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FORSLAG TIL VEDTAK
Styret prioriterer fase 2, 3 og 4 av byggetrinn 2 av Nye Stavanger universitetssjukehus i
følgende rekkefølge:
1. OPT4 – brystdiagnostisk senter, prøvetaking, dagkirurgi, poliklinikker, blodgiving,
forskningslaboratorium, stamcellelaboratorium, kontorer, møterom og storkjøkken. I
underetasje er det areal til biobank, medisinsk teknologi og verksteder.
2. OPT5 og 6 – alle funksjoner for psykisk helsevern inklusive forskning og undervisning,
administrasjon og ledelse.
3. OPT5N – Behandlingshjelpemidler, lærings- og mestringssenteret, fysioterapi og
ergoterapi, poliklinikk rehabilitering, døgnpost rehabilitering, kontorer og møterom.

Administrerende direktørs vurdering og anbefaling
Basert på en samlet vurdering anbefaler administrerende direktør at prioritert rekkefølge er
OPT4, OPT5/6 og til slutt OPT5N. Det er to arbeidsgrupper som har vurdert prioriteringene ut
ifra fag og bygg og økonomi. Begge arbeidsgruppene har forholdt seg til stor usikkerhet i sine
utredninger.
For arbeidsgruppen bygg og økonomi er det uavklarte forhold rundt mellomfasen,
gjenbruksverdi på byggene, realisering av tomter og mulig leieforhold med utbygger som er
noen av de største usikkerhetsmomentene
Arbeidsgruppen fag valgte en tilnærming hvor konsekvensene av å splitte fagmiljø, samt
antall pasienter som blir berørt er lagt størst vekt.
For begge arbeidsgruppene kan en annen tilnærming påvirke konklusjonen. Mer tid kan også
påvirke konklusjonene.
Med de forbeholdene som er beskrevet anbefaler administrerende direktør at dagkirurgi
prioriteres før psykisk helsevern, og at bygget på OPT5N bygges til sist.

Bakgrunn
LG og prosjektstyret behandlet Prosjektdirektiv for Faktagrunnlag for å prioritere bygg i fase 2
og fase 3 av byggetrinn 2 i møtene 10. og 11.november 2021.
Det ble i den sammenheng nedsatt to arbeidsgrupper:
Arbeidsgruppe 1: Fag
Leder: Fagdirektør Eldar Søreide
Arbeidsgruppa skal vurderer kriteriene:





Pasientsikkerhet og kvalitet i pasientbehandlingen
Godt og sikkert arbeidsmiljø
Rekruttere og beholde medarbeidere
Tilrettelagt for forskning, utdanning og innovasjon

Øvrige deltagere er Bent Horpestad (klinikksjef, psykisk helsevern voksne), Terje Bakkelund
(klinikksjef medisinsk service og ABK), Elisabeth Farbu (klinikksjef hode, hals og
rehabilitering), Geir Lende (klinikksjef klinikk A), Gunn Elin Rossland (foretakstillitsvalgt,
Norsk Sykepleierforbund) og Marius Bergeslien Malmo (foretakshovedverneombud).
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Arbeidsgruppe 2: Bygg og økonomi
Leder: Økonomi og finansdirektør, Tor Albert Ersdal
Arbeidsgruppa vurderer kriteriene:






Tilrettelagt for etappevis utbygging
Andre samfunnseffekter
Gjennomføringsrisiko og tid
Økonomi og prosjektkostnad
Økonomi – drift

Øvrige deltagere er Ketil Helgevold (klinikksjef divisjon for driftsservice), Helga Strand Vestbø
(kommunikasjons- og stabsdirektør), Erna Harboe (klinikksjef mottaksklinikken), Marcus
Zaremba (klinikkverneombud) og Anne Keth Nilsson (hovedtillitsvalgt, Fagforbundet).
Aktuelle bygg til prioritering i fase 2 og 3
Fase 2 blir enten på delområdet OPT4 eller OPT5 og 6. OPT5N kan kombineres som en del av
begge disse – eller bygges i en egen etappe.

