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1  Bakgrunn, prosess, organisering og mandat 

1.1 Bakgrunn 

Foretakets økonomiske bærekraft er beregnet ved hjelp av en kjent modell.  

Modellen baserer seg på de forutsetninger som er gjeldende i regionen for finansiering av 

investeringsprosjekter. Sammenlignet med gjennomsnittet av de fem helseforetakene med 

lavest kostnad pr DRG (Samdata 2012), er det i Helse Fonna et potensiale til å forbedre 

driften med 140 millioner kroner. I modellen som er brukt i dette prosjektet, er det lagt inn en 

gevinstrealisering på 40 millioner kroner tatt ut i løpet av de tre første årene etter at nybygg 

star klart, og at en deretter opprettholder denne gevinsten fram til byggetrinn 2. Denne 

gevinstrealiseringen er en forutsetning for å kunne gjennomføre en eventuelt nye stor 

investering i perioden 2027-2030. 

 

Ombyggingen etter byggetrinn 1 var opprinnelig planlagt som en del av byggetrinn 2. Det har 

i løpet av prosjekteringen den siste tiden blitt avdekket at det vil kreve vesentlig ombygging i 

eksisterende bygg, for å sikre areal til tilkobling mellom nybygg og eksisterende. Denne 

ombyggingen må derfor tas som en del av byggetrinn 1.Ved å ta denne ombyggingen med et 

utvidet byggetrinn 1, vil en også kunne raskere få realisert både kvalitative og økonomiske 

gevinster. Med dette vil en kunne få et bedre grunnlag til å realisere byggetrinn 2. 

 

Utvidelse av byggetrinn 1 innebærer en forlengelse av byggetrinnet med en 

ombyggingsperiode/sammenkobling fra 2021 til og med 2023. Planlagt ferdigstillelse av selve 

nybygg-kroppen vil fortsatt være i 2020. Ved å ta nybygg og ombygging under samme 

byggetrinn unngås en ekstra demobilisering/mobilisering av prosjektorganisasjonen. For å 

kunne øke investeringen i byggetrinn 1, må en redusere de planlagte investeringene for årene 

2020 til 2023, fra 80 MNOK til 70 MNOK pr år. 70 MNOK er investeringsnivået som 

allerede er lagt inn langtidsbudsjettet for 2018 til 2019. I tillegg må en øke 

gevinstrealiseringen for nybygget i byggetrinn 1 med 5 MNOK. Med disse tiltakene kan en 

øke investeringene i byggetrinn 1 fra 1 300 MNOK til 1 750 MNOK i 2014 kroner. Rammen 

for selve nybygg-kroppen 2018-2020, vil fortsatt være 1 300 MNOK. Dernest må det foregå 

en nødvendig ombygging for resterende sum, før en kan sammenkoble nytt bygg med 

eksisterende bygningsmasse fullt ut. For ombyggingen/sammenkoblingen 2021-2023 har en 

beregnet 150 MNOK pr år, totalt 450 MNOK. Med utvidelse av byggetrinn 1 vil en måtte 

utsette byggetrinn 2 i 3 år til 2030.  

Alle gevinster satt opp i byggetrinn 1 skal tas ut i løpet av de tre første år etter innflytting i 

2020, med en hovedvekt på det første året. 

For 0 alternativet er det satt opp mulige gevinster i 2020 og 2040. Pga Foretakets økonomiske 

bæreevne, må også dette alternativet strekkes over hele tidsperioden fram til 2032, for å kunne 

bære de økonomiske kostnader som er beregnet.0 alternativet vil ha betydelige kostnader 

knyttet til midlertidige løsninger, stans og forstyrrelser i drift samt omkostninger knyttet til 

bemanning. Disse kostnadene er ikke fullt ut hensyntatt når den økonomiske gevinsten er satt 

opp for 0 alternativet. 
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1.2  Organisering  

 

I tråd med mandat for konseptfasen, startet en ut arbeidet med gevinstrealisering tidlig i fasen. 

 

Det ble besluttet i styringsgruppen (sak 21-15)at følgende gruppe skulle arbeide med vedtatte 

mandat: 

 

Laila Nemeth ( Prosjektdirektør) 

Pia Haukås ( Seniorcontroller) 

Olaf Lystad ( Seniorcontroller) 

Linh Thorsen ( Administrasjons sekretær - deltaker i gevinstrealiserings prosjekt HVIKT) 

Linda Lie(VO) 

Oddvin Næsse(TV) 

 

Gruppa har rapportert via prosjektdirektør på hvert styringsgruppemøte, samt at 

styringsgruppa har fått tilsendt alle referat fra arbeidet. Klinikkdirektørene har hatt som ansvar 

å forankre arbeidet ut i linjen og også gi innspill tilbake til gevinstrealiseringsgruppen. 

