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STYRESAK  
  
 

 

GÅR TIL:  Styremedlemmer   

FORETAK:  Helse Stavanger HF  

 

DATO:               18.05.2021 

SAKSBEHANDLER: Tor Albert Ersdal 

SAKEN GJELDER:     Steg 1, Konseptfase for byggetrinn 2, Nye Stavanger   

   universitetssjukehus 

ARKIVSAK:  21/153 

STYRESAK:  35/21 

STYREMØTE:  28.05.2021  

 

FORSLAG TIL VEDTAK   

1. Styret i Helse Stavanger HF godkjenner rapport for konseptfase steg 1, 

byggetrinn 2, Nye Stavanger universitetssjukehus og ber administrerende 

direktør fortsette med steg 2.  

2. I arbeidet med steg 2 ber styret administrerende direktør legge frem:  

 Oppdatert økonomisk langtidsplan  

 En vurdering av hvilke fag som kan ligge utenfor Ullandhaug i et lengre 

perspektiv 
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Administrerende direktørs vurdering og anbefaling 
Arbeidet med byggetrinn 2 (BT2) er i konseptfasen og følger tidligfaseveilederen fra 

Sykehusbygg. Konseptfasen er delt i to steg og vedlagt til styresaken er en rapport for steg 1.  

I steg 1 er det vurdert flere alternativer. Administrerende direktør anbefaler at Stavanger 

universitetssjukehus legger til rette for samlokalisering med nytt helsevitenskaplig fakultet på 

sykehusets tomt (OPT1). Det gir grunnlag for et tettere samarbeid med UiS. For å legge til rette 

for dette samarbeidet må SUS avstå areal på OPT1. Dette forutsetter at SUS kan gjøre et 

makebytte på OPT2. Rogaland fylkeskommune og Stavanger kommune har ved vedtak i 

henholdsvis fylkesutvalget (sak 85/2021) og Stavanger formannskap (sak 59/21) stilt seg 

positiv til at SUS får erverve et areal på felt OPT2 til erstatning for det areal som avstås til 

bygging av nytt helsefakultetsbygg, samt simuleringssenter for SAFER på felt OPT1. 

Videre anbefaler administrerende direktør at psykisk helsevern planlegges lengst sør på 

tomtene OPT5 og OPT6. Dette alternativet legger godt til rette for pasientbehandling og gode 

arbeidsforhold for de ansatte. I tillegg vil en slik løsning gi muligheter for fremtidig utvidelse.  

I henhold til mandatet (styresak 09/21) skulle også en oppdatert økonomisk langtidsplan legges 

frem i steg 1. Økonomisk langtidsplan (ØLP) legges riktignok frem i styremøtet 28. mai, men 

uten å inkludere forhold som er viktige for å realisere BT2. Arbeidet med regional 

inntektsfordelingsmodell er ikke ferdigstilt, og en endring i inntekt kan derfor foreløpig ikke 

inkluderes i ØLP. Det er avtalt med Helse Vest at HST skal legge frem en oppdatert ØLP når 

arbeidet med regional inntektsfordelingsmodell er ferdig, og at det er den oppdaterte ØLP som 

legges til grunn for lånesøknaden.  

Arbeidet med regional inntektsfordelingsmodell er ikke ferdig, men retningen på arbeidet 

indikerer at Stavanger universitetssjukehus får mer midler etter ny fordeling. Dette kan bidra til 

å finansiere BT2, men det er lite sannsynlig at foretaket kan bygge hele BT2 i et trinn. Det fører 

til at det i konseptfasens steg 2 blir viktig å vurdere robustheten i en trinnvis utbygging og 

konsekvensene for de fagene som kan bli liggende utenfor Ullandhaug i et noe lengre 

tidsperspektiv.  

Administrerende direktør anbefaler at prosjektgruppen arbeider videre for å detaljere anbefalt 

alternativ frem til nytt beslutningspunkt (B3) og legger dette frem for styret i Helse Stavanger.  

 

 

Vedlegg:  

- rapport BT2 

- Intensjonsavtale med UiS  

- Avtale med Statsbygg 