Merk – dette er ikke fullstendig oversikt over samtlige funksjoner i BT2. AMK og lærings- og
mestringssenteret er eksempler på avdelinger og enheter som også skal inn.
Begge gruppene har gjennomført sitt arbeid, og gjort vurderinger med utgangspunkt i
prosjektdirektivet og vurderingskriteriene. Se vedlagte oppsummeringer fra gruppene.
Begge gruppene har konkludert med at OPT4 med dagkirurgi bør prioriteres i fase 2.
Dette ble presentert i styreseminar 24.03.22. Styret hadde flere spørsmål og kommentarer til
prosessen som ledet fram til konklusjonen fra arbeidsgruppen for fag. Dette er forsøkt svart
ut under.
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Prosess og faglig begrunnelse for risikonivå ved prioritering av bygg i fase 2 av
byggetrinn 2 i Nye SUS
Det vises til styreseminar 23. mars 2022. Det ble i styreseminaret stilt en del spørsmål til
prosess og vekting som førte frem til konklusjonen.
Arbeidsgruppe fag var sammensatt av nivå 2-ledere og representanter fra tillitsvalgte og
vernetjeneste. Gruppen gjorde en innledende SWOT-analyse som dannet grunnlaget for
risikovurdering av alternativene, OPT4, OPT5N og OPT5 og 6. Det ble gjennomført
risikovurderinger for alle tre alternativ, men det ble etter hvert klart at OPT5N ikke skulle
prioriteres først. Det var ingen sterke faglige argumenter for å begynne bygging i midten av
byggetrinn 2-området (OPT5N). Faggruppen mente det var mest hensiktsmessig og begynne
bygging enten i nord (OPT4) eller i syd (OPT5 og 6). Utfordringen ble derfor å vurdere
risikoen ved prioritering av OPT4, bygget med dagkirurgi versus OPT5 og 6 – psykisk
helsevern (PHV) bygg.
Fordelen med prioritering av OPT5 og 6 er at PHV-klinikkene ved å samles på Ullandhaug så
raskt som mulig etter 2028 vil få moderne lokaler som i større grad ivaretar sikkerhet både
for pasienter og medarbeidere og arbeidsmiljø forøvrig. Klinikk psykiske helsevern voksne er,
med unntak av de distriktspsykiatriske sentrene (DPS), i dag samlet på én lokalisasjon, men i
det som er vurdert å være uhensiktsmessige lokaler. Sikkerhetsutfordringen gjelder i
hovedsak denne klinikken, mens klinikk psykisk helsevern barn og unge flyttet inn i nye bygg
for kun få år siden og har mer egnede lokaler.
Fordelen med en prioritering av OPT4 vil være at hele det kirurgiske miljøet vil samles på
Ullandhaug en gang etter 2028. Dersom man velger å prioritere PHV vil dagkirurgi og
inneliggende kirurgi forblir på to ulike steder over lang tid, men med lengre fysisk avstand
enn i dag.
Arbeidsgruppe fag var enige om hvilke risikoområder som var viktige å belyse for å kunne
prioritere de ulike alternativene. Imidlertid var det ikke full enighet om vektingen av de
enkelte risikoområder, og dette omhandlet særlig risiko knyttet til arbeidsmiljø.
Representanten fra PHV mente at risikoen for arbeidsmiljø var like høy (rød) i begge
alternativ, mens resten av gruppen mente at arbeidsmiljø risikoen ved prioritering av OPT5
og 6 var moderat (gul) og for OPT4 høy (rød). Med unntak av representanten fra PHV,
anbefalte arbeidsgruppen derfor å prioritere OPT4 først. Representantene fra tillitsvalgte og
vernetjeneste støttet arbeidsgruppens anbefaling.
Prosess og begrunnelse
Det var ikke utarbeidet faste akseptkriterier for de spesifikke risikovurderingene som ble
gjort, men Helse Stavanger sine generelle akseptkriterier ble til dels benyttet. Disse
akseptkriteriene er generelle, og var i varierende grad nyttige for vurderingene. Dette
medførte at det var arbeidsgruppens samlede kunnskap og innsikt som i stor grad ble lagt til
grunn for vektingen av risiko. Skåring av risiko ble gjort uten å ta hensyn til de foreslåtte
korrigerende tiltak.
Risikovurderingene ble gjort på grunnlag av følgende kriterier i henhold til prosjektdirektivet:
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Pasientsikkerhet og kvalitet i pasientbehandlingen
Godt og sikkert arbeidsmiljø
Rekruttere og beholde medarbeidere
Tilrettelegge for forskning, utdanning og innovasjon

