasse omfanget 
av ombygging større, slik at dette vurderes som en akseptabel tilnærming. I praksis er ombygging tilpasset 
differansen mellom kostnadsramme for nybygg og samlet tilgjengelig kostnadsramme for prosjektet. Ideelt 
sett, ut fra hva det vill være ønskelig å bygge om, ville ombyggingsbehovet i begge tiltaksalternativene 
overstige tilgengelig kostnadsramme. 

12.4.2 Nybygg og tilkopling til eksisterende bygg 
Basert på forutsetningene beskrevet ovenfor blir forslaget til styringsmål og kostnadsramme slik som vist i 
tabellen nedenfor. 

Tabell 30 Styringsmål og kostnadsramme (MNOK). 

 

Som det framgår vil Nord-alternativet gå ut over kostnadsrammen for byggetrinn 2 og samlet før det er lagt 
inn noe ombygging. 

12.4.3 Samlet styringsmål og kostnadsramme for tiltaksalternativene med spesifisering av nybygg og 
ombygging 

Nedenfor følger forslag til styringsmål og kostnadsramme per byggetrinn og samlet. I tillegg vises en 
inndeling som spesifiserer kostnader til nybygg inkl. tilkopling til eksisterende bygg i en kolonne (Nyb) og 
ombygging i en kolonne (Omb). 

Tallene viser at Nord-alternativet «sprenger» kostnadsrammen samlet og i byggetrinn 2. 

Vest BT1 Vest BT2 Vest Totalt Nord BT1 Nord BT2 Nord Totalt
Styringsmål (p50) 1 500 1 289 2 789 1 451 1 412 2 863
Kostnadsramme (p85) 1 797 1 540 3 337 1 797 1 743 3 540
Beregnet kostnadsramme fra 
helseforetaket (inkl. ombygging) 1 797 1 540 3 337 1 797 1 540 3 337
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Tabell 31 Beregnet kostnadsramme og styringsmål Vest- og Nord-alternativet, fordelt på byggetrinn 1) 2) 

 
1) Sumtallene (Vest totalt og Nord totalt) avviker litt fra usikkerhetsanalysen da byggetrinn 1 og 2 her er summert direkte uten å foreta 
statistisk korreksjon for sammenhengen mellom trinnene i denne oppstillingen 
2) I Nord-alternativet, nybygg, overstiges kostnadsrammen både i byggetrinn 2 og samlet, allerede før ombygging er tatt med. 
Ombyggingsbehovet i Nord-alternativet er derfor bare vist med forventet kostnad og inklusiv avsetning for usikkerhet uten å vurdere om 
disse tallene kan modifiseres. 

12.5 Alternativ anvendelse av eksisterende anlegg 
Prosjektet er en utvidelse av eksisterende sykehus i Karmsundgata. Eksisterende bygg benyttes i det 
vesentlige videre. Nybyggene i alternativene Nord og Vest er utvidelser av anlegget som en nødvendig 
økning av kapasitet, bedring av funksjonalitet og økning av standard. 

Av eksisterende bygninger er Øst-blokken og Syd-blokken i dårligst stand og disse foreslås faset ut. Øvrige 
bygninger rehabiliteres og bygges om i ulik grad og over ulikt tidsrom i de to alternativene, slik som 
beskrevet i prosjektet. 

I tråd med strategien om at det skal flyttes ut av hele bygg, tømmes Øst- og Syd-blokken for 
sykehusfunksjoner og byggene fases ut. I begge alternativer forutsettes imidlertid at de delvis benyttes 
videre til byggetrinn 2 står ferdig. Patologi flytter ikke før i andre byggetrinn, slik at avdelingen blir værende 
igjen i Øst-blokken. I Syd-blokken vurderes om man kan etablere midlertidige obduksjonssaler, som man 
ikke har i dag, der hvor operasjon har flyttet ut. Videre vurderes det om den vestre delen av Syd-blokken kan 
benyttes til støttefunksjoner og utvidelsesareal for funksjoner i Vestblokk.  

M blokken vil i Vest-alternativet bygges om til lettere funksjoner som kontor, møterom, undervisning, 
forskning. 

Det er ikke vurdert om arealene kan anvendes til andre funksjoner enn sykehusformål som alternativ 
anvendelse. Dette vil neppe være hensiktsmessig. På sikt representerer området hvor Øst- og Syd-blokken 
ligger et senere utvidelsesområde for sykehuset. 

12.6 Om 0-alternativet 

12.6.1 0-alternativet i idéfasen 
I idéfaseutredningen ble det bl.a. sagt følgende om 0-alternativet: 

«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.  

Nyb Omb Sum Nyb Omb Sum Nyb Omb Sum Nyb Omb Sum Nyb Omb Sum Nyb Omb Sum
Styringsmål (p50) 1 223 277 1 500 1 054 235 1 289 2 277 512 2 789 1 240 211 1 451 1 412 0 1 412 2 652 211 2 863
Kostnadsramme (p85) 1 464 333 1 797 1 258 282 1 540 2 722 615 3 337 1 544 253 1 797 1 743 0 1 743 3 287 253 3 540
Beregnet kostnadsramme fra 
helseforetaket (inkl. ombygging) 1 797 1 540 3 337 1 797 1 540 3 337

Nord Byggetrinn 2 Sum Alternativ nordVest Byggetrinn 1   Vest Byggetrinn 2 Sum Alternativ vest   Nord Byggetrinn 1
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Foretaket la dermed i idefasen til grunn 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.» 

Det ble også i dette 2020-perspektivet konkludert med at  

«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 %)». 

Videre ble det pekt på følgende: 

• 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 m
2 
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. 

12.6.2 Prinsipielle tilnærminger til 0-alternativet 
Basert på kravene i Helsedirektoratets veileder for tidligfaseplanlegging (2011) er det utarbeidet et null-
alternativ. Nullalternativet tar utgangspunkt i fortsatt drift i eksisterende sykehusbygninger, og at disse skal 
utnyttes for å dekke befolkningens fremtidige behov for spesialisthelsetjenester. Utredningen klarlegger 
nødvendige tiltak i bygningsanleggene og vurderer nødvendige investeringer. 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.  

Det er to prinsipielle tilnærminger til hva 0-alternativet innebærer: 

1. En utsettelse av beslutningen (f.eks. 3-5 år) om gjennomføring av ett av tiltaksalternativene. 
2. En alternativ tilnærming i tidsperspektivet for planen (her til 2040) der investeringen minimaliseres, og 

maksimalt av eksisterende bygg benyttes. 

Utredningen knyttet til den første tilnærmingen baserer seg bl.a. på tidligere utredninger (Idefaserapporten 
fra 2014 og Multimap analysen fra 2011), jf. også nærmere omtale i skisseprosjektbeskrivelsen. 
Nyanseringen som er gjort sammenlignet med idéfaserapporten er at siden nybygget under ingen 
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omstendighet vil være ferdig før 2020, så vil en «utsettelsestilnærming» måtte innebære at ferdigstilling av 
nybygg ikke kommer før 2023-2025. Beregningsmessig legger vi 2025 til grunn. 

Dersom 0-alternativet skal ses i et 2040-perspektiv, er det viktig å være oppmerksom på at man i 2040-
perspektiv også kunne ha vurdert et samlet nytt bygg i stedet for nåværende Haugesund sykehus. I så fall 
ville den utbyggingen som nå utredes med tilbygg trolig blitt sett på som 0-alternativet. Derfor er det å 
«konstruere» et annet 0-alternativ til de to tiltaksalternativene som nå utredes i 2040-perspektiv, noe som 
naturlig nok vil gi et resultat som er tilnærmet likt tiltaksalternativene. Den modifikasjonen av 
tiltaksalternativene som teoretisk kan vurderes er mindre eller ingen evakuering av eksisterende arealer, og 
videreføring av dagens funksjonelle standard i eksisterende bygg. Dvs. nybygg tilsvarende 
aktivitetsøkningen i perioden. Videre må det da forventes behov for tung ombygging av de arealene som 
tømmes i tiltaksalternativene, og full teknisk oppgradering av resterende arealer. Det understrekes at dette i 
praksis vil være vanskelig å gjennomføre uten ytterligere avlastningslokaler i ombyggingsperioden, og at 
kostnadsusikkerheten vil være stor. Driftsgevinster kan bare forventes i begrenset grad (isolert for funksjoner 
i nye bygg) da den funksjonelle sammenhengen i sykehuset ikke kan optimaliseres, og driftsulempene under 
ombygging vil bli omfattende. Ut fra dette forventes det at de driftsgevinster som kommer i nybyggdelen i 
beste fall vil veie opp for driftsulempene som følge av oppgradering og ombygging med sykehus i drift. 

En annen tilnærming kunne være å holde aktiviteten i Haugesund sjukehus konstant, oppgradere 
eksisterende bygg, og la andre sykehus dekke aktivitetsøkningen. Dette er ikke det ikke gjort beregninger 
for, da det legges til grunn at heller ikke andre sykehus i området har bygningsmessig kapasitet til å dekke 
opp dette uten nybygg, og at disse derfor ville måtte investere i et tilsvarende tilleggsareal som i Haugesund. 
Dermed oppnås det ikke noen gevinst verken på HF- eller RHF-nivå av en slik tilnærming, bare lengre 
avstand mellom befolkning og sykehus. 

For ytterligere vurderinger ift 0-alternativet henvises det til omtale i skisseprosjektet, sammendrag av 
skisseprosjektet i denne konseptrapporten, og til idéfaserapporten.  

Idéfaserapporten omtalte et investeringsbehov på 571 mill. kr (2014-kr) fram til 2020. Det er forutsatt at man 
kan unngå denne investeringen dersom det vedtas et tiltaksalternativ.  

12.6.3 Investeringsbehov i 0-alternativet ved de to ulike tilnærmingene 

0-alternativet - Utsettelsesalternativet: 

Jf. beskrivelsen i skisseprosjektet der teknisk oppgradering ved en utsettelse av nybygg med 3-5 år er 
beregnet til 870 mill. kr. Dvs. at med opprettholdelse av drift i dagens lokaler til 2025 må det oppgraderes for 
ca. 870 mill. kr (forventet kostnad). I tillegg kommer usikkerhet i å gjennomføre driften under så omfattende 
oppgradering, og usikkerheten knyttet til løsning av manglende kapasitet pga. befolkningsendringer. Med en 
avsetning for usikkerhet på 25 % ville dette gitt 1.088 mill. kr i «teoretisk kostnadsramme». 

0-alternativet i 2040-perspektiv 

I skisseprosjektbeskrivelsen er det beskrevet to tilnærminger ift behov for nybygg:  

3. Den teoretiske arealforskjellen mellom dagens areal og nytt areal med nybyggstandard (24.000 kvm) 
4. Den teoretiske forskjellen mellom dagens areal og 2040 basert på videreføring av dagens 

arealstandard (8000 kvm). 

Realiteten vil ligge et sted mellom disse to ytterpunktene. Nybyggbehovet er nedenfor vurdert ut ifra at de 
arealene som planlegges tømt i 2040 i tiltaksalternativene (Øst-blokk, Syd-blokk, T-blokk og vaskeri) som 
utgjør ca. 14.500 kvm, ikke tømmes, men underkastes tung ombygging. Da blir gjenstående nybyggbehov 
ca. 15.500 kvm. 



                                                               

 

 

107 

 

Arealkostnad for nybygg er basert på p50, gjennomsnitt for Vest, byggetrinn 1 og 2. Arealkostnad for tung 
ombygging er basert på 75 % av nybyggkostnad. 

Ved denne tilnærmingen får vi følgende investeringsbilde: 

Tabell 32 Investeringskostnader i 0-alternativet ved tidsperspektiv 2040 

 

Med en avsetning for usikkerhet på 25 % ville dette gitt en «teoretisk kostnadsramme» på 3.276 mill. kr, dvs. 
nesten likt med den beregnede kostnadsrammen for tiltaksalternativene på 3.337 mill. kr.  

I tillegg er det noen av usikkerhetsområdene som bør understrekes: 

• Tung ombygging vil trolig kreve rokeringsarealer i ombyggingsperioden. Et tilsvarende leieareal leid i 
to år vil koste rundt 60 mill. kr (2000 kr/kvm). I tillegg kommer flytte- og ulempekostnader. 

• Teknisk oppgradering vil også skape betydelige driftsulemper, med risiko for redusert kapasitet 
og/eller ekstra kostnader. 

• Teknisk oppgradering kan bli så omfattende at det vil utløse nye forskriftskrav på områder som gjør 
at det i tillegg kommer betydelig ombygging. 

I sum betyr dette at et 0-alternativ i et 2040-perspektiv, vil være vesentlig dårligere og trolig minst like 
kostbart som det beste tiltaksalternativet. 

12.7 Finansiering 

12.7.1 Overordnet om finansiering 
Finansieringsplanen viser hovedtrekkene i planen for finansiering av forventet prosjektkostnad. Det som skal 
finansieres er prosjektets samlede kostnad (p85, prisnivå medio 2015) inklusiv de byggelånrentene som vil 
påløpe.  

Investeringen finansieres 70 % med lån fra staten og 30 % med egenkapital. I planleggings- og 
byggeperioden for byggetrinn 1 er forutsatt med 2,1 % byggelånrenter i 2016 som økes med 0,1 % hvert år. I 
tilbakebetalingsperioden er beregnet med 3 % fast rente. Når det gjelder byggetrinn 2 er beregnet med 3 % 
fast rente i planleggings- og byggeperioden samt tilbakebetalingsperioden. I tillegg kommer prisstigning i 
hele planleggings- og byggeperioden.   

I byggetrinn 1, for begge alternativer er det forutsatt med at kostnader i planleggingsperioden samt 
ombyggingskostnader finansieres med egenfinansiering. Lånet fra HOD er derfor brukt for å dekke 
kostnader i byggeperioden. I byggetrinn 2 er det forutsatt flat låneprofil gjennom hele planleggings- og 
byggeperioden samt ombyggingsperioden.  

 

 

Investeringstiltak MNOK
Nybygg, 15.500 kvm, 1 161
Tung ombygging 14.500 kvm 815
Teknisk oppgradering (av 41.500 kvm) 645
SUM forventet kostnad 2 621
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Tabell 33 Investering og lånopptak per alternativ, byggetrinn 1 (MNOK). 

 

Tabell 34 Investering og lånopptak per alternativ, byggetrinn 2 (MNOK). 

 

12.7.2 Oppsummering brutto og netto finansieringsbehov inkl. byggelånsrente 
Sammenstilling av prosjektkostnad (p50, inkl. byggelånrenter) med fordeling på HOD-lån og 
egenfinansiering er vist i tabellen under.  

Tabell 35 Samlet investeringkostnad fordelt på lån og egenfinansiering (MNOK.*) 

 
*) I Nord-alternativet er tallene basert på kostnadsramme (p85) ut fra kalkyle for byggetrinn 2, selv denne overstiger tilgjengelig 
kostnadsramme (selv uten ombyggingskostnader i byggetrinn 2). Dersom Nord-alternativet skulle velges, må enten byggetrinn 2 kuttes 
ned, eller helseforetakets kostnadsramme økes. 

12.7.3 Prisstigning i planleggings- og byggeperioden 
Alle øvrige tall i denne rapporten vises i faste 2015-priser i tråd med forutsetningene i prosjektkalkylen. 
Tabellene nedenfor viser effekten på prosjektkostnaden når prisstigning er inkludert. Her er det lagt en 
forutsetning om 3 % gjennomsnittlig prisstigning i planleggings- og byggeperioden. 

Tabell 36 Prosjektkostnad p85 i løpende priser ved 3 % prisstigning per år, byggetrinn 1 (MNOK). 

 
Tabell 37 Prosjektkostnad p85 i løpende priser ved 3 % prisstigning per år, byggetrinn 1 (MNOK). 

 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Sum
Investering 29 73 373 615 373 111 111 111 1 797
Lånopptak 0 0 345 568 345 0 0 0 1 258
Investering 8 62 278 479 479 239 127 127 1 797
Lånopptak 0 0 237 408 408 204 0 0 1 258

Vest

Nord

Alternativ

2028 2029 2030 2031 2032 2033 Sum
Investering 6 44 252 478 478 282 1 540
Lånopptak 4 31 176 335 335 197 1 078
Investering 9 61 349 662 662 0 1 743
Lånopptak 6 43 244 464 464 0 1 220

Nord

Alternativ

Vest

Finansiering av samlet investering Vest BT1 Vest BT2 Sum Vest Nord BT1 Nord BT2 Sum Nord 
Investingsbeløp i 2015 kr. (p85, inkl. byggelånrente) 1 797 1 540 3 337 1 797 1 743 3 540
Lån - HOD 70 % 1 258 1 078 2 336 1 258 1 220 2 478
Egenfinansiering 30 % 539 462 1 001 539 523 1 062

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Sum
Investering inkl. byggelånrente 29 73 378 630 401 111 111 111 1 844
Prisstigning 1 4 35 77 59 22 26 30 253
Sum 30 78 412 708 460 133 137 141 2 098
Investering inkl. byggelånrente 8 62 281 490 500 270 127 127 1 863
Prisstigning 0 4 26 60 76 46 29 34 275
Sum 8 66 307 550 576 316 156 160 2 138

Vest

Nord

Alternativ

2028 2029 2030 2031 2032 2033 Sum
Investering inkl. byggelånrente 6 45 255 490 500 312 1 608
Prisstigning 3 23 140 289 312 198 965
Sum 9 67 396 779 812 510 2 573
Investering inkl. byggelånrente 9 62 354 679 692 0 1 796
Prisstigning 4 31 195 401 432 0 1 063
Sum 13 93 548 1 079 1 125 0 2 858

Vest

Nord

Alternativ
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12.8 Drif tseffekter inkl. plan for gevinstreal isering 

12.8.1 Bakgrunn 
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 gevinstrealisering på 45 millioner kroner tatt ut i løpet av de tre første årene etter at nybygg star 
klart, og at en deretter opprettholder denne gevinsten fram til byggetrinn 2. Denne gevinstrealiseringen er en 
forutsetning for å kunne gjennomføre en eventuelt nye stor investering i perioden 2030-2032. 

Ombyggingen etter byggetrinn 1 var opprinnelig planlagt som en del av byggetrinn 2. Det har i løpet av 
prosjekteringen den siste tiden blitt avdekket at det vil kreve vesentlig ombygging i eksisterende bygg, for å 
sikre areal til tilkobling mellom nybygg og eksisterende. Denne ombyggingen må derfor tas som en del av 
byggetrinn 1. Ved å ta denne ombyggingen med et utvidet byggetrinn 1, vil en også kunne raskere få 
realisert både kvalitative og økonomiske gevinster. Med dette vil en kunne få et bedre grunnlag til å realisere 
byggetrinn 2. 

Utvidelse av byggetrinn 1 innebærer en forlengelse av byggetrinnet med en ombyggingsperiode/ 
sammenkobling fra 2021 til og med 2023. Planlagt ferdigstillelse av selve nybygg-kroppen vil fortsatt være i 
2020. Ved å ta nybygg og ombygging under samme byggetrinn unngås en ekstra 
demobilisering/mobilisering av prosjektorganisasjonen. For å kunne øke investeringen i byggetrinn 1, må en 
redusere de planlagte investeringene for årene 2020 til 2023, fra 80 MNOK til 70 MNOK pr år. 70 MNOK er 
investeringsnivået som allerede er lagt inn langtidsbudsjettet for 2018 til 2019. I tillegg må en øke 
gevinstrealiseringen for nybygget i byggetrinn 1 med 5 MNOK. Med disse tiltakene kan en øke 
investeringene i byggetrinn 1 fra 1 300 MNOK til 1 750 MNOK i 2014 kroner. Rammen for selve nybygg-
kroppen 2018-2020, vil fortsatt være 1 300 MNOK. Dernest må det foregå en nødvendig ombygging for 
resterende sum, før en kan sammenkoble nytt bygg med eksisterende bygningsmasse fullt ut. For 
ombyggingen/sammenkoblingen 2021-2023 har en beregnet 150 MNOK pr år, totalt 450 MNOK. Med 
utvidelse av byggetrinn 1 vil en måtte utsette byggetrinn 2 i 3 år til 2030.  

