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Haugesund, 18.03.16      
Helse Fonna HF   
 
Kjell Arvid Svendsen    
Styreleiar 
 
 
 
 



SAKLISTE   UNDERLAG 
 
Sak  009/16   Godkjenning av innkalling og dagsorden  Vedlagt 
Sak  010/16   Godkjenning av protokoll  Vedlagt 
Sak  011/16   Administrerande direktør si orientering  Vedlagt 
Sak  012/16   Årsmelding og årsrekneskap Helse Fonna HF  Vedlagt 
Sak  013/16   Rapport frå verksemda  Vedlagt 
Sak  014/16   Konseptrapport Haugesund sjukehus  Vedlagt 
Sak  015/16   Styringsdokument Helse Fonna HF 2016  Vedlagt 
Sak  016/16  Særavtalar til tenesteavtale nr. 4 om kommunale  Vedlagt 
  øyeblikkeleg hjelp døgntilbod 
 
Sak  017/16  Eventuelt 
 Skriv og meldingar  Vedlagt   
 
 
Unnateke offentlegheit jf. Lov om helseføretak § 26a, 4. ledd    
 
Sak  018/16  Forhandlingsfullmakt for lønnsoppgjeret 2016 
 
 
 
 



 

    
 

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I 
HELSE FONNA HF 
 

 

STAD: Haugesund sjukehus Møterom Føretaksleiing 6.etg.   
MØTETIDSPUNKT: 29.01.16, Kl. 09.00-13.00   

Styremøte var ope for publikum og presse  

 

DELTAKARAR FRÅ STYRET  
 
Kjell Arvid Svendsen  Styreleiar  
Brian Bjordal  Nestleiar  
Solfrid Borge  Medlem  
Gunnar Birkeland  Medlem  
Hilde Brit Christiansen Medlem deltok via LYNC  
Liv Kari Eskeland  Medlem  
Nina Budal  Medlem  
Kjetil Andre Våge  Medlem  
Helge Espelid  Medlem  
Pål Osjord Midbøe  Medlem  
   
 
FORFALL FRA STYRET  
 
  
 
 
DELTAKARAR FRÅ ADMINISTRASJONEN  
    
Olav Klausen  Administrerande direktør  
Margareth H. Langebro Kommunikasjonssjef  
Ingebjørg Kismul  Administrasjonssjef 
 
Jan Håvard Frøyland  Økonomisjef 
Laila Nemeth  Prosjektdirektør Bygg Haugesund 2020  
  
 



 

    
 

 
SAKLISTE    UNDERLAG 
 
Sak 001/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden  Vedlagt 
Sak  002/16 Godkjenning av protokoll 21.12.15   Vedlagt  
Sak 003/16 Administrerande direktør si orientering  Vedlagt 
Sak 005/16 Risikorapportering ved årslutt 2015   Vedlagt 
Sak 006/16 Årleg melding Helse Fonna HF 2015   Vedlagt 
Sak 007/16 Særavtale til tenesteavtale nr.4 om kommunalt  
  øyeblikkeleg hjelp døgntilbod   Vedlagt 
    
 
Saker til orientering:  
Sak 004/16 Konseptrapport Haugesund sjukehus  Vedlagt  
  
 
Sak 008/16 Eventuelt 
  Skriv og meldingar   Vedlagt 
 
 
 
 
 
Sak 001/16  Godkjenning av innkalling og dagsorden  
 
Vedtak [samrøystes] 
 
Innkalling og dagsorden ble godkjent   
 
Sak 002/16  Godkjenning av protokoll frå styremøte 21.12.16 
 
Vedtak [samrøystes] 
 
Styret godkjente og signerte protokoll frå styremøte 21.12.15 
 
Sak 003/16  Administrerande direktør si orientering 
 
 
 
    
 

1. Status kvalitet og økonomi   



 

    
 

Administrerande direktør orienterte om at tal fristbrot i Helse Fonna er redusert i forhold til 
desember 2015. Det har vært en god utvikling gjennom året 2015. Ventetida er pr. 29.01.16  56 
dagar. Tal  korridorpasientar varierer. Regnskapet er ikkje lukka. Prognosen for 2015 er pr. dags 
dato satt til 38,5 millionar kroner. 
    

2. Riving av bustader 
Administrerande direktør orienterte om at det er planlagt å rive to bustadar ved Valen 
sjukehus. 
 

3. Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker 
Administrerande direktør orienterte.  

 
4. Oversikt over høyringar 

Viste til notat  
 
5. Utvikling personellkategoriar 

            Viste til notat  
 

      6. Orientering om relevante lover, forskrifter og myndighetskrav 
 Vedlagt 

 
Vedtak [samrøystes] 
 
Styret tok meldingane til orientering 
 
 
Sak  004/16  Konseptrapport Haugesund sjukehus 
Oppsummering 
 
Administrerande direktør innleia med å takke alle som har delteke i prosessen «Bygg Haugesund 
2020». Det er eit stort stykke arbeid som er utført og prosessen er framfor oppsett tidsplan.  
 
Prosjektdirektør Laila Nemeth leia gjennomgangen av Konseptrapport Helse Fonna HF , Haugesund 
sjukehus. 
 
Konsulentane  Anne Poulsen frå OEC, Michael Ramm Østgaard frå  Momentum arkitekter og Kaare 
Kleven frå Sweco hadde ei gjennomgang av rapporten kapittel for kapittel, og svarte ut spørsmål 
undervegs.  
 
Styret diskuterte rapporten og prosessen. Konsulentane svarte ut spørsmål om mellom anna 
befolkningsframskriving (SSB) og implementering av IKT i prosjektet. Styret påpeika viktigheita av 



 

    
 

formelle drøftingar med tillitsvalde i prosessen.  
 
Styret la vekt på  medarbeidarinvolvering og at usikkerhet og risikoanalyser blir følgt  tett opp i den 
vidare prosessen. Prosjektet må forankrast  i heile føretaket.  
 
Administrerande direktør gjorde greie for vidare prosess, endeleg konseptrapport er tenkt lagt 
fram for styret for avgjerd i april 2016. 
 
