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Sammendrag og konklusjoner
Oslo Economics har på oppdrag fra Helse Stavanger HF gjennomført kvalitetssikring av konseptfasen (KSK) av
Nye Stavanger universitetssjukehus Byggetrinn 2 (Nye SUS BT2).
Planlegging av nytt sykehus i Helse Stavanger HF har pågått over lang tid. Arbeidet med «Utviklingsplan» ble
påbegynt i 2011, idéfasen ble gjennomført i 2013, og konseptfasen i 2013-2015. Helse Stavanger gjorde sitt
konseptvalg i år 2015 med vedtak om at nytt sykehus skulle bygges på Ullandhaug ved Universitetet i
Stavanger, og utbyggingen skulle foregå trinnvis i flere byggetrinn. Byggetrinn 1 skal være innflyttingsklart i
2024. Da vil all somatisk døgnbehandling, alle somatiske akuttfunksjoner og tilhørende støttefunksjoner være
flyttet til Ullandhaug. Sykehuspsykiatrien, dagkirurgi, rehabilitering, flere poliklinikker og dagbehandling samt en
del medisinske og ikke medisinske støttefunksjoner blir værende igjen på Våland (nåværende sykehusområde) ev.
forblir i andre lokaler frem til Byggetrinn 2 ferdigstilles.
Denne rapporten omfatter kvalitetssikring av konseptutredningen for Byggetrinn 2. Arbeidet med alternative
konsepter for Nye SUS BT2 har tatt utgangspunkt i tidligere konseptvalg for BT1 og de planer som ble utformet
som en konsekvens av dette med hensyn til detaljregulering og områderegulering. Mye av grunnstrukturen for BT2
er derfor allerede lagt i tidligere fase, herunder inndeling i tomter og regulering av høyder og utnyttelser. De
infrastrukturelle hovedgrepene med akser, veier og torg ligger også som premisser i disse planer.
Ettersom mange sentrale rammebetingelser er gitt og konseptene vil måtte bygge på samme grunnstruktur som
BT1 ble det i konseptutviklingen valgt å fokusere på alternativer som kunne gi premissavklaringer, heller enn
detaljerte varianter av forskjellig bygningsutforming. Det ble vurdert alternativer innenfor 2 hovedtemaer: 1.
Utforming av SUS forsknings- og undervisningsarealer og ev. fakultetsbygg UiS og 2. Plassering av funksjoner for
psykisk helsevern. Med bakgrunn i en samlet vurdering ble det anbefalt at konseptalternativ 1B og 2B, illustrert i
Figur 1 nedenfor, videreføres til steg 2 av konseptfasen for en utdyping gjennom detaljerte skisser med
tilhørende kalkyler og utredninger.
Figur 1 Skisse av anbefalt konsept, SUS Byggetrinn 2

Kilde: Nye Stavanger Universitetssjukehus, Byggetrinn 2 konseptrapport

Helse Stavanger HF har stramme økonomiske rammer og har ikke mulighet til å fullføre byggetrinn 2 i ett trinn. Av
de mulige løsningene for BT2 fase 1 innenfor det økonomiske handlingsrommet på om lag 2 mrd kr ble et
alternativ der SH2-1 - Poliklinikk nær sengebygg og OPT 1 – forskning og undervisning bygges i fase 1 vurdert
som den beste løsningen. Anbefalt utbygging i fase 1 er vist i Figur 2 under.

Figur 2 Skisse av anbefalt utbygging i første fase, SUS Byggetrinn 2 Fase 1

Kilde: Nye Stavanger Universitetssjukehus, Byggetrinn 2 konseptrapport

I kvalitetssikringen av konseptrapporten har våre vurderinger og konklusjoner knytter seg til de sju spørsmålene i
“Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter” av 2017:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Er det samsvar med det virksomhetsstrategiske grunnlaget for investeringen formulert i utviklingsplanen og
den framlagte konseptrapporten?
Er målhierarkiet konsistent, avklart og ikke for komplisert eller generelt til å være operasjonelt?
Er alternativene vurdert opp mot det regionale foretakets økonomiske og finansielle bæreevne til
gjennomføring?
Er alternativene vurdert opp mot gevinster som ønskes realisert?
Er prosjektets lokalisering vurdert i forhold til regionale helseforetakets totale tilbud?
Hvordan forholder prosjektet seg til overordnede krav til ivaretakelse av indre og ytremiljø?
Hvordan kan planlagte bygg og infrastruktur påvirke uønskede hendelser innenfor pasientsikkerhet?

Spørsmålene som KSK skal undersøke er gjennomgående tilfredsstillende besvart i konseptrapporten, med
tilhørende vedlegg og underlagsdokumenter. Vår vurdering er at grunnlaget for å kunne gjøre en beslutning om
videre gjennomføring av prosjektet anses å være ivaretatt. Enkelte forhold og temaer kan likevel med fordel
utvikles noe videre fram mot endelig beslutning. I Tabell 1 gir vi en kortfattet vurdering av temaene som har vært
gjenstand for kvalitetssikring.
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Tabell 1 Overordnet vurdering av temaene som har vært gjenstand for kvalitetssikring
Tema
Er det samsvar med det
virksomhetsstrategiske grunnlaget
for investeringen formulert i
utviklingsplanen og den framlagte
konseptrapporten?

Vurdering

Vurdering

Nye SUS BT2 er godt forankret i Utviklingsplan for Helse Stavanger HF 2018 og
tidligere styrevedtak.

I sum fremstår målhierarkiet som noe omfattende og komplekst. Det vurderes likevel å
Er målhierarkiet konsistent, avklart være konsistent og oppfylle formålet om å gi retning for prosjektet. Vi savner en drøfting
og ikke for komplisert eller generelt av mulige målkonflikter og innbyrdes prioritering av disse. Vi støtter anbefalingen i
til å være operasjonelt?
konseptrapporten om å oppdatere målhierarkiet med tanke på konkretisering og
operasjonalisering.
Det er usikkerhet knyttet til den økonomiske bæreevnen for det samlede BT2. Tidspunkt
for realisering av BT2 i 2028, som forutsatt i analysene kan ikke innfris. Gitt den
Er alternativene vurdert opp mot det
økonomiske situasjonen kan det synes som omfanget av BT2 i sin helhet er ambisiøst.
regionale foretakets økonomiske og
finansielle bæreevne til
For den første fasen, BT2 Fase 1, tilsier konservative forutsetninger i analysene at den
gjennomføring?
økonomiske bæreevnen er god. Det er imidlertid utfordringer knyttet til likviditet i årene
2022-2032. Det bør foreligge en plan for tilleggsfinansiering i 2022-2032 for at man
skal kunne konkludere med at foretaket har finansiell bæreevne for BT2 fase 1.
Er alternativene vurdert opp mot
gevinster som ønskes realisert?

Alternativene er vurdert opp mot kriteriene fastsatt av styret i Helse Stavanger HF. De
økonomiske rammene legger begrensninger på mulighetsrommet for fase 1, og har vært
avgjørende for valg av alternativ. Det er i fase 1 vektlagt å samle fagmiljøer som blir
delt i BT1.

Er prosjektets lokalisering vurdert i Planene er behandlet i styrene for både Helse Stavanger HF og Helse Vest RHF i flere
forhold til regionale helseforetakets omganger. Lokalisering av prosjektet vurderes å være tilstrekkelig vurdert opp mot det
totale tilbud?
totale tilbudet i helseforetaket.
Prosjektet følger reguleringsplanen og gir høyere standard enn dagens bygg. Nybygg
Hvordan forholder prosjektet seg til
planlegges med normal miljøstandard. Strengere fremtidige miljøkrav vil kunne medføre
overordnede krav til ivaretakelse av
økte kostnader. Det er krevende å sikre en så høy kollektivandel som planverket
indre og ytre miljø?
forutsetter.
Bedre lokaler gir grunnlag for økt kvalitet, gitt at det ikke kreves uforholdsmessige
Hvordan kan planlagte bygg og
bemanningstiltak for å finansiere nybygg. Det bør jobbes videre med kvalitetssikring av
infrastruktur påvirke uønskede
hendelser innenfor pasientsikkerhet? fremskrevet behov og å sikre indre logistikk og flyt for ansatte og pasienter i BT2
(Kulverter, gangbroer, trafikk gjennom akuttavdelingen mm.).