 

Klinikkdirektørene samt økonomidirektør har bidratt gruppen i ROS analysen som 

ligger vedlagt. 

 

Ledergruppa laboratoriet har deltatt på ROS analyse på deres tiltak. 

1.3 Mandat 

Arbeidsgruppen har arbeidet etter følgende mandat: 

 Identifisere mulige områder for gevinstrealisering knyttet til de ulike alternativ. 

 I den grad det er mulig sette opp målbare parametre for den enkelte gevinst, og 

påpeke hvilke tiltak/prosesser som er nødvendige for å oppnå gevinsten. 

 Gevinstrealisering skal være sak på alle styringsgruppemøter 

 Klinikkdirektørene har ansvar for å fortløpende forankre forslagene fra 

gevinstrealiseringsgruppa i egen klinikk 

1.4 Prosess 

Gruppa har arbeidet etter følgende prosess: 
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Prosessløp: 

1. Identifisere gevinster lagt inn i egen mal 

2. Tiltak som må iverksettes for å oppnå identifiserte gevinst 

3. Målsetting for gevinsten 

4. Hvordan skal gevinsten måles? 

5. Beregning av økonomiske gevinster 

6. Identifisere risikofaktorer for at gevinst ikke oppnås 

7. Foreta ROS analyse på identifiserte risikofaktorer 

8. Sette opp evt risikoreduserende tiltak 

9. ROS analyse etter risikoreduserende tiltak er iverksatt 

10. Iverksette nødvendige skisserte tiltak og evt. risikoreduserende tiltak for å oppnå gevinst 

til oppsatt tid 

 

 

 

2.0  Identifiserte gevinster, tiltak, mål og risikofaktorer 

2.1 Oversikt identifiserte gevinster  

Følgende gevinster er identifisert og forankra i styringsgruppa og organisasjon: 

 

 Økt aktivitet  

 Reduserte utgifter/endra bruk av ressurser 

 Økt kvalitet og pasientsikkerhet 

Identifisere 
gevinster og 

hvordan disse 
kan måles 

Identifisere 
interessenter 

Forankre 
eierskap 

Realisere 
gevinstene 

Dokumentere 
de realiserte 

gevinster 
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 Økt trivsel-redusert sykefravær 

 Mindre miljøbelastning 

 Bedre omdømme 

 

 

2.2 Oversikt over de identifiserte gevinster,tiltak, målsetting,måleparametre og 

risikofaktorer: 

 

Gevinst Tiltak for å oppnå 

gevinst 

Målsetting Hvordan skal 

gevinsten 

Måles? 

Risikofaktorer 

Økt 

aktivitet 

Mer avansert og 

effektivt utstyr 

Nye IKT løsninger 

 

Bedre heislogistikk 

 

Reduserte liggetider 

 

Endring fra innleggelse 

til dagkir/dagbeh og 

poliklinikk 

 

Økt aktivitet obspost 

Økes opp til 30 senger 

Flere pasienter snues i 

obspost 

 

Integrert modell 

psykiatri og somatikk- 

redusert ventetid tilsyn-

mer effektive forløp 

 

Klinisk sentermodell 

Bedre nærhet, logistikk 

og forløp 

 

Ny analysehall lab: 

2021: Oppstart av 

virusdiagnostikk.  

 

2022: Oppstart av 

allergianalyser.  

 

2023: Oppstart LAR 

analyser.   

Liggetider reduseres 

med 7 % til 2020 og 

16% til 2040 

 

Dagbeh 2020: 25 % 

økning 

2040: 68% 

Poliklinikk 

2020: 10% økning 

2040: 35 % 

 

75% av akutte innl 

opptil 1 døgn og 40% 

av akutte innl 1-2,9 

døgn skal innlegges 

obspost 

 

Øke fra 60 til 70 % 

som snues direkte fra 

obspost 

Måles opp mot 

foregående års faktiske 

tall: 

 

Liggedøgn 

 

Liggetider 

 

Poliklinikk 

 

Dagbeh/kir 

 

Utskriving til hjemmet 

fra obspost 

 

Reduserte ressurser ifht 

plan-ikke rett 

kompetansemix 

 

Ikke tatt i bruk mulige 

teknologiske løsninger 

 

Ikke tilfredstillende 

heisløsninger 

 

Ikke gjennomført 

planlagte tiltak : 

samhandl 

Obspost 

Kliniske senter 

Integrert modell 

 

Dersom en ikke får 

utvide med byggetrinn 2 

 

Ikke gjennomført OU 

prosess i forkant 

 

Tilstrekkelig 

legekompetanse i 

akuttmottak 

 

Ikke investert i ny 

nødvendig teknologi 
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Større tapperom for 

blodgivere: 

2021: Økt produksjon 

av erytrocyttkonsentrat 

og 

trombocyttkonsentrat.  