Vedtak [samrøystes] 
 

1. Styret i Helse Fonna HF tar konseptrapporten til orientering 
2. Styret i Helse Fonna HF ber administrerande direktør sende konseptrapporten til 

ekstern kvalitetssikring (KSK) før endeleg handsaming 
 

Sak 005/16 Risikorapportering ved årslutt 2015 
 
Oppsummering 
 
Føretaksgruppa i Helse Vest har etter pålegg i oppdragsdokument og styringsdokument sidan 2009 
gjennomført regelmessig systematisk overordna risikostyring. Risikostyringa er gjennomført i tråd 
med retningslinjer for risikostyring i Helse Vest som blei utforma i 2008, og som har blitt revidert 
årleg etter dette. 
 
Styret i Helse Vest RHF vedtok 04.02.15 i sak 9/15 tre felles styringsmål med delmål for 
risikostyring for sjukehusføretaka i Helse Vest for 2015. Det første styringsmålet er definert med 
utgangspunkt i Program for pasienttryggleik i Helse Vest 2013-2017, der målet er å halvere talet på 
skadar som kan unngåast innan 2017. Styringsmål nummer to er definert med utgangspunkt i 
forventa satsing på rus og psykisk helsevern. Styringsmål nummer tre er definert med bakgrunn i 
føringar i oppdragsdokument frå Helse- og omsorgsdepartementet og protokoll frå føretaksmøtet 
2015, om redusert venting på helsehjelp og auka effektivitet i sjukehusa. 
 
Dei styringsmåla som Helse Fonna har valt i tillegg er:  
 

1 Pasientar skal ha tilgang til diagnostikk, behandling og omsorg av høg kvalitet 
2 Helse Fonna skal halde budsjettet for 2015 
3 Arbeidstakar skal så langt som råd, vere verna mot vald, truslar og uheldige belastningar 

som følgje av kontakt med andre 
 
Ved årsslutt 2015 er det 9 risikoelement i grøn sone, 19 risikoelement i gul sone og 1 risikoelement 
i raud sone. Av 29 risikoelement har 13 risikoelement redusert risiko, 14 risikoelement same risiko 
og 2 risikoelement auka risiko sidan førre rapportering. 
 



 

    
 

Dei to risikoelementa som har auka risiko sidan førre rapportering er: 
2.4.4 A Aktivitetsvekst er høgare innanfor somatikk enn psykiatri og rus  
2.4.4 B Det er høgare årsverk vekst innanfor somatikk enn innanfor psykiatri og rus. 
 
Det er rapportert til eigar i årleg melding om føretakets arbeid med risikostyring. 
 
Vedtak [samrøystes] 
 
Styret i Helse Fonna HF tar risikorapportering ved årsslutt 2015 til etterretning.  
 
 
Sak 006/16 Årleg melding Helse Fonna HF 2015 
 
Oppsummering 
 
Helseføretaka skal sende ei årleg melding til Helse Vest RHF. Denne meldinga skal vere eit underlag 
for Helse Vest RHF si melding til Helse- og sosialdepartementet. Det skal rapporterast på alle krav i 
styringsdokumentet. På bakgrunn av styringsdokumentet sender Helse Vest RHF ut ein mal som 
gjer grunnlag for utforminga av årleg melding. 
 
Vedtak [samrøystes] 

Styret i Helse Fonna HF godkjenner årleg melding 2015 med dei endringane som framkom i møtet. 

 
Sak 007/16 Særavtale til tenesteavtale nr.4 om kommunalt øyeblikkeleg hjelp døgntilbod 
 
Oppsummering 
 
Saken gjeld godkjenning av særavtale knytt til tenesteavtale 4, «Avtale om kommunen sitt tilbod om 
døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp» med Tysnes kommune. 
 
Kommunar og regionale helseføretak pliktar å inngå samarbeidsavtalar som skal sikre at pasientar 
og brukarar får eit heilskapleg tilbod om helse- og omsorgstenester jf. helse- og omsorgstenestelova 
§ 6-1 og spesialisthelsetenestelova § 2-1 e. Helse Vest RHF vedtok i styremøte den 7.12.2011 å 
delegere til helseføretaka å inngå avtalar og vere part i desse. Helse Fonna HF har inngått 12 
tenesteavtalar med kvar av kommunane i opptaksområdet. Avtalane vart handsama av styret i sak 
05.12 og sak 51.12. Samarbeidsavtalane utgjer rammene og grunnlaget for vidare samhandlinga 
mellom kommunale helse- og omsorgstenester og Helse Fonna HF. 



 

    
 

 
Vedtak [samrøystes] 
 

1. Styret i Helse Fonna HF godkjenner særavtale knytt til tenesteavtale nr. 4 om kommunalt 
øyeblikkeleg hjelp døgntilbod i tråd med framlegget for Tysnes kommune. 

 
2. Styret gir administrerande direktør fullmakt til å signere avtalen etter styregodkjenning. 

 
3. Signert avtale skal sendast Helse Vest RHF. 

 
 
Sak 008/16 Eventuelt 
 
Skriv og meldingar 
 
Følgjande skriv og meldingar var sendt ut til styret: 

• Årsplan 2016 for styret i Helse Fonna HF 
• Fråsegn frå Odda kommunestyre 17.desember 2015 om evaluering av Folgefonn DPS 
• Fråsegn frå Odda kommunestyre 17.12.15: Hald oppe medisinsk og kirurgisk akuttberedskap ved 

Odda Sjukehus ! 
• Uttale: Hardangerrådet vil sikra lokalsjukehusa i distrikta og krev at Odda sjukehus vert 

oppretthalde med akuttkirurgi. 
• Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 21.09.15 
• Brev frå Klagenemda for offentlige anskaffelser. Avvisningsbeslutning i klagesak. 
• Brev frå Helse Vest datert 16.12.15 Reduksjon av driftskredittramma som følgje av redusert 

pensjonspremie 
• Brev frå Helse Vest datert 18.12.15 Omgrupperingsproposisjon – utbetaling av midler 
• Brev frå Helse Vest datert 04.01.16 Langtidsbudsjett 2017 - 2021 

           
 
 
 
 
 
 
  



 

    
 

 
Ref. Ingebjørg Kismul  

 
04.02.2016  
 
 
 
 
 

Kjell Arvid Svendsen Styreleiar 

Brian Bjordal 
 

Nestleiar 

Liv Kari Eskeland Medlem 

Hilde Brit Christiansen Medlem 

Gunnar Birkeland Medlem 

Solfrid Borge 
 

Medlem 

Nina Budal  Medlem 

Pål Osjord Midbøe Medlem 
 

Kjetil Andre Våge Medlem 

Helge Espelid  Medlem 
 
 