Økonomisk bæreevne: Som vist i tabellen er det særlig den økonomiske bæreevnen det bør jobbes videre med å
sikre for realiseringen av tiltaket. Per nå har ikke foretaket bæreevne for det samlede Byggetrinn 2. Til tross for
at det synes å være god bæreevne over tid for den anbefalte fase 1 i byggetrinn 2 vil det også her være
betydelige utfordring knyttet til likviditet i årene 2022-2032. Behovet for økt likviditet vil forutsette en
godkjenning fra Helse Vest RHF, og det bør foreligge en plan for tilleggsfinansiering i 2022-2032 for at man
skal kunne konkludere med at foretaket har finansiell bæreevne for BT2 fase 1.
I tillegg til å sikre den økonomiske bæreevnen anbefaler vi at det jobbes videre med:
Risiko og sårbarhetsanalyse: Det bør etter vår vurdering utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS),
herunder en vurdering av utfordringsbildet knyttet til trinnvis utbygging og drift på ulike lokasjoner.
Gjennomføre analyser av driftsmessige konsekvenser ved ulike alternativer for trinnvis utbygging: Lengre
perioder med drift på ulike lokasjoner vil kunne gi en krevende driftssituasjon. Det bør derfor jobbes videre med
hvordan man kan sikre god pasientflyt og gevinstrealisering samtidig som man sikrer effektiv drift og minimerer
driftskostnadsmessige ulemper.
Planlegge for BT2 fase 2-n – og utarbeide oppdaterte analyser: Det bør jobbes videre med å planlegge
realisering av kommende faser i Byggetrinn 2 med tanke på å optimalisere rekkefølge for utbygging og sikre en
tidligst mulig gevinstrealisering.
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Avklare grensesnitt og samarbeid med Universitetet/Statsbygg: Forsknings- og undervisningsbygget OPT1 som
inngår i fase 1 skal bygges sammen med Universitetet i Stavanger. Det bør derfor snarest mulig avklares
grensesnitt, ansvarsfordeling og samarbeidsform mellom eierne.
I tillegg til punktene nevnt ovenfor bør fremskrevet behov for kapasitet på de ulike områdene kvalitetssikres og
oppdateres gjennom prosjektperioden. For å lykkes vurderer vi også at det er svært viktig at man opprettholder
bred involvering av avdelinger og ansatte i det videre arbeidet.
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1. Om kvalitetssikringen
1.1 Innhold i kvalitetssikringen
I henhold til veileder for tidligfaseplanlegging i
sykehusbyggprosjekter (heretter kalt «veilederen»)
gjelder skal det for prosjekter med en forventet
kostnad på over 500 MNOK gjennomføres en ekstern
kvalitetssikring (KSK). Grunnlaget for kvalitetssikringen
er utredningene som er gjennomført i konseptfasen og
som er dokumentert i konseptrapporten med
underliggende delutredninger som illustrert i Figur 3
under.
Figur 3 Tidligfaseplanlegging av
sykehusbyggprosjekter

1.2 Gjennomføring av
kvalitetssikringen

I henhold til veilederen skal KSK sikre at utredningene
som er gjennomført i konseptfasen på en
tilfredsstillende måte har ivaretatt overordnede krav
til:
•
•
•
•

Målhierarki
Bredde i utredninger av alternativ
Riktige prioriteringer
Økonomisk bæreevne

Med utgangspunkt i dette har veilederen konkretisert
følgende spørsmål som kvalitetssikring av
konseptfasen skal gi svar på:

9.

Oppdraget ble tildelt Oslo Economics 12. mai 2021. i
etterkant av dette ble det avholdt et oppstartsmøte
der plan for arbeidet og foreløpige innspill til
konseptrapporten ble gitt. Hoveddelen av arbeidet er
gjennomført i perioden august til november 2021.
Materiale for kvalitetssikring har blitt oversendt
fortløpende for kvalitetssikring etter hvert som dette
er blitt ferdigstilt. I sluttfasen av kvalitetssikringen har
vi også presentert foreløpige vurderinger.
Konseptrapporten har blitt oppdatert i etterkant av
disse møtene, med utgangspunkt i avklaringer og
supplerende analyser. Tabell 2 oppsummerer den
mest sentrale styrings- og bakgrunnsdokumentasjon
som har dannet grunnlaget for kvalitetssikringen.
Tabell 2 Styrings- og bakgrunnsdokumentasjon

Kvalitetssikringen skal også vurdere spesifikke krav til
metode og innhold i utredninger og analyser knyttet
til:
• Gevinstrealisering
• Struktur og sammenheng i tjenestetilbudet
• Forholdet til samhandlingsreformen
• Beregning av framtidig aktivitet og
kapasitetsbehov, Omstilling og effektivisering,
• Miljøhensyn
• Pasientsikkerhet
• Befolkningens krav til tjenesten.

8.

10. Er alternativene vurdert opp mot det regionale
foretakets økonomiske og finansielle bæreevne til
gjennomføring?
11. Er alternativene vurdert opp mot gevinster som
ønskes realisert?
12. Er prosjektets lokalisering vurdert i forhold til
regionale helseforetakets totale tilbud?
13. Hvordan forholder prosjektet seg til overordnede
krav til ivaretakelse av indre og ytremiljø?
14. Hvordan kan planlagte bygg og infrastruktur
påvirke uønskede hendelser innenfor
pasientsikkerhet?

Er det samsvar med det virksomhetsstrategiske
grunnlaget for investeringen formulert i
utviklingsplanen og den framlagte
konseptrapporten?
Er målhierarkiet konsistent, avklart og ikke for
komplisert eller generelt til å være operasjonelt?

•
•
•
•
•
•
•
•

Nye SUS Konseptrapport Byggetrinn 2
Hovedprogram Nye SUS byggetrinn 2
Nye SUS Basiskostnad
Usikkerhetsanalyse Nye SUS BT2
Nye SUS BT2 Skisseprosjektrapport
Usikkerhetsanalyse Nye SUS BT2 Fase 1
Referater fra brukergruppemøter
Ukesrapporter

I tillegg til gjennomgang av dokumentene beskrevet
ovenfor har vi som del av kvalitetssikringsprosessen
gjennomført en rekke intervjuer med interessenter og
ressurspersoner med innsikt i prosjektet. Tabell 3 gir en
oversikt over personene som er blitt intervjuet i
forbindelse med kvalitetssikringsprosessen.
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Tabell 3 oversikt over intervjuobjekter
Navn
Pål Ingdal
Bent Horpestad
Lars Conrad Moe
Geir Lende
Kaj Lea
Alvin When
Olle Rudèn
Ole Ringdal
Wenche Østensen
Clarke
Anders Lager
Johannes Eggen
Even Flørenes
Kjell Olav Lyngsmo
Bjørnar Gilje
Tor Albert Ersdal
Aina Berggraf
Øyvind Hope

Organisasjon
Sykehusbygg
Stavanger
Universitetssjukehus
Stavanger
Universitetssjukehus
Stavanger
Universitetssjukehus us
Stavanger kommune
Cowi
Bygganalyse
Universitetet i Stavanger
Stavanger kommune
Nordic
Nordic
Stavanger
Universitetssjukehus
Sykehusbygg
Stavanger
Universitetssjukehus
Stavanger
Universitetssjukehus
Stavanger
Universitetssjukehus
Sykehusbygg

Kvalitetssikringen har vært gjennomført over en lengre
periode. Flere deler av grunnlagsmaterialet har
imidlertid blitt ferdigstilt og oversendt for
kvalitetssikring kort tid før vår frist for å ferdigstille
kvalitetssikringen. Vi har derfor ikke kunnet gå
grundig inn i kvalitetssikringen av alle aspekter ved
prosjektet. Kvalitetssikringen har i hovedsak knyttet
seg til å kontrollere at utredningene er gjort i henhold
til veilederen.
Denne rapporten er oppbygd som følger:
•
•
•

