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1 Innledning 

1.1 Formål med dokumentet 
Formålet med vedlagte plandokument for forprosjektfasen er å ha et felles styringsgrunn-
lag for alle som arbeider i prosjektet. Dette dokumentet er en oppdatering av tidligere plan 
og mandatdokument av 31.01.2016. 
 
Dokumentet angir rammer og krav som er fastlagt og beskriver mål og strategi som pro-
sjektet skal følge. Alle planer, budsjetter og aktiviteter som utføres, skal være forankret i 
plandokumentet. Det er de overordnede forhold for forprosjektfasen som beskrives i dette 
dokument, mens en ytterligere nedbryting og detaljering vil bli inkludert i senere faser av 
prosjektet. 
 
Dokumentet vil oppdateres jevnlig etter hvert etter hvert som ny styringsinformasjon blir 
tilgjengelig.  

1.2 Kort prosjektbeskrivelse 
Det skal bygges nytt sykehus i Helse Stavanger og byggingen er, pga økonomisk bære-
kraft delt i flere byggetrinn. Første byggetrinn skal inkludere all akuttvirksomhet og elektiv 
døgnvirksomhet for somatikken. Til sammen skal det bygges rundt 95.000 m2 nytt syke-
hus på Ullandhaug i BT1. Etter konseptfasen har prosjektet jobbet videre med anbefa-
lingene fra ekstern kvalitetssikring (Deloitte), som antydet at det nye sykehuset var over-
dimensjonert, og at tidshorisonten var for kort. I tillegg ble det stilt spørsmål til de økono-
miske forutsetningene. Prosjektet ba derfor Sykehusbygg HF (SB) foreta alternative be-
regninger av aktivitets og demografisk fremskriving, i tillegg til at tidshorisonten ble utvidet 
til perioden fra 2014 til 2030 for BT1. Resultatet ble at totalarealene beregnet etter Syke-
husbygg HFs metodikk ble omtrent identiske med arealene som fremkom etter avsluttet 
konseptfase (ca. 205.000 m2 for BT1 og BT2, dog noe annerledes funksjonsinndeling). 
HFP og DFP ble deretter oppdatert i tråd med beregningene foretatt av SB. 
 
I tillegg har prosjektet gitt pr 1. mai gitt innspill til områdereguleringen for Ullandhaug, og 
fotavtrykket for både BT1 og BT2 er inkludert (grovmasket).  
 
Forprosjektfasen startet for fullt etter at dette arbeidet var konkludert. Fire brukergrupper 
er engasjert for å gi innspill og råd til programmeringen i forprosjektfasen. B4 planlegges 
ferdig og godkjent innen utgangen av mars 2017. 

2 Prosjektvedtak (B3) 
Prosjektet benevnes til daglig: Prosjekt sykehusutbygging. 
 
Prosjektet fikk godkjent konseptvalgrapporten ihht. vedtak i hhv styrene i Helse Stavanger 
HF 27. november 2015, styret i Helse Vest RHF 22. desember 2015 og i foretaksmøtet 
den 12. januar 2016. Vedtaket fra Helse Stavanger HFs styresak 059/13B:  
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Vedtak i Helse Stavanger HF: 
•  Styret anbefaler at Ullandhaugkonseptet velges og at Prosjekt sykehusutbygging 

videreføres til forprosjektfasen  
• Styret legger til grunn at rammen settes til 8 milliarder og at forprosjektet avklarer 

optimal arealbruk.  Forutsetningen er at all somatisk døgnbehandling, nødvendi-
ge radiologi og laboratoriefunksjoner for døgnbehandling og akuttfunksjoner, 
samt deler av dagbehandling og poliklinikkareal med tilhørende støtte- og ser-
viceareal, med unntak av rehabilitering, samles på Ullandhaug i trinn 1  

•  Styret ber AD legge til rette for at en i forprosjektet utvikler gode tiltak som sikrer 
at ulempene med to-deling reduseres til et minimum 

•  Styret ønsker en ytterligere konkretisering av økonomiske forutsetninger, innhold 
og tidsplan for de videre byggetrinn i forbindelse med behandlingen av langtids-
budsjettet i 2016 