Risiko ved prioritering av OPT4 (somatikk, inklusiv dagkirurgi)
En prioritering av OPT4 vil innebære at PHV vil bli værende i gamle lokaler på Våland i lang
tid etter 2028. Fortsatt virksomhet i denne bygningsmassen vil kunne gi økt risiko for vold og
trusler mot medarbeidere og økt bruk av tvang. At lokalene ikke legger tilstrekkelig til rette
for gode og trygge arbeidsforhold, er et av hovedargumentene fra PHV for at OPT5 og 6 bør
prioriteres først. Dagens lokaler legger ikke tilstrekkelig til rette for gode og trygge fysiske
arbeidsforhold, og innebærer en økt risiko knyttet til vold og trusler mot medarbeidere. Et
utrygt arbeidsmiljø ble vurdert som en viktig årsak til at det er vanskelig å rekruttere og
beholde medarbeidere innen psykisk helsevern, noe som er et problem allerede i dag. Et
enhetlig fagmiljø innen psykisk helsevern for voksne vil bestå som i dag uten fysisk splitting
av fagmiljøet, noe som vil være konsekvensen for dagkirurgi ved prioritering av OPT5 og 6.
Arbeidsgruppens skåret derfor risikoen som middels høy for arbeidsmiljø og sikkerhet
(tvangsbruk, ansatte skader) i PHV ved å prioritere OPT4.
Det var spesielt to punkter i risikovurderingen hvor PHV tok dissens i vurderingen. Det ene er
knyttet til den overordnede innretningen på analysen som i stor grad vektlegger forhold som
vil ha stor betydning for foretaket som helhet. Det ble i risikovurderingen lagt til grunn at
dette er knyttet til antallet pasienter og / eller medarbeidere som er berørt. PHV mener
alvorligheten for de faktisk involverte pasienter og medarbeidere er så stor, og at å tilsløre
dette gjennom å legge inn størrelsen på den totale virksomheten, i praksis vil si å ignorere
forholdene. Særlig bekymringsfullt er det at dette rammer de mest alvorlig syke pasientene,
som ofte behandles under tvunget vern, og ofte på skjermet avsnitt i avdelingene. Pasienter i
sikkerhetsavdelingen er mest utsatt ettersom de har de lengste oppholdene i PHV, ofte over
flere år.
Det andre punktet i dissensen var i tilknytning til HMS-hendelser mot personalet. Dersom
man ser på hendelser i Helse Stavanger totalt, er ikke antallet så stort. Hendelser der
medarbeidere opplever sitt liv eller sin helse alvorlig truet og i fare, må likevel vurderes som
signifikant. PHV har hatt flere hendelser der medarbeidere faktisk har kommet alvorlig til
skade og skadepotensialet har i flere av hendelsene blitt vurdert til livstruende. PHV mener
derfor ROS-analysens innretning underkommuniserer alvorligheten på dette punktet.
PHV påpeker at det er et forhold mellom disse to punktene der det er høy samvariasjon. Det
betyr at HMS hendelsene for en stor del skjer i møte med de pasientene som det er fattet
vedtak om tvangsmidler eller skjerming for. Årsakssammenhengen kan forstås begge veier;
det fattes tvangsvedtak som følge av utagerende/farlig atferd, eller det skjer utagering/farlig
atferd hos pasient som har/får vedtak om tvunget vern. Oftest skjer slike hendelser i
forbindelse med iverksetting av vedtak som begrenser pasientens mulighet til å bestemme
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egen aktivitet. Det er selvsagt mulig å utvikle kunnskap og praksis som bedrer pasientenes
opplevelse av inngripende tiltak, og aller helst PHV mener på grunnlag av disse punktene at
konsekvensen burde vært «stor» (rød) i stedefor «middels» (gul).
Risiko ved prioritering av OPT 5 og 6 (psykisk helsevern)
En prioritering av OPT 5 og 6 PHV ville innebære at en større del av somatisk virksomhet,
blant annet dagkirurgi, vil bli igjen på Våland i lang tid etter 2028. Dette inkluderer flytting fra
dagens lokaler i Hillevåg til Sydbygget på Vålandstomten.
Risiko-skåringen ved prioritering av OPT 5 og 6 omhandlet mest konsekvenser av en tosenterløsning for de kirurgiske miljøene. Kirurgiske fagmiljøene vil forbli splittet med fare for
mistrivsel og økt turnover. En slik deling av arbeidsmiljøet vil også kunne gi økt belastning for
ledere som da må forholde seg til to lokalisasjoner. Dette kan medføre vansker med å
rekruttere ledere. Risikoen knytter seg i stor grad til deling av operasjonsmiljøet ved at
dagkirurgi blir igjen på Våland.
-