 

     

Redusert

e utgifter/ 

mer 

effektiv 

bruk av 

ressurser 

Integrert modell 

psykiatri og somatikk 

 

Avslutte eksterne 

leieavtaler lokaler 

 

Klinisk sentermodell 

Bedre nærhet, logistikk 

og  

Forløp 

Samdrift 

 

Sambruk av areal og 

utstyr 

 

Endring av innleggelse 

til observasjonspost 

Omstilling senger-

ressurser 

 

Endring av innleggelse 

til dagbeh/dagkir/pol-

omstille ressurser 

 

Universell utforming av 

rom-lettere å jobbe på 

tverrs av enheter 

 

Omstilling psyk til DPS 

2020: 2 % 

2040: 6% 

 

Omstilling somatikk 

samhandling 

Ø-hjelp sengene tas i 

bruk 100% 

 

Reduksjon 

sykehusinfeksjoner-

Antall årsverk skal 

ikke øke fram mot 

2020 

 

Økning i antall 

årsverk fram mot 2040 

skal ikke overstige 

11% 

 

Kostnader til 

leieavtaler eksternt 

skal reduseres 

 

Reduserte NPE 

utbetalinger knyttet til 

oppsatte tiltak 

 

Reduserte 

avtalekostnader med 

brannvesen knyttet til 

helikopterlanding ( 1,5 

mill) 

 

Reduserte utgifter til 

gjestepasienter 

 

Reduksjon av 

personell på 

laboratoriet 

Bruk av overtid 

 

Antall årsverk 

 

Reduserte 

leie/driftsutgifter til 

bygg 

utgifter til bygg 

 

Utskrivingsklare 

pasienter 

 

Reinnleggelser 

 

NPE utbetalinger 

direkte relatert til 

pasientsikkerhetsområd

ene 

 

% vis bruk av Ø-hjelp 

 

 

Ikke gjennomført 

planlagte tiltak : 

samhandl 

Obspost 

Kliniske senter 

Integrert modell 

 

Dersom en ikke får 

utvide med byggetrinn 2 

 

Ikke gjennomført OU 

prosess i forkant 

 

Dårlig midlertidig 

løsning psyk/BHM 

 

Ø-hjelp sengene får ikke 

100% virkning 

 

Ikke investert i ny 

nødvendig teknologi 
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reinnleggelser 

 

Gjennomføre 

pasientsikkerhetstiltak 

 

Reduksjon av 

gjestepasienter ved 

bedre omdømme 

 

Ny 

helikopterlandingsplass 

med selvslukkerutstyr 

og avslutning av avtale 

med brannvesen ved 

helikopterlanding. 

 

Bedre varelogistikk 

 

Felles automatisert 

prøvemottak med 

rørpost og 

transportrørordning for 

blodprøver 

                *slipper 

innscanning av alle 

prøver 

                *Slipper 

manuell sortering og 

fordeling av prøver 

                *Slippe 

forflytning av prøver 

mellom benk, sentrifuge 

og fordelingsstativ og 

videre til instrumentene 

                *Slippe 

manuell allokering av 

prøvematriale til andre 

prøverør 

                * bruke 

mindre tid til å rette opp 

feil/lete etter prøver 

fordi vi tar bort 

menneskelig 

feilkilde/manuelt 

arbeid.  

 

-Ta «hjem» flere 

analyser- øke 
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repertoaret 

                *bruker i dag 

mer enn 1 årsverk til å 

pakke og forsende 

prøvemateriale videre 

til andre sykehus. Dette 

kan reduseres siden 

volumet av prøver som 

skal sendes til andre 

sykehus avtar kraftig 

                *Kortere 

svartid pga ikke 

forsendelsestid 

-Automatisering av 

blodprodukter 

                * mindre 

manuelt arbeid, kortere 

arbeidsprosess.  

 

-Analysehall lab med 

automatisering av 

analysemaskiner-  

 

-Automatisering av 

utsæd av urinprøver og 

sårpensler (80% av alle 

prøver kan sås ut av 

robot) 

 

-Ta i bruk 

autovalidering og 

trådløse kontroller til 

valideringssystemet- gir 

bedre flyt 

     

Økt 

kvalitet 

og 

pasientsi

kkerhet 

Sengetun- bedre 

oversikt –nærhet og 

effektivitet 

 

Klinisk sentermodell 

-sammenhengende 

pasientforløp- de som 

eier hele forløp ligger 

samlokalisert 

 

Integrert modell 

psyk/soma 

Bedre samordna 

Bedre oversikt-nærhet 

og effektivitet 

 

Raskere tilsyn 

/avklaringer mellom 

soma/psyk 

 