 



 

STYRESAK  
  
 
GÅR TIL: Styremedlemmer    
FØRETAK: Helse Fonna HF   
 
DATO: 18.04.16   
FRÅ:  Administrerande direktør  
SAKSHANDSAMAR: Olav Klausen   
SAKA GJELD: Administrerande direktør si orientering                  
 
ARKIVSAK:    
STYRESAK: 011/16   
 
STYREMØTE: 04.04.16   
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK    
 
Styret tek meldingane til orientering   
    

1. Rapportering tilsynssaker   
 Vedlagt    

 
2. Oversikt over aktuelle høyringar 
 Vedlagt 
 
3. Grønt sjukehus 

Vedlagt 
 
       4. Turnover – medarbeidarkategoriar 
 Vedlagt 
 
      5. Prosjektdirektiv. Odda og Stord sjukehus i lys av føringane i nasjonal helse- og      
 sjukehusplan 
 Vedlagt 
 
      6. Barnehage 
           Orientering i møtet 
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NOTAT  
 
  
GÅR TIL:   Styremedlemmer     
FØRETAK:   Helse Fonna HF      
  
DATO:   18.03.2016       
FRÅ:    Administrerande direktør    
SAKSHANDSAMAR:  Ingebjørg Kismul    
 
SAKA GJELD:  Rapportering tilsyn frå 13.01.16 til 09.03.16   
 
ARKIVSAK:      
STYRESAK:   011/16     
 
STYREMØTE:  04.04.2016     
 
Administrerande direktør si orientering pkt. 1   
 

 

Vedlagt er oversikt over tilsyn i Helse Fonna HF frå 13.01.16 til 09.03.16 
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ANDRE TILSYNS- OG KLAGEORGAN:  
 

 

MYNDIGHEITS-
ORGAN 

HELSE-
FØRETAK 

OMRÅDE OG  
TEMA FOR 
TILSYNET 

DATO FOR 
TILSYNSRAP
PORT 

HAR RAPPORTEN 
DOKUMENTERT  
AVVIK? 

FRIST FOR 
LUKKING 
AV AVVIK 

STATUS  
I SAKA 

SAK  
AVSLUTTA  
DATO 

Stord kommune 
og feiarvesen 
(11/2572) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stord kommune 
og feiarvesen 
(11/2572) 

Helse 
Fonna HF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helse 
Fonna HF 

Branntilsyn Stord 
sjukehus 10.11.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Branntilsyn Stord 
sjukehus 27.10.15 

12.11.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28.10.15 

Videreført avvik 
som er påpekt ved 
tidligere tilsyn. 
Avvik 1. Eigaren her 
ikkje sørga for at 
brannobjektet er 
bygd, utstyrt og 
vedlikeholdt i 
samsvar med 
gjeldande lover og 
forskrifter om 
førebygging av 
brann 
Oppfølging av førre 
tilsyn 10.11.14 
Avvik 1  
Eigar har ikkje 
sørgja for at 
brannobjektet er 
bygd, utstyrt og 
vedlikehalde i 
samsvar med 
gjeldande 
lover og forskrifter 
om førebygging av 
brann. 
Avvik 2 
Ein eller fleire av dei 
tilsette og leiarar 
har ikkje brannvern 
opplæring 

31.03.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27.11.15 

Det er utarbeidet en brannteknisk 
vurdering av Skansen consult. Det er på 
bakgrunn av vurderingen utarbeidet en 
handlingsplan som følges opp for å lukke 
avviket. 
De fleste avvik er lukket. Noe gjenstår. 
Tilsynet planlegges lukket i 2016 
 
 
 
 
 
 
Helse Fonna har gjennomført ei 
brannteknisk vurdering ved 
Skansenconsult.  Sjukehuset er i gong med 
å lukka dei ulike avvika. Fortsatt står det 
nokre avvik igjen. Brannvesenet ber om  
tilbakemelding/handlingsplan på dei 
avvika som ikkje er lukka. 
 
23.11.15Handlingsplan for lukking av avvik 
sendt Stord kommune. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.3.16 frå Stord 
kommune 
bekrefter at Stord 
brann og redning 
har motteke 
tilbakemelding/han
dlingsplan frå tilsyn 
datert 
27.10.2015 og 
tilsynsrapport frå 
28.10.2015. Nytt 
tilsyn og oppfølging 
av handlingsplan 
blir oktober 2016. 

Kvinnherad 
kommune 

Helse 
Fonna HF 

BKK Elsikkerhet 
AS og Kvinnherad 

Kvinnherad 
brann 

Avvik 1: 
Manglande 
dokumentasjon på 

Frist for 
innsending 

06.12.15 Sendt tilbakemelding etter tilsyn 
til Kvinnherad kommune brann, bygg og 
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MYNDIGHEITS-
ORGAN 

HELSE-
FØRETAK 

OMRÅDE OG  
TEMA FOR 
TILSYNET 

DATO FOR 
TILSYNSRAP
PORT 

HAR RAPPORTEN 
DOKUMENTERT  
AVVIK? 

FRIST FOR 
LUKKING 
AV AVVIK 

STATUS  
I SAKA 

SAK  
AVSLUTTA  
DATO 

06/1771 brannvern 
gjennomførte 
samordna tilsyn 
ved Valen 
sjukehus 01.09.15 

07.09.15 instruks/rutine ved 
unormal eller sterkt 
varierande risiko 
Avvik 2: 
Bruk av kilar under 
dører med 
branncellebegrensand
e funksjon og defekte 
dørpumpar i 
rømmingsveg/trapper
om  
 

av 
framdriftspl
an for 
lukking av 
avvik 
07.10.15 

eigedom.  
01.02.16 Mottatt brev frå Kvinnherad 
kommune Brann, bygg og eigedom. 
Brannvesenet anser denne gangs tilsyn for 
avslutta. 

 
01.02.16 Tilsynet 
er avslutta. 

Statens 
legemiddelverk 
(16/105) 

Helse 
Fonna HF 

Legemiddelverket
s tilsyn med 
blodbanken , Helse 
Fonna HF 9.-11. 
februar 2016 

29.02.2016 Det ble påvist 2 
avvik fra 
referansedokument
er.  
1. Det er enkelte 
mangler i 
kvalitetsstyringssys
temet.  
2. 
Dokumentstyringen 
og utfylling av 
dokumentasjon er 
enkelte steder 
mangelfull.  
Det ble gitt 3 
anmerkninger. 