-

Dagkirurgi må flytte fra Hillevåg til Våland.
Dagkirurgisk aktivitet vil bli værende igjen på Våland betydelig lenger enn annen
poliklinisk virksomhet som er planlagt flyttet til Ullandhaug i fase 1 av byggetrinn 2.
Splitting av dagkirurgi og inneliggende kirurgi krever mer personellressurser og
medfører større logistikk utfordringer knyttet til medisinsk utstyr. I forhold til
nåværende situasjon vil større avstand medføre større utfordringer.
Dagkirurgisk vil få større fysisk avstand til intensiv og andre sentrale støttefunksjoner
som transporttjeneste/prehospitale tjenester
Allerede små og sårbare fagfelt vil bli fysisk adskilt når kirurgisk aktivitet foregår på to
lokalisasjoner
Lederoppgaver kan bli ekstra utfordrende når personalgruppen er delt på to
lokalisasjoner med betydelig avstand

Arbeidsgruppen konkluderte derfor med at konsekvensen for to av fire kriterier i
risikovurderingen (godt og sikkert arbeidsmiljø, rekruttere og beholde medarbeidere og
ledere) var «stor» (rød) ved prioritering av OPT 5 og 6 (PHV).

Vurdering av arbeidsgruppen bygg og økonomi
Teknisk gjennomføring
Det er teknisk gjennomførbart å starte med det bygget som er ønskelig ut ifra faglig,
økonomiske og driftshensyn. Dersom foretrukket løsning er å bygge først på OPT5/6 så fører
det til at det må etableres en ekstra energisentral, men byggteknisk rådgiver forventer at den
samlede bygningsmassen i byggetrinn 1 og byggetrinn 2 overstiger kapasiteten til
energisentralen som bygges for byggetrinn 1. Det betyr at denne utgiften ikke representerer
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en økning ved å først bygge på OPT5/6, men det fremskynder tidsmessig utgiften ved å bygge
på denne tomten.
Byggekostnader på Ullandhaug
NordicCowi har bistått i beregningen av byggekostnader for de forskjellige alternativene.
Deres vurdering er at merkostnaden ved å bygge først på OPT4 er 434 millioner kroner
sammenlignet med å først bygge på OPT5/6. Merkostnaden vil legge beslag på likviditet i
byggeperioden. Beløpet er ikke neddiskontert. Det er heller ikke vurdert finansieringskilde og
dermed er ikke beregnet nåverdi av en eventuell rentekostnad eller avdrag på lån.
Driftskostnader på Våland
Ved å flytte fra Sydbygget på Våland kan varmesentralen stenges ned. Det frigjør areal og det
gir en vesentlig reduksjon i driftskostnader. Eiendomsavdelingen ved SUS har bidratt i
beregningene av driftskostnader. Ved å flytte fra Sydbygg etappe 1,2 og 3, apotekbygg,
kreftbygg, varmesentral og kulvert frigjøres det totalt 50.843 m2. Her skal litt trekkes fra
grunnet ubenyttede arealer, spesielt i Sydbygg etappe 2. Endelig fradrag vil komme via