Sammenhengende 

pasientforløp 

 

 

Bedre måloppnåelse 

mht pasientsikkerhet 

Antall fall 

 

Antall infeksjoner 

 

Antall Trykksår 

 

Bruk av sjekklister 

 

Antall suicid/overdoser 

 

Antall fristbrudd 

 

Antall korridorpasienter 

Ikke klarer å utnytte 

mulighet for 

samhandling på tverrs 

 

effekten med  

samhandlingsreformen 

uteblir 

 

Dårlig midlertidig 

løsning psyk/BHM 

 

Ikke gjennomført 

planlagte tiltak : 
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tjenester – mer effektive 

forløp 

 

Gode tilpassa lokaler og 

utstyr til 

pasientbehandling 

Som gir: forutsigbarhet, 

oversikt,effektiv 

pasientbeh, kontinuitet, 

kvalitet 

 

Behandle flere-og 

redusere ventetid 

 

Redusere 

sykehusinfeksjoner pga 

bedre tilpasset bygg/avd 

 

Ta i bruk ny teknologi 

som understøtter 

pasientsikkerheten 

 

 

og kvalitet 

 

Reduserte ventetider 

og fristbrudd 

 

Økt brannsikkerhet 

 

Bedre 

pasienttilfredshet 

 

Mindre 

Pasientskader/avvik/kl

agesaker 

 

Færre 

korridorpasienter 

 

Reduserte antall 

sykehusinfeksjoner 

 

Ventetider 

 

Måloppnåelse ifht 

Kreftforløp 

 

Pasienttilfredshetsunder

søkelser 

 

Antall 

Pasientskader/avvik/kla

gesaker 

 

 

 

samhandl 

Obspost 

Kliniske senter 

Integrert modell 

 

 

Ikke gjennomført OU 

prosess i forkant 

 

At vi ikke klarer 

overgangen til økt 

dagbeh/pol på en 

tilfredstillende måte 

 

 

 

     

Økt 

trivsel – 

redusert 

sykefrav

ær 

Bedre ergonomi-bygg 

og utstyr-reduserte 

arbeidsrelaterte skader 

 

Bedre tilpassa lokaler 

Bedre fysiske 

løsninger/plassforhold 

 

Sengedekning ifht 85% 

belegg-og bruk av 

obspost-mindre 

overbelegg 

 

Universell utforming av 

rom- lettere å finne 

fram 

 

Nye bygg – estetikk-

trivsel-helse  

 

 

Reduserte 

arbeidsrelaterte skader 

 

Bedre fysiske 

løsninger/plassforhold 

 

Mindre overbelegg 

 

Økt trivsel 

 

Redusert sykefravær 

 

Flere søkere til ledige 

stillinger  

Reellt sykefravær fra 

foregående år 

 

Antall søkere på 

stillinger 

 

Antall arbeidsrelaterte 

skader i synergi 

 

HMS 

undersøkelsen/kulturmå

ling 

 

Bruker ikke det nye 

utstyret/areal som 

planlagt 

 

Legger ikke om 

driftsform og samarbeid i 

tråd med planer 

 

OU prosesser ikke 

gjennomført 

 

Dårlig midlertidig 

løsning psyk/BHM 

Mindre 

miljøbela

stning 

Tilrettelegge for 

gjenvinning og 

kildesortering 

Redusert 

energiforbruk 

(ihht delrapport 2) 

Levert energi pr m2 

oppvarmet BRA  i  

bygg skal ikke 
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Følge myndighetskrav 

ifht nybygg og 

renovering og tilstrebe 

oppfyllelse av 

momenter i delrapport 2 

 

Etablere et 

klimaregnskap og en 

miljøplan for det valgte 

byggealternativ 

 

Igangsette prosess med 

tanke på å redusere 

behov for 

ansatteparkering 

 

Innføring av 

elektroniske system-

redusere papirbruk 

 

Redusert rive og 

bygningsavfall- 

(ihht delrapport 2) 

 

Redusert 

klimagassutslipp/miljø

belastning 

(ihht delrapport 2) 

 

overstige : 

 

Energikarakter A: 

Lavere enn 179 

kWh/m2  

 

Energikarakter B: 

Lavere enn 268 

kWh/m2  

 

Energikarakter C: 

Lavere enn 358 

kWh/m2  

 

Energikarakter D: 

Lavere enn 416 

kWh/m2  

 

Energikarakter E: 

Lavere enn 475 

kWh/m2  

 

Energikarakter F: 

Lavere enn 713 

kWh/m2 

 

80% av byggemateriala 

skal kunne gjenvinnes  

 

Klimagassregnskapet 

skal vise en reduksjon 

av utslipp 

 

Økning i antall ansatte 

som benytter alternative 

transportmuligheter(bus

s, sykkel, samkjøring)til 

og fra arbeid.  