Avvik skal 
lukkes 
innen 6 
måneder 
etter 
mottatt 
rapport. 
Innen 
7.åpril skal 
det sendes 
fremdriftspl
an som 
viser tiltak 
som 
planlegges 
gjennomfør
t med 
tilhørende 
tidsfrister. 

Tilsynsrapport mottatt 29.02.16  

Direktoratet for 
samfunnssikkerh
et og 
beredskap(DSB) 
(11/487) 

Helse 
Fonna HF 

DSB gjennomførte 
tilsyn 08.02.16-
12.02.16 
Hensikten med 
tilsynet var å få 
inntrykk av 
virksomhetens 
forebyggende 

16.02.2016 Det ble avdekket 1 
avvik.  
Opplæring og sikker 
bruk av medisinsk 
utstyr er mangelfullt 
dokumentert. 

Frist for 
lukking av 
avvik er 
30.06.16 
 
Innen 30 
april skal 
det fra 

Tilsynsrapport mottatt i Helse Fonna 
24.02.16 
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MYNDIGHEITS-
ORGAN 

HELSE-
FØRETAK 

OMRÅDE OG  
TEMA FOR 
TILSYNET 

DATO FOR 
TILSYNSRAP
PORT 

HAR RAPPORTEN 
DOKUMENTERT  
AVVIK? 

FRIST FOR 
LUKKING 
AV AVVIK 

STATUS  
I SAKA 

SAK  
AVSLUTTA  
DATO 

arbeid og 
etterlevelse av 
regelverk på 
utvalgte områder. 

Helse 
Fonna 
sendes 
oversikt 
over tiltak 
for lukking 
av avvik.  

 



 

NOTAT  
 
 
 
GÅR TIL: Styremedlemmer    
FØRETAK: Helse Fonna HF    
 
DATO: 18.03.2016   
FRÅ:  Administrerande direktør    
SAKSHANDSAMAR: Ingebjørg Kismul   
 
SAKA GJELD: Besvarte høyringar i perioden 11.01.16-10.03.16   
 
ARKIVSAK:    
STYRESAK: 011/16   
 
STYREMØTE: 04.04.2016   
 
Administrerande direktør si orientering pkt.2   
1 vedlegg 
  

DATO FOR BREV SAKA GJELD HØYRINGSFRIST 
HOD 
15/4150 
 

Med åpne kort Høringsfrist via RHF 
01.12.15 
 

HOD 
15/3825 

Høringsbrev – Forskrift om 
styringssystem i helse- og 
omsorgstjenesten 

Høringsfrist via RHF 
22.01.16 
 

Helsedir. 
15/4395 

Høringsbrev Teknisk standard for kritisk 
informasjon 

Høringsfrist 
29.01.16 

Helsedir. 
15/4464 

Høring – revidert patologikodeverk Høringsfrist 
03.02.16 

Arbeidstilsynet 
13/1998 

Høring av forslag til endringer i 
arbeidsmiljøforskriftene – vold og 
trussel om vold på arbeidsplassen 

Høringsfrist  
Via Helse Vest 
29.02.16 

HOD 
15/4161 

Kvinnslandsutvalget – Invitasjon til å gi 
skriftlige innspill 

Høringsfrist 
01.03.16 

Utdanningsdirektoratet 
14/3257 

Høring – Endringer av læreplaner for 
Vg2 helsearbeiderfag og Vg3 
helsearbeiderfaget 

Høringsfrist 
07.03.16 



 

HOD 
15/4401 

Høringsbrev – NOU 2015: 17 Først og 
fremst 

Høringsfrist  
21.03.16 

 



































 

NOTAT  
 
 
 
GÅR TIL: Styremedlemmer    
FØRETAK: Helse Fonna HF    
 
DATO: 18.03.2016   
FRÅ:  Administrerande direktør    
SAKSHANDSAMAR: Leif Terje Alvestad   
 
SAKA GJELD: Grønt sjukehus   
 
ARKIVSAK:    
STYRESAK: 011/16   
 
STYREMØTE: 04.04.2016   
 
Administrerande direktør si orientering pkt. 3   
 
 

I følgje styringsdokumentet for 2011 skal Helse Fonna HF etablere eit miljøleiing og miljø-
styringssystem med påfølgjande sertifisering av styringssystemet etter ISO 14001-
standarden.  

«Grønt sjukehus» er spesialisthelsetjenesta sitt svar på miljø- og klimautfordringa.  

Prosjektet – Grønt sjukehus Helse Fonna HF 

Prosjektet ble organisert med styringsgruppe og prosjektgruppe. Adm. dir. var prosjekteigar.  
Styrings- og prosjektgruppa var bredt samansett, inklusiv tillitsvalde og vernetenesta. 
 
Alle einingar i føretaket gjennomførte ei miljøaspektkartlegging. Det innebar at ein kartla og 
målte dei miljø- og klimabelastningane som ein har i føretaket. Disse data danna grunnlaget 
for arbeidet med målsetting og handlingsplan knytt til tiltak for å betre føretakets negative på-
verknad på miljø og klima, og vil være ein del av den årlege gjennomgangen knytt til helse, 
miljø og sikkerheit. 
 
Hausten 2015 ble føretaket revidert av Det Norske Veritas (DNV) i tråd med retningslinjene 
nedfelt i ISO14001:2004 standarden. DNV gjorde fleire observasjonar og registrerte nokon få 
avvik i høve til standarden. Det ble ultimo 2015 sendt ein skriftlig attermelding til DNV kor 

http://www.helse-vest.no/aktuelt/prosjekter/gront-sjukehus/Sider/side.aspx


 

føretaket gjorde greie for dei tiltak ein hadde setje i verk for å handtera dei registrerte 
observasjonane. 
 
Den 10.02.16 fekk Helse Fonna informasjon om at DNV ville anbefale at føretaket blir 
sertifisert. Helse Fonna fekk sertifikatet primo mars 2016. Sertifikatomfanget er sjukehusdrift, 
diagnostikk og pasientbehandling. 
 
I tida framover vil føretaket arbeide vidare med miljøarbeidet i samsvar med dei prosedyrar 
og rutinar som er utarbeidet. Sertifiseringsselskapet skal ha årlig revisjon av føretakets miljø-
arbeid. 
 