mellomfasen, og er ikke endelig klart enda. Med forvaltning-, drift- og vedlikeholdskostnad
(FDV kostnad) på kr 1.438 pr. m2, er det estimert en årskostnad på ca. kr 70 mill. pr. år.
Ved å flytte fra psykiatribyggene blokk A til F og garasjer tilhørende psyk., frigjøres totalt
20.627 m2. Her er det lagt inn en forutsetning at drift av psykiatribyggene kan klare seg med
en egen varmesentral og fraflytting av den nye varmesentralen er inkludert i estimatet. FDVkostnad for disse bygg vurderes til å være lavere enn for somatikk. Det legges her til grunn kr
ca. 1.200 pr. m2. Årskostnad estimeres til ca. 25 mill pr. år.
I løpet av en tidsperiode på åtte år beløper denne forskjellen seg til ca. 400 millioner kroner.
Beløpet er ikke neddiskontert.
Realisering av verdier på Våland
Et viktig bidrag for å ha egenkapital til bygging på Ullandhaug er verdien av tomten på Våland.
Ved å flytte fra Sydbygg etappe 1,2 og 3, Apotekbygg, Kreftbygg og Varmesentral frigjøres
viktig areal som bidrar til å starte utvikling av tomten på Våland. Mye av bygningsmassen for
psykiatrien står på grunn eid av Stavanger kommune og representerer dermed ikke samme
verdi for helseforetaket.
Det er mulig å selge tomten til en utbygger og samtidig inngå leieavtale med utbygger. En slik
løsning kan endre betingelsene for hvordan denne faktoren påvirker en samlet vurdering. I et
slikt scenario må også leiekostnad legges til grunn og det blir stor usikkerhet ved en slik
analyse. I denne oppstillingen er det derfor kun sett på salgsverdi av bygningsmassen. Det er
også usikkerhet knyttet til dette estimatet. Utgangspunktet er et grovt verdiestimat for den
samlede bygningsmassen utført av Norconsult, hvor mye areal som frigjøres og det frigjorte
arealets andel av den samlede bygningsmassen. Dette er en forenklet tilnærming. Denne
7

metoden indikerer at fraflytting av Sydbygget kan frigjøre rundt 320 millioner kroner på et
tidligere tidspunkt sammenlignet med fraflytting av psykiatribyggene. Det må understrekes at
verdiene kan realiseres i begge alternativer, men kan realiseres tidligere dersom Sydbygget
fraflyttes først.
Beløpet er ikke neddiskontert.
Driftskostnader Ullandhaug
Drift av bygget på OPT4 forventes å være dyrere, og bidrar til at FDV kostnadene øker med
omkring 2,7 millioner kroner årlig sammenlignet med psykiatribyggene. Over en ti-årsperiode
blir det rundt 27 millioner kroner. Beløpet er ikke neddiskontert.
Forskjell i transportkostnader er ikke vurdert.

Vedlegg:
1.
2.

Prioritering – fag
Prioritering – økonomi
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