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Administrerende direktørs vurderinger og anbefalinger  
Administrerende direktør har fulgt arbeidet med forprosjektet i Mellomfasen. 
Da fordelingen mellom byggetrinn 1 (BT 1) og Mellomfasen nå i hovedsak er klarlagt, er 
Mellomfasen flyttet organisatorisk fra Nye SUS Ullandhaug til å rapportere til 
divisjonsdirektør for driftsservice. Dette for å kople prosjektet tettere til dem som driver 
bygningsmassen i dag, under ombygging og etter ibruktagelse av Mellomfasen. 
 
Administrerende direktør anbefaler at det arbeides videre med den arealdisponeringen som 
nå foreligger. Dette vil gi minst mulig flyttinger, best mulig plassering, gjenbruk av dagens 
arealer, samt redusert behov for ombygginger. 
 
Ved å flytte noe poliklinisk virksomhet opp i høyblokken er det også frigjort arealer på U- 
plan. De frigjorte arealene vil i første omgang bli benyttet til kliniske kontorarbeidsplasser, 
men kan ved eventuelle fremtidig behov benyttes til poliklinisk virksomhet. 
 
For å få en grundig gjennomarbeidet kalkyle og nødvendig intern behandling, anbefaler 
administrerende direktør at styrebehandlingen utsettes til februar 2023. Utsettelsen vil ikke 
påvirke sluttdatoen for prosjektet. 

Sammendrag 
 

Nye SUS Mellomfasen er inne i forprosjektfasen. Løsningen skal inneholde 189 undersøkelse- 

og behandlingsrom (UB-rom, 79 dagplasser og 820 kontorarbeidsplasser. 

For å løse dette benyttes Sydbygget, ABK-bygget, Apotekbygget, Internatet og 

Varmesentralen. 

Investeringsrammen et på 174,3 mill. 2022 kr. 

Prosjektet er forsinket grunnet endringer underveis i prosessen og administrerende direktør 

ber om å få legge frem forprosjektrapporten for styret i februar 2023. Forsinkelsen påvirker 

ikke ferdigstillelsesdatoen for prosjektet.  

Fakta  
Styret behandlet «Nye SUS Mulighetsstudie Lokalisering dagkirurgi og øvrig virksomhet 

utenfor BT 1 i perioden fra 2024 og fram til byggetrinn 2» i sak 32/21 hvor styret fattet 

følgende vedtak: 

1. Styret tar mulighetsstudien «Lokalisering dagkirurgi og øvrig virksomhet utenfor BT1 i 
perioden fra 2024 og fram til byggetrinn 2» og drøftingsprotokoll mellom Helse 
Stavanger HF og fagforeningene/vernetjenesten til etterretning.  

2. Styret ber administrerende direktør om å igangsette en forprosjektfase som legger til 
grunn alternativ 2, Våland, i mulighetsstudien i den videre planlegging, og med de 
rammene som er beskrevet under punkt 2.2. i mulighetsstudien. 

3. Ferdig forprosjekt legges fram for styret senest i november 2022. Styret ber om å bli holdt 
løpende orientert om framdrift.  

4. Styret ber administrerende direktør oversende saken til Helse Vest RHF for godkjenning.  
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Etter styrebehandlingen har Mellomfasen arbeidet med forprosjektet og især 
arealdisponeringen. Basert pa  fremskrivningsmodellen er det beregnet et behov for 189 UB-
rom, 79 dagplasser og 820 kontorarbeidsplasser frem til 2030.  

105 av kontorarbeidsplassene er plasser som tidligere ikke var løst verken pa  Ullandhaug eller 
Va land. Utvidelsen av kontorarbeidsplasser har i hovedsak skjedd ved fortetting av allerede 
eksisterende kontorarealer innenfor kravene i Arbeidsplassforskriften. 
 

Vedlagt følger tegninger som viser foreslått plassering av de forskjellige funksjonene i 
Mellomfasen. Plassering av funksjonene må låses i forbindelse med godkjenning av 
forprosjektet. 

Kommentarer  
I forbindelse med forprosjektarbeidet er det gjennomført minst to brukermøter med hver 
enhet. I dette arbeidet har det også vært invitert deltakere fra vernetjenesten og tillitsvalgte. 
 