•  Styret ber AD innlede dialog med Rogaland fylkeskommune i forprosjektfasen 
med henblikk på å sikre et kollektivtilbud av sammenliknbar kvalitet på Ulland-
haug, jfr. vedtak i Fylkesutvalget saksnr. 14/10111-14 pkt. 4  

•  Styret ber administrerende direktør legge til rette for at intensjonene med Syke-
husbygg HF ivaretas og at det legges til rette for god samhandling  

•  Styret forutsetter at endelig organisasjonsmodell for prosjektet fremlegges for sty-
ret til beslutning  

•  Styret vektlegger at valg av entreprisemodell skal sikre at lokale tilbydere kan del-
ta i konkurransen  

• Saken oversendes Helse Vest RHF for endelig behandling 
 
 
Forprosjektutredingen skal dekke kravene til utredning av forprosjektet i den nasjonale 
veilederen for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter, og skal være tilpasset øvrige 
rammebetingelser gitt av HF og RHF. 
 
Helse Stavanger HF v/administrerende direktør er prosjekteier og byggherre, og leder 
prosjektets styre. Prosjektdirektør, innlånt fra Sykehusbygg HF, er Helse Stavanger HF 
sin prosjektansvarlige, med ansvar på vegne av Sykehusbygg HF å organisere og lede 
arbeidet i henhold til de beslutninger som fattes av administrerende direktør som leder av 
Prosjektstyret.  
 
Styringsgruppen vil ved oppstart av forprosjektfasen endrer navn til Prosjektrådet og vil 
bl.a. fortsette som rådgivende organ til prosjekteier innenfor de kliniske områdene ved 
fastsettelse og optimalisering av areal som skal inkluderes i BT1 til Ullandhaug. 

3 Prosjektorganisering 
Prosjektorganisasjonen planlegges videreført i hovedtrekk i samsvar med modellen i kon-
septfasen, og basert på den inkluderingsmodellen med Sykehusbygg HF som helsefore-
taket og Sykehusbygg har avtalt. Det vil være behov for betydelig mer kapasitet i forpro-
sjektfasen enn i konseptfasen.  
 
Det er avtalt med ledelsen i Sykehusbygg HF at bistår i en rådgivende funksjon til pro-
sjektet i tillegg til personellet i prosjektet.  
 
Prosjektorganisasjonen for forprosjektet fremgår av figuren nedenfor. Denne vil bli oppda-
tert etter hvert som ressurser ansettes suksessivt utover høsten 2016. 
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Blå= Helse Stavanger HFs organisasjon, inkludert prosjektmedarbeidere på deltid 
Grønn:= Sykehusbygg HF 
Gul: = eksterne 
 

4 Overordnede rammer 

4.1 Hensikt – mål og rammer 
Mål for forprosjektfasen fra konseptvalgrapporten:   

Samfunnsmålet for Prosjekt sykehusutbygging er å sikre langsiktige løsninger for å opp-
nå et helsemessig godt og samfunnsøkonomisk effektivt sykehustilbud til befolkningen i 
Sør-Rogaland.   

• Prosjektet skal bidra til å sikre at en bygger på bærende element for et 
framtidig og kvalitetsmessig godt tilbud i spesialisthelsetjenesten - i tråd 
med lover og forskrifter, planer og strategier på nasjonalt og regionalt ni-
vå.  

• Prosjektet skal bidra til å oppfylle spesialisthelsetjenestens hovedformål 
som er å tilby befolkningen helsehjelp av god kvalitet. Kjennetegn ved 
god kvalitet er at tjenestene er virkningsfulle, trygge og sikre, involverer 
brukerne, er samordnet og preget av kontinuitet, utnytter ressursene på 
en god måte og er tilgjengelige og rettferdig fordelt. 

• Prosjektet skal bidra til å understøtte at spesialisthelsetjenestens oppga-
ver i forhold til utdanning av helsepersonell, opplæring av pasienter og 
pårørende samt forskning, ivaretas på en god og fremtidsrettet måte.  

