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FORSLAG TIL VEDTAK  

1. Helse Stavanger HF setter følgende mål for tilstandsgraden til bygninger og tekniske 
anlegg: 
 Den vektede aggregerte tilstandsgraden for bygningsmassen skal ikke være 

dårligere enn 1,2. 
 Ingen bygningsdeler eller komponenter som inngår i målingen skal ha tilstandsgrad 

3. 
 
2. Styret ber om å få forelagt en sak om hvordan helseforetaket skal nå målet. Saken må 
vise: 

 Nåværende tilstandsgrad basert på siste kartlegging med informasjon om hva som 
er gjort etter denne kartleggingen. 

 Planer for bygningsmassen 
 Plan for hvordan helseforetaket gjennom systematisk arbeid kan nå målet for 

samlet tilstandsgrad. Planen bør ha et tidsperspektiv på 5-10 år. 
 Hvordan helseforetaket årlig vil rapportere på framdrift. 

 
   3. Styret anbefaler at helseforetakene i Helse Vest samarbeider om felles mal for  
        rapportering og oppbygging av vedlikeholdsplaner, og ber administrerende direktør følge  
       opp dette med Helse Vest RHF. 
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Administrerende direktørs vurderinger og anbefalinger  
Tilstandsgrad for bygg er en viktig indikator for hvordan bygg skjøttes, og for tilstanden til 
den totale bygningsmassen. Tilstandsgraden bedømmes ut fra en skala fra 0-3, hvor 0 er best 
og i praksis representerer nybygg. Det er viktig å ivareta bygningsmassen på en måte som gjør 
at disse store verdiene forvaltes på best mulig vis. På bakgrunn av vurderinger som tar 
hensyn til kost/nytte, er en målsetting om en tilstandsgrad på 1,2 nær det optimale for å 
opprettholde kvalitetene ved bygg på en måte som totalt sett er mest kostnadseffektivt.  
 
Foretakene måler tilstandsgraden systematisk hvert fjerde år gjennom en såkalt MultiMap-
kartlegging. Her gjennomgås hele bygningsmassen sjablongmessig av våre fagfolk i samarbeid 
med ekstern samarbeidspartner (Multiconsult). Dette gir en god pekepinn på hvordan 
verdiene i bygningsmassen er ivaretatt – og ikke minst hvor det kan lønne seg å gjøre 
oppgraderinger. 
 
På denne bakgrunn vil administrerende direktør anbefale styret å ta et aktivt grep for å sørge 
for at byggene i Helse Stavangers eie forvaltes på en mest mulig kostnadseffektiv og 
hensiktsmessig måte.  
  
 

Fakta  
 

I protokoll fra foretaksmøte i Helse Vest RHF 10.01.22 er det i pkt. 3.4.3 stilt flere krav til bygg 
og vedlikehold.  Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å:  

 Fastsette mål for tilstandsgrad for sine sykehusbygg. 
 Sikre at helseforetakene utarbeider verdibevarende vedlikeholdsplaner med bakgrunn 

i tilstandsregistreringen av bygningsmassen som blir gjort hvert fjerde år, slik at 
fastsette mål for tilstandsgrad blir nådd. 

Dette ble fulgt opp i styringsdokumentet for 2022 til helseforetaket. Det ble her vist til at det 
tidligere er stilt krav om tilstandsregistrering av bygningsmassen og at de regionale 
helseforetakene er bedt om å fastsette mål for tilstandsgrad for sykehusbygg. Helseforetakene 
inkluderes i dette arbeidet, og blir bedt om å: 

 utarbeide verdibevarende vedlikeholdsplaner med bakgrunn i tilstandsregistrering av 
bygningsmassen som blir gjort hvert fjerde år, slik at fastsatte mål for 
tilstandsregistrering blir nådd. 

Saken er drøftet i møte mellom Helse Vest og helseforetakene og det er enighet om at hvert 
foretak legger fram en sak for eget styre om felles mål for tilstandsgrad og hvordan målet skal 
nås. 

Kommentarer  
 

1. Kartlegging av tilstandsgrad 

Helseforetakene kartlegger hvert fjerde år tilstandsgraden på sine sykehusbygg. Det blir gjort 

av Multiconsult ved en såkalt MultiMap-kartlegging. Alle aktuelle bygg/bygningsdeler blir 

kartlagt for tilstand på bygg og tekniske anlegg. 
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Ved kartlegging av byggets tekniske tilstand blir prinsippene nedfelt i Norsk Standard 3424 

«Tilstandsanalyse av byggverk» lagt til grunn. Det blir operert med 4 tilstandsgrader (TG) fra 

0 til 3 på komponent-nivå, hvor 0 er best, tilsvarende nybygg, og 3 er dårligst med alvorlige 

symptomer på svikt. 

