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Anbefaling fra Brukerutvalget, Sykehusutbygging Helse Stavanger
Konklusjon
”Ut fra vurderinger av de kriteriene som er beskrevet i Konseptrapporten er vår
anbefaling at Ullandhaug velges som tomt for det nye sykehuset. Vår begrunnelse er
basert på de viktigste kriteriene som omfatter pasient – bruker og pårørende
hensyn. I våre vurderinger har vi fokusert på hva som er best for brukerne.”

Begrunnelse og merknader.
1.

Økonomisk bæreevne og finansielt handlingsrom.

De økonomiske betingelsene er fastsatt til 8.milliarder. Det er ikke foretatt noen
økonomisk analyse for prosjektet. Enkelt sagt har prosjektledelsen satt som betingelse at
8 milliarder er det beløpet en har til disposisjon og spørsmålet til arkitektgruppen har vært
”Hvor mye sykehus får vi for den summen”
Vi har verken forutsetning eller mulighet til å kommentere et slikt utgangspunkt.
Økonomisk er de tre alternativene likeverdige.
2.

Kapasitet og kvalitet på helsetjenesten

Helhetlig pasientforløp, pasientsikkerhet og pasientmiljø er viktige elementer for alle
grupper av pasienter. Som eksempel vil hørselshemmede ha store utfordringer på Våland
pga støy og byggearbeider over mange år. Vår vurdering er at det vil være vanskelig å
opprettholde gode forhold for pasientene med en langvaring byggeperiode, forandringer
og tilpassinger ved Våland alternativet.
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Samfunnsforhold

Pr dato har Våland det beste alternativet når det gjelder trafikk og kollektivtilbud. Våland
ligger i et boligområdet og en kan vanskelig tenke seg at det vil være mulighet for noen
næringsutvikling. På Ullandhaug vil samarbeid med næringsvirksomhet og universitetet
gi vesentlige synergieffekter som gjøre Ullandhaug til det beste alternativet når det
gjelder samfunnsforhold. Det er planlagt etablering av ny infrastruktur og
kollektivløsninger til Ullandhaug – området. Når det er på plass vil Ullandhaug ha et
likeverdig tilbud på linje med Våland. Det er ikke planlagt tilsvarende
infrastrukturløsninger på Stokka og beliggenheten i forhold til næringsutvikling er langt
dårligere i forhold til Ullandhaug.
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FOU og rekruttering

Med nærhet til universitetsområdet og forskningsinstitusjoner er Ullandhaug å foretrekke
framfor de to andre alternativene. Dette gjelder spesielt i forhold til rekruttering. Det er
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viktig at Helse Stavanger kan tiltrekke seg høyt kvalifiserte medarbeidere og at en sikrer
kontinuitet i forhold til forskerkompetanse.
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Byggets kvalitet, fleksibilitet og elastisitet.

Byggene på Ullandhaug og Stokka vil tilfredsstille forventninger og myndighetskrav til
nye bygg. Universell utforming vil kunne tilpasse på en god måte. Logistikk for brukere
og for varer og tjenester vil kunne etableres på funksjonell og effektiv måte. Ved at en
etablerer nybygg vil en ha mulighet til optimalisering og effektiv drift av byggene. Stor
tomt gir gode muligheter for god tilrettelegging av HC parkering, stier og parkanlegg.
Det gjelder både utvendige og innvendige arealer.
Vi anser Ullandhaug og Stokka for likeverdige.
På Våland tror vi det vil bli vanskelig å tilfredsstille alle krav til universell utforming pga
delvis gammel byggmasse og vi er tvilende til om det vil være mulig å få på plass
effektive driftsystemer og logistikk for varer og tjenester. Våland har begrensede
muligheter for utvidelser. En kan forvente at dersom Våland velges vil det være en
kontinuerlig anleggsplass i mange år framover.
PÅ bakgrunn av den økonomiske situasjonen med en ramme på 8. milliarder er Stokka og
Ullandhaug er beregnet til 94000m2. På Våland vil utbygget areal være 67000m2
6.

Gjennomføringsmulighet og tidsaspektet.

Vi mener at Helse Stavanger trenger nytt sykehus snarest mulig. Aller helst vil vi som
brukere ha startet full utbygging så snart som mulig. I høringsutkastet er planen at 1.
byggetrinn skal på Ullandhaug stå ferdig våren/sommer 2023. Våland 2025/26 og Stokka
etter 2026. Etter vår vurdering diskvalifisere Våland og Stokka som følge av tidsaspektet.
Det er ikke tilfredsstillende at pasienter og brukere må utsettes for betydelig ulemper ved
lang byggetid.
På Våland må det gjøres betydelig saneringsarbeider før oppføring av nye bygg kan
starte. I Våland-alternativet må Teknisk sentral flyttes. Det vil være meget krevende å
gjennomføre en slik flytting med tanke op omkoplinger av vann, strøm, IKT
funksjonalitet og alle tekniske driftssystemer.
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