Alle gevinster satt opp i byggetrinn 1 skal tas ut i løpet av de tre første år etter innflytting i 2020, med en 
hovedvekt på det første året. 

For 0 alternativet er det satt opp mulige gevinster i 2020 og 2040. Pga. foretakets økonomiske bæreevne, 
må også dette alternativet strekkes over hele tidsperioden fram til 2032, for å kunne bære de økonomiske 
kostnader som er beregnet.  

0 alternativet vil ha betydelige kostnader knyttet til midlertidige løsninger, stans og forstyrrelser i drift samt 
omkostninger knyttet til bemanning. Disse kostnadene er ikke fullt ut hensyntatt og trukket fra når den 
økonomiske gevinsten er satt opp for 0 alternativet. Driftsgevinster kan derfor bare forventes i begrenset 
grad (isolert for funksjoner i nye bygg) da den funksjonelle sammenhengen i sykehuset ikke kan 
optimaliseres, og driftsulempene under ombygging vil bli omfattende. 
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12.8.2 Organisering  
For å sikre et godt arbeid knyttet til gevinstrealiseringen, ble det tidlig i prosessen opprettet en egen 
prosjektgruppe som har arbeidet med dette gjennom hele konseptfasen. Gruppen har rapportert via 
prosjektdirektør på hvert styringsgruppemøte, samt at styringsgruppen har fått tilsendt alle referat fra 
arbeidet. Klinikkdirektørene har hatt som ansvar å forankre arbeidet ut i linjen og også gi innspill tilbake til 
gevinstrealiseringsgruppen. Tillitsvalgte og verneombud har deltatt i gruppen. Klinikkdirektørene samt 
økonomidirektør har bidratt gruppen i ROS analysen som er utarbeidet. De gevinster som er identifisert, 
samt de risikoreduserende tiltak, vil kreve et målrettet organisasjonsutviklingsarbeid i den videre prosess 
samt en målrettet oppfølging av måloppnåelse.  

Mandat og prosess: 

Det ble besluttet i styringsgruppen (sak 21-15) at følgende gruppe skulle arbeide med vedtatte mandat: 

• Identifisere mulige områder for gevinstrealisering knyttet til de ulike alternativ. 

• I den grad det er mulig sette opp målbare parametere for den enkelte gevinst, og påpeke hvilke 
tiltak/prosesser som er nødvendige for å oppnå gevinsten. 

• Gevinstrealisering skal være sak på alle styringsgruppemøter 

• Klinikkdirektørene har ansvar for å fortløpende forankre forslagene fra gevinstrealiseringsgruppen i 
egen klinikk 

Gruppen har arbeidet etter følgende prosess: 

 
Figur 10 Prosess for arbeid med gevinstrealisering 
 
Prosessløp: 
1. Identifisere gevinster lagt inn i egen mal 
2. Tiltak som må iverksettes for å oppnå identifiserte gevinst 
3. Målsetting for gevinsten 
4. Hvordan skal gevinsten måles? 
5. Beregning av økonomiske gevinster 
6. Identifisere risikofaktorer for at gevinst ikke oppnås 
7. Foreta ROS analyse på identifiserte risikofaktorer 

Identifisere 
gevinster og 

hvordan disse 
kan måles

Identifisere 
interessenter

Forankre 
eierskap

Realisere 
gevinstene

Dokumentere 
de realiserte 

gevinster
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8. Sette opp eventuelt risikoreduserende tiltak 
9. ROS analyse etter risikoreduserende tiltak er iverksatt 
10. Iverksette nødvendige skisserte tiltak og evt. risikoreduserende tiltak for å oppnå gevinst til oppsatt tid. 

Identifiserte gevinster, tiltak, mål og risikofaktorer 

Følgende gevinster er identifisert og forankret i styringsgruppe og organisasjon: 

• Økt aktivitet  

• Reduserte utgifter/endra bruk av ressurser 

• Økt kvalitet og pasientsikkerhet 

• Økt trivsel-redusert sykefravær 

• Mindre miljøbelastning 

• Bedre omdømme 

Skjema i vedlegg 8 viser de identifiserte gevinster, målsetting, hvordan gevinsten kan måles samt risikofaktor 
knyttet opp til at den enkelte gevinst ikke kan oppnås. Disse identifiserte gevinstene vil kunne være 
gjeldende i både 0-alternativet, Vest-alternativet og Nord-alternativet. I det videre arbeidet med beregning av 
de økonomiske gevinster har det vært utfordrende å beregne en sannsynlig gevinst knyttet til 0 alternativet, 
da dette alternativet vil gi store driftsøkonomiske konsekvenser over en lang ombyggingsperiode. Det er 
likevel satt opp mulige nettogevinster knyttet til nybyggdelen av 0 alternativet. 

12.8.3 Økonomiske nytteeffekter  
Gruppen har gjennomgått alle gevinster og beregninger, og identifisert de tiltak som kan tenkes å gi en 
økonomisk gevinst. 

Ved beregning av de økonomiske gevinster er det blant annet tatt utgangspunkt i de krav som ligger i 
hovedfunksjonsprogrammet knyttet til omstilling og effektivisering. På de områder der en ikke kan 
dokumentere en faktisk økonomisk gevinst ut ifra de økonomiske beregninger som er beregnet av 
helseforetakets seniorcontrollere, er disse ikke tatt med i oppsummeringen. De økonomiske beregninger er 
forankret i organisasjonen via klinikkdirektørene, samt behandlet og godkjent i styringsgruppen. 

Følgende tiltak er vurdert og beregnet knyttet til økonomiske gevinster: 

1. Reduserte liggetider somatikk 
2. Redusert sykefravær 
3. Redusert/endra bruk av bemanning 
4. Økt aktivitet 
5. Reduserte leieutgifter 
6. Reduserte driftsutgifter helikopterdekket 
7. Reduserte gjestepasienter, kreft 
8. Omstilling psykiatri 

 
De økonomiske gevinster knyttet til disse områdene er analysert og beregnet som følgende: 
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Reduserte liggetider somatikk 

Her har en tatt utgangspunkt i følgende forutsetninger som er lagt i vedtatte Hovedfunksjonsprogram(HFP): 
 

• Effekt av etablering av 30 obs-post senger (nord alternativet) 
• Effekt av etablering av 20 obs- post senger (byggetrinn 1) og ytterligere 5 i byggetrinn 2 (vest 

alternativet) 
• Effekt av etablering av 15 obspostsenger i 0 alternativet. 
• Omstilling til økt poliklinikk og dagbehandling (vil vanskelig gjennomføres i 0 alt) 
• Samhandlingsreformen 
• Reduksjon i utskrivningsklare pasienter 
• Mer effektiv pasientbehandling (vil vanskelig gjennomføres i 0 alt) 

Da det er lagt opp til halvparten så mye nybyggareal i 0 alternativet som i de to andre alternativ, har vi valgt 
å legge opp til halvparten så stor obspost i 0 alternativet.  

 
Tabell 38 Gevinst knyttet til liggetider somatikk, 2014-2020. Alle tall i norske kroner. 

 
 
Tabell 39 Gevinst knyttet til liggetider somatikk, 2014-2040. Alle tall i norske kroner. 

 

Redusert sykefravær 

Her har en tatt utgangspunkt i reduksjon i sykefravær i Vest-alternativet med 1 %.  

I Nord-alternativet er gruppens vurdering at reduksjon ikke kan legges til grunn, da store deler av psykisk 
helsevern på Haugalandet vil bli berørt av flyttekabal og midlertidige løsninger. 

0 alternativet vil kreve store midlertidige løsninger, rokader av funksjoner samt store forstyrrelser på drift over 
en lang tidsperiode. Det er derfor ikke lagt opp gevinster ifht redusert sykefravær i 0 alternativet. 
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Tabell 40 Effekt ved reduksjon av sykefravær fra 6,5 % til 5,5 % 

 

Redusert/endra bruk av bemanning 

Her har en lagt til grunn etablering og flytting av korttidspas/personell fra ordinære sengeposter til ny obs-
post 30 obs-post senger i nord alternativet og 20 obs-post senger i vest alternativet, med økning til 25 obs-
post senger 2030 i Vest-alternativet. I 0 alternativet er det stipulert en mulighet for å øke observasjonsposten 
til 15 senger. I tillegg har en lagt inn en effektiviseringsgevinst knyttet opp til nytt bygg og nytt utstyr på 
laboratoriet. I 0 alternativet har en beholdt samme gevinst som for de andre alternativ mht gevinster knyttet 
opp mot nytt utstyr, men vil ikke kunne garantere et større areal til laboratoriet. Vi har derfor valgt å halvere 
gevinsten knyttet til bemanning i 0 alternativet ifht Nord-alternativets utregning. (se oppsummering 
økonomiske gevinster). 
 

Tabell 41 Effekt ved etablering av obspost. Vest-alternativet 2014-2020 

 
Tabell 42 Effekt ved etablering av obspost. Nord-alternativet 2014-2020 

Helse Fonna 201401 201402 201403 201404 201405 201406 201407 201408 201409 201410 201411 201412 Sum 2014
(1004H) Foretaksledelse/stab 15                -           12                6                 33                    
(1021H) HR Område 22                39             42            23             7              18             3               8                 47                26              19             8                 263                  
(1047H) Internservice område 152              240           248         228          241         177           52            169            277              226            225           159             2 395              
(1055H) Kirurgisk klinikk 246              209           263         232          207         164           93            162            239              195            240           244             2 494              
(1062H) Klinikk for psykisk helsevern 453              595           543         430          322         355           351          414            529              489            432           463             5 375              
(1084H) Medisinsk klinikk 283              284           319         205          256         208           126          218            281              281            306           346             3 113              
(1089H) Medisinsk service klinikk 247              245           319         217          217         170           165          274            302              353            277           260             3 047              
(1185H) Økonomi område 8                  20             23            15             20            25             20            11               15                12              11             20               197                  
(1998H) Klinikk Somatikk Stord 182              149           143         149          128         92             95            108            177              161            189           186             1 758              
(999H) Enhet for fag og foretaksutvikling 22                20             4              7               6              1                8               34               8                  21              30             14               173                  

Sum 1 630          1 800       1 904      1 506       1 404      1 210        914          1 397         1 887          1 764         1 729        1 705         18 849            

141 371          
77                    

-15 %
-12                  

490 000          
-5 773 134     Sum Gevinst kroner

Antall timer
Antall årsverk
Reduksjon 1,5 %
Reduksjon årsverk
Snitt årsverk kroner

Effekt 2014-2020 - Vest Reduksjon liggedager 
overført til OBS-post

Bemannings-
faktor 

fagområdet

Pleiefaktor 
OBS-post

Økning Senger 
OBS-post fra 
fagområdet

Årsverk ved 
moderavd. knyttet til 

overført seng

Årsverk OBS-post 
knyttet til overført 

seng

Årsverk til 
gevinst

Gevinst (kroner)

Generell Kirurgi                                  174                    1,08                 1,00                         1,03                                1,11                              1,03              -0,08 -40 432
Urologi                                    93                    1,13                 1,00                         0,55                                0,62                              0,55              -0,07 -35 116
Ortopedisk kirugi, nevrokirugi                                  400                    1,08                 1,00                         2,37                                2,56                              2,37              -0,19 -92 946
Kar-, thorax, plastikk, mammakir.                                    28                    1,08                 1,00                         0,17                                0,18                              0,17              -0,01 -6 506
Gastroenterologisk kirugi                                  488                    1,13                 1,00                         2,89                                3,27                              2,89              -0,38 -184 266
ØNH, kjevekirugi                                    72                    1,08                 1,00                         0,43                                0,46                              0,43              -0,03 -16 730
Øye                                    11                    1,08                 1,00                         0,07                                0,07                              0,07              -0,01 -2 556
Generell indremedisin                                  198                    1,18                 1,00                         1,17                                1,38                              1,17              -0,21 -103 519
Nefrologi                                    16                    1,21                 1,00                         0,09                                0,11                              0,09              -0,02 -9 759
Kardiologi                                  807                    1,33                 1,00                         4,78                                6,36                              4,78              -1,58 -773 515
Lungemedisin                                  127                    1,24                 1,00                         0,75                                0,93                              0,75              -0,18 -88 531
Hematologi, endokrinologi 120                    1,18                 1,00                         0,71                                0,84                              0,71              -0,13 -62 739
Infeksjonsmedisin                                    70                    1,18                 1,00                         0,41                                0,49                              0,41              -0,07 -36 598
Geriatri                                       3                    1,77                 1,00                         0,02                                0,03                              0,02              -0,01 -6 710
Nevrologi, fysikalsk med., rehab.                                  283                    1,39                 1,00                         1,68                                2,33                              1,68              -0,65 -320 577
Gynekologi/Føde                                  135                    1,04                 1,00                         0,80                                0,83                              0,80              -0,03 -15 685
Barn                                  318                    1,63                 1,00                         1,89                                3,07                              1,89              -1,19 -581 900
Gastroenterologisk medisin                                    31                    1,21                 1,00                         0,18                                0,22                              0,18              -0,04 -18 909
Sum                               3 374                    1,22                       20,00                              24,89                            20,00              -4,89 -2 396 992



                                                               

 

 

114 

 

 
Tabell 43 Effekt ved etablering av obspost. Vest-alternativet 2014-2040 

 
 

Da laboratoriet flytter inn i nybygg i byggetrinn 1 i Vest-alternativet, er hele gevinsten knyttet opp til 
effektivisering lagt til byggetrinn 1. I Nord-alternativet legges denne gevinsten til byggetrinn 2 da laboratoriet 
flytter over i nybygg. I nullalternativet legges også denne gevinsten til byggetrinn 2. Bemanningsgevinsten er 
halvert i 0 alternativet ifht Nord-alternativets utregning. (se oppsummering økonomiske gevinster).  

Effektiviseringen er knyttet opp til følgende forhold: 

• Felles automatisert prøvemottak med rørpost og transportrørordning for blodprøver 
• Ta «hjem» flere analyser- øke repertoaret 
• Automatisering av blodprodukter 
• Analysehall med automatisering av analysemaskiner-  
• Automatisering av utsæd av urinprøver og sårpensler (80% av alle prøver kan sås ut av robot) 
• Ta i bruk autovalidering og trådløse kontroller til valideringssystemet- gir bedre flyt 
• Ta bort et valideringstep av bioingeniør med innføring av automasjon 
• Jobbgliding.  

  

Effekt 2014-2020 - Nord Reduksjon liggedager 
overført til OBS-post

Bemannings-
faktor 

fagområdet

Pleiefaktor 
OBS-post

Økning Senger 
OBS-post

Antall stillinger pr 
overført seng

Årsverk overført 
OBS-post

Årsverk til 
gevinst

Gevinst (kroner)

Generell Kirurgi                                  264                    1,08                 1,00                         1,59                                1,72                              1,59              -0,13 -62 355
Urologi                                  146                    1,13                 1,00                         0,88                                0,99                              0,88              -0,11 -56 037
Ortopedisk kirugi, nevrokirugi                                  594                    1,08                 1,00                         3,58                                3,87                              3,58              -0,29 -140 298
Kar-, thorax, plastikk, mammakir.                                    41                    1,08                 1,00                         0,25                                0,27                              0,25              -0,02 -9 684
Gastroenterologisk kirugi                                  700                    1,13                 1,00                         4,22                                4,77                              4,22              -0,55 -268 668
ØNH, kjevekirugi                                  106                    1,08                 1,00                         0,64                                0,69                              0,64              -0,05 -25 036
Øye                                    15                    1,08                 1,00                         0,09                                0,10                              0,09              -0,01 -3 543
Generell indremedisin                                  302                    1,18                 1,00                         1,82                                2,15                              1,82              -0,33 -160 492
Nefrologi                                    27                    1,21                 1,00                         0,16                                0,20                              0,16              -0,03 -16 740
Kardiologi                               1 222                    1,33                 1,00                         7,36                                9,79                              7,36              -2,43 -1 190 585
Lungemedisin                                  206                    1,24                 1,00                         1,24                                1,54                              1,24              -0,30 -145 967
Hematologi, endokrinologi 189                    1,18                 1,00                         1,14                                1,34                              1,14              -0,20 -100 441
Infeksjonsmedisin                                  110                    1,18                 1,00                         0,66                                0,78                              0,66              -0,12 -58 458
Geriatri                                       5                    1,77                 1,00                         0,03                                0,05                              0,03              -0,02 -11 367
Nevrologi, fysikalsk med., rehab.                                  424                    1,39                 1,00                         2,55                                3,55                              2,55              -1,00 -488 209
Gynekologi/Føde                                  174                    1,04                 1,00                         1,05                                1,09                              1,05              -0,04 -20 549
Barn                                  409                    1,63                 1,00                         2,46                                4,02                              2,46              -1,55 -760 745
Gastroenterologisk medisin                                    45                    1,21                 1,00                         0,27                                0,33                              0,27              -0,06 -27 900
Sum                               4 979                    1,22                       30,00                              37,24                            30,00              -7,24 -3 547 073

Effekt 2014-2040 - Vest Reduksjon liggedager 
overført til OBS-post

Bemannings-
faktor 

fagområdet

Pleiefaktor 
OBS-post

Økning Senger 
OBS-post fra 
fagområdet

Årsverk ved 
moderavd. knyttet til 

overført seng

Årsverk OBS-post 
knyttet til overført 

seng

Årsverk til 
gevinst

Gevinst (kroner)

Generell Kirurgi                                  174                    1,08                 1,00                         1,29                                1,39                              1,29              -0,10 -50 539
Urologi                                    93                    1,13                 1,00                         0,69                                0,78                              0,69              -0,09 -43 895
Ortopedisk kirugi, nevrokirugi                                  400                    1,08                 1,00                         2,96                                3,20                              2,96              -0,24 -116 183
Kar-, thorax, plastikk, mammakir.                                    28                    1,08                 1,00                         0,21                                0,22                              0,21              -0,02 -8 133
Gastroenterologisk kirugi                                  488                    1,13                 1,00                         3,62                                4,09                              3,62              -0,47 -230 332
ØNH, kjevekirugi                                    72                    1,08                 1,00                         0,53                                0,58                              0,53              -0,04 -20 913
Øye                                    11                    1,08                 1,00                         0,08                                0,09                              0,08              -0,01 -3 195
Generell indremedisin                                  198                    1,18                 1,00                         1,47                                1,73                              1,47              -0,26 -129 398
Nefrologi                                    16                    1,21                 1,00                         0,12                                0,14                              0,12              -0,02 -12 199
Kardiologi                                  807                    1,33                 1,00                         5,98                                7,95                              5,98              -1,97 -966 893
Lungemedisin                                  127                    1,24                 1,00                         0,94                                1,17                              0,94              -0,23 -110 664
Hematologi, endokrinologi 120                    1,18                 1,00                         0,89                                1,05                              0,89              -0,16 -78 423
Infeksjonsmedisin                                    70                    1,18                 1,00                         0,52                                0,61                              0,52              -0,09 -45 747
Geriatri                                       3                    1,77                 1,00                         0,02                                0,04                              0,02              -0,02 -8 387
Nevrologi, fysikalsk med., rehab.                                  283                    1,39                 1,00                         2,10                                2,91                              2,10              -0,82 -400 721
Gynekologi/Føde                                  135                    1,04                 1,00                         1,00                                1,04                              1,00              -0,04 -19 606
Barn                                  318                    1,63                 1,00                         2,36                                3,84                              2,36              -1,48 -727 376
Gastroenterologisk medisin                                    31                    1,21                 1,00                         0,23                                0,28                              0,23              -0,05 -23 636
Sum                               3 374                    1,22                       25,00                              31,11                            25,00              -6,11 -2 996 240
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Tabell 44 Effekt ved 10 % reduksjon, bemanning Laboratoriet 2020 

 

Økt aktivitet 

Gevinst knyttet til økt aktivitet er beregnet ut fra følgende tiltak: 

• Overføring av pasienter fra døgn til poliklinikk/dagbehandling 
• Økt aktivitet ved laboratoriet 

Overføring av pasienter fra døgn til poliklinikk/dagbeh 

Ingen økonomisk gevinst er identifisert her på overføring av pasienter fra inneliggende til 
poliklinikk/dagbehandling, se beregninger under: 

Tabell 45 Effekt ved økte inntekter knyttet til økt aktivitet 

 
Økt aktivitet knyttet til at hele laboratoriemedisin kommer over i nybygg er knyttet opp mot følgende element: 

• Ny analysehall 
• Større tapperom for blodgivere 

 
I Vest-alternativet tas gevinsten ut i byggetrinn 1, og i Nord-alternativet tas gevinsten ut i byggetrinn 2. 
Nybyggdelen i 0 alternativet er halvert ifht i de andre alternativ, og det kan derfor ikke garanteres like stort 
areal til laboratoriet. Gevinsten er derfor halvert knyttet til 0 alternativet(se oppsummering økonomiske 
gevinster). 

