Høringsuttalelse vedrørende konseptrapport nytt sykehusbygg.
Vi viser til høringsbrev datert 30.06 2015, konseptrapporten og diverse vedlegg
vedrørende nytt sykehus for Helse Stavanger HF.
NSF Helse Stavanger er opptatt av at et nytt sykehusbygg blir optimalt for våre
pasienter og medlemmer. En god pasientbehandling og gode pasientforløp er de
viktigste elementene for NSF Helse Stavanger. Slik det fremkommer i
konseptrapporten er det på det nåværende tidspunkt fordeler og ulemper ved alle
tre alternativene.
NSF Helse Stavanger ser det som mest realistisk at valget faller på Ullandhaug
eller Våland.

Ullandhaug:
NSF Helse Stavanger ser at å legge sykehuset til Ullandhaug med nærhet til
universitetet kan være positivt for sykepleierutdanningen og samarbeidet med
andre helsefaglige miljøer. Samtidig ser vi at det vil være krevende for
fagmiljøet å drifte på to steder over lang tid, som vil bli konsekvensen av å velge
Ullandhaugtomten.
Dette forslaget vil også bli økonomisk utfordrende og risikabelt da neste
byggetrinn, med dagens finansieringssystem forutsetter driftsoverskudd.
NSF Helse Stavanger er opptatt av at det skal kunne drives faglig forsvarlig og
effektivt under hele byggeperioden.

Våland:
Her vil fagmiljøene være samlet, noe som er positivt i forhold til
pasientbehandling og pasientforløp.
Hovedutfordringene ved valg av tomt på Våland vil være å bygge og drifte
samme sted med de belastninger det vil medføre for pasienter og medlemmer. I
tillegg er det mindre areal på Våland ved senere behov for utvidelse.

Stokka:
Tomten på Stokka vil ha de samme utfordringer som Ullandhaug med tanke på
to-delt drift. I tillegg er avstanden lenger mellom Våland og Stokka. Med den

nåværende og fremtidige mangelen på særlig spesialsykepleiere, er avstanden en
trussel mot pasientbehandlingen og gode pasientforløp.
Annet:
I forhold til elementer som ytre miljø, transport, byutvikling og økonomi ser vi
foreløpig ikke at det fremkommer overveiende favoriserende argumenter for
noen av tomtene.
Når valget skal tas vil det foreligge ytterligere opplysninger og analyser som
NSF vil basere sin endelige avgjørelse på.
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