I kapittel 2 gir vi en kort beskrivelse av prosjektet
og det anbefalte konseptet slik det er forelagt
for kvalitetssikring.
I kapittel 3 presenterer vi våre vurderinger av
prosjektet med utgangspunkt i de syv
spørsmålene oppstilt i veilederen
I kapittel 4 gir vi en samlet vurdering av
prosjektet med enkelte anbefalinger for det
videre arbeidet
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2. Om prosjektet
2.1 Bakgrunn og historikk
Planlegging av nytt sykehus i Helse Stavanger HF har
pågått over lang tid. Arbeidet med «Utviklingsplan»
ble påbegynt i 2011, idéfasen ble gjennomført i
2013, og konseptfasen i 2013-2015.
Helse Stavanger gjorde sitt konseptvalg i år 2015
med vedtak om at nytt sykehus skulle bygges på
Ullandhaug nært ved Universitetet i Stavanger, og
utbyggingen skulle foregå trinnvis i flere byggetrinn.
Videre byggetrinn skal ferdigstilles etter hvert som
helseforetaket får tilstrekkelige økonomiske midler til
disposisjon, og har bærekraft til å gjennomføre dette.
Byggingen av Nye Stavanger universitetssjukehus er
godt i gang, og BT1 skal være innflyttingsklart i 2024.
Da vil all somatisk døgnbehandling, alle somatiske
akuttfunksjoner og tilhørende støttefunksjoner være
flyttet til Ullandhaug. Sykehuspsykiatrien, dagkirurgi,
rehabilitering, flere poliklinikker og dagbehandling
samt en del medisinske og ikke medisinske
støttefunksjoner blir værende igjen på Våland
(nåværende sykehusområde) ev. forblir i andre
lokaler frem til BT2 ferdigstilles.

(NPR) for SUS fra år 2018. Beregningene er gjort i
tråd med nasjonal fremskrivningsmodell hvor framtidig
forbruk av helsetjenester er estimert av utvikling i
demografi, sykelighet i befolkning, utvikling i teknologi
og organisasjon og samhandling. Beregning av
kapasiteter er bestemt utfra en middels
utnyttelsesgrad (belegg, åpningstider, åpningsdager
etc.). Det er beregnet et behov for 102 400 m2 (BTA)
i BT2 for å dekke resterende deler av sykehuset etter
BT1 og nye funksjoner som må planlegges for i BT2.
BT1 og BT2 sammen vil gi et fullstendig sykehus på
Ullandhaug på i underkant av 228 000 m2 (BTA). En
overordnet oversikt over funksjoner som flyttes i BT2 er
vist i Figur 4 under.
Figur 4 Funksjoner til videre byggetrinn 2, Nye
Stavanger Universitetssjukehus

Mandat for BT2 og prosjektinnramming ble godkjent i
styret for Helse Stavanger HF den 26. februar 2021
(sak 9/21). Mandatdokumentet beskriver og
avgrenser prosjektet, samt gir en tidsplan for arbeidet
og en kort beskrivelse av prosjektets mandat:
Styret i Helse Stavanger ber om at det utarbeides et
skisseprosjekt med tilhørende kostnadsoverslag for ulike
alternativer, inklusive alternativene beskrevet i
forprosjektrapporten, for et mulig byggetrinn 2 til
Ullandhaug.
Alternativene, inkludert bærekraftsanalyse, fremlegges
til anbefaling til en B3A beslutning i styremøtet i Helse
Stavanger i mai 2021. Styret vedtar hvilke(t) alternativ
som vil bli detaljert videre og bringes frem til B3 vedtak
gjennom en konseptrapport inkludert KSK innen
utgangen av 2021.

2.2 Konseptvalg
I arbeidet med konseptvalg for Byggetrinn 2 er det
tatt utgangspunkt i hovedfunksjonsprogrammet som
ble godkjent ved konseptvalget for BT1 i 2015.
Programmet ble revidert i forprosjektet i 2017.
Sykehusbygg HF har gjort kapasitetsberegninger for
Helse Stavangers opptaksområde basert på
befolkningsframskriving fra Statistisk sentralbyrå (SSB)
fra 2020, og aktivitetstall fra Norsk pasientregister

Kilde: Helse Stavanger HF (2021) Nye Stavanger
universitetssjukehus, byggetrinn 2 Konseptrapport

2.2.1 Alternativer
Arbeidet med alternative konsepter for Nye SUS BT2
har tatt utgangspunkt i tidligere konseptvalg for BT1
og de planer som ble utformet som en konsekvens av
dette ift. detaljregulering og områderegulering. Mye
av grunnstrukturen for BT2 er derfor allerede lagt i
tidligere fase, herunder inndeling i tomter og
regulering av høyder og utnyttelser. De
infrastrukturelle hovedgrepene med akser, veier og
torg ligger også som premisser i disse planer.
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Ettersom mange rammer er gitt og konseptene vil
måtte bygge på samme grunnstruktur ble det for
alternativvurderingen valgt å fokusere på alternativer
som kunne gi premissavklaringer, heller enn detaljerte
varianter av forskjellig bygningsutforming. Med tanke
på premissavklaringer ble det vurdert alternativer
innenfor 2 hovedtemaer:
•

Tema 1: Utforming av SUS forsknings- og
undervisningsarealer og ev. fakultetsbygg UiS.

•

Tema 2: Plassering av funksjoner for psykisk
helsevern

Felles for alle konseptalternativene er
områderegulering og detaljregulering,
dimensjonerende bruttoarealer som er brukt i
modelleringen i de ulike bygningsstrukturer. Plassering
og organisering av de somatiske funksjonene
dagkirurgi, dagbehandling, poliklinikker etc. er også
likt i alternativene som skissert i Figur 5.

Figur 5 – Alternative konsepter

Kilde: Nye Stavanger Universitetssjukehus, Byggetrinn 2 konseptrapport

De ulike alternativene innenfor henholdsvis tema 1 og
tema 2 ble deretter vurdert opp mot følgende
evalueringskriterier for valg av konsept i BT2 gitt av
styret for Helse Stavanger HF:
• Kvalitet i pasientbehandlingen
• Godt og sikkert arbeidsmiljø
• Tilrettelagt for forskning, utdanning og innovasjon
• Tilrettelagt for etappevis utbygging
• Andre samfunnseffekter
Figur 6 Skisse av anbefalt konsept

•
•
•

Gjennomføringsrisiko og tid
Økonomi og prosjektkostnad
Økonomi – drift

Med bakgrunn i en samlet vurdering ble det anbefalt
at konseptalternativ 1B og 2B, illustrert i Figur 6
nedenfor, videreføres til steg 2 av konseptfasen for en
utdyping gjennom detaljerte skisser med tilhørende
kalkyler og utredninger.

Kilde: Nye Stavanger Universitetssjukehus, Byggetrinn 2 konseptrapport

2.2.2 Anbefaling om trinnvis utbygging
For å bygge sykehus stilles det krav til foretakets
økonomiske bærekraft. Helse Stavanger har stramme

økonomiske rammer og har vurdert å ikke ha
bærekraft til å fullføre byggetrinn 2 i ett trinn. De
økonomiske analysene indikerer at foretaket har
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økonomisk bæreevne til å bygge for rundt 2 milliarder
kroner. Med utgangspunkt i dette er det i
konseptrapporten gjort en vurdering av ulike
alternativer for fase 1 i utbyggingen av det samlede
Tabell 4 – Alternativer for fase 1 i utbyggingen
ALTERNATIV

INNHOLD

BT 2 opp mot de fastsatte evalueringskriteriene. De
vurderte alternativene for fase 1 er gjengitt i Tabell 4
nedenfor.

BESKRIVELSE

I nullalternativet blir ikke BT2 på Ullandhaug iverksatt, og sykehuset fortsetter med drift på
flere steder i en uoverskuelig fremtid.

