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FORSLAG TIL VEDTAK  

Styret i Helse Stavanger HF tar saken om forenklet kvalitetssikring for utvidelsen av E-bygget 

til etterretning, og ber om at saken oversendes Helse Vest RHF for videre behandling. 
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Oppsummering 
Byggetrinn 1 (BT1) av Helse Stavanger HFs nye universitetssykehus på Ullandhaug blir gjennomført i 

henhold til «Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter», utgitt av Helsedirektoratet. I 

forbindelse med ferdigstillelse av konseptfasen høsten 2015 var Deloitte ansvarlig for den eksterne 

kvalitetssikringen (KSK) av konseptfaserapporten for et fullt utbygd universitetssykehus på 

Ullandhaug, som er et krav i   veilederen. 

 

I forprosjektet for BT1 ble det videre vurdert at ca. halvparten av behandlingsbygget, det såkalte E-

bygget, måtte utsettes til senere byggetrinn fordi det ikke var tilstrekkelig økonomisk bærekraft til å 

dekke finansieringskostnadene til hele bygget i BT1. Styret har imidlertid vært tydelige på at det er 

ønskelig å fullføre alle byggetrinn så snart det lar seg realisere økonomisk, med en målsetning om å 

flytte den resterende delen av somatikken fra Våland til nytt sykehus på Ullandhaug innen 2030. 

 

I brev datert 25.04.2019 informerte Helse- og omsorgsdepartementet om endringer i de regionale 

helseforetakenes lånebetingelser. På denne bakgrunn ble det i begynnelsen av mai 2019 igangsatt et 

forprosjekt hvor det ble redegjort for tre mulige alternativer for en fullføring av BT1 og 

behandlingsbygget (bygg E) med ferdigstillelse og innflytting i 2024.  

 

Forprosjektet for fullføring av E-bygget ble godkjent av styrene i hhv. Helse Stavanger HF i november 

2019 og Helse Vest RHF i desember 2019. Tilleggsinvesteringen forutsetter 70 % finansiering fra 

Helse- og omsorgsdepartementets side.  Som tillegg til lånesøknaden har departementet derfor bedt 

om en ekstern kvalitetssikring av forprosjektrapporten for utvidelsen av E-bygget. Dette er 

imidlertid ikke nedfelt som krav i «Veileder for tidligfasen i sykehusprosjekter», da det kun er krav om 

ekstern KSK etter fullført konseptfase (B3-punktet i veilederen). 

  

Deloitte AS, som i 2015 gjennomførte den eksterne kvalitetssikringen (KSK) av konseptfaserapporten, 

ble av Helse Stavanger HF bedt om å utføre en eksterne forenklet kvalitetssikring og se nærmere på 

de nye forutsetningene som er lagt til grunn for planene om å ferdigstille BT1 og hele E-bygget innen 

2024. Gjennomgangen skulle ha hovedfokus på følgende tema: 

 

1. Gjennomgang av Helse Stavangers nye, økonomiske beregninger som ligger i 

forprosjektrapporten til utvidelsen av E-bygget, og gi en tilbakemelding mht. Deloittes 

vurdering av realismen i disse, og hva Helse Stavanger HF kan effektivisere ved å gjennomføre 

utvidelsen av bygg E.  

2. Gjennomgang av oppdatert HFP (Hovedfunksjonsprogram), versjon 2.0 (datert 08.05.2017), 

hvor SUS2023 har oppdatert HFP med de anbefalingene som kom fra Deloitte i den eksterne 

kvalitetssikringsrapporten (KSK) som var vedlegg til konseptfaserapporten i 2015.  

 

Deloittes arbeid er gjennomført i perioden 8. januar til 21. februar 2020.   

Vedlagte notat fra Deloitte oppsummerer arbeidet som har vært gjennomført og munner ut i 

konklusjonen i kapittel 7. Her fremkommer at Deloitte finner at flere av forholdene som ble påpekt i 

KSK-rapporten fra 2015 nå er godt ivaretatt. De mener at det fortsatt er noe usikkerhet knyttet til 

realismen i de økonomiske gevinstene som ligger som forutsetning for investeringene. Oppsummert 

konkluderer imidlertid Deloitte med at en samlet effekt av ny finansieringsordning gjør det mulig å 

utvide BT1 med ferdigstillelsen av E-bygget.  
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Vedlegg: forenklet kvalitetssikring fra Deloitte 

  
 

 
 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