Effekt 2020 10 % 
reduksjon

Snitt lønn 
bioingeniør 

Sum gevinst 
(NOK) 

Bemanning 5,5 545 672 3 001 195

Økte inntekter knyttet til økt aktivitet Kroner
Økning i  anta l l  DRG-poeng utover anta l l  i  besti l l ing fra  
Helse Vest 5 396                 
ISF-refus jon 50 % 20 731               
Økt ISF - inntekt 111 872 271      
Økning egenandeler 8 894 720          
Økte røntgen inntekter 1 745 200          
Inntekt 122 538 318      
Økning sengepost pr. døgn (pleie) 26 353 992        
Økning behandl ingskostnader opphold meds iner o.l 22 195 224        
Økning dagki rurgi/dagbehandl ing di rekte kostnader 
(personel l /medis iner o.l ) 10 999 557        
Økning pol ikl inikk kostnader 3 981 462          
Økt legekostnad innel iggende 32 589 633        
Økt legekostnad dagbehandl ing 8 202 128          
Økt legekostnad Pol ikl inikk 8 822 710          
Økt røntgen kostnad pga. vekst 7 168 115          
Økt laboratorie kostnad 5 113 690          
Total kosntad 125 426 511      
Avvik 2 888 193          
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Tabell 46 Effekt ved økt aktivitet i laboratoriet 

 

Reduserte leieutgifter 

Her er lagt til grunn avslutning av ekstern leieavtale på Kyvik bygget, Kirkegata og Breidablikkgata. 
Funksjoner lagt i disse skal da flytte inn i renoverte M blokk rett etter byggetrinn 2. Da en har måttet ta ut 130 
mill. av renoveringspotten i Nord-alternativet for å tilfredsstille kommunens krav om parkeringsplasser under 
bakken som erstatning for parkeringsbygget, er denne gevinsten kun lagt inn i Vest-alternativet. I Nord-
alternativet vil en ikke innenfor rammen kunne renovere M-blokk. 

I 0 alternativet vil en måtte leie store areal under ombygging/bygging, og en kan derfor ikke legge inn noen 
gevinst på dette. 

Tabell 47 Effekt på grunn av reduserte leieutgifter 

 

Reduserte driftsutgifter helikopterdekket 

Behov og muligheter for helikopterdekket er nå under utredning. I Vest-alternativet vil en enten kunne 
oppgradere dagens helikopterdekk eller bygge nytt. Det vil være midler til dette i byggetrinn 2. I Nord-
alternativet er signalene at det vil bli utfordrende å få til en landingsplass på ny bygningsmasse, samt at det 
har lite økonomisk handlingsrom i byggetrinn 2.  

Gevinsten er knyttet opp til at en ved oppgradering av helikopterlandingsplass vil få redusert behov for egen 
avtale med brannvesen som i dag (ca. 1,5 MNOK årlig). På grunn av den store usikkerheten med Nord-
alternativets løsning både mht. mulighet og økonomi, er det avventet med denne gevinsten på dette 
alternativet. 

Det er ikke lagt inn nytt helikopterdekke i beregning av nullalternativet. 

Reduserte gjestepasienter, kreft 

Ingen faktisk økonomisk gevinst er identifisert her, se beregninger under: 

Effeket 2020-2023 Antall Snitt inntekt pr 
analyse (kroner)

2021 (kroner) 2022 (kroner) 2023 (kroner) Sum Gevinst 
(kroner)

Virusdiagnostikk 30 000           30                          900 000            900 000             
Allergianalyser 5 000             50                          250 000            250 000             
LAR-Analyser 40 000           80                          3 200 000         3 200 000          
Økt erytrocyttkons./trombocyttkons 50 000               
Økt varekost -2 200 000        
Sum 2 200 000          

Adresse Leie (kroner)
Kyvik (Forskning) 531 248
Kyvik (Kjørekontor..) 385 880
Kirkegaten 103 (økonomi/ innkjøp) 616 152
Breidablikkgt. 55 171 300
Sum 1 704 580
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Tabell 48 Økning egendekning medikamentell kreftbehandling, 10 %. Endring i inntekter og kostnader. 

 

Omstilling psykiatri 

Her er følgende lagt til grunn: 

• Vest-alternativet og 0 alternativet, byggetrinn 1 
• Omstilling til DPS fra alderspsykiatri 
• Generell liggetidsreduksjon 7 % (3,5 % i 0 alternativet pga senere innflytting i nye lokaler 

pga driftspåvirkning og rokader) 
• Nord-alternativet, byggetrinn 1 

• Omstilling til DPS fra alderspsykiatri 
• Generell liggetidsreduksjon 7 % 
• Full effekt av omstilling Rus til DPS 

• Vest-alternativet og 0 alternativet, byggetrinn 2 
• Omstilling til DPS fra alderspsykiatri 
• Generell liggetidsreduksjon 16 % (8 % i 0 alternativet pga seinere innflytting i nye lokaler pga 

driftspåvirkning og rokader) 

• Full effekt av omstilling Rus til DPS 
• Nord-alternativet, byggetrinn 2 

• Omstilling til DPS fra alderspsykiatri 
• Generell liggetidsreduksjon 16 % 

 
 

Anta l l  økning ti l   2040 554
Økning anta l l  DRG-poeng 121,9               
ISF-refus jon 50 % 20 731             
Inntekt 2 526 694        
Varekostand 3 804 945        
Besparelse gjestepas ientkostnader -1 516 017       
Lønnskostnader(onkolog + pleie) 1 500 000        
Besparelse pas ientreiser* -969 500          
Total kosntad 2 819 428        
Avvik 292 734           
* Snitttutbetaling pasientreiser pr sak enkeltoppgjør er kr 1 000, og 1 overnatting  kr 750.

Endring i kostnader og inntekter ved økt aktivitet
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Tabell 49 Effekt ved omstilling til DPS fra alderspsykiatri. Gjelder begge alternativer, byggetrinn 1. 

 
Tabell 50 Effekt ved generell liggetidsreduksjon. Gjelder begge alternativer, byggetrinn 1, 0 alternativet medtas halverte gevinster (se 
oppsummering økonomiske gevinster) 

 
Tabell 51 Nord-alternativet, byggetrinn 1. Full effekt av omstilling RUS til DPS 

 
Tabell 52 Effekt ved omstillinng til DPS fra alderspsykiatri. Gjelder begge alternativer, byggetrinn 2 

 
Tabell 53. Vest-alternativet, byggetrinn 2. Effekt ved generell liggedagsreduksjon. Gjelder begge alternativer, byggetrinn 2, 0 alternativet 
medtas halverte gevinster(se oppsummering økonomiske gevinster) 

 
Tabell 54 Vest-alternativet, byggetrinn 2. Total effekt ved omstilling RUS til DPS 

 
Ut i fra alle delelementer i foregående punkt skissert over, har styringsgruppen vedtatt følgende samlede 
økonomiske gevinster: 
Tabell 55 Samlete økonomiske gevinster 

 

Effekt 2014-2020 Omstilling Psyk. til 
DPS 2 % 

Liggedager

Bemannings faktor 
Alderspsyk.

Bemannings 
faktor DPS

Diff. Endring senger Gevinst (kroner) Potensiell 
gevinst 
(kroner)

Alderspsyk.                           -466                            2,02                        1,90                     0,12                          1,44                  -84 672               -84 672 
Sum               -84 672 

Effekt 2020 Liggedager 2020 Korr. omstilling til 
DPS 15 %

Liggedags 
reduksjon 7 %

Pris pr 
liggedag

Gevinst (kroner) Potensiell 
gevinst (kroner)

Alderspysk.                         2 154                                 -                          -151                  7 850              -1 183 623             -1 183 623 
Rus                         1 660                            -249                          -99                  7 850                  -775 345                -775 345 
Avrusning                         1 429                                 -                          -100                  7 850                  -785 236                             -   
Sum             -1 958 968 

Effekt 2020 Liggedager 2020 Omstilling til DPS 
15 %

Pris pr liggedag 
Rus

Pris pr 
liggedag DPS

Gevinst (kroner) Potensiell 
gevinst (kroner)

Rus                         1 660                      -249,00                7 850,00             7 300,00            -136 950,00                -136 950 
Sum                -136 950 

Effekt 2020-2040 Omstilling Psyk. til 
DPS 6 % 

Liggedager

Bemannings faktor 
Alderspsyk.

Bemannings 
faktor DPS

Diff. Endring senger Gevinst (kroner) Potensiell 
gevinst 
(kroner)

Alderspysk.                       -1 042                            2,02                        1,90                     0,12                          3,00                -176 400            -176 400 
Sum            -176 400 

Effekt 2040 Liggedager 2040 Korr. omstilling til 
DPS 35 %

Liggedags 
reduksjon 16 %

Pris pr 
liggedag

Gevinst (kroner) Potensiell 
gevinst (kroner)

Alderspysk.                         2 826                                 -                          -452                  7 850              -3 549 456             -3 549 456 
Rus                         1 733                            -607                        -180                  7 850              -1 414 821             -1 414 821 
Avrusning                         1 650                                 -                          -264                  7 850              -2 072 400                             -   
Sum             -4 964 277 

Effekt 2040 Liggedager 2040 Omstilling til DPS 
35 %

Pris pr liggedag 
Rus

Pris pr 
liggedag DPS

Gevinst (kroner) Potensiell 
gevinst (kroner)

Rus                         1 733                      -606,55                7 850,00             7 300,00            -333 602,50                -333 603 
Sum                -333 603 
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Merk at den store påvirkning på drift over en lang tidsperiode, og dertil store kostnader ikke er tatt med fullt 
ut i gevinstberegningen av 0 alternativet. 

12.8.4 Risiko og sårbarhetsanalyse knyttet opp til realisering av gevinstene identifisert i konseptfasen 
For å få realisert de identifiserte kvalitative og økonomiske gevinster, vil det kreve et målrettet arbeid fram 
mot at bygget står ferdig. De ulike tiltak som er knyttet opp mot den enkelte gevinst må følges opp i 
organisasjonsutviklings prosesser, samt må følges systematisk opp mht. måling, måloppnåelse og 
rapportering. Gjennom arbeidet er det avdekket ulike risikofaktorer knyttet til de ulike gevinster. Dette er 
risikofaktorer som kan bidra til at gevinstene ikke oppnås. Slike avdekka risikofaktorer kan reduseres ved 
risikoreduserende tiltak. Oppfølgingen av disse risikoreduserende tiltak må også følges konkret og målrettet 
opp, slik at de gevinster som er lagt til grunn for den økonomiske bæreevnen faktisk blir gjennomført. 

For å avdekke og forankre risikofaktorer og risikoreduserende faktorer, ble det i prosjektet gjennomført en 
ROS-analyse knyttet til de identifiserte gevinster og risikofaktorer. Klinikkdirektører og økonomidirektør har 
bidratt i utarbeidelsen av ROS-analysen. 

ROS-analysen identifiserte en rekke risikofaktorer (se vedlagte risikomatrise for å se alle områder). Nedenfor 
framstilles kun de risikofaktorer som skåret fra 6 og oppover. Til disse risikofaktorene ble det satt opp 
risikoreduserende tiltak samt ansvarlig for tiltak og tidsperiode. Disse vil bli fulgt tett opp i det videre 
prosjektet. 

Følgende 6 risikofaktorer er identifisert som vil ha særlig betydning for om vi klarer å oppnå de identifiserte 
mulige gevinstene (økt aktivitet, reduserte utgifter/endra bruk av ressurser, økt kvalitet og pasientsikkerhet, 
økt trivsel-redusert sykefravær, mindre miljøbelastning, bedre omdømme): 

Tabell 56 ROS-analyse knyttet til identifiserte gevinster 
Risikofaktor Angi 

verdi 
for 

sannsy
n-lighet 

Angi 
verdi 
for 

konsek
vens 

Risiko 
(s•k) 

Tiltak Ansvarlig Tidsfrist Utført 

1. Ikke tilstrekkelige 
ressurser/rekruttering i 
tråd med 
HFP(hovedfunksjonspro
grammet) 

3 2 6 Ta ut effekten av andre 
prosesser, stram 
økonomistyring 

Lederlinje Før innflytting 
byggetrinn 1 

 

2. Ikke fått gjennomført 
planlagte tiltak ifht. 
omstilling og 
effektivisering i tråd med 
plan 

2 3 6 Forankring i lederlinje, gode 
og forutsigbare tidsplaner for 
prosessen, god involvering, 
fokus på å ta ut effekter 
underveis- rapportering 

Prosjekt 
og 
lederlinje 

Før innflytting 
byggetrinn 1 

 

3. Dårlige midlertidige 
løsninger (Nordalt) 

3 3 9 God planlegging og 
forberedelse av midlertidige 
løsninger. Gjøres en grundig 
ROS analyse med 
risikoreduserende tiltak. 

Prosjekt 
og 
lederlinje 

Før innflytting 
byggetrinn 1 

 

4. Effekten av 
samhandlingsreformen 
uteblir 

2 3 6 Gode samarbeidsmøter med 
kommunene, utarbeid 
prosedyrer for samhandling og 
gjøre disse kjent, opprettholde 
fokuset, særlig fokus på ø 
hjelpsengene og øke bruk. 
Forebyggende tiltak. 

Lederlinje 
og 
samhandli
ngsenhet 

Før innflytting 
byggetrinn 1 
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5. Medarbeidere kan 
ikke frigis til å medvirke 
i/fokusere på 
prosessene knyttet til 
nytt bygg/OU 

2 3 6 Prioritering, tidlig klare 
bestillinger, forutsigbare 
prosesser og tidsplaner 

Lederlinje Fortløpende  

6. Ikke anskaffet nytt 
nødvendig 
utstyr/teknologi 
(laboratoriet) 

2 3 6 Sikre gode planlegging og 
innkjøpsprosesser 
Befaring på andre moderne 
avd. 
Ta i bruk LEAN metodikk 
Sikre de ressursbesparende 
utstyret 
Sikre en god OU prosess som 
gir tillit til at teknologi kan 
erstatte noe menneskelige 
ressurser 

Prosjekt 
og 
lederlinje 

Før innflytting   

 

12.8.5 Økte avskrivingskostnader 
Tabellen nedenfor viser økningen i avskrivingskostnader per alternativ ved gjennomsnittlig avskrivingstid på 
30 år. Avskrivingskostnadene vises både ved p50- og p85 kostnad.  

Tabell 57 Økning i avksrivingskostnader per alternativ ved p50 og p85 kostnad (MNOK). 

 

12.8.6 Økte FDVU kostnader 
Tabellen nedenfor viser forventede kvadratmeterkostnader etter type areal.  

Tabell 58 Forventet FDVU-kostnade24 per kvadrat, fordelt på arealtyper 

 

Med bruk av tabellen ovenfor kan utviklingen i FDVU kostnader estimeres. Tabellen nedenfor viser dette. 
Tabellen nedenfor viser at når alle tiltak er gjennomført økes FDVU kostnader med ca. 29 mill. kr og ca. 25 
mill. kr henholdsvis til Nord- og Vest-alternativet. I senere tabell for bærekraft på HF-nivå er tallene for U 
(utvikling) skilt ut fra FDV og knyttet til investering. Nytt areal er multiplisert med nybygg-kostnad. Det samme 
gjelder tung ombygging, som så er fratrukket «gammel» FDVU-kostnad. Eksisterende bygg uten tung 
ombygging er korrigert for forskjellen mellom dagens kostnad og dagens kostnad med ny energisentral, noe 
som bare gir et marginalt utslag. For lokaler som tømmes legges kostnad for «tomme lokaler» til grunn, og 
innsparingen utgjør forskjellen mellom dagens lokaler og tomme lokaler. 

                                                      

 
24 Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling 

2021 2022 2023 2024 …. 2033 2034
p50 40,8 3,1 3,1 3,1 35,1 7,8
p85 48,8 3,7 3,7 3,7 41,9 9,4
p50 41,3 3,5 3,5 47,1
p85 51,5 4,2 4,2 58,1

Alternativ

Vest

Nord

Dagens kostnad 1461 kr/kvm
Dagens med ny energisentral 1441 kr/kvm
Tomme lokaler 359 kr/kvm
Nybygg/tung ombygging 1309 kr/kvm
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Tabell 59 Utvikling in FDVU kostnad per alternativ 

 

12.9 Investerings- og drif tseffekter sett i sammenheng 

12.9.1 Kost nytte modell – overordnet om tilnærmingen 
Så langt er investeringsbehovet beskrevet, samt hvordan investeringen kan finansieres. I fortsettelsen 
beskrives sammenhengen mellom de kostnader investeringen gir, både når den gjennomføres og i 
investeringens levetid, og de nytte-effekter investeringen gir. I tillegg beskrives den økonomiske bæreevnen. 

Det er beskrevet en plan for hvilke gevinster som kan genereres. Gevinstene er dels kvalitative og dels 
økonomiske. Det er den økonomisk identifiserbare delen av gevinstene som kommer med i tallene som 
inngår i bæreevnevurdering og nåverdianalyse. 

Den kvalitative delen av gevinstene kommer primært fram i den kvalitative evalueringen av alternativene. 

Kostnadsrammen for prosjektet er utarbeidet basert på en vurdering av hele helseforetakets bæreevne, og 
der det er tatt hensyn til at man i samme periode også må investere i øvrige deler av helseforetakets 
virksomhet, f.eks. i fornyelse av medisinsk teknisk utstyr. Dette er en analyse gjennomført av helseforetaket. 

I tillegg er det gjennomført en bæreevneanalyse isolert i prosjektperspektivet. Denne analysen viser ikke 
bæreevne. Dette er en vanlig situasjon i og med at det bare er det prosjektutløste kvantifiserbare 
økonomiske gevinstene som identifiseres. Men det gir en nyttig indikasjon på forskjellen mellom 
alternativene. Det samme reflekteres i nåverdianalysen, der nåverdiene normalt blir negative av samme 
grunn, men der forskjellen mellom alternativene likevel er interessant.  

12.9.2 Nåverdi 
Nåverdianalyse er metode som normalt sett benyttes ved å vurdere om investering bør gjennomføres eller 
ikke utfra et økonomisk perspektiv og/eller for sammenligning av alternativer. Nåverdi tar hensyn til 
usikkerhet og risiko knyttet til forventet fremtidig kontantstrøm ved å neddiskontere kontantstrømmen med en 
diskonteringsrente. Nåverdien beregnes ved å summere opp denne neddiskonterte kontantstrømmen. 
Nedenfor vises hvilke inngangsverdier og forutsetninger legges til grunn for beregningene.  
 

• Investeringsbehov (p50 kostnad) per alternativ. I tillegg til Nord- og Vest-alternativene legges til 
grunn det langsiktige 0-alternativ (2040-perspektiv) som beskrevet i kapittel 12.6 

• Endring i driftskostnader (kjernedrift og FDVU-kostnader) 
• Diskonteringsfaktor er satt til 4 % 
• Basisår for diskonteringsfaktoren er 2016 
• Byggelånsrenter er ikke tatt med i analysen 

Figuren nedenfor viser nåverdi per alternativ. Figuren viser at Vest-alternativet har høyest nåverdi mens 0-
alternativet har lavest. Ingen alternativer har positiv nåverdi, men dette er heller ikke vanlig at de har i denne 
typen prosjekter. Derfor er det sammenligningen som er mest interessant.  

