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FORSLAG TIL VEDTAK  

1. Styret tar mulighetsstudien «Lokalisering dagkirurgi og øvrig virksomhet utenfor BT1 i 
perioden fra 2024 og fram til byggetrinn 2» til etterretning.     

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

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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Administrerende direktørs vurderinger og anbefalinger 
Mulighetsstudien er en utredning av to alternative plasseringer av dagkirurgi i den såkalte 
mellomfasen mellom byggetrinn 1 og 2. Lokalisering av dagkirurgi vil, som studien viser, også ha 
konsekvenser for øvrig virksomhet utenfor BT1 i denne mellomfasen. Alternativ 2, med å samle 
dagkirurgi sammen med en stor del av øvrige aktivitet utenfor BT1 i Sydbyggget og ABK-bygget, vil 
være mest gunstig økonomisk. Slik administrerende direktør vurderer det, vil dette alternativet legge 
til rette for et mer hensiktsmessig driftskonsept. Dette gjelder ikke minst av hensyn til medarbeidere 
som for enkelte fagområder dermed vil unngå en tredeling av virksomheten sin.  
 
Administrerende direktør mener mulighetsstudien på en god måte tydeliggjør at alternativ 2 samlet 
sett framstår som det klart beste alternativ, og anbefaler derfor at styret vedtar oppstart av et 
forprosjekt som legger dette alternativet til grunn, forutsatt en godkjenning i Helse Vest RHF.  

Sammendrag  
Styret ga ved behandling av sak 102/20 Adm. direktørs orientering til styret i møtet 16.12.20 tilslutning 

til administrerende direktør kunne planlegge ferdig E-bygget (nå B-bygget) på Ullandhaug uten 

dagkirurgi, og bad om følgende til oppfølging: 

 
«Som en oppfølging av orientering om arealdisponering for utvidelse av E-bygget, ber 
styret administrerende direktør utrede og legge fram en sak om alternativer for 
lokalisering og drift av dagkirurgi i perioden fra 2024 og fram til neste byggetrinn.» 
 
Med denne bakgrunn er det utarbeidet to alternativer til plassering av et dagkirurgisk senter utenfor 
byggetrinn 1 (BT 1). 
Alternativene tar også med seg øvrige funksjoner, som ikke er inkludert i BT 1, da mange av disse er 
avhengig av en nærhet til hverandre. 
 
Følgende funksjoner foreslås videreført i dagens arealer i begge alternativer: 

 Psykiatri 
 Hudpoliklinikk 
 Behandlingshjelpemidler 
 Øyeavdelingen 
 Rehabilitering på Lassa 
 Kontorer Hillevågsveien 8 

 Habilitering på Mariero 
 Ambulansesentraler 
 Dokumentavdelingen 
 Kontorplasser i Hillevågsveien 8 
 Pasientreiser 

 
 
Rammen for utredningen er: 

 104 undersøkelses og 
behandlingsrom av dette ca. 25 
gruppe 2 rom 

 54 dagplasser 
 Dagkirurgisk senter 
 Lærings- og mestringssenter 
 Vardesenter og Pusterommet 
 40 % av Medisinsk teknologi og 

informatikk 

 Blodgiverenhet 
 Verkstedsareal 
 515 kontorplasser 
 AMK-sentral 
 Stikkepoliklinikk 
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Alternativ 1: 
Alternativ 1 tar utgangspunkt i at DK Hillevåg i Torgveien 21 utvides fra 5 til 11 operasjonsstuer. 
Brystdiagnostisk senter, endokrin kirurgi og patologi videreføres i samme lokaler som i dag. 
Dette alternativet gir behov for å utvide leiearealet i Hillevåg, samt videreføre driften av ABK-bygget 
og Sydbyggets etappe 3 del B på Våland. 
 
I dette alternativet må det bygges en ny mindre varmesentral som skal betjene de gjenværende 
byggene på sykehustomten. 
 
