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FORSLAG TIL VEDTAK
Styret i Helse Stavanger HF tar saken til orientering.

Oppsummering
Status SUS2030:
Siden styremøtet 22. mars 2017 har prosjektet hatt full fokus på å ferdigstille konseptet,
herunder tegninger og tekniske notater for Byggetrinn1, og startet arbeidet med å skrive de
ulike kapitlene av forprosjektrapporten.

Videre ble områdereguleringen inklusive rekkefølgetiltak vedtatt i kommunestyret i Sola den
23. mars og i bystyret i Stavanger den 27. mars. Dermed har prosjektet passert en særdeles
viktig milepæl på veien mot prosjektbeslutning.
ROS-analyse:
Det har vært avholdt ROS analyse for «topp ti usikkerheter» i prosjektet, fasilitert av
Sykehusbygg HF og ekstern rådgiver. Nevnte usikkerheter vil bli rapportert mot og tiltak
iverksatt hvor nødvendig. Prosjektet vil avvikle et prosjektseminar i uke 17 hvor nevnte
usikkerheter vil bli rangert etter viktighet/påvirkning på prosjektresultatet.

Møter i prosjektrådet:
Det har vært avholdt et møte i prosjektrådet hvor hovedtema var driftskonsept for tosenterløsningen, og forslag til fordeling av funksjonsområder mellom Våland og Ullandhaug.
Hovedfokus for fordelingen er å dekke behovet til de inneliggende pasientene, og sikre en
forsvarlig og god drift. Det ble minnet om kriterier for nevnte fordeling:
• Til Ullandhaug: all somatisk døgnbehandling, akuttfunksjoner og nødvendig radiologi,
laboratoriefunksjoner og støtte-/servicefunksjoner
o Sårbare pasientgrupper prioriteres (og som et resultat er all dialyse besluttet
flyttet til Ullandhaug i BT1)
• Til Våland: Psykiatri døgn- og dagbehandling, hovedandelen av somatisk poliklinikk og
dagbehandling
• Små fag (ressurser) holdes samlet

Det er fremdeles noen såkalte «gråsoner» hvor det er besluttet en permanent delt løsning av
funksjoner mellom de to lokasjonene. Endelig avklaring av nevnte deling vil først foreligge når
en får oversikt over hvilke funksjoner det er mulig å inkludere på Ullandhaug innenfor
kostnadsrammen.
Prosjektrådet har besluttet at det som er tegnet inn som areal til
undersøkelses/behandlingsrom (UB rom) og dagplasser ligger fast, mens fordelingen mellom
UB rom og dagplasser justeres i en senere fase.
Gjennomgang tegnet areal for forprosjektet:
Det er avviklet et kveldsmøte med prosjektrådet hvor arkitektene gikk gjennom samtlige
etasjer med beskrivelse av hvor de ulike funksjoner er plassert. Dette for å sikre at
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prosjektrådet er gjort kjent med og har fått avgi sine kommentarer/innspill til de hovedgrep
som er gjort i optimaliseringen av prosjektet. Det endelige forprosjektet har nå et areal på ca.
105.000 m2, en økning på ca. 11.000 m2 fra konseptrapporen.
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