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FORSLAG TIL VEDTAK  

 
Styret i Helse Stavanger HF tar informasjon om videre organisering av SUS2023 slik det er 
beskrevet nedenfor til orientering. 
 
Bakgrunn for saken:  
Vedtakspunkt 8 fra ekstraordinært styremøte av 9 juni 2017 lyder som følger: 
 

Styret ber om en sak som gjør rede for videre organisering av prosjektet, (Helse Stavanger HFs utheving) samt 
en beslutningssak om prosjektstyrets sammensetning og mandat og avtale med Sykehusbygg HF.  
 

Dette saksfremlegg omfatter en redegjørelse for videre organisering av prosjektet. For 
beslutningssaken om prosjektstyrets sammensetning samt avtaler med Sykehusbygg HF 
henvises til separate saksfremlegg.  
 
I forprosjektrapportens kapittel 16.3 beskrives forslaget til prosjektorganisasjon for 
gjennomføringsfasen av SUS2023.  
 
Dette er en beskrivelse av det overordnede nivå for prosjektet, og forslaget er fremkommet 
dels som et resultat av en grundig erfaringsoverføring fra NØS (nytt østfoldsykehus) og dels 
etter diskusjoner med eksterne bygg- og anleggsrådgivere og i prosjektstyret. Siden det er 
besluttet at SUS2023 skal gjennomføres med byggherrestyrt prosjektering og 
byggherrestyrte, delte entrepriser, må prosjektorganiseringen reflektere dette.  
 
Endelig entrepriseoppdeling er ikke besluttet, men når denne foreligger vil en kunne anbefale 
endelig prosjektorganisering. Det er imidlertid klart at valgt entreprisemodell og 
gjennomføringsstrategi krever en omfattende byggherreorganisasjon. Dette blant annet fordi 
alle grensnitt er byggherres ansvar.  
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Det er anslått at total byggherreorganisasjon vil komme til å utgjøre i overkant av 50 personer 
når byggeaktiviteten er på topp. 
 
 
Den planlagte overordnede prosjektorganiseringen er som følger: 
 

 
 
Prosjektdirektør rapporterer til administrerende direktør i Helse Stavanger HF. 
Samtlige prosjektledere i ledergruppen vil få delegert ansvar til å bygge opp egen 
organisasjon på nivået under prosjektledergruppen.  
 
Det er inkludert ytterligere en funksjon i prosjektorganisasjonen utover det som er beskrevet 
i kap. 16.3 i forprosjektrapporten, og det skyldes at rollen som prosjektleder for 
samhandling/kontakt inn mot OU prosjektet var uteglemt i den forrige versjonen. 
Denne rollen er særdeles viktig når funksjonsprosjektet skal starte, og den er nå inkludert i 
den overordnede prosjektgruppen.  
 
Vedlagte forslag til overordnet prosjektorganisering vil bli ytterligere diskutert med 
Sykehusbygg HF, inkludert hvilke roller som planlegges bekledd av konsulenter fra regionen, 
og hvilke som eventuelt skal ansettes i Sykehusbygg HF. 
 
SUS2023 vil holde styret i Helse Stavanger HF løpende informert om prosjektorganisering og 
planleggingen av denne. 
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