     

Bedre 

omdømm

e 

Bedret 

parkeringsforhold 

-noe økning 

-grønne transportalt 

-fordeling 

pasienter/ansatte 

 

Nye teknologiske 

løsninger ex 

Mer tilfredstillende 

parkeringsløsning 

særlig for pasienter og 

besøkende 

 

Gode system for 

pasienthåndtering som 

pasientene er tilfredse 

med 

 Dårlige midlertidige 

løsninger psyk/BHM 

 

Parkeringsforhold i 

byggeperiode 

 

Ikke tar i bruk /ikke 

brukervennlig ny 

teknologi 
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mottaksystem 

 

Reduserte ventetider 

 

Klinisk sentermodell-

samlet forløp-tilbud 

samlet 

 

Nye bygg – estetikk-

trivsel-helse 

 

Integrert modell 

psykiatri og somatikk- 

motarbeider fordommer 

 

God skilting 

God heiskapasitet 

Tilgjengelige trappealt 

 

 

Rask og effektiv 

pasientbehandling 

 

Gode oversiktelige 

bygg som er lette å 

finne fram i 

 

Gode resultater ifht 

kvalitet og 

pasientsikkerhet 

 

Ikke klarer å 

omstille/optimalisere 

drift og øke aktivitet 

 

Ikke gjennomfører 

oppsatte OU prosesser 

 

Ikke gjennomført gode 

nok 

skilting/heistiltak/trappea

lternativ 

 

 

 

 

 

3.0  Beregning av økonomiske gevinster 

Gruppa har gjennomgått alle gevinster og beregninger, og identifisert følgende økonomiske 

gevinster som også er forankret i styringsgruppe og organisasjon: 

 

 Reduserte liggetider somatikk 

 Redusert sykefravær 

 Redusert/endra bruk av bemanning 

 Økt aktivitet 

 Reduserte leieutgifter 

 Reduserte driftsutgifter helikopterdekket 

 Reduserte gjestepasienter, kreft 

 Omstilling psykiatri 

 

 

 

De økonomiske gevinster knyttet til disse områdene ble deretter analysert og beregnet som 

følgende: 
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3.1 Reduserte liggetider somatikk 

Her har en tatt utgangspunkt i følgende forutsetninger som er lagt i vedtatte 

Hovedfunksjonsprogram(HFP): 

 

• Effekt av etablering av 30 obs-post senger (nord alternativet) 

• Effekt av etablering av 20 obs- post senger (byggetrinn 1) og ytterligere 5i 

byggetrinn 2 (vest alternativet) 

• Effekt av etablering av 15 obspostsenger i 0 alternativet. 

• Omstilling til økt poliklinikk og dagbehandling (vil vanskelig 

gjennomføres i 0 alt) 

• Samhandlingsreformen 

• Reduksjon i utskrivningsklare pasienter 

• Mer effektiv pasientbehandling (vil vanskelig gjennomføres i 0 alt) 

Da det er lagt opp til halvparten så mye nybyggareal i 0 alternativet som i de to andre 

alternativ, har vi tatt utgangspunktet i 15 senger obspost i 0 alternativet med halv gevinst ifht 

nordalternativet (se oppsummering økonomiske gevinster) 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Gevinst liggetid 2014 - 2020 Antall døgn Pris pr døgn Sum Effektiv gevinst Nord Vest Nullalternativ

Overførsel til dagbeh. og pol. 1 375                 3 500                  4 812 500           -                             
Overført til OBS-post og utskrevet fra OBS 

post 3 375                 3 500                  11 812 500        11 812 500              x x 50 %

Effekt av samhandlingsreformen 1 246                 3 500                  4 361 000           -                             

Utskrivningsklare pasienter 1 999                 3 500                  6 996 500           6 996 500                 x x x

Reduksjon liggedager pga. mer effektiv 

pasientbehandling (7 %) 5 185                 3 500                  18 147 500        18 147 500              x x

Sum gevinst liggetid 13 180              36 956 500        36 956 500              

Gevinst liggetid 2014 - 2040 Antall døgn Pris pr døgn Sum Effektiv gevinst Nord Vest Nullalternativ

Overførsel til dagbeh. 1 736                 3 500                  6 076 000           -                             
Overført til OBS-post og utskrevet fra OBS 

post 4 979                 3 500                  17 426 500        5 614 000                 x x 50 %

Effekt av samhandlingsreformen 4 771                 3 500                  16 698 500        12 337 500              x x x

Utskrivningsklare pasienter 2 715                 3 500                  9 502 500           2 506 000                 x x x

Reduksjon liggedager pga. mer effektiv 

pasientbehandling (16 %) 14 624              3 500                  51 184 000        33 036 500              x x
-                       

Sum gevinst liggetid 28 825              100 887 500      53 494 000              
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3.2 Redusert sykefravær 

Her har en tatt utgangspunkt i reduksjon i sykefravær i vest alternativ med 1 %.  