Nord Nybygg 
(kvm)

Tung 
ombygging 

(kvm)

Tømmet areal 
(kvm)

Økning i FDVU 
kostnad (MNOK)

Vest Nybygg 
(kvm)

Tung 
ombygging 

(kvm)

Tømmet 
areal (kvm)

Økning i FDVU 
kostnad (MNOK)

11 811 14,3 14 621 18,0
1 700 14,1 4 000 17,5

BT 2 21 562 12 071 29,3 BT 2 15 766 12 071 25,1

BT 1 BT 1
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Det bør påpekes at i 0-alternativet forutsettes at alle tiltak gjennomføres i perioden 2016-2027. I Nord- og 
Vest-alternativet forutsettes at byggetrinn 2 inkl. ombygging ferdigstilles henholdsvis i 2032 og 2033. Med 
økonomisk levetid på 30 år for alle tiltak betyr dette at analyseperioden er kortere for 0-alternativet. Dette 
medfører at noen re-investeringer må forekomme i 0-alternativet før de andre alternativene er fullt 
nedskrevet. Denne re-investeringen vurderes ikke her men det betyr i praksis at 0-alternativet har dårligere 
nåverdi enn det som framkommer av figuren.    

 

 
Figur 11 Nåverdi per alternativ 

12.9.3 Samfunnsøkonomisk vurdering 
Samfunnsmessig bør det gjøres en vurdering ved stor investeringer om de ulike alternativene får tydelig ulike 
virkninger for samfunnet rundt der investeringen gjøres, eller eventuelt også i videre forstand. Dersom 
alternativene her hadde vært et valg mellom å bygge et nytt sykehus (eller en ny «sykehusavdeling av 
betydelig størrelse») et annet sted, ville f.eks. dette vært en relevant analyse. 

I dette tilfellet er alternativene i praksis temmelig like ift virkningene for samfunnet rundt sykehuset (byen, 
kommunen og opptaksområdet). Den eneste forskjellen av noe betydning ligger i den særskilte utfordringen 
som ligger i parkeringsløsningen ved Nord-alternativet. Men med kommunens krav om å legge dette under 
bakken, løses dette i praksis gjennom en merkostnad for prosjekteier. 

Den samfunnsøkonomiske tilnærmingen skal fange opp det som ikke fanges opp innenfor 
prosjektperspektivet, HF-perspektivet og evt. RHF-perspektivet. Samfunnsperspektivet skal m.a.o. fange 
«helheten» av prosjektets virkninger, dvs. at det som fanges opp innenfor HF-perspektivet selvsagt også er 
samfunnseffekter, men disse er beskrevet innenfor HF-perspektivet. I tilfelle et sykehus er effekter for 
pasienter, ansatte, studenter, pårørende osv. fanges opp innenfor HF-perspektivet. Det som ikke vil fanges 
opp er «eksterne virkninger», f.eks. ulike regionale effekter av ulike alternativer, ulike transporteffekter, ulike 
miljøeffekter osv. I dette tilfellet er det ulike alternativer som alle løses på samme lokalisering med ca. 
samme aktivitetsomfang osv. Hadde ett alternativ flyttet en betydelig virksomhet til et annet sted, ville det 
kunne oppstått en region effekt. Det skjer ikke i dette tilfellet. Vi oppfatter derfor at alle signifikante 
samfunnseffekter som skiller alternativene er fanget opp gjennom HF-perspektivet. 
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12.10  Økonomisk bærekraft 

12.10.1  Generelt om bærekraft 
«Bærekraft» representerer en analyse av alternativenes økonomiske bæreevne med hensyn til lånerenter, 
avskrivinger og avdrag samt økonomiske konsekvenser for helseforetaket. Investeringer kan ikke sees 
isolert, men må settes inn i en sammenheng med forventet utvikling i drift av foretaket forutsatt at 
investeringsprosjektene gjennomføres. Økonomisk bæreevne på lang sikt blir i stor grad et spørsmål om 
foretaket klarer å gjennomføre driften innenfor forutsatte tildelte inntekter, dvs. drive i økonomisk balanse i et 
langsiktig perspektiv. I praksis vil dette være sammenfallende med hvorvidt foretaket er i stand til å 
opprettholde verdien av egenkapitalen over tid.  

Analysene på økonomisk bærekraft er gjennomført både på prosjekt-nivå og HF-nivå. 

12.10.2  Bærekraft i prosjektperspektiv  
Følgende inngangsverdier er lagt til grunn i analysen. 

• Lånopptak ved p50 kostnad og byggelånsrenter i planleggings- og byggeperioden, per alternativ. 

• 3 % årlige lånerenter med 25 års løpetid  

• Kjernedriftsgevinster per alternativ 

• Endring i FDVU kostnader per alternativ 

• Avskrivinger direkte knyttet til prosjektet. Avskrivingstid er satt til 30 år for alle tiltak. 

Figurene nedenfor viser akkumulert bærekraft per alternativ. Øverste figuren viser bærekraft med hensyn til 
renter og avdrag mens den nederste tar hensyn til renter og avskrivinger. Som vist i figurene er prosjektet 
ikke bærekraftig dersom man ser isolert på prosjektperspektivet.  

 
Figur 12 Akkumulert bærekraft per alternativ. Renter og avdrag 
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Figur 13 Akkumlert bærekraft per alternativ. Renter og avskrivinger 
 

For bærekraft gjelder den samme bemerkningen som under nåverdianalysen mht. 0-alternativet. I dette 
alternativet er det forutsatt en sammenhengende prosess mellom byggetrinnene, og dermed en tidligere 
ferdigstilling enn i tiltaksalternativene. Dermed vil dette alternativet framstå bedre i slutten av levetidsfasen 
for tiltaksalternativene. Men i perioden fra 2040 og utover må det mest trolig gjøres en betydelig 
reinvestering i 0-alternativet, som ikke er tatt med her. Derfor gjelder det som er skrevet under 
nåverdianalysen også her: 

Med økonomisk levetid på 30 år for alle tiltak betyr dette at analyseperioden er kortere for 0-
alternativet. Dette medfører at noen re-investeringer må forekomme i 0-alternativet før de andre 
alternativene er fullt nedskrevet.  

 

12.10.3  Følsomhetsanalyse 
Nedenfor vises akkumulert bærekraft dersom; 

1. Investeringen blir lik p85 estimatet 

2. Rentesats i tilbakebetalingsperioden reduseres fra 3 % til 2 % 

3. Rentesats i tilbakebetalingsperioden økes 3 % og 4 % 

Figurene nedenfor viser akkumulert bærekraft for Nord-alternativet for de tre overnevnte scenariene samt 
basis scenariet. Som vist i figuren er prosjektet mest følsomt mot p85 estimatet.   
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Figur 14 Følsomhetsanalyse - Akkumlert bærekraft per år, Nord-alternativet. Renter og avrdag 
 

 
Figur 15 Følsomhetsanalyse - akkumulert bærekraft per år, Nord-alternativet. Renter og avskrivinger 

12.10.4  HF-perspektiv 
Foretakets samlede økonomiske bærekraft er beregnet ved hjelp av samme modell som ble benyttet i 
idefasen.  
 
Modellen baserer seg på de forutsetninger som er gjeldende i regionen for finansiering av 
investeringsprosjekter. Av den årlige basisrammen fra Helse Vest RHF til helseforetakene, er helse- 
foretakene selv ansvarlig for å sette av nok midler til planlagte investeringer. For å kunne ta både de årlige 
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investeringene og avsette til egenkapitalkravet på 30 % for nybygget, er det i langtidsbudsjettet satt opp et 
årlig resultatkrav på 40 millioner kroner fram til 2020 (se vedlegg 9). I modellen som er brukt i dette 
prosjektet, er det lagt inn en gevinstrealisering på 35 millioner kroner for året etter nybygget i byggetrinn 1 er 
tatt i bruk og videre en opptrapping med 5 millioner kroner pr år til 45 millioner kroner i fra 2023. Denne 
gevinstrealiseringen er en forutsetning for å kunne gjennomføre byggetrinn 2 i perioden 2030-2032. 
 
Tabell 60 Helse Fonna beregnet økonomisk bærekraft fra 2015 - 2040 

 
 

 
 

Beløp i heile tusen kroner 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
EBITDA ekskl. byggeprosjekt 170 180      173 171      173 081      172 951      172 847      172 729      173 420      174 114      174 810      175 509      176 211      176 916      177 624      
Resultat før gevinster og renter nye lån 46 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 11 959 13 640 12 759 -3 154 -2 724 -1 198 -1 289
-Renter nye lån 0 0 0 0 0 0 -32 056 -31 930 -31 703 -32 458 -30 949 -29 439 -27 929
-Økning i FDV kostnader 0 0 0 0 0 0 -13 500 -13 500 -13 500 -13 500 -13 500 -13 500 -13 500
+Gevinster, dekning av renter og avskr/avdrag 0 0 0 0 0 0 35 000 40 000 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000
Resultat til styrking av finansieringsgrunnlaget 46 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 1 404 8 210 12 556 -4 112 -2 173 863 2 282
+ Avskriving 124 180 133 171 131 581 125 451 123 347 121 729 159 106 158 435 160 359 177 338 177 959 177 433 178 433
+ Nedskriving anleggsmidlar 3 003
= Kontantstrøm fra driften inkl. renter 173 183 173 171 171 581 165 451 163 347 161 729 160 509 166 645 172 915 173 226 175 786 178 296 180 715
+ Opptak av nye lån 0 0 0 431 340 431 340 395 395 0 0 0 0 0 0 0
-  Avdrag lån -15 085 -15 085 -15 085 -15 085 -15 085 -15 085 -65 408 -65 408 -65 408 -64 025 -61 703 -57 791 -56 592
- Tilførsel av likviditet til Helse Vest IKT -6 272 -6 069 -1 897 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ Salg av anleggsmidler 8 094 1 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansieringsgrunnlag investeringar 159 920 153 179 154 600 581 706 579 602 542 040 95 102 101 238 107 507 109 201 114 083 120 505 124 124

Nybygg, inkl byggelånsrenter 0 0 0 462 150 462 150 410 800 154 050 154 050 154 050 0 0 0 0
Ombygginger, mindre nybygg 50 000 50 000 50 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 35 000 35 000 35 000 35 000
Medisinteknisk utstyr 40 948 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 35 000 35 000 35 000 35 000
Anna 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Sum investeringer 100 948 90 000 90 000 532 150 532 150 480 800 224 050 224 050 224 050 80 000 80 000 80 000 80 000
Avvik  investeringsplanar og finansielt grunnlag 58 972       63 179       64 600       49 556       47 452       61 240       (128 948)    (122 812)    (116 543)    29 201       34 083       40 505       44 124       

Overføring av disponibel likviditet til året etter 66 288          125 260       188 440       253 040       302 596       350 048       411 288       282 339       159 527       42 984          72 185          106 268       146 773       
Ubenyttet disponibel likviditet til investeringer 125 260 188 440 253 040 302 596 350 048 411 288 282 339 159 527 42 984 72 185 106 268 146 773 190 897

Beløp i heile tusen kroner 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
EBITDA ekskl. byggeprosjekt 178 334      179 048      179 764      180 483      181 205      181 930      182 657      183 388      184 122      184 858      185 597      186 340      187 085      
Resultat før gevinster og renter nye lån -5 228 -5 610 13 864 19 049 22 351 -26 220 -25 801 -25 669 -25 585 -24 915 -24 768 -23 445 -17 878
-Renter nye lån -26 420 -24 910 -23 400 -21 891 -20 381 -50 575 -47 771 -44 967 -42 163 -39 360 -36 556 -33 752 -30 949
-Økning i FDV kostnader -13 500 -13 500 -13 500 -13 500 -13 500 -18 750 -18 750 -18 750 -18 750 -18 750 -18 750 -18 750 -18 750
+Gevinster, dekning av renter og avskr/avdrag 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 60 000 65 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000
Resultat til styrking av finansieringsgrunnlaget -148 980 21 964 28 659 33 470 -35 545 -27 322 -19 386 -16 498 -13 025 -10 074 -5 947 2 423
+ Avskriving 183 251 184 452 165 784 161 347 158 797 208 125 208 458 209 057 209 706 209 773 210 365 209 784 204 963
+ Nedskriving anleggsmidlar
= Kontantstrøm fra driften inkl. renter 183 103 185 432 187 748 190 005 192 267 172 580 181 136 189 671 193 208 196 748 200 291 203 838 207 387
+ Opptak av nye lån 0 0 359 450 359 450 359 450 0 0 0 0 0 0 0 0
-  Avdrag lån -53 703 -53 703 -51 203 -51 203 -51 203 -94 337 -93 457 -93 457 -93 457 -93 457 -93 457 -93 457 -93 457
- Tilførsel av likviditet til Helse Vest IKT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ Salg av anleggsmidler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansieringsgrunnlag investeringar 129 400 131 729 495 995 498 252 500 514 78 243 87 679 96 214 99 751 103 291 106 834 110 381 113 930

Nybygg, inkl byggelånsrenter 0 0 513 500 513 500 513 500 0 0 0 0 0 0 0 0
Ombygginger, mindre nybygg 35 000 35 000 30 000 30 000 30 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000
Medisinteknisk utstyr 35 000 35 000 30 000 30 000 30 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000
Anna 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Sum investeringer 80 000 80 000 583 500 583 500 583 500 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000
Avvik  investeringsplanar og finansielt grunnlag 49 400       51 729       (87 505)      (85 248)      (82 986)      (1 757)        7 679         16 214       19 751       23 291       26 834       30 381       33 930       

Overføring av disponibel likviditet til året etter 190 897       240 297       292 026       204 521       119 273       36 287          34 530          42 210          58 424          78 175          101 466       128 300       158 681       
Ubenyttet disponibel likviditet til investeringer 240 297 292 026 204 521 119 273 36 287 34 530 42 210 58 424 78 175 101 466 128 300 158 681 192 611
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Figur 16 Helse Fonna beregnet økonomisk bærekraft fra 2015 - 2040 
 
Forutsetninger i de økonomiske analysene av bærekraft i HF-perspektivet er: 

• Alle tall er i 2015 kroner uten justering for lønns- og prisvekst 
• Aktivitetsvekst i bestilling fra RHF’et for planperioden (2017-2021) på 0,4 % pr år 
• Inntekter og kostnader endres i takt med aktivitetsvekst på 0,4 % 
• Kontantstrømmen fra driften før rentekostnader (EBITDA) økes også med 0,4 % 
• Det er ikke lagt inn gevinstrealisering utover å dekke noe av mer kostnader til renter og avskrivninger 
• Gevinster fra andre prosjekter er ikke tatt med 
• Rente 2,1 % i 2016 og økes med 0,1 % -poeng hvert år og 3 % fra 2024 
• Maksimal lånefinansiering på 70 % av investeringsbeløpet med 25 års nedbetalingstid 
• Større nybygg prosjekter er gitt gjennomsnittlig 30 år avskrivningstid 
• I investeringene i nybygg er MTU inkludert 
• Lån BT1 opptrekk 2018-2020. Driftsførte renter fra 2021. Ombygging er egenkapitalfinansiert. 
• Økte FDV-kostnader er lagt inn med 75% av de økte FDVU kostandene i tabell 56. Resterende 25% 

regnes som utviklingskostnader og tas dermed over investeringsbudsjettet 
• Utover investeringene beskrevet i alternativene i konseptfasen er det i perioden 2016-2017 lagt inn 

investeringer i Helse Fonna HF på 90 mill. kr pr år. Under begge byggetrinnene 2018-2023 og 2030-
2023 er det lagt inn 70 mill. kr pr år. Årene mellom byggetrinnene og etter byggetrinn 2 er 
investeringene lagt inn med 80 mill. kr pr år  

 
Med disse forutsetningene vil en kunne investere for 1 797 mill. kr i nybygg og ombygging i byggetrinn 1 fra 
2018-2023. Innenfor det økonomiske handlingsrommet ligger da alle de tre alternativene med noe 
ombygging av eksisterende bygg, men med mindre rom for ombygging i Nord-alternativet. I byggetrinn 2 vil 
en i perioden 2030-2032 kunne investere for 1 540 millioner kroner. I dette byggetrinnet vil det ikke være 
økonomisk handlingsrom til å gjennomføre de nødvendige investeringene for nybygg i Nord-alternativet. I 
Vest-alternativet vil en innenfor det økonomiske handlingsrommet kunne gjøre de nødvendige 
investeringene i både nybygg og ombygging. 
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Med de rammene som er gitt for de to byggetrinnene på til sammen 3 337 millioner kroner, viser den 
økonomiske bærekraften for foretaket at investeringsevnen på lokasjoner som ikke er berørt av 
nybyggprosjektet, kan opprettholdes. 

12.10.5  Oppsummering bærekraft 
Nord-alternativet har høyere investeringsbehov enn det HF’ets bærekraft tillater. Vest-alternativet er, med 
den tilpasning av ombygging som er gjort, løst på en god måte innenfor HF’ets bærekraft. 0-alternativet vil 
pga. manglende prosjektrelaterte driftsgevinster ikke ha tilstrekkelig bærekraft. 

I et rendyrket prosjektperspektiv har ingen av tiltakene bærekraft, men dette er «den mest vanlige» 
situasjonen i store investeringsprosjekter i sykehusbygg.  
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13 SAMLET EVALUERING AV ALTERNATIVENE 

13.1 Evalueringsmetode og prosess 
Metoden for evaluering er utarbeidet på bakgrunn av retningslinjer i veilederen for tidligfaseplanlegging i 
sykehusprosjekter fra 2011 og gjennomprøvd i andre sykehusprosjekter, f.eks. Helse og Møre Romsdal HF, 
Helse Stavanger HF og Oslo universitetssykehus HF. Det er i veilederen presisert at evaluering av 
alternativer skal gjennomføres med likeverdig dokumentasjon, som gir grunnlag for evaluering og anbefaling 
av det ”beste” alternativet. Alternativene har blitt vurdert og rangert i forhold til oppsatte kriterier. Klare og 
operasjonaliser bare mål er formulert fra starten av prosjektet og dette gir et godt grunnlag for evalueringen; 
jf. veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter fra 2011: 

«Samfunnsmål/sektormål: Overordnede, strategiske samfunnsmål som gjelder for sektoren og som er 
relevant for prosjektet slik dette er beskrevet i spesialisthelsetjenesteloven § 2.   

Sykehus er store og viktige samfunnsinstitusjoner. Hvordan de planlegges, lokaliseres, bygges og drives har 
betydning for hvordan allmenne samfunnsmål kan realiseres.  

 Effektmål: Kvantitative og kvalitative mål knyttet til driften av kjernevirksomheten. Dette kan også omfatte 
konkrete forhold knyttet til bygget.  

Resultatmål: Mål for gjennomføringen av prosjektet. Er i hovedsak knyttet til styring av prosjektet innenfor 
rammer for tid og kost.  

Alternativene skal rangeres. Det krever at kriteriene gis en vekting. Gjennomsiktighet og etterprøvbarhet i 
evalueringen er viktig for å kunne vise grunnlaget for anbefalingen.» 

Med hensyn til resultatmål for prosjektet beskriver veilederens tekst ovenfor kun resultatmål knyttet til 
gjennomføring. I vedlagte evaluering er det også fokusert på resultatmål for organisasjonen/eier og det er 
lagt inn delkriterier som utdyper dette. 

Tidlig i konseptfasen ble prosjektgruppen (10 ledere for prosjektgruppene) presentert et evalueringsskjema 
bestående av 4 hovedkriterier og vekting av kriterier for alle tre alternativer, mht. gjennomgang, forankring og 
godkjenning av kriterier, og for å se om disse var tilstrekkelig dekkende. Evalueringsskjemaet ble 
videreutviklet etter prosjektgruppens innspill og det ble utarbeidet en prosessbeskrivelse for 
gjennomføringen av evalueringen. Styringsgruppen ga deretter sin anbefaling til kriterier for evalueringen, 
vekting av hovedkriterier og prosessen for gjennomføring (sak 43/15). 

Evalueringen er gjennomført som en dagssamling med prosjektgruppen. Metodisk ble den kvalitative 
evalueringen gjennomført først, med beskrivelse av styrker og svakheter (kun der det skiller mellom 
alternativene) for de tre alternativene. Styringsgruppen ga sin tilslutning til de vurderinger som ble gjort i den 
kvalitative evalueringen. 