 
Sykehuset er en av de største arbeidsplassene i regionen, og har et samfunnsansvar 
utover det å sørge for helsetjenester til befolkningen. Et nytt sykehus skal bygges i tråd 
med gjeldende miljøkrav, og bl.a. bidra til å nå mål om reduksjon av CO2-utslipp. Null-
vekst i biltrafikk i regionen er et eksempel på et slikt mål, som også et nytt sykehus skal 
bidra til, ved å legge til rette for kollektivtilbud og gang-/sykkelmulighet for ansatte, samt 
parkeringsrestriksjoner i tråd med kravene i områdereguleringen fastsatt av Stavanger 
kommune.  
 
Olje- og gassnæringen har over mange år vært viktig i Stavangerregionen. I en tid der det 
skjer en omstilling i denne sektoren, ligger det et potensiale til økt næringsutvikling og 
verdiskaping for samfunnet ved et bedre samarbeid mellom næring, universitet og syke-
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hus innen helserelatert virksomhet.   En slik satsing vil også være i tråd med Helse- og 
omsorgsdepartementets strategi for forskning og innovasjon HelseOmsorg21.  

4.2 Effektmål 
Effektmålene beskriver effekten tiltaket vil ha for bruker – altså pasienter, pårørende, an-
satte, elever, studenter og andre samarbeidspartnere som f.eks. kommunehelsetjeneste, 
universitet og næringsliv.  
Målene for Helse Stavanger HF er beskrevet i «Strategiplan for Helse Stavanger HF 
2013-2017» og «Helse2020» (mål- og strategiplan for Helse Vest RHF).  
Disse er: 

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

I arbeidet med å nå disse målene har Helse Stavanger HF formulert seks strategiske sat-
singsområder. Ett av disse er «Tilstrekkelig areal og teknologisk utstyr til god diagnostikk 
og behandling». Prosjekt sykehusutbygging er sentralt i dette. 
 
Effektmål realiseres først når prosjektet i sin helhet er realisert. Effektmål for Prosjekt sy-
kehusutbygging er å ivareta at et nytt sykehus har: 
 

• Tilstrekkelig areal i en bygningsmasse som er tilpasset de helsetjenester 
som skal utføres  

• Framtidsrettede områder for diagnostikk, behandling og rehabilitering 
mht. størrelse, driftsøkonomi og funksjonalitet 

• God logistikk (pasienter, pårørende, ansatte og varer) 
• Tilstrekkelig bygningsmessig fleksibilitet, elastisitet og generalitet kombi-

nert med god byggøkonomi 
• Mulighet for fleksible driftsformer og utnyttelse av lokaler og utstyr 
• Tilrettelagt for økt samhandling (tverrfaglig, flerfaglig) 
• Tilrettelagt for utdanning og rekruttering av helsepersonell 
• Tilrettelagt for forskning, opplæring og undervisning 
• Tilrettelagt for at gode medisinskfaglige funksjoner kan videreutvikles 
• Tilrettelagt for moderne og brukertilpasset pasientbehandling og opplæ-

ring  
• Gode løsninger med tanke på ytre miljø og energisparende tiltak, in-

neklima og arbeidsmiljø 

4.3 Resultatmål  
Prosjektet skal leveres innenfor fastsatt tidsplan. BT1 på Ullandhaug skal ferdigstilles og 
tas i bruk innen første kvartal 2023. 
Videre skal prosjektet leveres med planlagt ytelse og innenfor en total prosjektkostnad på 
8 milliarder NOK (P85 inkl. mva. 2015 kroner).1 Styringsmålet for prosjektet skal være 
innenfor P50-rammen. 2 

Prosjektet skal gjennomføres med den funksjonalitet og de standarder, kvaliteter og spe-
sifikasjoner som fremgår av skisseprosjektet. 