Alternativ 2: 
I alternativ 2 etableres dagkirurgisk senter i dagens sentrale operasjonsavdeling (SOP) i Sydbygget på 
Våland. Der er det flere operasjonsstuer enn senteret har behov for frem til 2030. 
 
Øvrige poliklinikker og dagplasser, som ikke er nevnt over at fortsetter i dagens lokaler, samt kliniske 
og administrative kontorer etableres i Sydbygget og ABK-bygget. 
 
I dette alternativet benyttes dagens poliklinikker videre for å redusere investeringskostnadene. 
Varmesentralen må i dette alternativet videre føres frem til funksjonene i Sydbygget er flyttet ut. 
 
 
Økonomi 
Samlet sett er kostnadene til alternativ 1 kr 95 mill høyere enn til alternativ 2.  
 

 
 

Begge alternativene gir økte kostnader målt mot forrige økonomiske langtidsplan (ØLP). Forrige ØLP 
er basert på BT1 Utvidelse av E-bygget. Alternativ 2 gir samlet sett en økt kostnad på 123 mill. kr. målt 
mot ØLP. 
 

 
 

Styrker og svakheter ved løsningene 
Alternativ 1 - Hillevåg Alternativ 2 - Våland 

+ Kompakt dagkirurgi + Mer av virksomheten samles på samme sted 
+ De fleste U/B-rom er nybygd + Videreføre drift i kjente lokaler 
+ Frigjøre mer tomt i 2025 + Gode parkeringsforhold 
+ Ferdigstilles tidligere + Bedre sikkerhet i teknisk infrastruktur 
+ Dagslys i operasjonsstuene + Lavest kostnad 
-Større spredning av virksomheten - Manglende dagslys i operasjonssalene 
-Avstand til parkering - Større avstander i Dagkirurgisk senter 
-Kostbart - Byggestart først etter innflytting i BT 1 

  

i hele mill ALT 1 HillevågALT 2 Våland diff

Kostnad - Ny husleie 265 31 234

Kostnad - Investeringer - ombygginger90 118 -28

Gevinst - Redusert FDV kostnad Våland-210 -16 -194

Gevinst - Endring i dagens husleie0 -83 83

Sum 144 49 95

i hele mill kr ØLP ØLP+Alt 2 Diff

Kostnad - Ny husleie 135 31 -105

Kostnad - Investeringer - ombygginger 96 118 21

Gevinst - Redusert FDV kostnad Våland -643 -352 291

Gevinst - Endring i dagens husleie -13 -97 -84

-424 -301 123
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Mulighetsstudien ble behandlet i foretakets ledergruppe 11.5.2021 og i Prosjektrådet 12.5.2021. 

 

Forprosjektrapporten for fullføring av E-bygget i BT1 ble godkjent av styret i Helse Stavanger 20.11.19 
(sak 90/19) og Helse Vest RHF 12.12.19 (sak 126/19).  Alternativ 2 i vedlagt mulighetsstudie bryter 
med forutsetningene i forprosjektrapporten på det som gjelder frigjøring av tomteareal på Våland, og 
som var en del av grunnlaget for søknad om lånefinansiering av et fullført E-bygg i BT1. Dersom styret 
i Helse Stavanger velger dette alternativet, må saken derfor oversendes Helse Vest RHF for 
godkjenning. 

Konklusjon  
Etter en samlet vurdering av de to forelagte alternativene for lokalisering, med hensyn på hva som vil 
gi et best mulig driftskonsept, samt økonomiske beregning av de to alternativene anbefaler 
administrerende direktør at Alternativ 2 – Våland legges til grunn for den videre planleggingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedlegg: Mulighetsstudie 
Mulighetsstudie: Lokalisering dagkirurgi og øvrig virksomhet utenfor BT 1 i perioden fra 2024 og fram 
til byggetrinn 2 
 