0

1

SH2-1 – Poliklinikk
nær sengebygg

Bygget skal dekke behov for poliklinisk og dagvirksomhet tilknyttet blant annet kreft, medisin
og nevrologi. Fleksibelt dagbehandlingsbygg.

2

OPT1 – Forskning og
undervisning

Bygges sammen UiS. Bygget skal inneholde kontorer, møterom, undervisningsrom og
simuleringssenter med fleksible løsninger.

3

OPT4 – Dagkirurgi
++

Bygget skal inneholde dagkirurgisk virksomhet fordelt på to plan med tilhørende
støttearealer, to etasjer med poliklinikker tilknyttet kirurgiske fag, storkjøkken, forskningslab.
og kontorer og møterom.

4

OPT5N – Rehab++

Bygget skal inneholde poliklinisk virksomhet for rehabiliteringsavdelingen og læring- og
mestringssenter, døgnpost til rehabilitering og kontorer og møterom.

OPT5+6 – PHV

Flere bygg som skal dekke sengebehov for barne- og ungdomspsykiatri (BUP) og
voksenpsykiatri (VOP). Innen VOP vil det være sengeposter for akuttpsykiatri med
akuttmottak, affektiv/psykose, alderspsykiatri og sikkerhetspsykiatri. Det er også planlagt et
bygg som inneholder spesialpoliklinikker til både BUP og VOP, kontorer og møterom og
administrasjon og ledelse.

5

Av de mulige løsningene for fase 1 innenfor det
økonomiske handlingsrommet på om lag 2 mrd kr ble
et alternativ der SH2-1 - Poliklinikk nær sengebygg
og OPT 1 – forskning og undervisning bygges i fase 1
vurdert som den beste løsningen. Med bakgrunn i disse
vurderingene besluttet Prosjektstyret 7. oktober 2021
å legge frem forslag for styret i Helse Stavanger om

å starte bygging på tomtene SH2-1 og OPT1 så snart
som mulig, og legge til rette for planlegging og
oppstart av BT2 fase 1 slik at sykehuset utnytter den
kompetansen og erfaringen som er etablert i
byggeorganisasjonen. Anbefalt utbygging i fase 1 er
vist i Figur 7 under.
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Figur 7 Anbefalt utbygging fase 1

Kilde: Nye Stavanger Universitetssjukehus, Byggetrinn 2 konseptrapport
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3. Kvalitetssikrers vurderinger
Kvalitetssikringen har, som beskrevet over, foregått
over en lengre periode. Flere deler av
grunnlagsmaterialet har imidlertid blitt ferdigstilt og
oversendt for kvalitetssikring relativt kort tid før vår
frist for å ferdigstille kvalitetssikringen. Vi har derfor
ikke kunnet gå grundig inn i kvalitetssikringen av alle
aspekter ved prosjektet, og de gjennomførte
intervjuene har i all hovedsak vært gjennomført før
endelig konseptrapport har vært ferdigstilt.
Kvalitetssikringen har i hovedsak knyttet seg til å
kontrollere at utredningene er gjort i henhold til
veilederen. Vårt arbeid er innrettet med utgangspunkt
i de syv hovedspørsmålene som i henhold til veilederen
skal besvares av gjennom kvalitetssikringen. Hvert av
disse spørsmålene er besvart i de påfølgende
underkapitlene.

3.1 Er det samsvar med det
virksomhetsstrategiske grunnlaget
for investeringen formulert i
utviklingsplanen og den framlagte
konseptrapporten?
Konseptrapporten for Nye SUS BT2 har en tydelig
forankring i Utviklingsplan for Helse Stavanger HF
20181 og tidligere styrevedtak.
I utviklingsplanens kapittel 6.12 heter det blant annet
at Nytt sykehusbygg på Ullandhaug er sykehusets
store satsing på bygg i nær fremtid. Prosjektet skal
innfri styrevedtakene i Helse Stavanger HF og Helse
Vest, gi effektive driftsformer på Ullandhaug og
Våland og sikre hensiktsmessig utbygging og drift av
byggetrinn 1 og byggetrinn 2.
I Utviklingsplanene heter det videre at det skal
bygges cirka 100 000 kvadratmeter i første
byggetrinn, og at psykisk helsevern og rus på Våland,
inkludert barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling
(BUPA), og rehabilitering på Lassa flyttes til
Ullandhaug i senere byggetrinn. Deler av
dagbehandlingen, dagkirurgi og poliklinisk virksomhet
blir skal også bli værende på Våland til senere
byggetrinn.
Vi vurderer med utgangspunkt i det ovenstående at
det foreslåtte Byggetrinn 2 er godt forankret i
strategiske planer og vedtak, og i samsvar med det
virksomhetsstrategiske grunnlaget formulert i
utviklingsplanen.
Strategidokument - Utviklingsplan for Helse Stavanger
HF.pdf (helse-stavanger.no)
1

3.2 Er målhierarkiet konsistent,
avklart og ikke for komplisert eller
generelt til å være operasjonelt?
Målhierarkiet for NYE SUS BT2 ble utviklet i
forbindelse med konseptvalgrapporten2. Målene er
gjengitt i konseptrapporten og er oppgitt å være
styrende også for BT2. Målhierarkiet er formulert på
følgende måte:
Samfunnsmålet for Prosjekt sykehusutbygging er å sikre
langsiktige løsninger for å oppnå 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 nivå.
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 oppgaver i forhold til
utdanning av helsepersonell, opplæring av
pasienter og pårørende samt forskning, ivaretas på
en god og fremtidsrettet måte.

Det er under beskrivelsen av samfunnsmålet i
konseptvalgrapporten videre vist til at sykehuset er en
av de største arbeidsplassene i regionen, og har et
samfunnsansvar utover det å sørge for helsetjenester
til befolkningen. Følgende momenter er særskilt trukket
frem i konseptvalgrapporten:
•

•

Et nytt sykehus skal bygges i tråd med gjeldende
miljøkrav, og bl.a. bidra til å nå mål om reduksjon
av CO2-utslipp. Nullvekst 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.
Oljenæringen har over mange år vært viktig i
Stavangerregionen. I en tid der det skjer en
omstilling i denne sektoren, ligger det et potensial
til økt næringsutvikling og verdiskaping for
samfunnet ved et bedre samarbeid mellom næring,

Helse Stavanger HF (2015): Sykehusutbygging Helse
Stavanger HF Konseptvalgrapport
2
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universitet og sykehus innen helserelatert
virksomhet. En slik satsing vil også være i tråd med
Helse- og omsorgsdepartementets strategi for
forskning og innovasjon HelseOmsorg21.
Effektmålene skal som vist i rapporten beskrive
effekten tiltaket vil ha for brukerne og er formulert på
følgende måte:
Effektmål for Prosjekt sykehusutbygging 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
Effektiv logistikk for pasienter, pårørende, ansatte
og varer
Tilstrekkelig bygningsmessig fleksibilitet, elastisitet
og generalitet kombinert med god byggøkonomi
Mulighet for fleksible driftsformer og utnyttelse av
lokaler og utstyr
Tilrettelagt for økt samhandling tverrfaglig og
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 opplæring
Gode løsninger med tanke på ytre miljø og
energisparende tiltak, inneklima og arbeidsmiljø

Resultatmål
Resultatmålene er i konseptrapporten definert som
følger (i prioritert rekkefølge):
1.
2.

3.