 
Det skal tilstrebes å velge de løsninger som totalt sett gir lavest årskostnader og guns-
tigste drifts- og vedlikeholdskostnader, samtidig som prosjektets rammer for kvalitet, om-
fang, tid og økonomi oppfylles. Det er forutsatt at nytt sykehus skal etableres med en 
nøktern og robust standard, i hovedsak basert på kjent teknologi. Prosjektet vil bli justert 
og optimalisert hva gjelder funksjoner og areal i forprosjektfasen, etter at HFP ble oppda-
tert basert på siste tilgjengelig aktivitets- og demografidata. 

                                                      
1 P85= Er summen av forventede kostnader (P50) og avsetning for usikkerhet. Ved valg av P85 som kostnads-
ramme vil sannsynligheten for at man ikke får kostnadsoverskridelser være ca. 85 % (basert på en usikkerhets-
analyse).  
2 P50= Forventet kostnad som innebærer lik sannsynlighet for overskridelser som for mindreforbruk. Kalles 
også forventningsverdi 
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4.4 Grunnlagsdokumenter 
Forprosjektfasen bygger på konseptvalgrapport med underliggende delutredninger samt 
eventuelle tillegg og endringer. Hvis det etter fullført konseptvalgrapport har skjedd end-
ringer i forutsetninger for disse dokumentene, må dette verifiseres og konsekvensene for 
prosjektet godkjennes før oppstart forprosjekt, se nedenfor. 
 
Interne rapporter som danner grunnlag for de påfølgende faser er: 
• Utviklingsplan – Helse Stavanger HF 
• Idéfaserapport – Helse Stavanger HF 
• Konseptvalgrapport med vedlegg – Helse Stavanger HF 
• Oppdatert HFP 
• Oppdatert DFP 
• Strategiplan Helse Stavanger HF 
• HelseOmsorg2021  

 
Prosjektet skal sikre at en bygger på bærende element for et fremtidig og kvalitetsmessig 
godt tilbud i spesialisthelsetjenesten, slik at målene i strategiplanen kan oppnås, se over. 

5 Innhold og arbeidsomfang i forprosjektfasen 
Gjennomføringen av forprosjektet er illustrert i figuren fra ”Veileder for tidligfaseplanleg-
ging i sykehusprosjekter”: 
 
 

 
 
Hovedaktiviteter i forprosjektfasen: 

 
• Oppdatere interessentanalysen  
• Etablere og formalisere samarbeidsavtale med Sykehusbygg HF i tråd med avtalt 

inkludering/involvering 
• Etablere prosjektorganisasjonen i samarbeid med Sykehusbygg HF og Helse Vest 

RHF (se forslag over) 
• Etablere tydelig grensesnitt mellom prosjektorganisasjonen og driftsorganisasjonen 
• Forankre behov og dimensjonerende forutsetninger (og vurdere effektene av opp-

datert SSB pr mai 2016) 
• Bidra aktivt og gi innspill til reguleringsprosessen for tomten på Ullandhaug (områ-

deregulering Stavanger kommune) 
• Videreutvikle og optimalisere valgt konsept: 

- Vurdere muligheter for å kunne inkludere ytterligere funksjoner innenfor 
bærekraften på 8 mrd. 

- Starte planleggingen av fase 1 av BT2 
- Utarbeide skisseprosjekt for BT2 som innspill til områdeplanen 

• Utvikling av detaljerte løsninger og romprogram for BT1 – Ullandhaug 

 

Tidligfase Gjennomføringsfase 

Idéfase Forprosjekt Konseptfase Detalj-  
prosjekt 

Bygging KSK 

B1 B2 B3 B4 

HFP DFP 

HPU BUP/NU
 

Programmering funksjon 

Programmering utstyr 

Programmering teknikk 

Prosjektering 

OTP 
 

SPR FP 

RFP 
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• Etablere en effektiv og gjennomarbeidet gjennomførings- og entreprisestrategi som 
ivaretar det lokale tilbydermarkedet, innenfor gjeldende regelverk 

• Bidra i OU-prosjektets «fase 2» 
- Herunder å bidra til å etablere effektiviseringsprosjekter for videre opp-

følging av arbeidsprosesser i nytt sykehus 
- Sørge for at effektiviseringsgevinstene blir definert i OU-prosjekter og 

ansvar lagt i linjen 

• Bidra med faglige innspill og utnytte kompetansen i Helse Stavangers nyopprette-
de prosjektkontor 