På bildet under vises hvilke bygg som planlegges videreført. Dette representerer ca. 43.000 
m2 til somatikk, ledelse og stab og støttefunksjoner, samt ca. 30.000 m2 til psykisk helsevern 
voksne (som i dag). 
 
I E-bygget, som i hovedsak benyttes av psykisk helsevern, videreføres geriatrisk poliklinikk og 
overvektpoliklinikken. Overvektpoliklinikken kan bli flyttet, som følge av endringer innen 
psykisk helsevern voksne. 
 
Øvrige funksjoner er plassert i henholdsvis Sydbygget, ABK-bygget, Apotekbygget, Internatet 
og Varmesentralen. 

 
Byggene farget grønt videreføres i 
hovedsak til psykisk helsevern. 
Bygg farget blått benyttes til somatikk 
samt kontorarbeidsplasser til 
helsepersonell og ledelse/stab/støtte. 
Varmesentralen videreføres for å 
forsyne byggene med varme, kjøling 
medisinske gasser, nødstrøm m.m. 
 
 
 
 

Figur 1 Bygg som brukes i Mellomfasen 

 

Plandisposisjon for Syd-, ABK- og Apotekbygget 

Poliklinikker er videreført i nåværende arealer, med tilpasset UB-rom og dagplasser iht. 

fremskrivingsmodellen.  

Poliklinikkene fra Øst- og Vestbygget samt arealer fra Torgveien 21 i Hillevåg, flyttes til Syd- 

og ABK-bygget etter at BT1 på Ullandhaug er tatt i bruk.  
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I den anledning disponeres også sengeposter i Sydbygget til poliklinikker og 

kontorarbeidsplasser. Ortopedisk poliklinikk er pga. arealbehov flyttet til 7-etg. i Sydbygget. 

Dagens ortopediske poliklinikk er plassert i U-etg. Arealer for teknikk og drift videreføres med 

kun mindre endringer. 

 

Sydbygget 

T-etg. 

Her plasseres patologi fra Torgveien i Hillevåg, i dagens patologiarealer som har laboratorier 

med samme funksjon. Det etableres også granskningsplasser for patologer samt 

kontorarbeidsplasser for avdelingsledelsen, stab og molekylærlaboratoriet.  

Videre etableres arealer til avdeling for medisinsk teknologi og informatikk. Lagre og 

garderober videreføres. I tillegg settes det av et mindre areal til en rengjøringssentral og 

sengevask. 

 

U-etg.  

Benyttes til poliklinikker, som i dag. De fleste poliklinikkene vil bli værende i samme område 

som i dag for å minimere investeringsbehovet. Den største endringen blir at Plastikk- og hånd 

kirurgisk poliklinikk overtar de arealene som ortopedisk poliklinikk bruker i dag, da de har 

behov for operasjonsrommene til mindre operative inngrep i lokalbedøvelse. 

Videre blir det etablert nytt Lærings- og mestringssenter i nordvestre del. 

Blodprøvepoliklinikken videreføres der den er i dag. 

 

1-etg. 

Dagens sentrale operasjonsavdeling (SOP), med tilliggende arealer på 1G-H, anbefales 

benyttet til nytt dagkirurgisk senter. Operasjons- og oppvåkningsarealer kan benyttes med 

kun mindre tilpassinger, mens mottaks- og forberedelsesarealer vil kreve en del tilpassinger 

for at flyten i senteret skal fungere tilfredsstillende. Senteret vil ha tilstrekkelig antall 

operasjonsstuer til å tilfredsstille hovedfunksjonsprogrammet (HFP). 

 

Øre- nese- hals poliklinikk med høresentral foreslås lagt til nåværende fødeavdeling og kan 

benytte dagens planløsning med store UB-rom hvor det blant annet kan etableres audiometri.  

 

Brystdiagnostisk senter og bryst endokrin kirurgisk foreslås etablert sammen mot øst der 

medisinsk biokjemi er i dagLaboratoriearealene har romstørrelser som kan tilpasses 

mammografi og endokrinkirurgi.  

 

2-etg. 

Benyttes til kontorarbeidsplasser og møte/undervisningsarealer. Etasjen videreføres uendret. 

 

3 og 4 etg.  

Disponeres til kontorarbeidsplasser. Sykeromskanaler og signalanlegg beholdes av 

beredskapshensyn. 
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5-etg. 