I nord alternativ er gruppens vurdering at reduksjon ikke kan legges til grunn, da store deler 

av psykisk helsevern på Haugalandet vil bli berørt av flyttekabal og midlertidige løsninger. 

0 alternativet vil kreve store midlertidige løsninger, rokader av funksjoner samt store 

forstyrrelser på drift over en lang tidsperiode.  Det er derfor ikke lagt opp gevinster ifht 

redusert sykefravær i 0 alternativet. 
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3.3 Redusert/endra bruk av bemanning 

 

Her har en lagt til grunn etablering og flytting av korttidspas/personell fra ordinære 

sengeposter til ny obs-post 30 obs-post senger i nord alternativet og 20 obs-post senger i vest 

alternativet, med økning til 25 obs-post senger 2030 i vest alternativet.I 0 alternativet er det 

stipulert en mulighet for å øke obsposten til 15 senger. I tillegg har en lagt inn en 

effektiviseringsgevinst knyttet opp til nytt bygg og nytt utstyr på laboratoriet. I 0 alternativet 

har en beholdt samme gevinst som for de andre alternativ mht gevinster knyttet opp mot nytt 

utstyr, men vil ikke kunne garantere et større areal til laboratoriet.Vi har derfor valgt å halvere 

gevinsten knyttet til bemanning i 0 alternativet. 

 

 

 3.3.1 Etablering av obspost 
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 3.3.2 Effektivisering laboratoriet 

Da hele laboratoriet flytter inn i nybygg i byggetrinn 1 i vest , er hele gevinsten knyttet 

opp til effektivisering  lagt til byggetrinn 1. I nordalternativet legges denne gevinsten til 

byggetrinn 2 da laboratoriet flytter over i nybygg. I nullalternativet legges også denne 

gevinsten til byggetrinn 2. Bemanningsgevinsten er halvert i 0 alternativet. (Se 

oppsummering økonomiske gevinster) 

Effektiviseringen er knyttet opp til følgende forhold: 

 Felles automatisert prøvemottak med rørpost og transportrørordning for 

blodprøver 

 Ta «hjem» flere analyser- øke repertoaret 

 Automatisering av blodprodukter 

 Analysehall med automatisering av analysemaskiner-  

 Automatisering av utsæd av urinprøver og sårpensler (80% av alle prøver kan 

sås ut av robot) 

 Ta i bruk autovalidering og trådløse kontroller til valideringssystemet- gir bedre 

flyt 

 Ta bort et valideringstep av bioingeniør med innføring av automasjon 

 Jobbgliding.  

 

 

10 % reduksjon bemanning Laboratoriet 2020 

 
    

Effekt 2020 
10 % 

reduksjon 
Snitt lønn 

bioingeniør Sum Gevinst 

Bemanning                  5,5           545 672           3 001 195  

        

Sum         3 001 195  

 

3.4 Økt aktivitet 

3.4.1 Overføring av pasienter fra døgn til poliklinikk/dagbeh 

Ingen økonomisk gevinst er identifisert her på overføring av pasienter fra inneliggende til 

poliklinikk/dagbehandling, se beregninger under: 
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3.4.2 Økt aktivitet ved laboratoriet 

Økt aktivitet knyttet til at hele laboratorimedisin kommer over i nybygg er knyttet opp 

mot følgende element: 

 Ny analysehall 

 Større tapperom for blodgivere 

I vestalternativet tas gevinsten ut i byggetrinn 1, og i nordalternativet tas gevinsten ut i 

byggetrinn 2. Nybyggdelen i 0 alternativet er halvert ifht i de andre alternativ, og det kan 

derfor ikke garanteres like stort areal til laboratoriet. Gevinsten er her derfor halvert.(Se 

oppsummering økonomiske gevinster) 
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3.5 Reduserte leieutgifter 

 

Her har vi lagt til grunn avslutning av ekstern leieavtale på Kyvik bygget, Kirkegata og 

Breidablikkgata. Funksjoner lagt i disse skal da flytte inn i renoverte M blokk rett etter 

byggetrinn 2. Da en har måtte ta ut 130 mill. av renoveringspotten i nord alternativet for å 

tilfredsstille kommunens krav om parkeringsplasser under bakken som erstatning for 

parkeringsbygget, er denne gevinsten kun lagt inn i vest alternativet. 

I 0 alternativet vil en måtte leie store areal under ombygging/bygging,og en kan derfor ikke 

legge inn noen gevinst på dette. 