• Sørge for at forprosjektet blir av en slik kvalitet at det blir vedtatt i styrene i Helse 
Stavanger HF, Helse Vest RHF innen utgangen av 1 kvartal 2017. HOD informeres 
gjennom dialogmøtene 

 
I tillegg vil forprosjektfasen omfatte følgende aktiviteter, beskrevet i TF veilederen: 

• Brutto (BUP) og netto utstyrsprogram (NUP) 
• Detaljering av prosjektkostnader og driftskostnader for bygget (årskostnader) 
• Kostnadsramme og finansieringsplaner 
• Usikkerhetsanalyse 
• Plan for gjennomføring frem til ferdigstillelse, overlevering og idriftsetting 

 
Medvirkning fra ansatte, HTV, HVO og brukere er av stor betydning for sluttresultatet for 
forprosjektet. Det er opprettet fire brukergrupper for denne fasen. Ansatte er i prosjektet 
representert med tillitsvalgte og hovedverneombud og oppnevnte fagpersoner. En repre-
sentant fra brukerutvalget vil bli invitert til å delta i en av brukergruppene i forprosjektfa-
sen. 
 
HTV og HVO har en formell rolle i henhold til lovverk og avtaler. Brukerrepresentantenes 
rolle omfatter faglig rådgiving og informasjon tilbake til de miljøer de er en del av i sin 
daglige virksomhet. 
 
Som det framgår av gjennomføringsplanen nedenfor, vil forprosjektfasen starte våren 
2016. Områdeplanen må vedtas innen utgangen av 2016, detaljreguleringen innen ut-
gangen av første kvartal 2017. Helseforetaket vil gjennomføre dialog med Stavanger 
kommune, som er ansvarlig for område- og detaljreguleringen av Ullandhaug, og sørge 
for å starte prosessen mht. å få på plass de nødvendige utredninger til nevnte planer 
(områderegulering og detaljreguleringsplanen). 

6 Prosjektgjennomføring 

6.1 Gjennomførings- og entreprisestrategi 
I forprosjektfasen gjennomføres de resterende aktiviteter som er beskrevet i ”Veileder for 
tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter” i tillegg til aktiviteter beskrevet ovenfor. 
 
Gjennomførings- og entreprisestrategi vil bli besluttet innen 1 kvartal 2017. Valg av entre-
prisemodell skal begrunnes grundig og dokumenteres. Ved valg av modell vil det tas 
hensyn til prosjektets egenart, markedsforhold og byggherrens evne og vilje til å håndtere 
risiko. Se ellers separat punkt i vedtaket fra godkjennelse av konseptfasen: «styret vekt-
legger at valg av entreprisemodell skal sikre at lokale tilbydere kan delta i konkurransen». 
 
Det er følgelig en forventning i regionen om at et lokalt prosjekt av denne størrelse vil 
kunne føre til flere lokale arbeidsplasser i planleggings- og byggeperioden. Det forventes 
at det i byggeperioden vil være ca. 2 500 årsverk totalt på byggeplass, med 800 årsverk 
på topp i den travleste byggeperioden i 2021 og 2022. 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. Det ble avholdt et leverandørse-
minar 4. april med svært god deltagelse fa det lokale næringsliv, både aktører fra bygg- 
og anleggsbransjen samt diverse konsulentbransjer tilstede. Det planlegges med oppføl-
gingsmøter etter behov. Bransjen ble utfordret mht. å tenke nytt for nybygg, blant annet 
ble tanken om modularisering/industrialisering lansert. 
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6.2 Utvikling av forprosjekt 
De tekniske utredningene som gjøres i forprosjektfasen må være tilstrekkelig detaljerte og 
grundige til å utarbeide et budsjett som grunnlag for endelig beslutning om bygging, B4.  
 
