
Høringsuttalelse fra vernetjenesten i forbindelse med konseptrapport Helse Stavanger HF, 

prosjekt sykehusutbygging 

 

 

 

 

Vernetjenesten har så langt i prosessen vært involvert i arbeidsgruppene i forbindelse med 

prosjektet og ser frem til at medvirkningen sikres frem til prosjektet blir avsluttet. 

 

Vi har hatt kontakt med hovedverneombud også utenfor vår organisasjon, for å forstå 

konsekvensene slike byggeprosjekter kan påføre arbeidsmiljøet. 

 

Med bakgrunn i arbeidsmiljøloven § 1-1. om lovens formål: a) å sikre et arbeidsmiljø som gir 

grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot 

fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er 

i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet, ser vi at Helse Stavanger 

har et stort behov for å igangsette arbeidet med et slikt byggeprosjekt. 

 

Vi stiller oss i utgangspunktet dermed positive til dette.  

 

Meningene om hvor sykehuset skal plasseres er mange og varierer også blant det enkelte 

verneombudet. 

 

Vi anser det som viktig likevel å peke på de arbeidsmiljømessige konsekvensene valg av et 

alternativ vil kunne påføre arbeidsmiljøet. 

 

Vi velger å vise til slike konsekvenser i forbindelse med valg av trinnvis utbygging til nytt 

sykehus på dagens tomt Våland på den ene siden, og konsekvenser med valg av trinnvis 

utbygging til nytt sykehus på henholdsvis Ullandhaug/Stavanger og Stokka/Sandnes. 

 

Konsekvenser i forbindelse med valg av trinnvis utbygging til nytt sykehus på dagens tomt 

Våland: 

 

Som det fremgår av konseptrapporten, vil arbeidet med klargjøring av tomten alene føre til 

riving og bygging i et lite område, samtidig som driften på sykehuset opprettholdes. Alle som 

skal arbeide på området, sykehusets ansatte og eksterne ansatte knyttet til byggearbeidet, skal 

ivaretas i henhold til arbeidsmiljøloven. Dette vil være krevende på grunn av tomtens 

størrelse. 

 

Hovedverneombud fra andre sykehus som har vært igjennom tilsvarende byggeprosesser, 

oppfordrer til å bygge på annen tomt, dersom det er mulig, på grunn av erfaringene de har 

gjort seg under prosessen. 

 

Vi anser det altså som krevende å ivareta arbeidsmiljølovens bestemmelser ved valg av dette 

alternativet særlig under byggeperioden som vil strekke seg fra prosjektet igangsettes og frem 

til 2025 for byggetrinn 1 og 2040 for byggetrinn 2, det vil si i en periode på cirka 22 år. 

 

 

 

 



Konsekvenser med valg av trinnvis utbygging til nytt sykehus på henholdsvis 

Ullandhaug/Stavanger og Stokka/Sandnes: 

 

I begge disse alternativene vil byggearbeidet foregå utenfor Våland, og det vil dermed være 

mindre krevende å ivareta arbeidsmiljøet til sykehusets ansatte under selve byggeperioden. 

 

Utfordringen knyttet til begge alternativene er å opprettholde driften på Våland samtidig med 

driften på Ullandhaug/Stokka sett fra dagens situasjon med tanke på mangelen på bemanning 

av flere arbeidsgrupper og konsekvensene ved oppsplitting av fagmiljøer. 

 

Vernetjenesten ser frem til et godt samarbeid videre og valget av det beste alternativet for det 

nye sykehuset. 

 

På vegne av vernetjenesten, 

 

 

 

 

__________________    _________________ 

Linda Marie Schouw     Vigdis Holst-Jæger 

Foretakshovedverneombud    Hovedverneombud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