Kostnad: Prosjektet skal leveres innenfor godkjent
kostnadsramme
Kvalitet: Prosjektet skal leveres med planlagt ytelse
og med en funksjonalitet og kvalitet som fremgår
av forprosjektet
Tid: Prosjektet skal leveres innenfor fastsatt tidsplan.
Tidsplan fastsettes i forprosjektet

formuleringen å være hensiktsmessig og vurderes å
være utformet på en måte som gir en tydelig retning
for prosjektet.
I den utdypende omtalen av samfunnsmålet blandes
det inn også flere andre forhold som etter vår
vurdering med fordel kunne vært formulert som krav
eller rammebetingelser som det fremtidige konseptet
må hensynta. Dette gjelder eksempelvis henvisninger
til lover, forskrifter, strategiske planer og miljøkrav.
Flere av de utdypende forklaringene til samfunnsmålet
bidrar etter vår vurdering til en mer utydelig retning
for prosjektet. De mange hensynene som inngår i
beskrivelsen av samfunnsmålet kan til dels også være i
motstrid og prioriteringen av disse hensynene er ikke
tydeliggjort.
Effektmålene skulle ideelt sett vært formulert på en
måte som var kvantifiserbar og som kunne lagt til rette
for senere vurdering av måloppnåelse. Eksempelvis i
form av mål om prosentvise endringer i ytelse knyttet
til eksempelvis kapasitet og kvalitet. Målene slik de er
formulert nå fremstår i større grad som krav til hva
det fremtidige konseptet må tilfredsstille og i mindre
grad som målformuleringer.
I sum fremstår målhierarkiet som noe omfattende og
komplekst. Det vurderes likevel å være konsistent og
oppfylle formålet om å gi retning for prosjektet. Vi
savner imidlertid en drøfting av mulige målkonflikter
og innbyrdes prioritering av disse.
Resultatmålene er ikke endelig definert i denne fasen,
men prioriteringsrekkefølgen 1. Kostnad 2. Kvalitet, 3.
Tid synes fornuftig gitt rammebetingelsene prosjektet
har.
I konseptrapporten anbefales at Nye SUS vurderer å
oppdatere målhierarkiet etter endt konseptfase med
tanke på konkretisering og operasjonalisering. Vi
støtter denne anbefalingen

3.3 Er alternativene vurdert opp
mot det regionale foretakets
økonomiske og finansielle bæreevne
til gjennomføring?

Videre heter det at det skal tilstrebes å velge de
løsninger som totalt sett gir lavest årskostnader og
drifts- og vedlikeholdskostnader, samtidig som
prosjektets rammer for kvalitet, omfang, tid og
økonomi oppfylles. Prosjektet styres etter nullfilosofien
for helse, miljø og sikkerhet.

Helse Stavanger har jf konseptrapporten vurdert å
ikke ha økonomisk bæreevne til å bygge ut hele
byggetrinn 2. Økonomiske analyser gjennomført i
prosjektet har indikert at Helse Stavanger vil ha
økonomisk bæreevne til å bygge for rundt 2 milliarder
kroner.

Kvalitetssikrers vurderinger

Våre vurderinger av den økonomiske og finansielle
bæreevnen i dette kapittelet vil derfor primært knytte
seg til vurderinger av økonomisk bæreevne for den

Samfunnsmålet vektlegger et kvalitetsmessig godt og
samfunnsøkonomisk effektivt sykehustilbud. Vi vurderer
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anbefalte fase 1 i Byggetrinn 2. I det følgende
presenterer vi først våre vurderinger av de estimerte
kostnadene knyttet til tiltaket og deretter den
økonomiske bæreevnen.
3.3.1 Kostnadsberegninger
Det er i prosjektet estimert kostnader og gjennomført
usikkerhetsanalyse for både det samlede byggetrinn
2 og fase 1 i byggetrinn 2.
Nye SUS BT2 fase 1 har et samlet areal på omkring
20 128 m2 bta, og består av 2 delprosjekter:
•
•

SH2-1 – Poliklinikk nær sengebygg
OPT1 – Forskning og undervisning

I tillegg vil det være kostnader knyttet til et
delprosjekt for tverrgående teknikk, infrastruktur,
Medisinsk teknisk utstyr (MTU), IKT, samt ombygging
og bygningsmessige tilpasninger byggetrinn 1i tillegg
til utomhusarbeider.
Estimatene for henholdsvis samlet Byggetrinn 2 (BT2)
og BT2 fase 1 er gjengitt i Tabell 5 nedenfor.
Tabell 5 Kostnadsestimater BT2 og BT2 fase 1
Kostnadsestimat

BT2

BT2 Fase 1

Forventet kostnad

9 531,5

1 711,3

P70

10 232,5

1 813,5

p85

10 967,0

1 931,0

St.-avvik

1 329,4

204,8

St.-avvik %

13,9 %

12,0 %

Usikkerhetsanalysen for det samlede BT2 ble
gjennomført med utgangspunkt i at hele byggetrinnet
skulle ferdigstilles i løpet av 2028. Denne
forutsetningen er ikke lenger gyldig og grunnet de
økonomiske rammene må det påregnes en betydelig
lengre realiseringsperiode. Gitt dette synes
standardavviket for kostnadsestimatene å være lave,
selv om estimatene i seg selv fremstår som grundige
og godt dokumenterte.
En forlenget periode for realisering av hele
Byggetrinn 2 vil kunne påvirke flere sentrale
usikkerhetsfaktorer. Noen sentrale faktorer er gjengitt
nedenfor:

•

•

For Byggetrinn 2 fase 1 fremstår også estimerte
kostnadselementer å være gjennomarbeidede og
grundige. Usikkerhetsspennet synes å være lavt også
her, men et godt grunnlag for kostnadsestimering og
erfaring fra arbeidet med Byggetrinn 1 tilsier at dette
kan være rimelig.
3.3.2 Økonomisk bæreevne
Ut ifra de økonomiske analysene har Helse Stavanger
økonomisk bærekraft til å gjennomføre det anbefalte
Byggetrinn 2 fase 1. Tabell 6 viser oversikt over
investeringer og finansieringskilder for Byggetrinn 2
fase 1. Differansen mellom investeringer og
finansiering vil måtte dekkes gjennom bidrag fra
driften.
Tabell 6 Investeringer og finansiering BT2 fase 1
Investeringer
Investering (p85)

Lengre tidsperiode for realisering trekker i
retning av økt usikkerhet knyttet til standarder,
enhetskostnader og generelle markedsforhold
Lang tidshorisont for utbyggingen vil kunne
medføre utfordringer knyttet til

NOK
1,93 mrd

Flytting

32 mill

OU-prosjekt

45 mill

Byggelånsrenter

62 mill

Kjøp av bygning
fra hjertelaget

15 mill

Investeringer i
eksisterende
bygningsmasse
Samlet

Kvalitetssikrers vurderinger

•

•

prosjektorganisasjon. Eventuelle nedbemanninger
og oppbemanninger underveis kan bli kostbart og
medføre vansker med å sikre kontinuitet og
kompetanse.
Endringer i teknologi på kanskje særlig
utstyrssiden vil kunne påvirke kostnadene
Endrede krav til miljøstandarder vil kunne påvirke
kostnadene

Finansiering
Salg av andel av
tomt på Våland
Salg av Cecilie
Tvedtsgate
Lån

NOK
500 mill
110 mill
1,406 mrd

82 mill
2,166 mrd Samlet

2,016 mrd

Kilde: Nye Stavanger Universitetssjukehus, Byggetrinn 2
konseptrapport

De gjennomførte analysene viser også at det
anbefalte alternativet for fase 1 vil gi bedre
økonomisk bæreevne enn nullalternativet som vist i
Figur 8.
Figur 8 akkumulert avvik mellom investeringsplan
og finansielt grunnlag for 0- alternativet (blå) og
BT2 fase 1 (rød)