Før karaktersettingen ble det gjennomført to tilleggs-vurderinger: 

a. Alternativets usikkerhet, muligheter og trusler  
En sentral vurdering i dette punktet var å se på om en kritisk vurdering av alternativene vil synliggjøre hvilket 
av alternativene som medfører likestilling eller økt risiko når det gjelder lokalisering, tomt, måloppfylling 
sykehusets kjernevirksomhet, måloppfylling bygg- og eiendomsvirksomhet samt generalitet og fleksibilitet. 
Denne vurderingen ble gjennomført i stedet for en ROS analyse. 
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b. Totaløkonomi 
Alternativets økonomi – «liv laga»? med følgende delkriterier: investering, driftseffekt, bærekraft, finansiering 
og totaløkonomi/nåverdi ble vurdert. 

Deretter ble for hver av de 4 definerte hovedkriterier fastsatt karakter fra 1 - 5 (5 høyeste karakter). 
Resultatet av den kvalitative evalueringen og poengsum er beskrevet i kap.13.3. 

Den kvalitative evalueringen kan ikke stå alene, men må ses på som et supplement til resultatet av 
usikkerhetsanalysen. Først etter gjennomført usikkerhetsanalyse er den endelige økonomiske evalueringen 
av alternativene gjennomført (kapittel 13.4).  

I kapittel 13.6 beskrives evalueringen med en oppsummering, rangering og anbefalt alternativ. 

Sykehusbygg HF har gjort en vurdering av metodikk og gjennomføring av evaluering av alternativ. (Se kap 
16). 

13.2 Evalueringskriterier  
Det er lagt fire hovedkriterier til grunn for alternativvurderingen og i tillegg er det supplert med en del 
delkriterier/stikkord til hovedkriteriene for å øke forståelsen av hva hovedkriteriet omfatter. Kriteriene fanger 
opp ønskede samfunnsmål, ønsket effektmål og ønsket resultatmål, jf. mål beskrevet i kapittel 3.4. 

13.2.1 Måloppfylling for sykehusets kjernevirksomhet 
Alternativene skal evalueres i forhold til de overordnede, strategiske målene som gjelder for Helse Vest RHF. 
Hvordan prosjektet bidrar til å oppfylle «sørge-for-ansvaret» innenfor gjeldende rammer er vist (tilbudets 
kvalitet, likeverdig tjenestetilbud, best mulig ressursutnytting, tjeneste tilbud tilpasset pasientens behov, 
tilgjengelig tjeneste tilbud).  

Helse Fonna HF/Haugesund sjukehus skal særlig ivareta følgende oppgaver: pasientbehandling, utdanning 
av helsepersonell, forskning, og opplæring av pasienter og pårørende. Alternativenes vurdering er 
gjennomført i forhold til dette: 

Pasientbehandling – Vurderes på hvilken måte det enkelte alternativ dekker de definerte kvantitative behov, 
hvilke gevinster som kan oppnås. 

Kvalitet – Dette gjelder i første rekke behandlingskvalitet og opplevd kvalitet for brukene. Man viser på 
hvilken måte alternativene reduserer risiko for uønskede hendelser (pasientsikkerhet), er attraktive 
tjenestetilbud for befolkningen og legger til rette for orientering i anlegget, informasjon og helsefremmende 
tilbud. 

Fag- og kompetanseutvikling. Alternativene er vurdert med hensyn til deres egnethet for fag- og 
kompetanseutvikling. God tilrettelegging for styrking av kompetanse, både innenfor det enkelte fagfelt og på 
tvers av fagfelt, er viktig for fremtidig rekruttering og behandlingskvalitet. 

Miljø. Alternativene er vurdert mht. indre og ytre miljø. Tilrettelegging for helsefremmende omgivelser for 
pasienter, besøkende og ansatte og bygningsmassens totale påvirkning av det ytre miljø. 

Hovedkriteriet «Måloppfylling for sjukehusets kjernevirksomhet» er delt inn i 3 målområder: samfunnsmål, 
effektmål (for bruker) og resultatmål (for organisasjon/eier), og med delkriterier/stikkord under hver 
delområde. 
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13.2.2 Tomt 
Alternativene er evaluert med hensyn til lokalisering på tomten. Et viktig element i så måte er prosjektets” 
plassering” i forhold til resten av sykehuset, form og størrelse, tomtens tilgjengelighet, miljøfaktorer, landskap 
og tekniske kvaliteter, Infrastruktur, planstatus, eiertilhørighet og alternativ bruk, oppstart, gjennomførbarhet 
– bygging, unngå midlertidige provisoriske løsninger, elastisitet - utviklingspotensialer på tomten, best mulig 
utnyttelse av tomtereserver og tilrettelegging for videre utbygging. 

13.2.3 Måloppfylling for bygg- og eiendomsutvikling 
Alternativene er vurdert i forhold til drift, vedlikehold, utvikling og miljø. For driften er effekten av investeringa 
på eiendomsdrift vurdert. 

I tillegg bruken av den øvrige bygningsmasse som gir kvalitative forskjeller i bygningsmasse og i forhold til 
eiendomsutvikling vurdert. Tydeligst er nok dette mellom 0 alternativet og de andre alternativene. 

I forhold til planleggingen av den nye bygningsmassen så ligger både nasjonale bygningskrav og de kravene 
som Helse Vest har vedtatt, bl.a. innenfor miljøsatsing. Som sagt så vil dette være likt for alle alternativene 
knyttet til den nye eiendomsmassen, men vil variere noe i forhold til videre bruk av den eksisterende. 

13.2.4 Generalitet og fleksibilitet 
Dette hovedkriterium skiller primært mellom 0-alternativet og resten. Men både med 0 alternativet som skal 
være med, og igjennom at det er aktuelt å nytte noe av den eksisterende bygningsmasse til andre 
funksjoner, må en vurdere dette arealet nærmere i forhold til generalitet og fleksibilitet. 

Fleksibilitet. Det er vurdert hvordan løsningene kan tilpasses fremtidige endringer i aktivitet, kapasitetsbehov 
og driftsmodeller. Dette gjelder både mulighet for endring i driftsformer uten ombygging, ombygging innenfor 
eksisterende bygningsmasse ved endring i funksjoner, og mulighet for på- eller tilbygg. 

13.2.5 Vekting av kriterier  
Helse Fonna HF har valgt å prioritere vurderingskriteriene for måloppfylling for sjukehusets kjernevirksomhet 
øverst. Det betyr igjen at vurderingskriterier som går på øvrige forhold; tomt, måloppfylling for bygg- og 
eiendomsutvikling og generalitet og fleksibilitet blir prioritert lavere enn sjukehusets kjernevirksomhet.  
 
Vektingen ble satt til totalt 100 og med følgende fordeling av vektingen: 

1. Måloppfylling for sjukehusets kjernevirksomhet (50 poeng) 
2. Tomt (20 poeng) 
3. Måloppfylling for bygg- og eiendomsutvikling (20 poeng) 
4. Generalitet og fleksibilitet (10 poeng) 

13.3 Kvali tativ evaluering 
Resultatet av den kvalitative evalueringen, gjennomført den 4. desember 2015, er vist i vedlegg 6 til 
konseptrapporten «Evalueringsskjemaer for de tre alternativer» - Kvalitativ evaluering av alternativer, datert 
7. desember 2015.  

Hovedmomentene som skilte vurderingen av de tre alternativene omfatter følgende punkter:  

• Omrokkeringsbehovet og behov for midlertidige løsninger for psykisk helsevern i Nord-alternativet. I 
Vest-alternativet kan akuttpsykiatrien bli i eksisterende lokaler fram til nybygg står klar for innflytting. 
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• Den endelige løsningen for psykisk helsevern har en bedre løsning i Vest-alternativet enn i Nord-
alternativet. 

• Behov for erstatning av og midlertidig løsning av parkeringshus i Nord-alternativet (ca. 180 P-
plasser). Det er et krav fra kommunen om at disse P-plasser blir lagt under bakken. Dette medfører 
store kostnader (130 mill. kr). 

• Større mulighet i Vest-alternativet for å bygge nytt/renovere/utvide areal tilhørende funksjoner med 
store pasientvolum (f. eks Hjerte, Lunge, Intensiv, Onkologi og Infeksjon). I basiskalkylen for 
alternativene er det avsatt 386 mill. kr. til renovering i Vest-alternativet og 86 mill. kr. til renovering i 
Nord-alternativet. 

• Det er totalt sett mer areal til sykehusfunksjoner i Vest-alternativet og flere sykehusfunksjoner får 
areal i nybygg i byggetrinn 1 i Vest-alternativet enn i Nord-alternativet (Vest-alternativet har blant 
annet 117 senger og Nord-alternativet har 107 senger). De funksjoner som løses i byggetrinn 1 og 
som skiller alternativene er laboratoriet, intensiv- og postoperativ avdeling. 

• Akutt mottak og medisinsk intensiv sin nærhet til helikopter er løst mer logistisk hensiktsmessig i 
Vest-alternativet enn i Nord-alternativet. 

• Rasjonell intern logistikk mellom nytt og eksisterende. For Vest-alternativet er det kortere avstand til 
sengesentralen (M blokken) enn i Nord-alternativet. 

• Bedre intern logistikkløsning og trafikkareal i bygget i Vest-alternativet. Det opprettholdes to 
trafikklinjer ut i Vestblokk og to ut mot nord hvilket gir god publikumstrafikk og god intern 
sykehustrafikk. Nord-alternativet får ett knutepunkt mot nord, noe som kan bli en flaskehals. 

• Oppstart av bygging for somatikkfunksjoner i «røde bygg» starter raskere i Vest-alternativet. I Nord- 
alternativet må en først av alt bygge for ROP-post på Haugaland DPS, leie eksterne lokaler, for 
deretter å rive bygg for psykisk helsevern før det kan startes med byggetrinn 1. 

• Det er et større potensiale for videre utbygging (elastisitet) i Vest-alternativet, både mot nord og mot 
øst. I Nord-alternativet er det låst for videre utbygging mot nord og avstanden til en utbygging mot 
øst øker avstandene i sjukehuset. 

• I Vest-alternativet lukkes flere tilstandsgrad 3 bygg enn i Nord-alternativet. 

Resultatet av den kvalitative evalueringen som ble gjennomført den 4. desember 2015 viste følgende 
resultater: 

 

Tabell 61 Poengsum for den kvalitative evalueringen av alternativene 

Alternativ Poeng 

Alternativ 0 100 

Alternativ 1 Vest 400 

Alternativ 2 Nord 230 

 

Den maksimale poengsum som er mulig å oppnå er 500. Tabellen ovenfor viser at 0-alternativet fikk 100 
poeng, Nord-alternativet 230 poeng og Vest-alternativet kom best ut med 400 poeng.  

Det var full konsensus blant deltakerne i prosjektgruppen omkrig vurderingene og karaktersettingen som ble 
gjort i den kvalitative evalueringen og Vest-alternativet ble anbefalt. Styringsgruppen gav sin tilslutning til 
evalueringen. 
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13.4 Økonomisk analyse 
For alternativenes «økonomi og liv laga» vil en investeringsmessig for Vest-alternativet få flere kvm nybygg 
og mer ombyggete arealer enn i Nord-alternativet. Vest-alternativet har en bedre bærekraft med en større 
margin til ombygging hvilket er en styrke, dersom det senere i prosjektet skulle komme i en situasjon der 
man trenger å realisere en «kutt-liste». Dermed har man en buffer og kan avvente renovering fremfor 
reduksjoner av funksjoner i nybygg. Denne økonomiske muligheten finnes ikke i Nord-alternativet, da en her 
uten ombygging i byggetrinn 2 likevel vil ligge ca. 200 millioner kr over økonomisk bæreevne. Driftseffekten 
oppnås i tillegg raskere og bedre for laboratoriet i Vest-alternativet. 

For alternativenes «usikkerhet, muligheter og trusler» vil en del av de kritiske funksjoner få nytt areal i Vest – 
alternativet, og andre vil bli renovert i eksisterende bygg. Dermed realiseres måloppnåelse av sykehusets 
kjernevirksomhet. I Nord-alternativet ny-bygges færre funksjoner, og mindre areal i eksisterende bygg kan 
renoveres grunnet manglende investeringsmidler. I Vest-alternativet er det gode muligheter for ytterligere 
utvidelse av sentrale funksjoner etter byggetrinn 2. Man oppnår en bedre sammenheng med eksisterende 
bygg og utnytter tomtearealet mye bedre enn mot nord, da en i Vest-alternativet har mer penger å bygge for i 
byggetrinn 1 (fordi psykiatrien må flyttes midlertidig i Nord-alternativet). 

13.5 Risiko og sårbarhet  
Det er gjennomført en ROS-analyse i forhold til de identifiserte gevinster og risikofaktorer knyttet opp til 
realisering av gevinstene i byggeprosjektet. ROS-analysen er dokumentert i rapporten for 
«Gevinstrealisering ByggHaugesund2020» datert 01.12.15, vedlegg 8. Det ble indentifisert 6 risikofaktorer, 
som vil ha særlig betydning for om Haugesund sjukehus klarer å oppnå de identifiserte mulige gevinstene 
(økt aktivitet, reduserte utgifter, endret bruk av ressurser, økt kvalitet og pasientsikkerhet, økt trivsel-redusert 
sykefravær, mindre miljøbelastning og bedre omdømme). Disse risikofaktorer vil følges opp videre gjennom 
de planlagte organisasjonsutviklingsprosesser knyttet til prosjektet samt i lederlinjen i Haugesund sjukehus. I 
siste del av konseptfasen er det også gjennomført noen flere ROS-analyser i OU-prosessene, bl.a. knyttet til 
psykiatrien som skal løses i midlertidige lokaler.  

13.6 Samlet oppsummering, rangering og anbefalt alternativ  
I konseptrapportens vedlegg 6 vises resultatet av den kvalitative evalueringen. Evalueringskriterier for en 
kvalitativ vurdering av alternativene er listet opp, med en vekting i tråd med det Haugesund sjukehus vil 
legge størst vekt på. Måloppfylling for sykehusets kjernevirksomhet veier tyngst, fulgt av tomteforhold, 
måloppfylling for bygg- og eiendomsutvikling og byggets generalitet og fleksibilitet. I vurderingen av 
alternativene er det lagt stor vekt på beskrivelsene av fordeler og ulemper for de tre alternativene. Resultatet 
av den kvalitative evalueringen viser at Vest-alternativet kommer best ut med 400 ut av 500 mulige poeng, 
Nord- alternativet kommer nest best ut med 230 poeng og 0-alternativet med 100 poeng kommer dårligst ut.  

Det var full konsensus blant deltakerne i prosjektgruppen i vurderingene og karaktersettingen som ble gjort i 
den kvalitative evalueringen, og Vest-alternativet ble anbefalt som det kvalitativt beste alternativet. 
Styringsgruppen gav sin tilslutning til evalueringen. 

Vest-alternativet kommer også best ut ift. «økonomi og liv laga», og en vil investeringsmessig for få flere kvm 
nybygg og mer ombyggete arealer enn i Nord-alternativet. Vest-alternativet har en bedre bærekraft med en 
større margin til ombygging hvilket er en styrke, dersom det senere i prosjektet skulle komme ytterligere 
uventete kostnader utover P85 nivå. Dermed har man en buffer og kan avvente renovering fremfor 
reduksjoner av funksjoner i nybygg. Denne økonomiske muligheten finnes ikke i Nord-alternativet, da en her 
uten ombygging i byggetrinn 2 likevel vil ligge ca. 200 millioner kr over økonomisk bæreevne. Driftseffekten 
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oppnås i tillegg raskere og bedre for laboratoriet i Vest-alternativet. 0-alternativet gir et dårligere resultat enn 
Vest- og Nord-alternativene og vil bli tilnærmet like kostbart. 

For alternativenes «usikkerhet, muligheter og trusler» vil en del av de kritiske funksjoner få nytt areal i Vest – 
alternativet, og andre vil bli renovert i eksisterende bygg. Dermed realiseres måloppnåelse av sykehusets 
kjernevirksomhet. I Nord-alternativet ny-bygges færre funksjoner, og mindre areal i eksisterende bygg kan 
renoveres grunnet manglende investeringsmidler. I Vest-alternativet er det gode muligheter for ytterligere 
utvidelse av sentrale funksjoner etter byggetrinn 2. Man oppnår en bedre sammenheng med eksisterende 
bygg og utnytter tomtearealet mye bedre enn mot nord, da en i Vest-alternativet har mer penger å bygge for i 
byggetrinn 1. 0-alternativet vil ha betydelig usikkerhet knyttet til mye tung ombygging med sykehus i drift. 
 
Nord-alternativet vil kreve at en starter ombygging ved Haugaland DPS og eksternt leielokale først for å få 
flyttet ut funksjoner tilhørende psykisk helsevern. Løsningen vil kreve en omfattende rokadekabal som 
omfatter størstedelen av psykisk helsevern som er lokalisert ved Haugesund sjukehus og Haugaland DPS. 
Først når dette er gjort, og bygg for dagens psykisk helsevern er revet, kan en starte byggingen av 
byggetrinn 1. Dette vil medføre en forsinket ferdig løsning for somatikkfunksjoner som det haster å få en 
bedre bygningsmessig løsning for. Det hefter også en betydelig usikkerhet knyttet til kostnader knyttet til 
erstatning for parkeringsbygget som må rives i Nord-alternativet, samt midlertidig løsning for dette. 
Kommunen har krav til at disse legges under bakken. 
 
Vest-alternativet gir hensiktsmessige forbindelseslinjer mellom de nye byggetrinnene og eksisterende 
anlegg. Det etableres en generell publikumsakse øst-vest i nordre del av byggetrinn 1, og intern 
behandlingsakse øst – vest i søndre del. Nord-alternativet knytter seg til eksisterende anlegg i hjørnet mot 
nordøst. I prinsippet vil all trafikk passere gjennom dette punktet.  
 
Vest-alternativet utnytter tilgjengelig tomteområde mot syd bedre enn nord. I Vest-alternativet er det mulighet 
for et senere byggetrinn mot nord, noe det ikke er i Nord-alternativet. Det er fremtidig utvidelsesområde i øst, 
Vest-alternativet kan etablere bedre forbindelse og nærhet til dette. 
 
Samlet oppsummert betyr dette at Nord-alternativet er mindre egnet og kan ikke gjennomføres innenfor 
kostnadsrammen. 0-alternativet gir en kvalitativt dårlig løsning, stor risiko, og koster tilnærmet det samme 
som Vest-alternativet. Blant alternativene kommer derfor Vest-alternativet mest hensiktsmessig ut. På 
bakgrunn av ovenstående oppsummering og rangering anbefales det en videreføring av Vest – alternativet. 
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14 PLAN FOR NESTE FASE (FORPROSJEKTFASEN) 

I forprosjektfasen skal grunnlag for beregning av prosjektkostnaden og avgjørelse om byggestart 
kvalitetssikres ved at det blir gjennomført detaljert prosjektering av det valgte alternativet.  
Forprosjektfasen er siste delfase i planprosessen for tidligfase og gir grunnlag til å beslutte gjennomføring av 
det valgte alternativ. 
 
Forprosjektfasen bygger på konseptrapporten med underliggende delutredninger samt eventuelle tillegg og 
endringer. 
Forprosjektrapporten skal gi en oppdatert prosjektkostnad og ellers vise konsekvenser av nødvendige 
revisjoner av plangrunnlaget. 
Et forprosjekt er en spesifikasjon av en fysisk byggløsning for et investeringsprosjekt. 
 
Forprosjektet innbefatter nybygg, ombygging i eksisterende bygg og midlertidige løsninger lagt til nye 
byggetrinn 1. 
 
Veileder for Tidligfase i sykehusprosjekter definerer hovedelementene i et samlet prosjektforløp slik: 

 
Figur 17 Planprosess i tidligfase for sykehusprosjekter- forprosjekt 

14.1 Mandat 
I konseptfasen er det gjennomført DFP (Delfunksjonsprogram) og SKPR (skisseprosjekt), og sammen med 
de øvrige delutredningene gir dette grunnlag for forprosjektfasen. 
 
