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VEDLEGG 3 – 
Organisering og bemanning. 
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1. Overordnet organisering 
 

 

Forklaring til prosjektmodellen: 

På overordnet nivå ivaretas avtalen/kontraktspørsmål mellom oppdragsgiver Helse Stavanger HFs og 
Sykehusbyggs HFs administrerende direktører, i det såkalte samarbeidsmøtet. 

Oppdragsgiver er byggherre. Sykehusbygg HF bidrar med prosjektdirektør og ressurser i 
prosjektorganisasjonen. Ansatte både fra oppdragsgiver og Sykehusbygg HF rapporterer til 
prosjektdirektør når det gjelder prosjektet, og prosjektdirektør styrer disse ressursene. Arbeidsgiver-
/personalansvaret ligger ikke i prosjektet, men hos henholdsvis oppdragsgiver eller Sykehusbygg HF. 

Prosjektdirektør rapporterer til administrerende direktør i Helse Stavanger HF (1) som byggherre, i 
tillegg til Prosjektstyret. Prosjektdirektør har sitt ansettelsesforhold i Sykehusbygg HF (2), og rapporterer 
til Sykehusbygg HF når det gjelder utførelsen av Sykehusbyggs oppdrag og oppfyllelse av avtalen med 
oppdragsgiver. 

2.  Nærmere om organiseringen og bemanningen 

2.1 Samarbeidsmøte/kontraktsmøter 
AD i Helse Stavanger HF og AD i Sykehusbygg HF skal etablere faste møter som avtales separat.  
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2.2 Prosjektstyret 
Oppdragsgiver har opprettet et prosjektstyre som har ansvaret for prosjektet innenfor gitte rammer, 
mandat og fullmaktmatrise. Prosjektstyret har følgende sammensetning og organisatoriske tilknytning 
(sammensetning er foreløpig – skal styrebehandles): 

• AD i Helse Stavanger HF, leder 

• Fagdirektør ved Helse Stavanger HF 

• En representant fra Helse Vest RHF 

• Økonomidirektør Helse Stavanger HF 

• Eksternt styremedlem med prosjektfaglig kompetanse 

• Eksternt styremedlem med erfaring fra gjennomføring av store bygg, helst sykehusbygg 

• Divisjons/klinikkdirektører (2) 

• Ansattrepresentant (er) og HVO 

2.3 Prosjektorganisering i forprosjektfasen: 
Følgende organisering gjelder for prosjektorganisasjonen i forprosjektfasen: 

 

Blå= Helse Stavanger HFs organisasjon, inkludert prosjektmedarbeidere på deltid 

Grønn:= Sykehusbygg HF 
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Gul: = eksterne 

Nærmere omtale av prosjektdirektør og sentrale prosjektmedarbeidere er gjort i vedlegg A. 

2.4 Øvrige prosjektfunksjoner 
Øvrige prosjektfunksjoner i Helse Stavanger HF så som: 

• Prosjektrådet for Prosjekt Sykehusutbygging 
• Brukergrupper for Prosjekt Sykehusutbygging 
• Eventuelle øvrige funksjoner 

vil bli besatt med deltakere oppnevnt av Helse Stavanger HF. Disse inngår ikke i Sykehusbygg HF sin 
prosjektorganisasjon, se pkt 2.5 nedenfor. 
 

2.5 Bemanningsplan og budsjett: 
Estimert behov for rådgivningsressurser fra Sykehusbygg HF i forprosjektfasen er som følger: 

1) Deltagelse i brukergruppene: Estimert til ett månedsverk  
2) Deltagelse og rådgivning ved utarbeidelse av program for MTU: Estimert til ett månedsverk.  
3) Støtte til rekrutteringsprosessen og utarbeidelse av gjennomføringsstrategi: Estimert til ett 

månedsverk  

Til sammen ca. tre månedsverk i rådgivningsbistand i forprosjektfasen. 

Ressursene vil medgå jevnt fordelt utover sommer og høst, og etter avtale med Sykehusbygg HF.  

I tillegg ser en for seg en kvalitetssikring av forprosjektrapporten, dette er inkludert i beløpet over.  

Hvis det blir behov for ytterligere ressurser vil dette bli informert om i forkant og avtalt nærmere med 
Sykehusbygg HF. 
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