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VEDLEGG 2 – 
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 fullmaktmakter. Prosjektstyret har følgende sammensetning og organisatoriske tilknytning (): 

• 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 overordnede organisering gjelder for prosjektorganisasjonen i forprosjektfasen: 

 

 

 

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. 

Prosjekt 
direktør 

Prosjektleder 
Prosjektering 

Prosjektleder 
Bygg 

Prosjektleder 
Teknikk 

Prosjektleder 
IKT 

Prosjektleder 
MTU 

Prosjektleder 
Infrastruktur 

Prosjektleder 
Idriftsettelse 

Prosjektleder 
Våland 2023 

Prosjekt 
koordinator 

HMS & K 
leder 

 
Samfunnskontakt &  

Kommunikasjon 
 

Anskaffelsesleder 

Prosjektleder 
Samhandling 

Prosjektstyrings 
leder 



4 
 

 

2.5 Bemanningsplan og budsjett: 
Estimert behov for rådgivningsressurser fra Sykehusbygg HF i gjennomføringsfasen avtales nærmere. 
Men følgende funksjoner benyttes og/eller er avtalt benyttet i prosjektet som rådgivere og ønskes 
fortsatt er som følger: 

1) Deltagelse og rådgivning ved detaljering av brukerutstyr (inkl. MTU)  
2) Støtte til rekrutteringsprosessen  
3) Ca 60 % av et årsverk til logistisk støtte 

Behov for ytterligere ressurser, på permanent basis eller deltid, og fordeling av ressursene vil bli fastsatt 
i egne møter mellom SUS2023 og Sykehusbygg. 

Det er Helse Stavangers ambisjon å benytte mest mulig innleie av lokale ressurser i 
prosjektorganisasjonen, gitt regionens krevende arbeidsmarked med stor arbeidsledighet blant høyt 
utdannede og kompetente personer med prosjekterfaring.  
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