Forprosjektfasen vil omfatte: 

• Evt. endring av grunnlagsdokument i tråd med ekstern kvalitetsikring (KSK) 
• Videreutvikle og optimalisere byggetrinn 1 for det valgte alternativ inklusive ombygging og evt. behov 

for midlertidig areal 
o Romfunksjonsprogram (RFP) 
o Tegninger på romnivå med lokalisering 
o Brutto (BUP) og netto utstyrsprogram (NUP) 
o Detaljering av bygningsmessige og tekniske løsninger 
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o Detaljering av prosjektkostnader og driftskostnader for bygget (årskostnad) 
o Kostnadsramme og finansieringsplaner 
o Usikkerhetsanalyse. 

• Anbefaling av endelig valg av entreprisemodell og gjennomføringsmodell innenfor gjeldende 
regelverk. 

• Plan for gjennomføring fram til ferdigstilling, overlevering og idriftsetting  
• Ferdigstille reguleringsprosessen for valgte alternativ.  
• Gjennomføre nødvendig risikostyring og ROS analyser i tråd med konseptfaserapport 
• Utarbeide prioriteringsplan med hensyn til ombyggingsareal og kuttliste 
• Videreføre og følge opp OU-prosjekter knyttet til ByggHGsd2020.  
• Følge opp og realitets-vurdere gevinstrealiseringsplan  
• Sørge for at forprosjektet blir av en slik kvalitet at det kan fattes nødvendige vedtak med mål om 

byggestart 2018 
 

 
Figur 18 Prinsippskisse for gjennomføring av forprosjektfasen 

14.2 Rammer og mål for forprosjektfasen 

14.2.1 Forprosjektfasen bygger på følgende dokumenter: 
• Strategi for Helse Fonna HF 
• Utviklingsplan for Helse Fonna HF 
• Plan for psykisk helsevern 
• Plan Somatikk 
• Idéfaserapport – Haugesund sjukehus. 
• Konseptfaserapport med alle underliggende dokument 

14.2.2 Overordnet målsetting for forprosjektfasen 
I forprosjektfasen skal grunnlag for beregning av prosjektkostnaden og beslutning om byggestart 
kvalitetssikres ved at det blir gjennomført detaljert prosjektering av det valgte alternativet. 
 
Forprosjektfasen er siste delfase i planprosessen for tidligfasen og gir grunnlaget å beslutte gjennomføring 
av det valgte alternativ. 
Forprosjektfasen bygger på konseptrapporten med underliggende delutredelser samt eventuelle tillegg og 
endringer. 
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Forprosjektrapporten skal gi en oppdatert prosjektkostnad og ellers vise konsekvenser av nødvendige 
revisjoner av plangrunnlaget. 
Et forprosjekt er en spesifikasjon av en fysisk byggløsning for et investeringsprosjekt. 
 
De samme mål som har væt gjeldende i idefase og konseptfase, vil også være gjeldende og for 
forprosjektfasen: 

14.2.3 Ønsket samfunnsmål 
Å sikre langsiktige løsninger for å oppnå et helsemessig godt og samfunnsøkonomisk effektivt sykehustilbud 
til befolkningen i opptaksområdet. 
 
Samfunnsmålet i denne fasen av prosjektet er å legge grunnlag for rett veivalg for å oppnå den langsiktige 
samfunnsmessige målsettingen. Prosjektet skal basere løsninger på de føringer som kommer fram som 
følge av Helse Vest RHF sin utvikling av helsetjenester sett i et langsiktig perspektiv. De totale løsningene 
skal sikre at størrelse, driftskonsept samt oppgave- og funksjonsfordeling blir ivaretatt i dette framtidige 
helseperspektivet. 

14.2.4 Ønsket effektmål 
Er knyttet til at Haugesund sjukehus skal kunne betjene befolkningen med et tidsmessig 
spesialisthelsetjenestetilbud og i tillegg hvilken gevinst i samfunnsøkonomisk perspektiv de ulike 
alternativene vil gi.  
 
Prosjektet skal sikre at en bygger på bærande element for et framtidig og kvalitetsmessig godt tilbud innen 
spesialisthelsetjenesten med vekt på følgende bærande ideer. 
 

• Rask diagnostikk og utredning  
• Pasienten skal få et tilbud på rett nivå, med god kvalitet og pasientsikkerhet 
• Pasienten sitt behov skal stå i sentrum 
• Samhandling med primær- og kommunehelsetjenesten 
• Skille øyeblikkelig hjelp og planlagt virksomhet 
• Størst mulig grad av planlagt virksomhet 
• Integrering av psykisk helsevern og somatikk 

14.2.5 Ønsket resultatmål 
Ønsket resultatmål i forprosjektfasen er at det blir videreutviklet et alternativ som hensyntar følgende forhold: 
 

• Mulighet for fleksible driftsformer og best mulig utnyttelse av lokaler og utstyr.  
• Moderne bygningsmessig fleksibilitet, elastisitet og generalitet (enklere å tilpasse areal til nye 

funksjoner og ny metodikk) i framtiden etter at de er tatt i bruk.  
• Moderne sengeposter med hensyn til størrelse, driftsøkonomi, service, lager og sanitære forhold.  
• Optimal logistikk.  
• Mulighet for forsking, undervisning og opplæring.  
• Mulighet for at gode medisinsk faglig funksjoner kan videreutvikles  
• Mulighet for moderne og brukertilpasset pasientbehandling og opplæring. 
• Gode løsninger med tanke på ytre miljø og energisparende tiltak.  
• Godt inneklima.  
• Godt arbeidsmiljø.  
• Rasjonell drift.  
• God tilgjengelighet for alle brukere (Universell utforming).  
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14.2.6 Føringer og rammer 
Føringer for videreutvikling i forprosjektfasen er: 
• Legge til rette for et bygg som understøtter at det er pasienten sin helsetjeneste 
• Prosessen skal sikre brukermedvirkning 
• Den økonomiske totalrammen(1,797 mrd i byggetrinn 1 og 1,540 mrd i byggetrinn 2 -2015 kr) 
• De prinsipielle føringene på driftskonsept som er lagt i konseptfasen 
• De vedtatte kvalitative og kvantitative gevinstene 
• De identifiserte OU prosessene 
• Sikre framtidigtidsrettede løsninger i tråd med framskriving til 2040.  
• Sikre funksjoner i «røde bygg» 
• Sikre gode løsninger for psykisk helsevern i byggeperioden 
• Sikre god logistikk og nærhet for viktige funksjoner 
• Legge til rette for gode pasientforløp og rasjonell drift 
 
 
Beregningene på helseforetakets økonomiske bæreevne blir førende og for arbeidet videre i 
forprosjektfasen. Den økonomiske bæreevnen ble kvalitetssikret og justert i konseptfasen. Ombyggingen 
etter byggetrinn 1 var opprinnelig planlagt som en del av byggetrinn 2. Det har i løpet av konseptfasen blitt 
avdekket at det vil kreve vesentlig ombygging i eksisterende bygg som en del av byggetrinn 1.  

Utvidelse av byggetrinn 1 innebærer en forlengelse av byggetrinnet med en ombyggingsperiode/ 
sammenkobling fra 2021 til og med 2023. Planlagt ferdigstillelse av selve nybygg-kroppen vil fortsatt være i 
2020. 

Tabell 62 Beregnet kostnadsramme i mill. 2015-kr 

 

14.3 Organisering av forprosjektfasen, hovedorgan og mandat 
Det er i forprosjektfasen lagt opp til følgende organisering: 
 

Kostnadsramme byggetrinn 1 (nybygg inkl. 
tilkopling eksisterende bygg ferdig 2020, 

ombygging ferdig 2022)

Kostnadsramme 
byggetrinn 2 (oppstart 

2030, ferdig 2032) SUM
1 797 1 540 3 337
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Figur 19 Organisering av forprosjektfasen 
 

14.3.1 Administrerende direktør 
Administrerende direktør: 

• Ansvarlig for at prosessen blir gjennomført i tråd med vedtatte føringer og rammer. 
• Ansvarlig for ledelse og organisering av prosjektet. 
• Ansvarlig for at styret i Helse Fonna HF får fortløpende nødvendig informasjon. 
• Ansvarlig for at styret i Helse Fonna HF får et godt grunnlag for beslutning 
• Ansvarlig for god styringsdialog med eier. 
• Ansvarlig for å ta nødvendige avgjørelser knyttet til prosjektet 

 

14.3.2 Styringsgruppen 
Styringsgruppen: 

• Godkjenner organisering og prosess. 
• Godkjenner viktige prinsipielle føringer og veivalg underveis i prosessen. 
• Sikrer at det faglige grunnlaget, som blir presentert som grunnlag for anbefalinger i 

Forprosjektfaserapporten, gir tilstrekkelig trygghet for valg. 
• Sikrer at beste endelige enterprisemodell blir anbefalt i tråd med myndighetskrav og regellverk. 
• Sikrer at prosjektet følger vedtatte mandat, rammer og føringer. 
• Foreslå og oppnevne deltakere i prosjektet 
• Godkjenner forprosjektfaserapport før behandling i styret, og at denne tar vare på helseforetaket 

sine rammevilkår med hensyn til økonomisk bæreevne, funksjonsfordeling og framtidig kapasitet. 

14.3.3 Prosjektdirektør 
Prosjektdirektør: 

• Har ansvar for at prosjektet blir gjennomført i tråd med rammer, føringer og krav. 
• Sikrer at oppgavene blir fulgt opp innen fastsatt frist og innenfor økonomisk avtalte ramme. 
• Sikre god rapportering på innhold, kvalitet, fremdrift og økonomi i prosjektet. 
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• Etablerer et godt samarbeid, rapportering og informasjonsdeling med Sykehusbygg HF 
• Etablerer samarbeid og oppfølging med eksterne rådgivere 
• Har ansvar for at brukere, interessenter og medarbeidere blir involvert i prosessen på en god måte 
• Følger opp prosjekt og delprosjektledere knyttet til prosjektet. 
• Sørger for at beste enterprisemodell blir valgt i tråd med myndighetskrav og regelverk. 
• Legger til rette for god informasjon om prosjektet internt og eksternt 
• Sørger for at det faglige grunnlaget, som blir presentert som grunnlag for anbefalinger i 

Forprosjektfaserapporten, gir tilstrekkelig trygghet for valg 
• Sørger for at forprosjektfaserapporten tar vare på helseforetaket sine rammevilkår med hensyn til 

økonomisk bæreevne, funksjonsfordeling og framtidig kapasitet. 

14.3.4 Sykehusbygg HF 
Sykehusbygg HF skal være en internleverandør for de regionale helseforetakene og landets helseforetak, og 
skal legge til rette for og bidra til standardisering, erfaringsoverføring, god ressursutnyttelse og ressurstilgang 
innen prosjektering og bygging av sykehus, og sørge for at erfaring fra forvaltning og drift av 
sykehuseiendom tas hensyn til i nye prosjekter og kommer foretakenes eiendomsforvaltning til nytte.  
I henhold til vedtektene skal Sykehusbygg HF bidra til fremtidsrettet utvikling av sykehusbyggingen i Norge 
gjennom læring, innovasjon, erfarings- og kompetanseoverføring, og skal være en ressursleverandør for 
sykehuseiere og sektoren forøvrig. 
 
Helseforetaket vil tilrettelegge for et godt samarbeid med Sykehusbygg HF som sikrer kompetanse og 
erfaringsdeling inn i forprosjektfasen. Helse Fonna HF er i dialog med Sykehusbygg om detaljer i 
samarbeidsmodellen. Modellen vil bli beskrevet i eget prosjektdirektiv for forprosjektfasen. 

14.3.5 Konsulentbistand (arkitekter, ingeniører) 
Mandat: 

• Rapporterer regelmessig til prosjektdirektør på gjennomføring, kvalitet og økonomi 
• Utarbeider forprosjekt i tråd med mandat i nært samarbeid med oppdragsgiver og prosjektdirektør.  
• Bearbeider prosjektet til gjennomarbeidet og dokumenterbare løsninger. 
• Utvikler prosjektet på alle områder som gjelder planløsning, konstruksjoner, tekniske strukturer, 

hovedvalg for materialer, fasader, møblering, utomhus mv avhengig av fagfelt.  
• Alle arkitektoniske (bygningsmessige), tekniske og elektrotekniske system skal være vurdert ut ifra 

forventet ytelse og resulterende påvirkning og effekt for de mål som er fastsatt for prosjektet.   
• Utarbeidelse av gode virtuelle bygningsmodeller. 
• Bidra til at det faglige grunnlaget, som blir presentert som grunnlag for anbefalinger i 

Forprosjektfaserapporten, gir tilstrekkelig trygghet for valg. 
• Bidra til at forprosjektfaserapporten tar vare på helseforetaket sine rammevilkår med omsyn til 

økonomisk bæreevne, funksjonsfordeling og framtidig kapasitet 
• Holde seg innenfor de avtalte rammer. 

14.3.6 Prosjektgrupper 
Det vil i alle prosjektgrupper være medvirkning av ansette, tillitsvalgte og verneombudstjenesten. 
Brukerutvalget får tilbud om å delta i alle grupper.  
 
Det blir opprettet følgende prosjektgrupper: 
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Forprosjektgruppe 

Forprosjektet er en utvikling og detaljering av de fysiske løsningene fra skisseprosjektet. Det skal bygge på 
mål og forutsetninger fra konseptrapporten med delutredelser (HFP/DFP, SPR, OTP), inklusive prosjektets 
økonomiske rammer. 
 
Forprosjektet skal beskrive nybygg, ombygging i eksisterende og evt. midlertidige løsninger for byggetrinn 1. 
 
De tekniske utredelsene som blir gjort i forprosjektfasen må være tilstrekkelig detaljert og grundige til å 
utarbeide et budsjett som grunnlag for endelig beslutning om bygging.  
Forprosjektet er grunnlaget for detaljprosjekt. 
 
Forprosjekt skal omfatte beskrivelser og tegninger som omfatter: 

• Utforming, hovedidé (hentet fra skisseprosjektet) 
• Bebyggelsen sin utforming, med etasjeplaner, snitt og fasader, samt systemtegninger og 

perspektivtenkninger 
• Utforming av det enkelte funksjonsområde der alle rom skal være tegnet 
• Hovedtrafikkårer 
• Pasientmiljø og pasientsikkerhet 
• Arbeidsmiljø 
• Framtidige utviklingsretninger 
• Bebyggelsen sin endringsevne (generalitet, fleksibilitet og elastisitet) 
• Tekniske anlegg 
• Utomhusområder 
• Helse, miljø og sikkerhetsforhold både under bygging og i ferdig anlegg 
• Krav til og beskrivelse av energieffektive løsninger 
• Miljøaspekter (CO2, gjenbruk, avløp/utslipp) 
• Oppfyllelse av krav til universell utforming 
• Økonomiske analyser 
• Kunst og utsmykking 

Romprogram og utstyr 

• Bistå i utarbeidelse av romfunksjonsprogram(RFP)- og utstyrsprogram, brutto og netto 
utstyrsprogram (BUP og NUP) 

• Dokumentere funksjoner i alle rom 
• Dokumentere funksjonelle og tekniske krav til rom og bygg.  
• Brutto utstyrsprogram (BUP) omfatter alt utstyr som funksjonene og aktiviteten krever.  
• Netto utstyrsprogram (NUP) tilsvarer BUP men med fradrag for gjenbruk av eksisterende utstyr. 

NUP angir investeringsramma for brukerutstyr. 
 

Det blir opprettet følgende delprosjektgrupper: 
a. Akuttmottak og AMK 
b. Akuttpsykiatri og akuttrus 
c. Operasjon 
d. Intensiv/oppvåking 
e. Føde /Barn/barneintensiv (samme gruppe som OU prosess) 
f. Observasjonspost 
g. Laboratoriet (samme gruppe som OU prosess) 
h. Hjerte-lunge-MIO (samme gruppe som OU prosess) 
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i. Geriatri-alderspsykiatri (samme gruppe som OU prosess) 
j. Behandlingshjelpemidler 
k. Poliklinikk psykiatri 
l. ROP post og ruspol (Samme gruppe som i OU prosess) 

Bygg, teknikk og eiendom 

• Bidrar til oppfølging av alle føringer lagt i OTP inn i forprosjektet 
• Bistår i arbeidet med risikostyring og sikrer at nødvendige ROS analyser blir gjennomført 
• Følger opp evt. avvik knyttet til de ulike områder i OTP 
• Sørger for at gjeldende regelverk, forskrifter og krav blir fulgt opp 
• Bistår i valg av endelig enterprisemodell 
• Bistår i utarbeidelse og videreutvikling av forprosjekt blant annet med hensyn til: 

o Tekniske anlegg 
o Utomhusområder 
o Helse, miljø og sikkerhetsforhold både under bygging og i ferdig anlegg 
o Krav til og beskriving av energieffektive løsninger 
o Miljøaspekter (CO2, gjenbruk, avløp/utslipp) 
o Bidrar til plan som beskriver aktiviteter, framdrift og organisering for det videre arbeidet med 

prosjektering og bygging. 

Organisasjonsutviklingsprosesser 

Sikrer at organisasjonen blir tilpasset endring i oppgaver og samarbeidsrelasjoner i sykehuset som et 
resultat av prinsipielle føringer, virksomhetsmodeller og gevinstrealisering som er besluttet på i 
konseptfasen. 

 
Det er i konseptfasen besluttet at følgende delprosesser blir startet opp: 
 

1. Fullintegrert modell psykisk helsevern/somatikk 
2. Kliniske sentermodeller (Muligheter og utfordringer, betre forløp og logistikk, smartere bruk av 

ressurser etc.) 
3. Omstilling ordinære senger til observasjonspost 
4. Parkeringsbehov 
5. Dokumentflyt og arkiveringsrutiner  
6. Ny pasient og vareflyt knyttet til SOP og dagkirurgi 
7. Omstilling ordinære senger til poliklinikk/dagbeh/kir 
8. Omstilling psykisk helsevern-DPS 
9. Samhandling kommunehelsetjenesten 
10. Effektivisering av laboratorievirksomheten ved innflytting i nytt bygg/nytt utstyr 
11. Ledelse og organiseringsstruktur av nytt sykehus. 
12. Nye teknologiske løsninger/telefoniløsinger. 

 
Detaljer for gjennomføring blir beskrevet i prosjektdirektiv for forprosjektfase, samt eget dokument utarbeidet 
i konseptfasen. 

Økonomi og gevinstrealisering 

• Gjennomgår og evt. justere gevinstrealiseringsplan for forankring i styringsgruppe og gjennomføring i 
lederlinjen.  

• Realitetsorientere ifht de gevinster som er satt opp og evt. gjøre justeringer. 
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• Synliggjøre evt. nye gevinstområder og evt. områder der en må gjøre ny risikovurdering 
• Bistår i økonomiske analyser 
• Bistår i arbeidet med prosjektkostnad inkludert brukerutstyr, byggutstyr, tomt og prosjekterings- og 

administrasjonskostnader, ref. NS 3451. Beregne byggelånsrente. 
• Bistår i arbeidet med driftsøkonomiske konsekvenser og plan for gevinstrealisering, hentet fra 

konseptrapporten, 
• Bistår i arbeidet med finansieringsplan. 
• Bistår i arbeidet med usikkerhetsanalyser og kuttlister 
• Kvalitetssikrer og eventuelt justerer økonomisk bæreevneanalyse 
• Bistår i arbeidet med risikostyring. 

14.3.7 Ressurspersoner Helse Fonna 
Ressursperson forskning: Skal støtte de ulike delprosjektgruppene med forsking, studie og litteratursøk ved 
behov.  
 