I januar 2016 avslutta prosjektgruppa sitt arbeid og overleverte i februar 2016 ein slutt-
rapport med tilrådingar for det vidare miljøarbeidet i føretaket. 
 
Miljøleiing i Helse Fonna HF  
Helse Fonna HF ønskjer å bidra til å redusere miljøbelastninga og rapporterer overordna på 
miljøpresentasjon i høve ISO 14001, Grøn stat (avfall, transport, energi, innkjøp) i tillegg til 
regnskapsloven og miljøinformasjonsloven sine krav.  
 
Føretakets miljøindikatorar er eit utval data (nøkkeltall) som skal spegle rett informasjon om 
føretaket si målsetting om kontinuerleg forbetring og oppfølging av årleg miljøprestasjon. 
Dette gjer ein for å kunne vurdere kor gode eller dårlege ein er på dei viktigaste miljøområda 
og innsatsen er knytt til kontinuerleg forbetring. Ved å ha faste miljøindikatorar vil ein 
kvantifisere resultata og syte for ei kontinuerleg rapportering på same grunnlag, år for år og 
ha eit samanlikningsgrunnlag med helseføretak.  
 
Miljøindikatorane utgjer grunnlaget for årleg miljørapport og synleggjere framdrift og mål-
oppnåing i samband med valde mål og delmålsetting knytt til føretaket sine vesentlege miljø-
aspekt. Miljørapporten skal såleis bidra til å synleggjere at føretaket jobbar systematisk for å 
bidra til å redusere all form negativ belastning på ytre miljø i størst mogeleg grad. 
 
Miljøpolitikk  
Helse Fonna HF skal væra blant dei fremste innan miljøvennleg drift av helseføretak. 
  
Miljøstyringssystemet skal sikre at lover og  forskrifter samt interne krav blir etterlevd i 
føretaket. Føretaket skal kontinuerlig arbeide for å betre sine miljøprestasjonar. Miljøaspektet 
skal prioriterast høgt både i drift, innkjøp og investeringar. 
  
Helse Fonna HF skal til ei kvar tid ha fokus på sine miljøområder:  

• Utslepp (luft, vatn og jord) 
• Forbruk av ressursar (forbruksmateriale) 
• Avfall (redusere avfallsmengde)  

 
 
 
 
 
  



 

Miljømål 
Helse Fonna HF sine overordna miljømål er: 

1. Redusere føretakets CO2 utslipp  
2. Auke av kjeldesortert avfall 
3. Redusere ressursforbruket 
4. Auke av økologiske matvarer  
5. Førebygge utslepp gjennom avløp 
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GÅR TIL: Styremedlemmer    
FØRETAK: Helse Fonna HF    
 
DATO: 18.03.2016   
FRÅ:  Administrerande direktør    
SAKSHANDSAMAR: Helga Stautland Onarheim   
 
SAKA GJELD: Turnover medarbeidarkategoriar  
 
ARKIVSAK:    
STYRESAK: 011/16  
 
STYREMØTE: 04.04.2016   
 
Administrerande direktør si orientering pkt. 4   
 
  
Det kan vere mange årsakar til at medarbeidarar sluttar. Generelt handlar dette ofte om eit ønskje 
om  fagleg utvikling, karriereutvikling og nye utfordringar.  

Indikatorane ekstern - og intern turnover skal gje grunnlag for å følgje gjennomstrømminga av 
medarbeidarar ut av føretaket og internt i føretaket. 

Ekstern turnover er ein indikator som beskriv prosentvis del av medarbeidarar som sluttar i 
verksemda.    
Intern turnover er indikator som beskriv prosentvis del av medarbeidarar som går over i anna 
stilling internt i verksemda. 

I 2015 var ekstern turnover 3,1 % (fig.1 og 2) og i 2014 3,4 %.  
Størst prosentvis ekstern turnover finn ein i yrkesgruppa legar. Dette har samanheng med at 
føretaket er ein utdanningsinstitusjon (turnuslegar og LIS).   

Intern turnover i 2015 var 2,2 % (fig.3).   

Høg ekstern turnover på sommaren har årsak i avslutning av vikariat for ferievikarar. Høg turnover 
i desember kan forklarast med utløp av tilsettingsforhold/arbeidsavtalar som blir forlenga i nytt år. 



 

Figur 1: Ekstern turnover Helse Vest 2015 – alle yrkesgrupper 
 
 

Figur 2: Tal tilsette/ekstern turnover, yrkesgrupper Helse Fonna 2014 – 2015 
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Figur 3: Intern turnover Helse Fonna, fast tilsette 2014 – 2015 
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1 vedlegg 

  

 
Vedlagt er prosjektdirektiv til prosjektet «Odda og Stord sjukehus i lys av føringane i Nasjonal 
helse- og sjukehusplan». 

I etterkant av prosjektet tar ein sikte på å sende sluttrapporten på høyring. Tilrådingane frå 
prosjektet og innspel frå høyringsrunden vil bli lagt fram for styret i Helse Fonna HF og styret 
i Helse Vest RHF. 
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1 Prosjektinformasjon 

Prosjektnamn Prosjektnummer 
Odda og Stord sjukehus i lys av føringane i Nasjonal helse- og 
sjukehusplan (2016-2019) xxxxxx 

Organisasjon / eining Prosjektkategori 
Prosjektet er eigd av Helse Vest RHF. Prosjektet blir gjennomført 
som to delprosjekt i Helse Fonna HF: 

Stord sjukehus 

Odda sjukehus 

Utviklingsprosjekt 

Prosjekteigar Ansvar for avklaringar Prosjektleiar 

Helse Vest RHF 

Herlof Nilssen  

Helse Fonna HF 

Olav Klausen 

Prosjektgruppa er ansvarleg for å 
leggja fram tilråding til prosjekt 
eigar. Dersom det er behov for 
avklaringar med prosjekteigar 
undervegs, er det prosjektleiar 
som har ansvaret for at dette blir 
tatt opp med prosjekteigarane. 