Her videreføres revmatologisk poliklinikk og utvides for å dekke behovet i henhold til 

beslutningen om at SUS skal behandle de fleste pasientene innen dette faget. Resten av etasjen 

foreslås brukt til nevrologisk poliklinikk. 

 

6-etg.  

Her foreslås det å etablere blodgiverfunksjon for immunologi og transfusjonsmedisin samt 

arealer til en utvidet smertepoliklinikk. Begge disse enhetene flyttes fra Østbygget. 

 

7-etg. 

Her foreslås det å etablere ny ortopedisk poliklinikk. 

 

ABK-bygget 

T-etg. 

Her samles aktiviteten til onkologisk poliklinikk. Onkologisk poliklinikk i Torgveien ivaretas 

ved utvidelse av nåværende poliklinikk ved å ta i bruk fraflyttede arealer etter 

stråleterapiseksjonen. 

 

U-etg. 

Arealene benyttes til Endokrinologisk/diabetespoliklinikk samt kliniske 

kontorarbeidsplasser. 

 

1-etg. 

Her samles Kvinne- og barneklinikkens poliklinikker for gynekologi og fostermedisin. 

 

Internatbygget 

Bygget videreføres som kontorarbeidsplasser. Foreslås disponert til sykehusledelsen samt 

stabs- og støttefunksjoner. Vardesenteret og Pusterommet vil fortsette i 1-etg. 

 

Apotekbygget 

T-etg.  

Disponeres til arbeidsplasser for avdeling for patologi.  

U-etg.  

Disponeres til kliniske kontorarbeidsplasser til personell i poliklinikkene. 

 

Torgveien 25 

Molekylærlaboratoriet flytter til Ullandhaug i BT1. Areal disponeres til øyeinjeksjon 

poliklinikk og til kontorer som flyttes fra Torgveten 21. 

 

Varmesentralen 

Dette bygger videreføres som i dag. Fungerer som teknisk forsyningssentral samt verksteder 

og arbeidsplasser for eiendomsavdelingen. 
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Forlenget brukstid 
Når forprosjektet startet var det en forventning til at Mellomfasen skulle ha en varighet fra 3-
5 år. Da det pr. i dag er usikkert når de forskjellige fasene av BT 2 kan realiseres, gir dette 
utfordringer knyttet til levetiden til teknisk infrastruktur, samt bygningskvalitet og fremtidige 
FDV-kostnader. Dette vil bli beskrevet i forprosjektet. 
 
Det medfører også at vi ikke kan søke dispensasjoner i forhold til byggeforskriftene basert på 
midlertidighet. 
 
Fremdrift 
Det arbeides nå med å få etablert romfunksjonsprogrammet (RFP)i dRofus. Her vil alle 
rommene som skal benyttes bli oppført med tilhørende krav til teknikk og utstyr. 
RFP vil danne grunnlaget for IKT og tekniske rådgiveres arbeid med å utarbeide grunnlaget til 
kalkylen. 
Parallelt med dette arbeidet skrives forprosjektrapporten. 
Når utkastet til forprosjektrapporten med kalkyler og driftsøkonomiske beregninger 
foreligger vil den bli gjenstand for en usikkerhetsanalyse som vil bli gjennomført av en 
tredjepart. 
 
 
Med bakgrunn i endringer underveis i prosjektet som forlenget brukstid, fortetting av 
kontorløsninger, opprettelse av romdatabase i dRofus, plassering av avdelingsledelse og 
granskningsplasser for avdeling for patologi samt at prosjektet hadde en for optimistisk 
fremdriftsplan gjennom sommeren har dette medført at prosjektet ligger ca. 3 måneder etter 
opprinnelig fremdriftsplan. 
Prosjektet ber derfor om å få levere rapporten til styrebehandling i februar 2023, slik at vi har 
nødvendig tid til å utarbeide en grundig kalkyle, usikkerhetsanalyse samt intern behandling 
av rapporten før den forelegges styret. 
 

 
 
Økonomi 
Driftsøkonomiske beregninger er ikke gjennomført ennå. De vil bli gjort når 
romfunksjonsprogram og kalkylen er ferdigstilt. Dagens investeringsramme er satt til 
174,3 mill. 2022 kr. 
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T-etasje 
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U-etasje 
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1-etasje 
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2-4 Etasje 
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5-7 Etasje 

 