Verdien på alle komponentene blir vektet inn i en samlet/aggregert tilstandsgrad for 

bygningsmassen i foretaket. 

 

2. Mål for tilstandsgrad 

Helseforetakene sine bygningsmasser har ulik tilstandsgrad – noen er nye og trekker opp, 

mens andre bygg er eldre og trekker snittet ned. Spørsmålet er hva som er et godt styringsmål 

for samlet tilstandsgrad for bygningsmassen til et helseforetak. 

De fire regionale helseforetakene har sammen med Sykehusbygg laget en redegjørelse om 
verdibevarende vedlikehold og husleieordning. 

I redegjørelsen ble det lagt til grunn at et eventuelt felles mål for tilstandsgrad for 

bygningsmassen for sykehus, bør samsvare med hva som er et økonomisk optimalt 

tilstandsnivå for sykehusbygninger. I det ligger et tilstandsnivå som gjennom en 

eiendomsporteføljes livsløp gir lavest vedlikeholdskostnader, samtidig som tilstandsnivået gir 
gode lokaler for sykehusvirksomheten. 

Både en bedre og en dårligere tilstandsgrad enn den optimale, vil over tid medføre bruk av 

mer ressurser enn nødvendig. Det optimale nivået vil over tid bidra til at mest mulig av 

midlene blir benyttet til kjernevirksomhet. 

Ut ifra beregninger som ble gjort i redegjørelsen og innhenting av annen informasjon, er det 

lagt til grunn at den optimale tilstandsgraden for en typisk eiendomsportefølje av 

sykehusbygg ligger nær 1,2. 

Et slikt overordnet styringsmål er viktig og kan benyttes til beregning av totalkostnaden ved 

et vedlikeholdsetterslep. Det er likevel ikke tilstrekkelig. 

Vedlikeholdstiltak skal bidra til å opprettholde funksjonalitet og verdier, og bør som 

hovedregel bli satt i stand med bakgrunn i faktisk tilstand (tilstandsbasert 

vedlikeholdsplanlegging). I beregningen er det vist til at kostnadene til vedlikehold øker med 

graden av akutthet. Det viktigste tiltaket for å unngå akutte tiltak er å forutse hva som kan 

komme til å skje og sette i verk tiltak på bygningsdeler og komponenter tidlig nok. For 

vedlikeholdet innebærer det å innrette seg slik at ingen bygningsdeler eller komponenter får 

tilstandsgrad 3. For å unngå det må det være planlagt og gjennomført tiltak for komponenter 

som har tilstandsgrad 2. 

En god tilstandsgrad betyr en god og langsiktig forvaltning av verdiene i sektoren og har 

betydning for pasientene, ansatte og driftseffektiviteten. Et mål for tilstandsgrad sier likevel 

ikke noe direkte om hvor funksjonelle byggene er for virksomheten. Vedlikeholdsplanene må 
sådan også bygge på annen informasjon om virksomheten enn den byggtekniske tilstanden. 
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3. Planer for vedlikehold 

Med bakgrunn i målet for samlet tilstandsgrad må helseforetaket oppgradere 
vedlikeholdsplanene. 

Med utgangspunkt i siste kartlegging av tilstanden i bygningsmassen, og hva som senere er 
gjort, må det lages en plan som viser hvordan foretaket kan nå målet innen en periode på 5 til 
10 år. 

I planen bør det gjøres rede for hvilke bygg som inngår. Det bør også gis en nærmere 
begrunnelse for hvorfor noen bygg eventuelt blir holdt utenfor tilstandsgradsmålet. 

Det må også fremkomme når og hvordan helseforetaket vil rapportere på fremdriften i 
arbeidet. 

Det vil være en fordel om helseforetakene rapporterer på samme måte og har en mest mulig 
felles oppbygning og struktur på vedlikeholdsplanene. Det er ønskelig at helseforetakene, 
sammen med Helse Vest, samarbeider om dette. 

Konklusjon  
Helseforetaket har en omfattende bygningsmasse som representerer store samfunnsmessige 
verdier. Det er viktig å vise hvordan disse verdiene blir ivaretatt. Vedlikeholdet må være 
tilstrekkelig til å bevare verdiene i eiendomsmassen. På denne bakgrunn blir det anbefalt at 
målet for den vektede aggregerte tilstandsgraden for helseforetaket sine sykehusbygg blir satt 
til 1,2. 
 
Det blir også anbefalt at ingen bygningsdeler eller komponenter som inngår i målingen skal ha 
tilstandsgrad 3. 
 

Det kan på kort sikt, for å komme opp på ønsket nivå, være nødvendig med ekstra ressurser til 

vedlikehold. 

 