Helge Bryne, seniorrådgivar, 
Helse Vest RHF  
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2 Mandat 
Mandat  
 
Arbeidet skal bygge på omtale av lokalsjukehusa og deira rolle i Nasjonal helse- og 
sjukehusplan (2016 – 2019). Prosjektet skal medverke til å utvikle eit framtidsretta og trygt 
tenestetilbod ved Odda og Stord sjukehus der nærleik, tilgjengelegheit, at ein blir møtt med 
omsorg og respekt og at tenestene er trygge og av høg kvalitet, står sentralt. Prosjektet skal 
også fokusere på korleis dei ressursane som er lokalisert til sjukehuset blir effektivt utnytta.     
 
Nasjonal helse- og sjukehusplan er ein viktig del av regjeringa sitt arbeid for å skape 
pasientens helseteneste. Planen skal sikre trygge sjukehus og betre helsetenester, uansett 
kvar du bur. Nasjonal helse- og sjukehusplan gjeld for perioden 2016-2019, men beskriv og 
drøftar utviklingstrekk fram mot 2040. Nasjonal helse- og sjukehusplan har sju hovudområder 
og mål: 

 
- Styrke pasienten 
- Prioritere tilbudet i psykisk helse og rusbehandling 
- Fornye, forenkle og forbedre helsetjenesten 
- Nok helsepersonell med riktig kompetanse 
- Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 
- Bedre oppgavedeling og samarbeid mellom sykehusene 
- Styrke akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus 
 
Alle måla har eige kapittel i sjukehusplanen www.sykehusplan.no 
 
I Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF, krav og rammer for 2016, heiter det:  

Forslaga som er lagt fram i Meld.St. 11 (2015-2016) Nasjonal helse- og sjukehusplan 
(2016 – 2019) vil få stor innverknad på helseføretaka. Stortinget skal behandle 
meldinga våren 2016. Styra i dei regionale helseføretaka må gjere seg kjent med 
innhaldet og starte arbeidet med å førebu verksemdene på forslaga som ligg i 
Nasjonal helse- og sjukehusplan, mellom anna ved å samle inn data og førebu dialog 
med kommunane. 

 
Målet er at prosjektet skal vera avslutta til sommaren 2016. 
 
Prosjektorganisering  
Prosjektet blir organisert med ei prosjektgruppe for Stord sjukehus og ei prosjektgruppe for 
Odda sjukehus. Begge prosjektgruppene får same mandat. 
  
Prosjekteigar er Administrerande direktør i Helse Vest RHF og Helse Fonna HF. 
Prosjekteigar har ansvar for 

• godkjenning av prosjektdirektiv og omfang 
• behandling og godkjenning av endringar i prosjektets omfang 

 
Prosjektgrupper 
Det blir oppretta ei prosjektgruppe for Stord sjukehus leia av Helge Bryne med følgjande 
deltaking: 

• 3 representantar frå Helse Fonna HF (1 representant frå Stord sjukehus) 
• 2 representantar frå kommunane 
• 1 representant frå vernetenesta 
• 2 representantar frå dei tillitsvalde (Haugesund og Stord) 
• 1 brukarrepresentant  
• 1 representant frå Helse Vest RHF 
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Det blir oppretta ei prosjektgruppe for Odda sjukehus leia av Helge Bryne med følgjande 
deltaking: 

• 3 representantar frå Helse Fonna HF (1 representant frå Odda sjukehus) 
• 2 representantar frå kommunane 
• 1 representant frå vernetenesta 
• 2 representantar frå dei tillitsvalde (Haugesund og Odda) 
• 1 brukarrepresentant  
• 1 representant frå Helse Vest RHF 

 
Sekretariat/ekstern bistand 
Til prosjektgruppa skal det etablerast eit sekretariat som blir utpeika av Helse Vest RHF. Det 
kan også  bli nytta ekstern bistand til strategisk rådgiving og analyse av talgrunnlag ved 
behov. 
 

3 Bakgrunn 
Dei nasjonale føringane ligg til grunn for oppfølginga regionalt og lokalt. Nedanfor er vedtak og 
dokument lista opp.  
 
• Føretaksmøte for Helse Vest RHF 12. januar 2016 
• Meld. St. 11 Nasjonal helse- og sjukehusplan (2016-2019) 
• NOU 2015:17 Først og fremst. Et helhetlig system for håndtering av akutte sykdommer og skader 

utenfor sykehus 
• St.meld. nr. 47 (2008-2009), Samhandlingsreforma 

3.1 Kva medfører planar og vedtak for utviklingsprosjektet 
Utforminga av tenestetilbodet ved sjukehusa i Odda og Stord skal gjerast innanfor rammene i 
føringane som er omtalte over. Utviklingsprosjektet skal og vere med å bidra til at utforminga av 
tenestetilbodet blir framtidsretta og at løysingane ein finn er utviklingsorienterte.  
 
Veksten i ei samla helseteneste skal først og fremst skje i kommunane, og kommunane skal sørgje 
for ei heilskapleg tenking rundt førebygging, tidleg intervensjon, tidleg diagnostikk, behandling og 
oppfølging. Utviklinga av eit framtidsretta lokalsjukehus må difor ha ei rolle som understøttar 
kommunehelsetenesta og utviklast i samarbeid med kommunehelsetenesta.  
 
 

4 Prosjektets målsetting 
4.1 Mål 

Finne løysingar som sikrar eit framtidsretta og trygt tenestetilbod, med god fagleg kvalitet og 
pasienttryggleik, samtidig som ein sikrar effektiv ressursutnytting innanfor dei økonomiske 
rammer som gjeld for helseføretaket.  

4.2 Kritiske suksessfaktorar 
• Dei som bur i Sunnhordland og Indre Hardanger skal kjenne seg trygge på at dei har eit godt 

spesialisthelsetenestetilbod.  
• Medarbeidarane skal være trygge for at det er behov for dei og den kompetansen dei tilfører 

sjukehusa.  
• Helse Vest og Helse Fonna vil legge til rette for gode prosesser etter at Nasjonal helse- og 

sjukehusplan er vedtatt. 
• Samhandling og gjensidig respekt - sikre involvering og framdrift. 

Prosjektet skal gjennomførast med deltakarar som representerer ulike interesser og 
institusjonar (føretak, kommunar, tilsette (verneombod og tillitsvalte), brukarar). Skal ein nå 
måla som er satt for prosjektet er det viktig å vise respekt for dette, og vere einige i felles 
spelereglar og korleis diskusjonar, eventuelle konfliktar og kommunikasjon handterast. 
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• Kommunikasjon og informasjon eksternt. 
Prosjektet må på ulike vis bidra til informasjon om arbeidet i prosjektet og prosessane må 
gjerast tilgjengeleg for lokalbefolkning og kommunane i regionen. 