Forprosjektet danner grunnlag for detaljprosjektet. Forprosjektet skal omfatte (ifølge TF-
veilederen) beskrivelser og tegninger for: 

• Utforming, hovedide (hentet fra skisseprosjektet) 
• Bebyggelsens utforming, med etasjeplaner, snitt og fasader, samt system-

tegninger og perspektivtegninger 
• Utforming av det enkelte funksjonsområdet der alle rom skal være tegnet 
• Hovedtrafikkårer 
• Pasientmiljø og arbeidsmiljø 
• Pasientsikkerhet 
• Fremtidige utviklingsretninger 
• Bebyggelsens endringsevne (generalitet, fleksibilitet, elastisitet) 
• Tekniske anlegg 
• Utomhusområder 
• Helse, miljø og sikkerhetsforhold både under bygging og i ferdige anlegg 
• Krav til og beskrivelse av energieffektive løsninger 
• Miljøaspekter (CO2, gjenbruk, avløp/utslipp, vurdere passivhus etc.) 
• Oppfyllelse av krav til universell utforming 
• Økonomiske analyser, revidering av analyser gjennomført i konseptfase ved be-

hov 
• Kunst og utsmykking 

6.3 Suksesskriterier og kritiske suksessfaktorer 

5.2.1Suksesskriterier 

Ved ferdigstillelse av forprosjektrapporten: 
• Rapporten svarer på og er tilpasset gjeldende rammebetingelser for Helse Stav-

anger HF med hensyn til økonomisk bæreevne, funksjonsdeling og fremtidig kapa-
sitet 

• Forslaget må ha robusthet for vekst og reduksjon av aktivitet, nye arbeidsmåter, 
organisering og ny teknologi 

• Kostnadsrammen for forprosjektet er i henhold til budsjett, dvs innenfor 8 milliarder 
P85, faste kroner, uten byggelånsrente.  

• Framdriften er i henhold til godkjent tidsplan. Forprosjektrapporten er levert med en 
kvalitet og et innhold som er et godt grunnlag for styrebehandling i HF og RHF.  

5.2.3 Kritiske suksessfaktorer 

Kritiske suksessfaktorer som har innvirkning på måloppnåelsen i prosjektets forprosjekt-
fase: 
• Alle involverte har felles målforståelse 
• Rolle- og ansvarsområder og tydelige mandater er beskrevet 
• Åpen og transparent prosess 
• Tilgang på virksomhetsdata 
• Rett kompetanse på rett plass til rett tid 
• Tilstrekkelige økonomiske rammer og god kostnadsstyring 
• Tilrettelagt for fleksibilitet og standardisering 
• Solid forankring av prosjektet i organisasjonen 
• Avklaring av interessentbildet, oppfølging av kritiske aktører og miljøer 
• God dialog med kommunene og fylket 
• Tydelig rolleavklaring med Sykehusbygg HF 
• Involvering av Sykehusinnkjøp HF når dette foretaket er etablert  

7 Prosjektstyring 

7.1 Budsjett for forprosjektet: 
Dette inkluderer følgende aktiviteter: 
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• Prosjektledelse 
• Utredning og gjenstående programmering 
• Utarbeidelse av romprogram og skisseprosjekt for BT2 
• Optimalisering og fastsettelse av arealer til BT1 
• Prosjektering 
• Ferdigstillelse av arkitektarbeidet til tilstrekkelig nivå forprosjekt 
• Utarbeidelse av gjennomførings- og entreprisestrategi 
• Annet 
 
Budsjett for 2016 er anslått til ca. 86 millioner inkl. mva., som stemmer med det som er 
avsatt. Den vesentligste posten i budsjettet er arkitekt- og ingeniør (prosjekterings)bistand 
fra Nordic COWI(68 millioner inkl. mva., basert på opprinnelig tilbud) i tillegg bruk av in-
terne ressurser. Det vil medgå noe ekstra ressurser for å kunne gi innspill til områderegu-
leringen i tillegg til den nødvendige oppdateringen av konseptfasen basert på kommentar 
fra KSK. Prosjektteamet planlegges å øke til ca 12-14 ved utgangen av forprosjektfasen, 
hvor oppbemanningen vil skje suksessivt utover høsten 2016. 