Kilde: Nye Stavanger Universitetssjukehus, Byggetrinn 2
konseptrapport
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Kvalitetssikrers vurderinger
Overordnet vurderer vi vurderingen av økonomisk
bæreevne å være godt dokumentert. Som nevnt over
er ikke den samlede bæreevnen for hele Byggetrinn 2
analysert, og dette bør det jobbes videre med i
arbeidet med kommende byggetrinn.
Med hensyn til analysene av bæreevnen for det
anbefalte alternativet for Byggetrinn 2 fase 1 taler
konservative forutsetninger for at bæreevnen for
tiltaket vil være tilfredsstillende. Eksempelvis er det i
beregningene lagt til grunn investeringskostnader på
1 931 mill kr tilsvarende p85 som er i overkant av
200 mill kr mer enn den forventede kostnaden på
1 711 mill kr. Videre har man gjort beregningene med
utgangspunkt i en rentesats på 3,3 pst som trolig er
konservativt. Helse Vest legger eksempelvis til grunn
en rente på 2,4 % i 2025, men sier ikke noe om
renteutviklingen videre. Det er også benyttet nominell
rentesats. Dersom man benytter realrente blir den
relevante årlige kostnaden vesentlig lavere. Bruk av
realrente ville trolig også gitt et riktigere bilde
ettersom vi tolker beregnede fremtidige inntekter å
ikke ta innover seg forventet generell prisstigning
(inflasjon)
Gitt at foretaket klarer å effektivisere driften slik det
legges opp til i økonomisk langtidsplan (tilsynelatende
om lag 1,5 prosent årlig effektivisering) trekker de
konservative forutsetningene i retning av at
bæreevnen for Byggetrinn 2 fase 1 over tid vil være
solid.
Til tross for god bæreevne over tid er det imidlertid
betydelige utfordring knyttet til likviditet i årene
2022-2032. Slik vi forstår tallene vil det være en
akkumulert underfinansiering på nesten 800 millioner
kroner i 2024, året før de store kostnadene for BT2
begynner å løpe. Dette økte likviditetsbehovet vil
trolig forutsette en godkjenning fra Helse Vest RHF.
Det bør derfor foreligge en plan for
tilleggsfinansiering i 2022-2032 for at man skal kunne

konkludere med at foretaket har finansiell bæreevne
for BT2 fase 1.

3.4 Er alternativene vurdert opp
mot gevinster som ønskes realisert?
Mandatet for konseptfasen byggetrinn 2 ble som
beskrevet ovenfor godkjent i styremøte i Helse
Stavanger 26. februar 2021.
I mandatet ble det fastsatt evalueringskriterier for
konseptfase for byggetrinn 2, Nye Stavanger
universitetssjukehus med bakgrunn i hva man ønsker å
oppnå. De fastsatte kriteriene er som følger:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kvalitet i pasientbehandlingen
Godt og sikkert arbeidsmiljø
Tilrettelagt for forskning, utdanning og innovasjon
Tilrettelagt for etappevis utbygging
Andre samfunnseffekter
Gjennomføringsrisiko og tid
Økonomi og prosjektkostnad
Økonomi – drift

Kriteriene er benyttet både i forbindelse med valg av
konsept for byggetrinn 2 og valg av fase 1 i
utbyggingen for byggetrinn 2. Våre vurderinger av
alternativanalysen i disse to prosessene presenteres
separat nedenfor.
3.4.1 Valg av konsept for Nye SUS Byggetrinn 2
Som beskrevet i kapittel 2.2 ble det i
alternativanalysen vurdert ulike konsepter med tanke
på premissavklaringer knyttet til to hovedtemaer:
•
•

Tema 1: Utforming av SUS forsknings- og
undervisningsarealer og ev. fakultetsbygg UiS.
Tema 2: Plassering av funksjoner for psykisk
helsevern

De vurderte alternativene innenfor de to temaene er
gjengitt i Figur 9 under. For en nærmere beskrivelse
av innholdet i konseptene viser vi til konseptrapporten.

Figur 9 – Alternative konsepter

Kilde: Nye Stavanger Universitetssjukehus, Byggetrinn 2 konseptrapport

Tema 1 og tema 2 har i liten grad avhengigheter til
hverandre og ble derfor behandlet separat i
alternativanalysen. Med hensyn til prosess for
evaluering ble konseptalternativene presentert og

drøftet i brukergruppemøte og i workshop med
prosjekteringsgruppen og prosjektledelsen, der det
ble gjennomført evaluering og anbefalinger til
utvelgelse av fortrukket hovedalternativ.
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Med bakgrunn i samlet vurdering ble det anbefalt å
videreføre konseptalternativene 1B og 2B til steg 2 av
konseptfasen for en utdyping gjennom detaljerte
skisser med tilhørende kalkyler og utredninger.
Oppsummeringene av vurderingene for henholdsvis
tema 1 og tema 2 i konseptrapporten er gjengitt i
Tabell 7 og Tabell 8 nedenfor.
Tabell 7 Vurdering av konseptalternativer tema 1

Kilde: Nye Stavanger Universitetssjukehus, Byggetrinn 2
konseptrapport

Tabell 8 Vurdering av konseptalternativer tema 2

Kvalitetssikrers vurderinger
De identifiserte alternativene er vurdert opp mot
evalueringskriteriene for byggetrinn 2 vedtatt av
styret i Helse Stavanger som grunnlag for valg av
hovedalternativ. Det synes å være gjort en grundig
prosess med bred medvirkning i evalueringene.
Det er gjennom intervjuene fremkommet frustrasjon fra
enkelte miljøer knyttet til at viktige premisser og
rammebetingelser har vært gitt, og at muligheten for
påvirkning har vært begrenset. Vi tolker dette
imidlertid primært å være knyttet til premisser gitt av
Byggetrinn 1 og begrensede økonomiske rammer som
medfører at de reelle valgmulighetene for Byggetrinn
2 har vært begrenset. Frustrasjonen er imidlertid
forståelig ettersom det også for fagområdene som
ikke prioriteres i BT2 fase 1 er identifisert betydelige
behov for bygningsmessige oppgraderinger
Valg av hovedalternativ fremstår etter vår vurdering
tilfredsstillende begrunnet i konseptrapporten, og
fremstillingen av fordeler og ulemper med de ulike
konseptalternativene er godt dokumentert.
3.4.2 Valg av Fase 1 for Nye SUS byggetrinn 2
Helse Stavanger har begrensede økonomiske rammer
og har vurdert å ikke ha bærekraft til å fullføre
byggetrinn 2 i ett trinn. Økonomiske analyser har
indikert at foretaket har økonomisk bæreevne til å
bygge for rundt 2 milliarder kroner.

Kilde: Nye Stavanger Universitetssjukehus, Byggetrinn 2
konseptrapport

I konseptrapporten er det derfor vurdert ulike
alternativer for fase 1 i utbyggingen av det samlede
BT 2 opp mot de fastsatte evalueringskriteriene.
Alternativene for fase 1 har tatt utgangspunkt i de
ulike planlagte byggene i det samlede Byggetrinn 2
og er oppsummert i Tabell 9 nedenfor.

Tabell 9 Alternativer for fase 1 Byggetrinn 2
Alternativ

Innhold

Beskrivelse
I nullalternativet blir ikke BT2 på Ullandhaug iverksatt, og sykehuset fortsetter med drift på
flere steder i en uoverskuelig fremtid.

0
1

SH2-1 – Poliklinikk nær
sengebygg

Bygget skal dekke behov for poliklinisk og dagvirksomhet tilknyttet blant annet kreft, medisin
og nevrologi. Fleksibelt dagbehandlingsbygg.

2

OPT1 – Forskning og
undervisning

Bygges sammen UiS. Bygget skal inneholde kontorer, møterom, undervisningsrom og
simuleringssenter med fleksible løsninger.

3

OPT4 – Dagkirurgi ++

Bygget skal inneholde dagkirurgisk virksomhet fordelt på to plan med tilhørende
støttearealer, to etasjer med poliklinikker tilknyttet kirurgiske fag, storkjøkken, forskningslab
og kontorer og møterom.

4

OPT5N – Rehab++

Bygget skal inneholde poliklinisk virksomhet for rehabiliteringsavdelingen og læring- og
mestringssenter, døgnpost til rehabilitering og kontorer og møterom.

OPT5+6 – PHV

Flere bygg som skal dekke sengebehov for barne- og ungdomspsykiatri (BUP) og
voksenpsykiatri (VOP). Innen VOP vil det være sengeposter for akuttpsykiatri med
akuttmottak, affektiv/psykose, alderspsykiatri og sikkerhetspsykiatri. Det er også planlagt et
bygg som inneholder spesialpoliklinikker til både BUP og VOP, kontorer og møterom og
administrasjon og ledelse.