• Koordinering og samhandling med tilstøytane prosjekt som for eksempel Strategiplanen for 
Helse Vest, Helse 2030. 

 

5 Prosjektgjennomføring 
5.1 Overordna framdriftsplan 
Prosjektet blir gjennomført med fem hovudfasar: 

1. Planlegging 

2. Innsamling av faktagrunnlag, analyse av data, delutgreiingar, avklaring av premissar 

3. Vurdere alternative løysingar 

4. Vurdere konsekvensar og risiko 

5. Prioritering og anbefaling av løysing. 

Fase 1 og 2 i prosjektet startar opp februar 2016 og skal vere ferdigstilt og presentert seinast mars 
2016.  

Fase 3, 4 og 5 blir gjennomført i perioden mars - juni 2016. 

Framdriftsplanen er svært stram, og det er behov for at dei som deltar har høve til å arbeide intensivt 
gjennom våren 2016 om ein skal klare denne stramme framdriftsplanen. 

Prosjektgruppene (Stord og Odda) arbeider parallelt. Tidsrammene for dei ulike tema og område 
innanfor prosjektet vil vere ulike.  

Prosjektfasar og hovudaktivitetar: 

1) Planleggingsfasen  

• Formål: Etablere prosjektdirektiv, prosjektorganisasjon og sikre god forankring 
• Hovudaktivitetar:   

- Få på plass prosjektorganisering  
- Sikre eit omforent direktiv og tilnærming 
- Framdriftsplan, kven skal gjere kva, når  
- Sikre godt samarbeid med kommunane i Sunnhordland og Indre Hardanger 
- Møteplan og involvering 
- Kommunikasjonsplan, sikre naudsynt informasjon kring prosjektet 

2) Datainnsamling og analyse 

• Formål: Skaffe naudsynt informasjon for vidare utgreiingar 
• Hovudaktivitetar: 

- Behovsframskriving 
- Aktivitetsanalysar og analysar av pasientstraumar 
- Kartlegge ø-hjelp aktivitet 
- Innhente andre relevante data 

 
3) Vurdere forslag til løysing  

• Formål: Utarbeide og dokumentere alternative løysingar som dannar grunnlag for val 
 

• Hovudaktivitetar: 
- Omtale innhaldet i pasienttilbodet 
- Vurdere mogeleg organisering av tilbodet 

 
4) Vurdere konsekvensar og risiko 
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• Formål: Vurdere konsekvensar av aktuelle løysingar  
• Hovudaktivitetar:  

- Vurdere konsekvensar (risiko og sårbarheitsvurdering) ved dei ulike løysingane 
o Kvalitet og pasienttryggleik 
o Kostnadseffektivitet 
o Samarbeid med kommunehelsetenesta og fastlegane 
o Heilskaplege koordinerte tenester tilpassa lokalbefolkninga sine behov  

5) Prioritering og anbefaling av løysing 

• Formål: Konkretisere og prioritere anbefalte løysingar og forslag til tiltak 
• Hovudaktivitetar:  

- Anbefaling av forslag til løysing 
- Plan for implementering av løysing 
- Sluttrapport 

5.2 Hovudmilepælar 
Milepælar for prosjektet vil bli fastsette når arbeidsgrupper er nedsett.  

Førebels er følgjande hovudmilepælar etablert for fase 1 og 2 i prosjektet 

 Milepæl Fase Dato 
 Vedteke prosjektdirektiv 1 Februar 2016 
 Presentasjon av data for no situasjon 2 Februar 2016 
 Presentasjon av alternative løysingar innanfor ulike 

område 
3 Mai 2016 

 Presentasjon av konsekvensanalyse av ulike løysingar 4 2016 
 Sluttrapport med prioriterte og anbefalte løysingar 5 2016 

 

6 Prosjektorganisering 
6.1 Prosjekteigarskap 
Prosjekteigar har ansvar for: 

• Godkjenning av prosjektdirektiv og omfang 
• Behandling og godkjenning av endringar i prosjektets omfang 
• Godkjenne bruk av midlane etter tilråding frå prosjektleiar 

6.2 Prosjektgrupper (Stord sjukehus og Odda Sjukehus) 
Prosjektgruppene og prosjektleiar har ansvar for å: 

• Oppnå målsetjingane for prosjektet i tråd med prosjektdirektiv frå prosjekteigar. 
• Planleggje og sikre framdrift i prosjektet 
• Motivere og gjennomføre 

o Skape eit godt samarbeidsmiljø 
o Handtere eventuelle konfliktar 
o Tenkje nytt og framtidsretta 

• Sikre intern kommunikasjon i prosjektet 
o Kommunisere prosjektets målsettingar og arbeidsoppgåver i prosjektgruppa og til 

eventuelle underliggande arbeidsgrupper  
o Ta i vare interessentar og deira forventningar til prosjektet 

 

 

Følgjande prosjektgruppe er etablert for Stord sjukehus: 
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Rolle Stilling Namn Representerer 

Prosjektleiar Tidlegare viseadm dir 
Helse Vest RHF, Helge Bryne Helse Vest RHF 

Prosjektdeltakar Fagdirektør Haldis Lier Økland Helse Fonna HF 

Prosjektdeltakar Klinikkdirektør Stord Reidun Rasmussen Mjør Helse Fonna HF 

Prosjektdeltakar Klinikkoverlege Stord Ralf Teetzman Stord sjukehus 

Prosjektdeltakar Ordførar Harry Herstad Stord kommune 

Prosjektdeltakar Kommunalsjef Knut Johannes Gram Stord kommune 

Prosjektdeltakar Klinikkverneombod Kim Olsen Vernetenesta Stord 

Prosjektdeltakar Tillitvald Anne Cathrine Skaar FTV DNLF 

Prosjektdeltakar Tillitvald Kjetil Andre Våge FTV NSF 

Prosjektdeltakar Brukarrepresentant Else Berit Ingvaldsen  

Prosjektdeltakar Seniorrådgjevar Ingvill Skogseth Helse Vest RHF 
 

Følgjande prosjektgruppe er etablert for Odda sjukehus: 