7.2 Tidsplan for prosjektfasen 
Hovedtidsplan for prosjektet fremgår i figuren nedenfor. 

 
 
Skjematisk framdriftsplan for forprosjektfasen:  
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7.3 Prosjekt- og risikostyring i forprosjektfasen 
Prosjektet styres ut fra: kostnad, kvalitet og tid.  
 
I forprosjektfasen vil en starte arbeidet med å etablere en prosjektnedbrytingsstruktur. 
Dette vil avtales i dialog med Sykehusbygg HF, og anskaffelse av tilpasset prosjektsty-
ringsverktøy planlegges i dialog med Sykehusbygg HF. 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 tidligfaseplan-
legging i sykehusprosjekter. 
 
Risikostyring vil bli gjennomført ved bruk av en struktur som etableres tidlig i forprosjekt-
fasen. ROS-analysen fra konseptfasen vil være utgangspunktet for oppdateringsproses-
sen. 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. Usikkerhetsanalysen planlegges gjennomført i 4 kvartal 
2016. 

7.4 Åpen og transparent prosess  
Under forprosjektfasen skal innholdet og arbeidsprosessene i et nytt sykehus beskrives i 
ytterligere detalj. For å få til et godt resultat er det viktig at prosjektet fortsetter med en 
åpen og transparent forprosjektfase for alle ansatte ved sykehuset. I forprosjektfasen er 
det i hovedsak de fire brukergruppene som representerer de ansatte, men deltagerne har 
en forpliktelse til å teste ut forslag og forankre/informere om disse i egne linje og innenfor 
egne fagfelt. Brukergruppene har medvirkningsrett, men ikke beslutningsmyndighet, den 
ligger i prosjektstyret. 

7.5 Rett kompetanse på rett plass til rett tid 
Prosjektet har tildelt kontrakt for utarbeidelsen av skisseprosjektet til Nordic-COWI, med 
opsjon for de videre faser. Opsjonen for forprosjektfasen ble utløst 12. januar, ved god-
kjennelse konseptfasen. Denne grupperingen har lang erfaring fra flere ulike sykehuspro-
sjekter og innehar ventelig den nødvendige faglige kompetansen innenfor de fleste om-
rådene av forprosjektfasen. Prosjekteringsgruppen består av arkitekter og rådgivende 
ingeniører. Det er viktig å avsette tilstrekkelig tid og ressurser til prosjektet og til erfa-
ringsoverføring 
I forprosjektfasen er det planlagt med inntil 12-14 heltidsansatte, med suksessiv oppbe-
manning. Det vil bli arrangert studiereiser til andre sykehus for å få ideer og inspirasjon til 
fortsettelsen av planprosessen.  
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Sykehusbygg HF vil og i stor utstrekning bli konsultert som rådgivere og deltakere i bru-
kergrupper og i arbeidet med MTU. Utstrakt samarbeid med nylig ferdigstilte sykehus i 
innland, og dels og i utland, i tillegg til samarbeid med Sykehusbygg HF blir viktige for 
erfaringsoverføring i tillegg til deltagelse i arbeidsgrupper i regi av Sykehusbygg HF. 

7.6 Solid forankring av prosjektet i organisasjonen 
Prosjektet er forankret i virksomhetens styrende organer. Styringsgruppen har hatt må-
nedlige møter. Styringsgruppen vil bli erstattet av et Prosjektstyre i forprosjektfasen og 
dette vil ledes av foretakets adm. direktør. Styringsgruppen vil som nevnt over bli omgjort 
til et Prosjektråd, og vil bl.a bidra med kliniske innspill i forbindelse med fastlegging av 
areal til BT1. Brukergruppene vil, i tillegg til å bidra med faglige vurderinger, utgjøre en 
viktig del av forankringen i organisasjonen (som nevnt over). 

7.7 Avklaring av interessentbildet, oppfølging av kritiske aktører 
Interessentanalysen og kommunikasjonsplanen revideres og tiltak tilpasses forprosjektfa-
sen. Eksterne aktører har vist og viser stor interesse for prosjektet, bl.a. media, politikere 
og befolkningen i kommunene rundt Helse Stavanger. Samspillet med kommunene og 
eksterne fora for dialogmøter vil bli etablert etter mønster fra konseptfasen, dog med 
mindre hyppighet. 
 