 

 
 

 

 

3.6 Reduserte driftsutgifter helikopterdekket 

 

Behov og muligheter for helikopterdekket er nå under utredning. I vest alternativet vil en 

enten kunne oppgradere dagens helikopterdekke eller bygge nytt. Det vil være midler til dette 

i byggetrinn 2. I nord alternativet er signalene er at det vil bli utfordrende å få til en 

landingsplass på ny bygningsmasse, samt at en har lite økonomisk handlingsrom i byggetrinn 

2.  

Gevinsten  er knyttet opp til at en ved oppgradering av helikopterlandingsplass vil få redusert 

behov for egen avtale med brannvesen som i dag (ca 1,5 mill årlig). Pga den store 

Økning aktivitet

Effeket 2020-2023 Antall

Snitt inntekt 

pr analyse 2021 2022 2023 Sum Gevinst

Virusdiagnostikk 30 000           30                    900 000            900 000             

Allergianalyser 5 000             50                    250 000            250 000             

LAR-Analyser 40 000           80                    3 200 000         3 200 000          

Økt erytrocyttkons./trombocyttkons 50 000               

Økt varekost -2 200 000        

Sum      2 200 000 
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usikkerheten med nordalternativets løsning både mht mulighet og økonomi, har vi avventet 

med denne gevinsten på dette alternativet. 

Det er ikke lagt inn nytt helikopterdekke i beregning av 0-alternativet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 Reduserte gjestepasienter, kreft 

 

Ingen økonomisk gevinst er identifisert her, se beregninger under: 
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3.8 Omstilling psykiatri 

 

Her har vi lagt følgende til grunn: 

 

3.8.1 Vest alternativet og 0 alternativet byggetrinn 1: 

 

• Omstilling til DPS fra alderspsyk. 

• Generell liggetidsreduksjon 7 % (3,5 % for 0 alternativet pga seinere innflytting i 

nye lokaler pga driftspåvirkning og rokader ) 

 

 
 

 
0 alternativet medtas halverte gevinster (se oppsummering økonomiske gevinster) 

 

3.8.2 Nord alternativet byggetrinn 1: 

 

• Omstilling til DPS fra alderspsyk. 
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• Generell liggetidsreduksjon 7 % 

• Full effekt av omstilling Rus til DPS  

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

3.8.3 Vest alternativet og 0 alternativet byggetrinn 2: 

 

• Omstilling til DPS fra alderspsyk. 

• Generell liggetidsreduksjon 16 % (8% for 0 alternativet pga seinere innflytting i 

nye lokaler pga driftspåvirkning og rokader ) 

• Full effekt av omstilling Rus til DPS 
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0 alternativet medtas halverte gevinster (se oppsummering økonomiske gevinster) 

 
 

 

 

3.8.4 Nord alternativet byggetrinn 2: 

 

• Omstilling til DPS fra alderspsyk. 

• Generell liggetidsreduksjon 16 % 
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3.9 Samla økonomiske gevinster 

 

Ut ifra alle delelementer i foregående punkt skissert over kommer en til følgende samla 

økonomiske gevinster: 

 

 

 
 

Merk at den store påvirkning på drift over en lang tidsperiode, og dertil store kostnader  ikke 

er tatt med fullt ut i gevinstberegningen av 0 alternativet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Økonomiske gevinster Nord 1 Vest 1 Nullalt.1 Nord 2 Vest 2 Nullalt.2 Nord Vest Nullalt.

Liggetid somatikk 36 956 500      36 956 500      12 902 750      16 537 500      16 537 500      4 747 750        53 494 000       53 494 000      17 650 500      

Sykefravær -                   5 773 134        -                   -                   -                    5 773 134        -                   

Bemanning; sengepost vs. obs-post 3 547 073        2 396 992        1 773 536        -                   599 248           -                   3 547 073         2 996 240        1 773 536        

Aktivitet -                   -                   -                   -                   -                    -                  -                   

Reduksjon leieutgifter -                   -                   -                   1 704 580        -                    1 704 580        -                   

Reduserte kostnader utrykning 

brann, helikopter -                   -                   -                   1 500 000        -                    1 500 000        -                   
Reduserte gjestepasientkostander, 

kreft dagbeh.(10%) -                   -                   -                   -                   -                   -                    -                  -                   

Omstilling psykiatri 2 377 242        2 043 640        1 201 106        5 140 677        5 474 280        1 791 035        7 517 919         7 517 919        2 992 141        

Effekt laboratoriet 5 201 195        5 201 195        3 700 598        5 201 195         5 201 195        3 700 598        
-                   -                   

Sum 42 880 815kr   52 371 461kr   15 877 392kr   26 879 372kr  25 815 608kr   10 239 383kr   69 760 187kr    78 187 068kr  26 116 775      

2014-2020 2020-2040  Total effekt 2014-2040
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4.0 Risiko og sårbarhetsanalyse knyttet opp til realisering av gevinstene i 

byggeprosjektet. 