5

Kvalitetssikring (KSK) – Nye Stavanger universitetssjukehus byggetrinn 2

18

De ulike alternativene er deretter vurdert opp mot de
fastsatte evalueringskriteriene som vist i Figur 10
nedenfor.
Figur 10 Evalueringsmatrise alternativer fase 1

3.5 Er prosjektets lokalisering
vurdert i forhold til regionale
helseforetakets totale tilbud?
Helse Stavanger HF har på vegne av Helse Vest RHF
ansvar for spesialisthelsetjenester til befolkningen i
Sør-Rogaland på til sammen ca. 371 000 innbyggere.
Dette innbefatter befolkningen i 15 kommuner
inkludert de store bykommunene Stavanger og
Sandnes.

Kilde: Nye Stavanger Universitetssjukehus, Byggetrinn 2
konseptrapport

Med utgangspunkt i det økonomiske handlingsrommet
har man vurdert utbygging tomtene SH2-1 og OPT1
som det beste alternativet, og det er dette som
anbefales igangsatt først.
Kvalitetssikrers vurderinger
De økonomiske rammene har lagt klare begrensninger
på mulighetsrommet for fase 1, og har vært
avgjørende for valg av alternativ. Av de oppstilte
alternativene er også utbygging av OPT4 og OPT5-6
utenfor det økonomiske handlingsrommet i fase 1.
Reelle valgmuligheter for fase 1 har derfor vært
begrenset til følgende alternativer:
•
•
•
•
•
•
•

0-alternativ
SH2-1 alene
OPT1 alene
OPT5N alene
SH2-1 og OPT1
SH2-1 og OPT5N
OPT1 og OPT5N

Helse Stavanger HF gjorde sitt konseptvalg i 2015
med beslutning om at nytt sykehus skulle bygges på
Ullandhaug nært til Universitetet i Stavanger, og
utbyggingen skulle foregå trinnvis. Videre byggetrinn
skulle ferdigstilles etter hvert som helseforetaket får
tilstrekkelige økonomiske midler til disposisjon, og har
bærekraft til å gjennomføre dette.
Kvalitetssikrers vurdering
Planlegging av nytt sykehus i Helse Stavanger HF har
som beskrevet i konseptrapporten pågått over lang
tid. Arbeidet med «Utviklingsplan» ble påbegynt i
2011, idéfasen ble gjennomført i 2013, og
konseptfasen i 2013-2015. Befolkningsfremskrivninger
og kapasitetsberegninger er videre oppdatert i flere
omganger senere.
Planene for utbyggingen er videre behandlet i styrene
for både Helse Stavanger og Helse Vest RHF i flere
omganger. Med bakgrunn i dette vurderer vi at
lokalisering av prosjektet er tilstrekkelig vurdert opp
mot det totale tilbudet i helseforetaket.

3.6 Hvordan forholder prosjektet
seg til overordnede krav til
ivaretakelse av indre og ytre miljø?

Gitt de økonomiske begrensningene synes
alternativene å være vurdert på en hensiktsmessig
måte, og anbefalingen om utbygging av SH2-1 som
vil bidra til å samle fagområder som ville være delt
mellom Våland og Ullandhaug i mellomfasen synes
fornuftig.
I valget mellom å bygge ut OPT1 eller OPT5N i
tillegg til SH2-1 i første fase synes tilrettelegging for
etappevis utbygging å være vektlagt høyt ettersom
OPT5N bygget ligger lenger syd og vil gi mer
krevende forhold med hensyn til infrastruktur og
teknikk. Bygget er også dyrere enn forsknings- og
undervisningsbygget OPT1.
I sum fremstår den anbefalte løsningen for fase 1 å
være velbegrunnet og godt dokumentert.

I hovedprogram Del 2 teknikk er det oppgitt at
bestemmelser for plan 2510 Områderegulering for
Universitetsområdet Hinna bydel og Standard for klima
og miljø i sykehusprosjekter skal legges til grunn for
prosjektet. Standard for klima og miljø i
sykehusprosjektet stiller konkrete krav til hvordan
helseforetakene, prosjektledelse, arkitekter, rådgivere
og entreprenører skal følge opp klima og miljø i det
enkelte sykehusprosjekt. Standarden er basert på
følgende hovedprinsipper:
•
•

Miljømål skal etableres og skal være et
utgangspunkt for miljøledelse i alle nye
sykehusprosjekt fra tidligfase.
Miljøledelse skal være en integrert del av
prosjektledelsen allerede fra tidligfase. God
miljøledelse krever riktig kompetanse og at det
settes av tid hos byggherren, i prosjektledelsen, i
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•

sykehusets driftsorganisasjon, i arkitekt- og
prosjekteringsgruppen, og i samhandlingen med
entreprenør. Prosjektet skal følge BREEAM NOR,
metodikk og sertifisering skal vurderes. BREEAM
er et utprøvet, akkreditert og tredjepartsverifisert miljøledelsesverktøy som dokumenterer
faktiske miljøprestasjoner.
Klima- og miljø skal vektlegges. Klima- og
miljøhensyn skal ha stor betydning ved beslutning
om nybygging vs rehabilitering og i spørsmål
knyttet til lokalisering.

Det foreslåtte konseptet for Byggetrinn 2 vil samle
virksomheten på Ullandhaug og legge til for blant
annet:
•
•

•
•

Kvalitetssikrers vurderinger
Prosjektet er oppgitt å skulle tilfredsstille den
internasjonale miljøstandarden ISO 14001 som er i
tråd med føringer fra Helse Vest og styringsbudskap
fra HOD.
Miljøledelse skal være en integrert del av
prosjektledelsen allerede fra tidligfase, og prosjektet
skal følge BREEAM 2 standard, men ikke nødvendigvis
sertifiseres. Sentrale forhold og hvordan prosjektet
skal forholde seg til dette er beskrevet grundig i
prosjektdokumentasjonen. I hovedprogram for teknikk
foreligger det en detaljert beskrivelse av hvordan
prosjektet skal forholde seg til ulike krav og
standarder med tilhørende ansvarsplassering for
dette. Eksempelvis knyttet til forhold som miljøledelse,
sirkulær økonomi og miljøvennlig bygg, lokalmiljø og
klimaendringer, energi, akustikk, brannsikkerhet
bygningsfysikk, robusthet, sikkerhet og tilgjengelighet.
Prosjektet vurderes med utgangspunkt i dette å være i
tråd med overordnede krav og føringer. Dersom
prosjektet drar ut i tid og utbyggingstrinnene går
sakte er det imidlertid en risiko for at nye krav og
standarder vil kunne medføre kostnadsøkninger. Et
langvarig prosjekt vil også forsinke forbedringene og
den samlede gevinstrealiseringen. Videre vil det trolig
være krevende å sikre en så høy kollektivandel som
planverket legger opp til.

Samlet fagmiljø som styrker arbeidsmiljøet og
tverrfaglig samarbeid med positive virkninger for
pasientbehandling
Rekruttering – nytt sykehus og bedre
arbeidsforhold vil bidra til å rekruttere bedre.
Det er spesielt viktig i fag som psykiatri og
somatiske fag med små fagmiljøer
Mulighet til å skape et større forskningsmiljø
Samlet studiemiljø hvor det blir enklere å
undervise og foretaket kan få til mer rasjonell
drift av undervisningskapasiteten

Alle disse forholdene vil legge til rette for økt kvalitet
og bedre pasientsikkerhet i et samlokalisert sykehus
I tillegg er det i konseptrapporten pekt på en rekke
fagspesifikke utfordringer knyttet til fortsatt drift på
Våland for psykiatrien, medisinske fag, kirurgiske fag,
spesialenheter og driftsavdeling hvor det planlagte
konseptet vil kunne bedre kvalitet og pasientsikkerhet:
Psykiatri
•

•

•
•

3.7 Hvordan kan planlagte bygg
og infrastruktur påvirke uønskede
hendelser innenfor pasientsikkerhet?

•

Etter ferdigstilt BT1 vil sykehuset få drift på ulike
steder. En del av virksomheten som ikke flytter i BT1 vil
samles i eksisterende sykehuslokaler på Våland, mens
noen blir værende i eksterne arealer. Denne
driftsmodellen i nullalternativet vil være krevende og
flere fag vil bli delt slik at samhandling på tvers av
fag vil kunne begrenses av geografisk avstand.