I forprosjektfasen vil de interne interessentene være de viktigste aktørene å involvere. 
For at ansatte skal ha mulighet til å følge prosjektet legges det ut løpende informasjon på 
intranettsidene. Informasjonsmøter for alle ansatte vil fortsette i løpet av forprosjektperio-
den og i tillegg oppdateres internettsidene, facebook og twitter med informasjon om ar-
beidet i de ulike fasene av prosjektet. Det refereres for øvrig til kommunikasjonsplanen. 

7.8 Kvalitetssikring og rapportering 
For å kvalitetssikre prosjektet er det for forprosjektfasen planlagt med følgende rutiner for 
rapportering og evaluering. 
• Månedlige prosjektrådsmøter 
• Prosjektstyremøter månedlig (møteplan etableres ved oppnevning av prosjektsty-

ret) 
• Månedlig rapportering av kvalitet, framdrift og akkumulert kostnad til AD, Prosjekt-

styret og Sykehusbygg HF, i tillegg til styret i Helse Stavanger HF og Helse Vest 
RHF 

• Ekstern bistand ifb kvalitetssikring og evaluering fra Sykehusbygg HF 
• Gjennomføring av usikkerhetsanalyse 
• Utarbeidelse og oppdatering av ROS analyser, oppfølgingen vil bli inkludert i må-

nedsrapporten. 
 
Det er ikke noe krav om ekstern KSK i forprosjektfasen. Det vil imidlertid lages en kvali-
tetsplan hvor ekstern kvalitetssikring av tredjepart vil bli inkludert, enten fra Helse Vest 
eller fra Sykehusbygg HF, evt. med deltagere fra pågående sykehusprosjekter.  

8 Plan for videre arbeid 

Oppstart av reguleringsarbeidet for det valgte tomtealternativet Ullandhaug startet 
umiddelbart etter godkjennelse av konseptfasen i Helse Stavanger HF 27. november 
2015. Dette arbeidet prioriteres med ambisjon om å oppnå endelig vedtak for 
omårdeplanen innen utgangen av 2016, som nevnt over, og for detaljreguleringen innen 
ferdigstillelse av forprosjektet for Ullandhaug, dvs innen 1 kvartal 2017. 

Tidspunkt for byggestart er avhengig av gjennomføringsstrategi og valg av entreprisemo-
dell. Forprosjektet må utrede ulike gjennomføringsstrategier med tilhørende entreprise-
modeller grundig slik at den videre detaljprosjekteringen optimaliseres i forhold til disse 
valgene. Det er lagt opp til at forprosjektfasen skal vare i ca. 15 måneder, se gjennomfø-
ringsplanen over. 
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8.1 Særskilte utfordringer knyttet til forprosjektfasen 

• Sørge for at organisasjonsutviklingsprosessen og arbeidet med gevinstrealisering 
utgjør en kontinuerlig prosess som er godt samordnet i organisasjonen, og hvor 
linjen tar ansvaret for å gjennomføre prosjektene. Samarbeidsarenaer må oppret-
tes når ny OU-leder er ansatt. 

8.2 Grensesnitt mellom prosjektorganisasjonen og driftsorganisasjonen 
Prosjektet vil bli gjennomført i Helse Stavanger HF, og det etableres et Prosjektstyre i 
forprosjektfasen, men med følgende foreslåtte endringer: 

• Representant fra Helse Vest RHF inkluderes i prosjektstyret 
• Ekstern(e) representant(er) med kompetanse innen gjennomføring av store 

byggeprosjekter foreslås inkludert i prosjektstyret 

8.3 Beslutning ved ferdigstillelse forprosjektfasen B4 
Forprosjektrapporten skal gi grunnlag til å kunne: 

• Godkjenne eventuelle endringer i konseptvalgrapporten og konsekvensene av 
disse 

• Beslutte gjennomføring av investeringsprosjektet i HF og RHF 
• Beslutte gjennomførings- og entreprisestrategi 
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