Det er gjennomført en ROS analyse knyttet til de identifiserte gevinster og risikofaktorer.  

 

4.1  Deltakere:  

 

Anne H Bjøntegård ( Klinikkdir Med.servise klinikk) 

Berit Haaland( klinikkdir medisin og kir klinikk) 

Kenneth Eikeset(Klinikkdir Psykisk helsevern) 

Jan Håvard Frøyland(Økonomidirektør) 

Leif T Alvestad(Direktør internservise) ikke møtt 

Pia Haukås(Seniorcontroller) 

Olav Lystad(Seniorcontroller) 

Linh Thorsen(adm sekretær-deltaker gevinst KULE prosjekt) 

Linda Lie(verneombud) 

Oddvin Næsse(tillitsvalgt) ikke møtt 

Anna M Tveita samt funksjonsledere lab på ROS laboratoriet 

 

4.2 Oppsummering rosanalysen 

 

Rosanalysen identifiserte følgende risikofaktorer som skåret på gult fra 6-9(se vedlagte 

risikomatrise for å se alle områder) Alle punkter som ble vurdert kan sees i vedlegget. 

  

Nedenfor framstilles kun de risikofaktorer som skåret fra 6 og oppover. Til disse 

risikofaktorene som ble skåret fra 6 og oppover, ble det satt opp risikoreduserende tiltak samt 

ansvarlig for tiltak og tidsperiode. 

Følgende 5 risikofaktorer er identifisert som vil ha særlig betydning for om vi klarer å oppnå 

de identifiserte mulige gevinstene ( Økt aktivitet, Reduserte utgifter/endra bruk av ressurser, 
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Økt kvalitet og pasientsikkerhet, Økt trivsel-redusert sykefravær, Mindre miljøbelastning, 

Bedre omdømme): 

 

Risikofaktor 

Angi 
verdi 
for 
sanns
ynligh
et 

Angi 
verdi 
for 
konse
kvens 

Risiko 

(sk) 
Tiltak Ansvarlig Tidsfrist 

Utf
ørt 

1. Ikke tilstrekkelige 
ressurser/rekruttering i 
tråd med 
HFP(hovedfunksjonsprogr
ammet) 

3 2 6 Ta ut effekten av andre 
prosesser, stram 
økonomistyring 

Lederlinja Før 
innflytting 
byggetrinn 
1 

 

2. Ikke fått gjennomført 
planlagte tiltak ifht 
omstilling og 
effektivisering i tråd med 
plan 

2 3 6 Forankring i lederlinja, gode 
og forutsigbare tidsplaner 
for prosessen, god 
involvering ,fokus på å ta ut 
effekter underveis- 
rapportering 

Prosjekt og 
lederlinje 

Før 
innflytting 
byggetrinn 
1 

 

3. Dårlige midlertidige 
løsninger(Nordalt) 

3 3 9 God planlegging og 
forberedelse av  
midlertidige løsninger. 
Gjøres en grundig ROS 
analyse med 
risikoreduserende tiltak. 

Prosjekt og 
lederlinje 

Før 
innflytting 
byggetrinn 
1 

 

4. Effekten av 
samhandlingsreformen 
uteblir 

2 3 6 Gode samarbeidsmøter 
med kommunene, utarbeid 
prosedyrer for samhandling 
og gjøre disse kjent, 
opprettholde fokuset, særlig 
fokus på ø hjelpsengene og 
øke bruk. Forebyggende 
tiltak. 

Lederlinja 
og 
samhandlin
gsenhet 

Før 
innflytting 
byggetrinn 
1 

 

5. Medarbeidere kan ikke 
frigis til å medvirke 
i/fokusere på prosessene 
knyttet til nytt bygg/OU 

2 3 6 Prioritering, tidlig klare 
bestillinger, forutsigbare 
prosesser og tidsplaner 

Lederlinja Fortløpend
e 

 

6. Ikke anskaffet nytt 
nødvendig utstyr/teknologi 
(laboratoriet) 

2 3 6 Sikre gode planlegging og 
innkjøpsprosesser 
Befaring på andre moderne 
avd 
Ta i bruk LEAN metodikk 
Sikre de 
ressursbesparende utstyret 
Sikre en god OU prosess 
som gir tillit til at teknologi 
kan erstatte noe 
menneskelige ressurser 

Prosjekt og 
lederlinje 

Før 
innflytting  

 

  

Disse risikofaktorer må følges opp særlig gjennom de planlagte 

organisasjonsutviklingsprosessene (OU) som er knyttet til ByggHgsd2020 samt i lederlinja 

gjennom prosessen. 