•

Bedre skjermingslokaler - pasientene har lang
liggetid og lokalene på Våland er lite egnet for
å ivareta pasienter med lang liggetid. På
Ullandhaug planlegges både skjermede og
åpnere lokaler med god tilgang til uteområder
og natur.
Alle nye pasienter som utredes krever somatiske
tjenester (CT, MR og EEG). Fysisk avstand krever
god samhandling for å unngå mange turer mellom
Ullandhaug og Våland.
Lokalene på Våland fører til økt behov for
tvangsbruk
Det er for mye vold mot ansatte i psykiatrien.
Nye arealer vil tilrettelegge for bedre
behandling og ansattforhold for å håndtere
psykotiske pasienter og det vil redusere
ansattskader og tvang.
Fysisk avstand til akuttmottaket vurderes som en
utfordring. Dette gjelder spesielt akuttposten og
alderspsykiatrisk avdeling. Psykiatri for barn og
ungdom har behov for nærhet til barne- og
ungdomsklinikken.
ECT-behandling er avhengig av anestesiressurser.
Den fysiske avstanden fører til økt reisetid og økt
ressursbruk

Medisinske fag
•
•

Manglende akuttberedskap på Våland i tilfelle
akutte komplikasjoner hos polikliniske pasienter
Dårligere pasientbehandling grunnet delt
kompetanse
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•
•
•

Ineffektive behandlingsforløp
Økt ventetid på behandling med fare for flere
fristbrudd
Utilstrekkelig kapasitet for å gjennomføre
nasjonale screeningsprogram

Kirurgiske fag
•
•
•
•

Fordel for pasienten med ett oppmøtested for all
kirurgi
Forventer at todelt drift fører til lavere kapasitet,
som igjen fører til økt ventetid og fare for
fristbrudd
Geografisk samlet kompetanse gir bedre
mulighet for tverrfaglig samarbeid
Enklere å planlegge med backup-ressurser når
alle er samlet på ett sted

Spesialenheter og driftsavdeling
•

•

Frakt av tappede blodposer mellom Våland og
Ullandhaug gir høy kassasjonsrisiko med
konsekvens for beredskapslager og
pasientbehandling
Ulemper med større avstand og drift av flere
steder. Dette kan kompenseres med økte ressurser

Det er også uttrykt bekymring for om det planlagte
prosjektet på enkelte områder vil gi for liten
kapasitet, noe som blant annet er løftet som en
problemstilling i et notat utarbeidet av ledergruppen
på ABK.
Fremskrivningen av behov baserer seg imidlertid på
gjeldende modell for fremskrivninger eid av
Helseforetakene, og det synes ikke å være lagt til
grunn urimelige forutsetninger mht fremtidig
kapasitetsutnyttelse. Helse- og omsorgsdepartementet
har imidlertid initiert et arbeid knyttet til å oppdatere
de gjeldende fremskrivningsmodellene, og ny
fremskrivningsmodell for psykisk helsevern forventes å
være etablert i løpet av høsten.
Per nå er det ikke grunn til å tro at resultatene av en
evt ny modell vil endres betydelig ved ny
modellkjøring, men arbeidet bør følges nøye og
fremskrivninger bør oppdateres forut for igangsettelse
av kommende trinn. Det er også viktig at det i det
videre arbeidet søkes å opprettholde fleksibilitet i
prosjektet for å kunne håndtere endrede
forutsetninger for forventet fremtidig kapasitetsbehov.

Kvalitetssikrers vurdering
Bedre og nye lokaler på felles lokalisering vil gi
grunnlag for økt kvalitet og bedret pasientsikkerhet.
Dette gjelder særlig for det helhetlige Byggetrinn 2,
men også den planlagte fase 1av Byggetrinn 2.
Dersom prosjektet drar ut i tid og utbyggingstrinnene
går sakte vil det imidlertid kunne ta lang tid å
realisere de samlede gevinstene av Byggetrinn 2.
Stramme økonomiske rammer og uforholdsmessige
innstramminger eller tiltak for å finansiere kommende
nybygg vil også øke risikoen for lav bemanning og en
krevende driftssituasjon.
Det er videre uttrykt bekymring for at avstander på
Nye SUS for enkelte faggrupper og pasienter vil gi
vanskelige driftsforhold. Avdeling for blod og
kreftsykdommer (ABK) har påpekt at dagens effektive
drift forutsetter sengepost, dagbehandling og
poliklinikk i samme arealer, og at den foreslåtte nye
løsningen vil vanskeliggjøre å opprettholde kvaliteten i
tilbudet. Det er også av enkelte påpekt at enkeltrom
kan gi økt bemanningsbehov og medfører at man i
mindre grad kan følges av medpasienter. Med
bakgrunn i disse forholdene bør det i kommende faser
av prosjektet jobbes videre med hvordan man kan
sikre god pasientflyt og effektiv drift i nye lokaler.
Det er også avgjørende at pasientsikkerhet og
behandlingskvalitet ivaretas i den trinnvise
utbyggingsfasen.
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4. Anbefalinger for det videre arbeidet
Overordnet vurderes det å være gjort en grundig og
godt dokumentert jobb i konseptfasen. Anbefalingen
av konsept for Byggetrinn 2 samt valg av tiltak for
fase 1 i byggetrinnet fremstår som velbegrunnet. Det
er likevel flere ting det bør jobbes videre med i de
kommende prosjektfasene. Blant disse vil vi fremheve
særlig følgende punkter:
Risiko og sårbarhetsanalyse

bør derfor snarest mulig avklares grensesnitt,
ansvarsfordeling og samarbeidsform mellom eierne.
I tillegg til punktene nevnt ovenfor bør fremskrevet
behov for kapasitet på de ulike områdene
kvalitetssikres og oppdateres gjennom
prosjektperioden. For å lykkes vurderer vi også at det
er svært viktig at man opprettholder bred involvering
av avdelinger og ansatte i det videre arbeidet.

Det bør etter vår vurdering gjennomføre en risiko- og
sårbarhetsanalyse (ROS) av utfordringsbildet, særlig
knyttet til trinnvis utbygging og drift på ulike
lokasjoner. Beskrivelsen av utfordringsbildet ved drift
på ulike lokasjoner konseptrapporten synliggjør en
rekke momenter som bør analyseres nærmere med
tanke på å identifisere tiltak for å redusere risiko og
sikre effektiv og forsvarlig drift i periodene frem mot
realisering av det helhetlige Byggetrinn 2
Gjennomføre grundige analyser av driftsmessige
konsekvenser ved ulike alternativer for trinnvis
utbygging
Som beskrevet over vil lengre perioder med drift på
ulike lokasjoner kunne gi en krevende driftssituasjon.
Det bør derfor jobbes videre med hvordan man kan
sikre god pasientflyt og gevinstrealisering samtidig
som man sikrer effektiv drift og minimerer
driftskostnadsmessige ulemper.
Ansatte bør involveres i dette arbeidet og særlig bør
det jobbes med å sikre indre logistikk og flyt for
ansatte og pasienter, herunder videre arbeid med
utforming av kulverter, plassering av gangbroer og
hindre uønsket trafikk gjennom akuttavdelingen mm.
Planlegge for BT2 fase 2-n – og utarbeide
oppdaterte analyser
Det bør jobbes videre med å planlegge realisering av
kommende faser i Byggetrinn 2 med tanke på å
optimalisere rekkefølge for utbygging og sikre en
tidligst mulig gevinstrealisering. Det er per nå uklart
blant annet når funksjoner innenfor psykisk helsevern
kan flytte til nye lokaler. Situasjonen er per i dag
svært krevende på dette området og det bør jobbes
videre med hvordan de forventede gevinstene av
Byggetrinn 2 raskest mulig kan realiseres.
Avklare grensesnitt og samarbeid med
Universitetet/Statsbygg
Forsknings- og undervisningsbygget OPT1 som inngår i
fase 1 skal inneholde kontorer, møterom,
undervisningsrom og simuleringssenter. OPT1 skal
bygges sammen med Universitetet i Stavanger, og det
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