Ressursperson kommunikasjon: Støtter prosjektdirektør til å sikre god kommunikasjon og informasjon 
gjennom hele prosessen internt og eksternt. Støtte i utarbeidelse og oppfølging av interessentanalyse og 
kommunikasjonsplan  
 
Ressursperson pasientsikkerhet: Skal støtte prosjektet særlig tanke på pasientsikkerhet og kvalitet 

14.4 Tidsplan for forprosjektfasen 
Forprosjektfasen planlegges startet opp medio 2016 etter nødvendige vedtak i styrene i Helse Fonna HF og 
Helse Vest RHF, og blir avsluttet 2. kvartal 2017 med beslutning om utbyggingsvedtak. Lånesøknad sendes 
til Helse og Omsorgsdepartementet innen fristen for inkludering i statsbudsjettet 2018. 
Tidspunkt for byggestart er avhengig av gjennomføringsstrategi og valg av entreprisemodell. Forprosjektet 
må utrede ulike gjennomføringsstrategier med tilhørende entreprisemodeller grundig slik at den videre 
detaljprosjekteringen optimaliseres i forhold til disse valgene. 
Den generiske framdriftsplanen nedenfor er derfor basert på parallell prosjektering og bygging etter 
gjennomført funksjonsprosjekt.  
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Figur 20 Tids- og framdriftsplan for forprosjektfasen 

14.5 Suksesskriterier og suksessfaktorer 
I utbyggingen av Haugesund sjukehus vil man rette oppmerksomheten på å etablere: 

• Klare felles mål, ansvar og prioriteringer for prosessen 
• Effektiv og beslutningsdyktig prosjektorganisasjon og ledelse 
• Åpen og transparent prosess, med god og tilgjengelig informasjon til alle aktører på ulike nivå i 

prosjektet 
• Hensiktsmessig kvalitetssikring av arbeidet  
• God forankring i organisasjonen 
• Godt samarbeid og kompetanseutveksling med Sjukehusbygg i tråd med avtalt konsept 
• Organisasjonsutvikling og gevinstrealisering som et kontinuerlig og målrettet arbeid som en del av 

byggprosjektet 
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• Langsiktig utvikling av IKT som virkemiddel for god kvalitet og gevinstrealisering, herunder 
videreføring av IKT prosjektet etablert i konseptfasen med deltagelse fra Helse Vest IKT 

• Fortsatt åpen og god dialog med de identifiserte interessentgrupper.  

14.6 Helse, mil jø og sikkerhet (HMS) 
I byggeprosjektet skal det legges vesentlig vekt på hensynet til helse, miljø og sikkerhet. Dette gjelder på 
følgende områder i selve bygget inkludert utstyr og installasjoner: 
 

• Pasientsikkerhet og oppholdsmiljø for pasienter 
• Besøksmiljø for pårørende og publikum 
• Arbeidsmiljø for medarbeidere 
• Miljøkonsekvenser for omgivelser (energi, avfall, utslipp, trafikk osv.) 

 
I tillegg vil det bli lagt vekt på HMS i selve byggefasen, både for de som arbeider på byggeplassen og for 
omgivelsene. 
 
Dessuten må HMS også ivaretas i alt arbeid med planlegging av selve virksomheten. 

14.7 Særski lte utfordringer 
Prosjektet har en normal vanskelighetsgrad for sykehus, det er bygget flere sykehus i Norge de siste år med 
tilsvarende kompleksitet som er viktige referanser. For dette prosjektet er det følgende særskilte utfordringer 
som bør fremheves: 

Bygge på trang tomt i byen 

Tomtesituasjonen er relativt trang og ligger inne i byen. Det er en utfordring å etablere riggplass og 
nødvendig lager med god nærhet for gjennomføring av byggearbeidene. Videre vil byggearbeidene måtte 
foregå tett inn til eksisterende sykehus som skal være i full drift. Det er viktig at arbeidene gjennomføres med 
minst mulig forstyrrelser over kortest mulig tidsrom. 

Adkomst til byggeplassen vil i utgangspunktet være i Stavangergata som også er adkomst for ambulanse og 
varetransport, alternativer til denne eller spesielle tiltak må vurderes slik at det ikke oppstår blokkering av de 
ulike trafikk-kategoriene. 

Avveie hva som skal bygges om i eksisterende 

Ved at deler av sykehuset bygges nytt og deler forblir i eksisterende vil medføre en løpende avveiing av hva 
som flyttes, hva som forblir i eksisterende og omfang av ombygging i eksisterende anlegg. Det ikke er del av 
prosjektet å fornye alle deler av eksisterende sykehus, slik at «trykket» på omfang av ombygging og 
utvidelse i eksisterende må da forventes å bli vesentlig. 
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14.8 Kontraktstrategi for kontrahering av tjenester 
Det er et krav i Tidligfaseveilederen at kontrakts-strategien/entreprise-strategien skal beskrives i 
konseptvalgrapporten. Entreprisestrategien er imidlertid ikke fastsatt enda. Prosjektestimatet er utarbeidet 
med grunnlag i en modell basert på byggherrestyrte delte entrepriser. 

I forbindelse med konseptfaseutredningene og skisseprosjektet ble det engasjert arkitekt/rådgivende 
ingeniørselskap til å bistå i arbeidet. Denne avtalen inneholder en opsjon for videreføring til de neste fasene 
og denne avtalen må reforhandles og videreføres før forprosjektfasen kan starte. 

Når det gjelder strategi for øvrige anskaffelser og leveranser, vil helseforetaket bruke tilstrekkelig med tid i 
forprosjektfasen for å vurdere markedet grundig og sørge for å utarbeide en entreprisestrategi innenfor EUs 
regelverk, men som samtidig ikke diskvalifiserer det lokale markedet fra å komme på tilbyderlisten. 

Videre vil reduksjonen i olje- og gassektoren i denne regionen medvirke til at det ventelig vil kunne oppnås 
gunstige priser i markedet, dvs. at lokalmarkedet er konkurransedyktig. 

14.9 Prinsipp for prosjekt- og risikostyring 
Prosjektet styres ut fra:  

• Kostnad  
• Kvalitet  
• Tid  

I forprosjektfasen vil en starte arbeidet med å etablere en prosjektnedbrytingsstruktur. Helseforetaket ønsker 
mest mulig standardiserte verktøy- og oppfølgingssystemer, for å bidra til å legge til rette for å kunne 
sammenligne sykehusprosjekter på tvers. Alt i samsvar med veileder for tidligfaseplanlegging i 
sykehusprosjekter, man vil også ha dialog med Sykehusbygg HF om disse systemene. 

Risikostyring vil bli gjennomført ved bruk av en struktur som etableres tidlig i forprosjektfasen. Det legges 
opp til månedlig rapportering mot risikoelementer, og jevnlig oppdatering av ROS analysene. I tillegg vil 
usikkerhetsanalysen gjennomføres av ekstern part som del av programmet for hver fase. 

14.10 Opplegg for kvalitetssikring 
Kvalitetssikring planlegges gjennomført på flere nivåer: 

• Et overordnet styringsdokument utarbeides for forprosjektfasen, og danner grunnlag for oppfølging 
av prosjektet 

• System for rapportering vil bli etablert (intern til ledelse og til styret) 
• Prosjektstyringssystem som nevnt over 
• ROS-analyser på ulike nivå 
• Usikkerhetsanalyser 
• Utstrakt bruk av digitalisert 3D modell/BIM for kvalitetssikring og kontroll av alle funksjoner og 

løsninger og for visualisering til oppdragsgiver og brukere. 
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14.11 Ressursbruk og kostnader knyttet t i l  forprosjektfasen 
De nåværende funksjoner ved Haugesund sjukehus er omtalt i rapporten, og disse er beregnet til å være 
funksjoner som òg i framtiden vil være ved sykehuset. Det er i denne konseptfasen ikke forutsatt endringer i 
funksjonsfordelingen mellom sykehusene i Helse Fonna eller innen helseregionen. Vesentligste endringer er 
øket egendekning innen medikamentell kreftbehandling (onkologi).  

Den nye nasjonale sykehusplanen skal behandles i Stortinget i 2016. Eventuelle endringer i 
sykehusstrukturen vil på sikt kunne få konsekvenser for funksjonsfordeling mellom sykehusene. 

Helse Fonna har på bakgrunn av de krevende areal- og bygningsmessige utfordringene ved Haugesund 
sjukehus vurdert det som nødvendig å fullføre konseptfasen og videreføre prosjektet uten opphold. Før 
videre utredning av byggetrinn 2 frem mot 2030 vil en måtte ta inn eventuelle endringer fra revidert 
utviklingsplan og eventuelle endringer i sykehusstrukturen. En avventer derfor videre forprosjektering av 
byggetrinn 2 til etter at ny utviklingsplan er utarbeidet. 

Kostnader og ressursbruk i forprosjektfasen vil derfor avgrenses til nybygg, ombygging i eksisterende samt 
midlertidige løsninger knyttet til byggetrinn 1 i valgte alternativ. 

Det er vurdert ressursbruk og kostnader for forprosjektfasen.  

Konseptrapporten skal gi grunnlag for å velge ett av de to tiltaksalternativene. Av disse er det noe mindre 
areal i byggetrinn 1 i Nord-alternativet enn i Vest-alternativet, på den annen side er det mer midlertidige 
løsninger og større kompleksitet i Nord, slik at disse er vurdert til å ha samme størrelsesorden av arbeid og 
kostnader i forprosjektfasen.  

Forprosjektet vil ha følgende kostnadselementer: 

• Prosjektering  
• Regulering (bestilt)  
• Programmering  
• Prosjektledelse  
• KS-aktiviteter (bl.a. KSK)  
• Andre kostnader (reiser, leie dRofus m.v. m.v.)  
• Avsetning usikkerhet 
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15 TILBAKEMELDING ETTER VURDERING AV UTVALGTE 
DOKUMENTER AV SYKEHUSBYGG HF 

15.1 Tilbakemelding etter vurdering av utvalgte dokumenter av 
Sykehusbygg HF 

Det har vært en dialog med Sykehusbygg HF gjennom konseptfasen. Helse Fonna har gjennom dialog blitt 
enig om at Sykehusbyggs rolle i konseptfasen vil være å gjennomgå og gi innspill til underliggende 
dokumenter, samt kriterier for valg av alternativ i en tett dialog med prosjektledelsen.  
Sykehusbygg har gjennomgått noen av dokumentene i konseptfasen. Disse dokumentene er: 

• Hovedfunksjonsprogram (HFP), datert 24.09.2015 
• Notat om kriterier for evaluering av alternativer, datert 25.09.2015 
• Rapport – overordnet teknisk program - OTP, datert 26.10.2015 

 
Sykehusbygg HF har levert et dokument, datert 8. januar 2016, med tilbakemeldinger på de dokumenter 
som er gjennomgått. I dokumentet står det blant annet: 
«Sykehusbyggs overordnede vurdering er at prosjektet er godt utredet og har dokumentert nødvendige 
forhold på en grundig måte. Prosjektet er godt organisert med deltakere fra alle relevante fagmiljø. Det er 
også samsvar mellom prosjektets besluttede målsettinger og evalueringskriterier. 
Sykehusbygg har gjennomgått utvalgte grunnlagsdokumenter og evalueringskriterier. 
Sykehusbygg har ikke utført en prioritering av de enkelte alternativer da dette etter vår oppfatning best 
utføres av de prosjektdeltakere som har deltatt i prosjektet og kjenner målsetting og premisser for evaluering. 
ByggHaugesund2020 metodikk for evaluering av alternativer er beskrevet i notat fra OEC til prosjektdirektør 
datert 25.9.2015, med tilhørende evalueringsskjema for de enkelte alternativene. 
Kriterier som fastsettes i tidligfaseveileder samt konkretisering av mål i dokument «Prosjektdirektiv 
konseptfase bygg Haugesund 2020» er inntatt i OECs notat og evalueringsskjema. Dette vurderes som en 
god metodikk som sikrer samsvar mellom overordnede føringer og evaluering av de konkrete alternativ. 
Det er viktig at evalueringsgruppen har en omforent oppfatning av de begreper som benyttes i 
evalueringsskjema. I møte med prosjektdirektør har Sykehusbygg forstått det slik at det legges opp til en 
felles gjennomgang i evalueringsgruppa, et dialogmøte med arkitekt, rådgivere og prosjektledere, noe som 
gjør det mulig å avklare eventuelle forskjellige begrepsoppfatninger. Dette vurderes av Sykehusbygg som en 
god tilnærming til evalueringen». 
 
En del av innspillene er ivaretatt i andre deler av konseptfaserapporten, men for oversiktens del svares disse 
ut i dette kapittel. 

15.2 Sykehusbygg sitt innspil l t i l  dimensjoneringsgrunnlaget 
«Aktivitetsframskrivningen er basert på framskrivningstall fra SSB for 5 aldersgrupper fra befolkningen i det 
aktuelle området. SSB’s alternativ MMMM er benyttet her. Utviklingen i disse aldersgruppene er deretter 
benyttet som basis for å demografisk sett fremskrive aktiviteten i sykehuset. Dette er en tradisjonell og grei 
måte å foreta demografisk framskrivning på. I forhold til den framskrivningsmodellen som Sykehusbygg HF 
benytter er inndelingen i 5 aldersgrupper en innsnevring av aldersfordelingen da Sykehusbygg modellen er 
basert på ett års alderskutt. Forskjellen her er at nå situasjonen beskrives noe mindre detaljert her enn i 
Sykehusbyggmodellen. Dette behøver imidlertid ikke å bety at framskrivningen blir kvalitetsmessig dårligere 
da framtidssituasjonen antakelig ikke tilsvarer nå-situasjonen. 
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Alternativet MMMM inneholder en middelverdi for de faktorene framskrivningen er basert på. En av disse 
faktorene er innvandring. Utviklingen i innvandringen den siste tiden kan være en indikasjon på at 
innvandring sandelen øker, men det kan også være et forbigående fenomen. SSB anbefaler ikke en 
overgang til alternativet med høy innvandring ennå, da det ligger en stor andel innvandring i 
middelalternativet også. Bruken av MMMM er derfor grei. 
 
Det som midlertid savnes er en antakelse om at det ikke skal være vekst i forbruksratene utover effekt av 
ovennevnte tiltak (realvekst). Denne antakelsen holder antakelig ikke for poliklinisk aktivitet og det innebærer 
en fare for at framtidig poliklinisk aktivitet kan være noe underestimert. 
 
Utnyttelsesgradene som benyttes kan defineres som middels til høye og mange prosjekter benytter 
tilsvarende tall. I forhold til vedtaket i styret for Helse Sør-Øst som setter en ambisjon på 10 timer effektiv 
åpningstid, kan det sies at ambisjonsnivået her er lavere. Det bør imidlertid presiseres at det er få 
erfaringstall å finne der slike høye utnyttelsesgrader for poliklinikk er forsøkt, slik at det er vanskelig å 
vurdere realismen i dette. 
 
Det tas utgangspunkt i framskrevet aktivitet og produktivitet i 2014. Dette gir en framskrivning tilsvarende 
dagens produktivitet. Samtidig er det lagt inn en forutsetning om 2 % effektivisering fram til 2020 og 10 % 
fram til 2040. Det lages vektede aktivitetsmål i begge sektorer slik at det er mulig å se behandlingsnivåene 
samlet. Dette er en helt grei måte å gjøre denne typen betraktninger på. Det anføres imidlertid at Stavanger 
universitetssykehus har lagt inn en effektivisering på 10 prosent fram til 2025. I forhold til dette er det en lite 
ambisiøs effektiviseringsprosent med 10 prosent fram til 2040». 
 
Svar på innspill: 
Helse Fonna oppfatter gjennom dokumentet og også gjennom dialogen med Sykehusbygg, at 
datagrunnlaget som foreligger er tilfredsstillende som grunnlag for de konklusjoner som videre trekkes i 
konseptfaserapporten. Sykehusbygg påpeker i midlertidig at dimensjonering av poliklinikkareal i somatikk og 
psykisk helsevern kan tenkes noe underdimensjonert i et 2040 perspektiv. Samtidig påpekes at 
helseforetaket har en del å gå på med hensyn til de utnyttelsesgrader som er lagt til grunn for poliklinikkene. 
Årsaken til at helseforetaket har valgt noe lavere utnyttelsesgrad enn flere andre sykehusprosjekter, er at 
foretaket innen flere spesialiteter har få legespesialister som må fordele seg på poliklinikk og sengeposter i 
løpet av dagen. En for optimistisk utnyttelsesgrad med poliklinikk utover normalarbeidstid vil vanskelig la seg 
gjennomføre uten at det vil gå utover aktiviteten på dag   og vakttid. Helseforetaket vil ha mulighet for å ta 
imot større aktivitet ved å legge opp til utvidet åpningstid i poliklinikk ved behov, noe Sykehusbygg påpeker 
har vært gjort i andre helseforetak. Dimensjoneringen vil i midlertidig ikke påvirke valg av alternativ, da dette 
er gjort likt for alle tre alternativ. Helseforetaket vil derfor foreta en kvalitetssjekk av datagrunnlaget etter 
Sykehusbygg sin metodikk før videre planlegging av poliklinikk og sengeposter. Dimensjonering av 
poliklinikk og utnyttelsesgrader både for somatikk og psykisk helsevern vil være del av gjennomgangen. 
Disse funksjonene er lagt til byggetrinn 2 (2030), og ny framskriving vil bli foretatt i forkant av denne. 
Bemanningsfaktorene ved Haugesund sjukehus er på et nøkternt nivå i dag. Helseforetaket mener en har 
lagt seg på et realistisk nivå mht. mulig effektivisering fram mot 2040. 

15.3 Sykehusbygg sitt innspil l t i l  konseptvalg 
«Prosjektet har klare målsettinger om de konsepter som er valgt. Disse er beskrevet i HFP og vist i 
skisseprosjektet. Sykehusbygg har vurdert disse ut fra forutsetningene som er lagt, de forutsetninger som 
ligger i tilsvarende prosjekter og den kunnskap som er tilgjengelig om effekten av ulike konsepter og 
løsninger på drift». 
 
Svar på innspill  
Ensengsrom-flersengsrom 
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Sykehusbygg peker på at Helseforetaket ikke har valgt kun ensengsrom. Det har vært opprettet egen 
prosjektgruppe som har arbeidet med denne problemstillingen. Gruppen har vurdert fordeler og ulemper 
knyttet til ensengs- og tosengsrom ut ifra forskningsartikler, evalueringer, samtaler med andre nye sykehus 
og egen erfaring. Gruppen har vurdert fordeler opp mot utfordringer. Som hovedprinsipp er det valgt 
ensengsrom. Ved hvert sengetun er det i tillegg lagt opp til et rom som kan benyttes som tosengsrom. Dette 
rommet vil benyttes ved for eksempel observasjonspasienter, eller ved overbelegg for ikke å få 
korridorpasienter. Det er ikke lagt opp til desentralisert sengevask ute på sengepostene. Det er i tillegg til alle 
ensengsrom lagt opp til fire isolat ved alle sengeavdelinger (36 senger á 4 tun). Dette gjelder også ved 
observasjonspost, akuttmottak og psykisk helsevern. Gruppen mener dette vil utgjøre en god og fleksibel 
løsning ved sengepostene. Om ny entydig forskning skulle komme før videre planlegging av sengeposter i 
byggetrinn 2, vil Helseforetaket gjøre ny vurdering av dette. Ved observasjonspost er det valgt både flere 
ensengsrom og tosengsrom, samt to rom for korttidsobservasjon med plass til flere pasienter. I tillegg er 
også her to smitteisolat. Ledelsen ved observasjonsposten, som har lang erfaring med drift av 
observasjonspost, har vært tydelig på at denne fordelingen er ønskelig. Den gir en fleksibel og effektiv 
driftsform. 
 
Fullintegrert klinisk sentermodell 
Valg av denne modellen er også beskrevet i kapittel 10.3 og 11.7.3 i konseptfaserapporten. 
Med klinisk sentermodell menes at alle funksjoner innen et fagområde (sengepost, poliklinikk og evt. 
dagbehandling) samlokaliseres. Ved Haugesund sjukehus har en de siste årene gradvis tilpasset drift og 
bruk av bygningsmasse på en slik måte at flere fagområder i dag driftes som klinisk sentermodell. Dette har 
vært gjort for å kunne ha en effektiv bruk av fagressursene, særlig legene. Som et alternativ til denne 
modellen er større poliklinikk og dagbehandlingsområder samlet på tvers av fag, adskilt fra sengepostene. 
Haugesund sykehus har gode erfaringer med å ha samlokaliserte funksjoner knyttet til samme pasientforløp, 
og ønsker derfor å bygge videre på disse erfaringene. 
Følgende fagområder som drifter etter klinisk sentermodell i dag er: 
Lungemedisin, kardiologi, barn, nefrologi, hematologi/endokrinologi/infeksjonsmedisin, geriatri, nevrologi, 
gynekologi/føde. 
 
Ny driftsmodell, den såkalte «Haugesundsmodellen», med fullintegrerte kliniske sentre innebærer at 
samlokaliseringen av sengepost, poliklinikk og dagkirurgi, vil gå på tvers av somatikk og psykisk helsevern 
og mellom kirurgiske og medisinske fag. I modellen har pasientens behov for tjenester knyttet til de store 
pasientforløp vært utgangspunkt for lokalisering av de ulike sykehusfunksjoner. Dette medfører en 
samlokalisering av tjenester uavhengig dagens organisering i de ulike klinikker. Som eksempel kan nevnes 
klinisk senter med gastromedisin og gastrokirurgi og klinisk senter for geriatri og alderspsykiatri. Funksjoner 
knyttet til psykisk helsevern vil samlokaliseres med de funksjoner som bidrar til sammenhengende 
pasientforløp og samhandling. Som eksempel kan nevnes samlokalisering akuttsomatikk og akuttpsykiatri, 
geriatri og alderspsykiatri, nevropsykologi og nevrologi samt tettere lokalisering somatikk og rus. Denne nye 
modellen vil bli fulgt tett med evaluering og følgeforskning blant annet i samarbeid med Sykehusbygg HF. 
 
Gevinster som ønskes oppnådd med ny modell er:  

• Bedre utnyttelse av ressurser på tvers mellom sengepost og poliklinikk 
• Større effektivitet  
• Mindre avstander for legene 
• Raskere avklaringer og diagnostisering 
• Lettere å orientere seg for pasienter og pårørende 
• Større samarbeid mellom sengepost og poliklinikk 
• Bedre kompetanseutveksling og bedre bruk av felles personell 
• Felles forståelse for utfordringsbildet. 
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Helseforetaket har god erfaring med klinisk sentermodell fra før. Løsningen med fullintegrerte tjenester, og at 
pasienten er satt i sentrum for plassering av sykehusfunksjonene, er tidligere ikke gjort i Norge. I Danmark 
har en i flere områder nå lagt til grunn nettopp en slik samlokalisering av psykisk helsevern og somatikk som 
i konseptet ved Haugesund sjukehus. I den videre detaljplanlegging av byggene vil vi ha et særlig fokus på 
uro, uønsket stimuli og tilstrekkelig mulighet for skjerming. Psykisk helsevern skal i planen ha tilgang til 
uteområder, tilstrekkelig støtteareal, demping av institusjonspreg og sikkerhetstiltak for å redusere risiko for 
selvskading. Det er lagt opp til en fleksibel bruk av disse arealene, og oksygen og gasser vil legges helt til 
vegg også i rom for psykisk helsevern. I kostnadskalkylen har en tatt høyde for dette. Da modellen er 
banebrytende, men helt i tråd med de siste faglige og politiske signal, er det ønskelig at konseptet følges opp 
med følgeforskning og evalueres på en god måte. Helseforetaket har også bedt sykehusbygg om å bistå 
denne følgeforskningen. 
 
Intensiv og overvåking 
Sykehusbygg påpeker behov for nærhet mellom intensiv, overvåking og medisinske intensivenheter.  
Gode pasientforløp og logistikk har vært sentrale prinsipper gjennom hele prosessen, i utarbeidelse av HFP 
og vurdering av ulike mulige scenarier/virksomhetsmodeller. Tidlig i prosessen ble prosjektgruppen 
«Pasientforløp, samdrift og logistikk» opprettet. Gruppen har hatt et overordnet blikk gjennom hele 
prosessen for at de løsninger som velges støtter opp om gode forløp, logistikk og samdrift. Gruppen har 
utarbeidet flere nærhetskart basert på alle fagseksjoners innspill. Disse kartene er brukt aktivt i utarbeidelse 
av konseptet.  
 
I både Nord- og Vest-alternativet er intensiv og overvåking samlokalisert i en enhet, med medisinsk intensiv 
som nærmeste nabo. 
 
Operasjon, dagkirurgi og oppvåking 
Sykehusbygg påpeker at oppvåking sentraloperasjon og oppvåking dagkirurgi er lokalisert hver for seg. 
Oppvåking tilhørende sentraloperasjon er som tidligere nevnt samlokalisert med intensiv i begge alternativ. 
Oppvåking dagkirurgi er lokalisert som i dag, sammen med dagkirurgisk avdeling for å ha en effektiv 
logistikk. Det har vært en egen prosjektgruppe som har arbeidet med disse spørsmålene gjennom prosjektet, 
og disse har vurdert fordeler og ulemper med ulik form for samlokalisering. Gruppen har som beskrevet i 
konseptfaserapporten anbefalt å holde sentraloperasjon og dagkirurgi med dens oppvåking separat for å 
rendyrke og opprettholde en god logistikk på dagkirurgisk virksomhet. Sentraloperasjon får nybygg i 
byggetrinn 1, mens dagkirurgi får nybygg i byggetrinn 2. De to enhetene er i begge alternativ etter byggetrinn 
2 lagt sammen, slik at en kan ha en fleksibilitet med hensyn til areal til sentraloperasjon og til dagkirurgi.  
Det er i DFP også lagt opp til en felles mottaksenhet for sentraloperasjon og dagkirurgi, for pasienter til 
sammedagskirurgi med mulighet for felles oppvåkingsavsnitt. 
 
Laboratoriebygg 
Sykehusbygg påpeker at nye sykehusprosjekter legger ofte laboratoriefunksjoner i et eget bygg, både på 
grunn av at det er spesielle krav mht. ventilasjon og bygningsdybde. De påpeker at bygging av laboratorier 
integrert i kliniske bygg kan få en høyere byggekostnad som kan «smitte over» på de øvrige funksjonene. 
Laboratoriet er i Vest-alternativet tenkt inn i byggetrinn 1 i de to øverste etasjene. Patologi kommer i 
byggetrinn 2 i første etasje. I Nord-alternativet kommer både laboratoriet og patologi i byggetrinn 2 i første 
etasje. Det er ikke lagt opp til teknisk etasje på toppen, men tekniske vertikale tårn. Laboratoriefunksjoner er 
funksjoner som er godt egnet til å ligge i brede bygningskropper, noe som passer godt inn i konseptet, da 
laboratoriene er lagt inn i behandlingsblokkene. Det har derfor ikke medført ekstra kostnader som følge av 
laboratorienes plassering 
Laboratoriet i Vest-alternativet vil ligge sentralt til i forhold til de kliniske enheter de betjener, for eksempel 
store sengeposter og onkologisk senter. Publikumsdelen vil legges helt i nord i byggetrinn 1, i trafikkåre for 
publikum både horisontalt og vertikalt. Laboratoriet i Nord-alternativet vil ha god publikumstilkomst fra 
bakkeplan. 
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15.4 Sykehusbygg sitt innspil l t i l  general itet, f leksibil itet og elastisitet  
«Med en stor grad av usikkerhet for framtidig utvikling er fleksibilitet (uttrykt som generalitet, fleksibilitet og 
elastisitet) en av de viktigste forutsetningene i planleggingen. Tilrettelegging for full fleksibilitet kan gi høye 
kostnader, så det er viktig å prioritere de områder der man har høyest grad av usikkerhet og kan forvente 
seg endringer». 
 
Svar på innspill  
De viktigste premissene for å oppnå generalitet, fleksibilitet og elastisitet, eller robusthet i forhold til 
endringer, er den utformingen og de løsningene som legges i bygningene og bygningenes tekniske 
organisering. Dette er besvart i skisseprosjektrapporten: 

• Bygningsutforming 
Det er vist to hoved bygningskategorier; behandlingsbygning med stor bredde (to-korridor), og 
senge/kontorbygning med smalere bygningskropp (én korridor). Dette gir god arealfleksibilitet i 
forhold til funksjonsendringer. 

• Teknisk organisering. 
Det er vist et robust prinsipp med primær-installasjoner som i posisjon og kapasitet er organisert slik 
at det blir minst mulig hindringer i forhold til arealenes fleksibilitetsbehov, og som gir en effektiv og 
enkel tilpassing i forhold til generalitet og endringer på romnivå. 

• Elastisitet-utvidelser 
Det er begrensete utvidelsesmuligheter på tomt. Bygningene og teknisk organisering åpner imidlertid 
for vertikal utvidelse som forklart i vedlegget for skisseprosjekt. 

 
I forhold til funksjoner kan kommenteres: 
De nåværende funksjonene ved Haugesund sykehus er omtalt i rapporten, og disse er beregnet til å være 
funksjoner som også i framtiden vil være ved sykehuset. Det er i denne konseptfasen ikke lagt til grunn 
endringer i funksjonsfordelingen mellom sykehusene i Helse Fonna eller innen helseregionen. Vesentligste 
endring er økt egendekning innen medikamentell kreftbehandling (onkologi).  
I 2016 skal den nye nasjonale sykehusplanen bli behandlet i Stortinget. Eventuelle endringer i 
sykehusstrukturen vil på sikt kunne få konsekvenser for funksjonsfordeling mellom sykehus. 
Helse Fonna har på bakgrunn av de krevende areal- og bygningsmessige utfordringene ved Haugesund 
sykehus vurdert det som nødvendig å fullføre konseptfasen. Før videre utredning av byggetrinn 2 fram mot 
2030 vil en måtte ta inn eventuelle endringer fra revidert utviklingsplan og eventuelle endringer i 
sykehusstrukturen.  
 
Byggetrinn 1 er utarbeidet med areal i et 2040 perspektiv, slik at evt. endringer i areal knyttet til Haugesund 
sykehus kan bli ivaretatt innenfor byggetrinn 1, og med et evt. justert byggetrinn 2. De to utbyggingsalternativ 
er utformet med en slik fleksibilitet, at funksjoner kan gjøres større eller mindre inn i byggetrinn 2, som et 
eksempel nevnes sentraloperasjon og dagkirurgi. 

15.5 Sykehusbygg sitt innspil l t i l  kostnader  
«Sykehusbygg har ikke kvalitetssikret kostnadskalkylen. Det er imidlertid benyttet erfarne aktører for både 
kostnadsanalysen og usikkerhetsanalysen, hhv. Bygganalyse AS og Atkins Norge AS, som begge benytter 
anerkjente metoder for sine analyser og har etablert erfaringsgrunnlag fra denne type bygg. 
De viktigste kostnadsdrivere som gir forskjell mellom Vest – og Nord-alternativet, og som i praksis kan være 
utslagsgivende ved evaluering mellom alternativene, er behovet for flytting av PHV-enhetene og bygging av 
parkeringsareal under bakke for nord-alternativet. Begge forhold virker godt utredet, men da disse forhold er 
så utslagsgivende, kan det likevel være riktig i denne fasen å gjennomføre en ny vurdering av disse 
forholdene for å se muligheter for å redusere kostnadene». 
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Svar på innspill  
Det har vært et omfattende arbeid knyttet til gode løsninger for psykisk helsevern i konseptfasen. Dette har 
vært et av de sentrale føringer i konseptfaseprosessen. En egen prosjektgruppe har arbeidet med å utrede 
mulige løsninger for psykisk helsevern. Gruppen har utredet alle mulige kjente løsninger, og har satt dette 
opp i en egen rapport som er vedlagt konseptfaserapporten. Det er en samlet prosjektgruppe som står bak 
den grundige utredningen og anbefalinger som også er forankret i styringsgruppen. Det er utfordrende å 
finne gode lokaler. Det er en rekke elementer som har vært diskutert og vurdert knyttet opp til kvalitet, 
pasientsikkerhet og økonomi. Skulle det dukke opp nye bedre løsninger før oppstart, som i dag ikke er kjent, 
vil foretaket ta dette med i det videre arbeidet.  
 
Teknisk avdeling i Haugesund kommune har i oppstartsmøte for reguleringsplan satt som føring at alle nye 
parkeringsplasser skal legges under bakken. Helse Fonna vil fortsette dialog og møter angående dette 
videre i reguleringsprosessen, både politisk og administrativt. Når den kvalitative evalueringen ble foretatt 
var ikke funksjoner i Nord-alternativet tatt ut som konsekvens av ekstrakostnader med parkeringsplasser 
under bakken. Det vil uansett resultat av forhandlinger med kommunen være forskjell i kostnader knyttet til 
parkering på Nord - og Vest-alternativet, da parkeringshuset i nord kun berøres i Nord-alternativet. 
Konsekvensen av økte kostnader med å legge parkeringsplasser under bakken ble da kun heftet med Nord-
alternativet som en usikkerhet. Styringsgruppen har hatt spørsmålstillingen oppe til ny vurdering, og mener 
at den kvalitative evalueringen står seg uavhengig om parkeringsplassene blir lagt under bakken eller ei. Det 
var flere tungtveiende moment som skilte alternativene: 

• Midlertidige løsninger for psykisk helsevern  
• Løsning av parkeringshus  
• Mulighet for å bygge nytt/renovere/utvide areal tilhørende funksjoner med store pasientvolum (f.eks. 

hjerte-lunge-intensiv-onkologi og infeksjon) 
• Areal til sykehusfunksjoner for pengene (i byggetrinn 1 og 2)  
• Intern logistikkløsning og trafikkareal i bygget  
• Oppstart av bygging for somatikkfunksjoner i «røde bygninger»  
• Potensiale for videre utbygging  
• Lukking av bygg med tilstandsgrad 3 

 
Dersom føringene fra kommunen blir stående, og Nord-alternativet blir valgt, må funksjoner tilsvarende ca. 
200 millioner kroner måtte tas ut av prosjektet knyttet til usikkerheten som er lagt i usikkerhetsanalysen 
(foretatt av Atkins Norge a/s) i Nord-alternativet. Dette er beskrevet nærmere kapittel 12 om økonomi i 
konseptrapporten. 

15.6 Sykehusbygg innspil l t i l  gevinstreal isering  
«I obs enhet er det forutsatt gevinstrealisering gjennom lavere bemanning enn i sengeområdene. Dette 
henger ikke sammen med hvordan man skal ha en meget aktiv diagnostikk og bemanning 24/7 med tilgang 
på personell med høy kompetanse. Gj. snitt liggetid er under ett døgn, dvs. svært høy turnover av pasienter. 
Her tror vi det er beregnet for lav bemanning». 
 
Svar på innspill  
For å sikre et godt arbeid knyttet til gevinstrealiseringen, ble det tidlig i prosessen opprettet en egen 
prosjektgruppe som har arbeidet med dette gjennom hele konseptfasen. Gruppen har rapportert via 
prosjektdirektør på hvert styringsgruppemøte, samt at styringsgruppen har fått tilsendt alle referat fra 
arbeidet. Klinikkdirektørene har hatt som ansvar å forankre arbeidet ut i linjen og også gi innspill tilbake til 
gevinstrealiseringsgruppen. Tillitsvalgte og verneombud har deltatt i gruppen. Klinikkdirektørene samt 
økonomidirektør har bidratt gruppen i ROS analysen som er utarbeidet. De gevinster som er identifisert, 
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samt de risikoreduserende tiltak, vil kreve et målrettet organisasjonsutviklingsarbeid i den videre prosess 
samt en tett oppfølging av måloppnåelse. Pleiefaktor ved framtidig observasjonsenhet er forankret i dagens 
ledelse av observasjonspost. Helseforetaket vil i midlertidig ta med tilbakemeldingene fra Sykehusbygg når 
forprosjektet skal kvalitetssikre den gevinstrealiseringen som er satt opp. 

15.7 Sykehusbygg sitt innspil l t i l  Overordnet teknisk program (OTP) 
«Slik ordlyden i dagens veiler er utformet vedrørende «OTP skal også vise forventede kostnader til 
forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av bygget (FDVU-kostnader).» så vil en generell vurdering være at 
dette savnes i gjennomgåtte OTP. Dette er også en vanlig tilbakemelding også ved ekstern vurdering av 
OTP opp mot Veileder for Tidligfaseplanlegging. I praksis er det ikke mulig å detaljere/estimere FDVU-
kostnader på dette nivået før anlegg/løsninger er mer konkretisert. Føringer og ambisjonsnivå i OTP kan 
imidlertid gi grunnlag for overordnede forventninger om normalisert, lavere eller høyere FDVU-kostander ut 
fra gitte normer». 
 
Energieffektivitet og miljøbelastning etterlyses i OTP fra sykehusbygg 
 
Det gis føringer for håndtering av adkomst for nyttetrafikk og ambulansetrafikk. Veisystemet må arrangeres 
slik at en får effektiv og trygg ambulansetrafikk adskilt fra persontrafikk. Det samme kravet gjelder 
varelevering. Økt persontrafikk skal forsøkes dekket gjennom kollektivtransport, sykling og gange og 
begrenset parkeringstilbud. Det anbefales å etablere overbygd sykkelparkering og garderobeforhold som 
møter behov for sykkeltransport for ansatte. 
 
I forhold til spesialrom bemerkes følgende: De generelle forholdene som det vises til og som skal besvares i 
senere faser bør avklares i løpet av konseptfasen og ikke utsettes til forprosjektet. 
Generelt mangler det avklaring på følgende forhold: 
- Klassifisering 
- Aktuelt regelverk 
- Arbeidsflyt, logistikk 
- Plassering av rommene 
- Plassering av tilhørende tekniske rom 
 
Svar på innspill  
OTP er skrevet som et rent programdokument som angir krav til systemer og tekniske prinsipper som 
prosjektet må løse i løsningsfasen, som er konsept/skisse- og forprosjekt. I hovedsak er dette vist i vedlegget 
skisseprosjekt til konseptrapporten.  
FDVU kostnader er belyst i vedlegget og i økonomikapitlet her. Det er foretatt driftsanalyser iht program. 
Driftskostnader tas kraftig ned grunnet oppgradering av termisk energisentral, alle nybygg som passivhus og 
i eksisterende areal forutsettes fraflyttede areal å driftes som tomme areal med kun grunnvarme og 
ventilasjon. Tallverdier er vist til i kapittel for økonomi.  
 
Energieffektivitet, oppvarmingskarakter og miljøbelastning er beskrevet i vedlegget til konseptfaserapporten i 
kapittel for energikonsept og i vedlegg Notat RI-001 til skisseprosjektet. Det er også utarbeidet egen 
miljøoppfølgingsplan, klimagassregnskap samt utredning ang termisk energisentral. Konseptrapporten med 
vedlagte skisseprosjektrapport tilfredsstiller krav til miljøoppfølgingsplan. CO2 fotavtrykket er analysert og 
gevinst realiseres i forhold til materialbruk i nye bygg, redusert termisk produksjon med gass. 
Oppvarmingskarakter tilfredsstilles i forhold til karakter «grønn» ved oppgradering av varmepumpeanlegget 
med knapp margin men innenfor kravet til økonomisk bærekraft i prosjektet. Kravene til passivhusnivå 
tilfredsstilles for nybygg. 
 
Det er lagt opp til adskilt adkomst som i dag ifht ambulanse/vare transport og adkomst for persontrafikk. 
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Det er lagt opp til økning i sykkelparkering, samt avsatt areal til garderober med dusj i underetasjene i 
nybygg. 
 
Det er foretatt en brukerundersøkelse knyttet til transportmiddel fra og til sykehuset både blant alle ansatte 
og pasienter til poliklinikker og dagbehandling. Denne vil bli brukt i det videre arbeidet med utarbeiding av 
mobilitetsplan og videre planlegging av parkeringsplasser. Det er også satt ned en rekke 
organisasjonsutviklingsprosesser, derav den ene gruppen som skal arbeide med parkeringssituasjonen og 
de mål som er satt knyttet til sertifiseringen av sykehuset som grønt sykehus. Egen plan med mandat for 
organisasjonsutviklingsprosessene ligger ved konseptfaserapporten. 
 
Egne utredninger knyttet til helikopterlandingsplass har vært gjort i prosjektet, og dette er beskrevet i 
skisseprosjektrapport og vedlegg. 
 
De elementer som er bemerket fra Sykehusbygg knyttet opp mot tekniske forhold, bygning og IKT, og som 
ikke er belyst i vedlegget til konseptfaserapport, men de faglige innspillene vil også bli tatt med i 
vurderingene i det videre arbeidet i forprosjektfasen. 
 
De element som påpekes ifht spesialrom, er ivaretatt for de aktuelle og sentrale rom vedlegget til 
konseptfaserapporten.  
 
Arealanalyser for de generelle tekniske areal er innarbeidet og vist i skisseprosjektrapportens 
tegningsgrunnlag. Program for tekniske spesialrom er beskrevet i DFP og vil detaljeres i forprosjektet. 
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