Rolle Stilling Namn Representerer 

Prosjektleiar Tidlegare viseadm dir 
Helse Vest RHF, Helge Bryne Helse Vest RHF 

Prosjektdeltakar Fagdirektør Haldis Lier Økland Helse Fonna HF 

Prosjektdeltakar Klinikkdirektør Berit Haaland Helse Fonna HF 

Prosjektdeltakar Seksjonsleiar  Ingunn Olin Haugen Odda sjukehus 

Prosjektdeltakar Ordførar Roald Aga Haug Odda kommune 

Prosjektdeltakar   Kommunane  

Prosjektdeltakar Føretaksverneombod Randi Guddal Vernetenesta Fonna 

Prosjektdeltakar Tillitsvald Anne Cathrine Skaar FTV DNLF 

Prosjektdeltakar Tillitsvald Arvid Storgjerde HTV Fagforbundet 

Prosjektdeltakar Brukarrepresentant Else Berit Ingvaldsen Brukarrepresentant 

Prosjektdeltakar Seniorrådgjevar Ingvill Skogseth Helse Vest RHF 
 

6.3 Arbeidsgrupper 
For delar av arbeidet kan det vere aktuelt å opprette eigne arbeidsgrupper for å løyse konkrete 
arbeidsoppgåver. Arbeidsgruppene vil levere eigne leveransar til prosjektgruppa undervegs i 
prosjektarbeidet. Arbeidsgruppene kan peikast ut av prosjektgruppa. 

6.4 Sekretariat  
Prosjektet har eit sekretariat beståande av: 

• Ingvill Skogseth, seniorrådgjevar Helse Vest RHF 
• Hilde Rudlang, seniorrådgivar Helse Vest RHF 
• Analyseavdelinga Helse Vest RHF, ved Hege Fjell Urdahl og Terje Beck Nilsen 
• Informasjonsrådgjevar 
• Eventuell prosjektbistand frå Rammeavtalen med Deloitte 
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6.5 Rapportering og statusmøte 
Førebels er følgjande plan for rapportering og statusmøte sett opp, denne vil endrast og 
vidareutviklast ved behov.  

6.6 Vedtak og implementering av løysing 
Prosjekteigar, Helse Vest RHF Herlof Nilssen og Helse Fonna HF Olav Klausen, har ansvar og 
mynde i høve vedtak og implementering av desse.  

 

7 Budsjett 
Dei driftsmessige konsekvensane av prosjektet skal etter prosjektperioden kunne løysast innanfor dei 
økonomiske rammene som gjeld for Helse Fonna HF. 

 

8 Kommunikasjonsstrategi 
Kommunikasjon og informasjon er viktig for sikre lokal forankring, vere proaktiv i høve eventuelle 
konfliktar og søkje å unngå desse. 

Prosjektet sitt kommunikasjonsmål er aktivt å informere og opplyse om arbeidet prosjektet 
gjennomfører, og sikre alle interessentar enkel tilgang til slik informasjon. 

Kommunikasjon i og frå prosjektet skal vere tufta på fakta, og i hovudsak omhandle konkrete 
avgjerder og konkret framdrift i prosjektarbeidet.  

Kommunikasjonen kring prosjektet skal kjenneteiknast av at den er: 

• Pedagogisk, formidle aktivt og lettfatteleg 
• Tilgjengeleg, informasjon om prosjektet skal med kortast mogleg tidstap gjerast offentlig 
• Hyppig, det skal søkast å svare på alle spørsmål  
• Konkret, svare konkret og lettfatteleg på spørsmål 
• Ærleg, ubehagelege nyheiter skal kommuniserast på lik linje med positive nyheiter 

8.1 Målgrupper  
Viktige målgrupper for prosjektet vil vere: 

• Befolkninga og kommunane i Sunnhordland og Indre Hardanger 
• Helse- og omsorgstenesta i kommunane og fastlegane i Helse Fonna området 
• Medarbeidarar  i Helse Fonna HF, særleg dei ved Odda og Stord sjukehus 
• Lokale media 

8.2 Kommunikasjonstiltak 
Prosjektet skal fortløpande søke ulike måtar å kommunisere med omgjevnadene. Deltakarane i 
prosjektet må vurdere kommunikasjonsbehovet for dei ulike målgruppene, og temaet kan drøftast på 
møta i dei ulike prosjekt- og arbeidsgruppene. Når det er mogleg bør prosjektet søke å nytte allereie 
etablerte informasjonsarenaer og møtestrukturar. 

Døme på aktuelle kommunikasjonstiltak på er: 

• Informasjonsmøte for dei tilsette på Odda og Stord sjukehus 
• Informasjonsseminar/pressekonferanse med lokale journalistar og redaktørar 
• Opprette eigen nettside som sikrar allment tilgjengeleg informasjon og tener som bibliotek om 

prosjektet 
 

Aktivitet Frekvens Ansvar Kommentar 
Prosjektgruppeleiar 
rapportering til 
prosjekteigar  

Anna kvar 
veke eller ved 
behov 

Helge Bryne  
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9 Vedlegg 
Direktivet vil få fleire vedlegg når arbeidet i prosjektet kjem i gang.  

9.1 Bakgrunnsdokument 

A. Føretaksmøte for Helse Vest RHF 12. januar 2016 
I Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF, krav og rammer for 2016, heiter det:  

Forslaga som er lagt fram i Meld.St. 11 (2015-2016) Nasjonal helse- og sjukehusplan (2016 – 
2019) vil få stor innverknad på helseføretaka. Stortinget skal behandle meldinga våren 2016. 
Styra i dei regionale helseføretaka må gjere seg kjent med innhaldet og starte arbeidet med å 
førebu verksemdene på forslaga som ligg i Nasjonal helse- og sjukehusplan, mellom anna ved å 
samle inn data og førebu dialog med kommunane. 

B. Nasjonal helse- og sjukehusplan (2016-2019) 
Planen omtalar lokalsjukehusa si rolle i helsetenesta slik (kapitel 12): Bedre oppgavedeling og 
samarbeid mellom sykehusene 

Skal bygge på disse prinsippene: 

• Det skal fortsatt være en desentralisert og differensiert sykehusstruktur i Norge. En ryggrad 
av akuttsykehus er nødvendig for å sikre beredskap og øyeblikkelig hjelp. 

• Funksjoner skal samles når det er nødvendig av hensyn til kvalitet, men samtidig 
desentraliseres når det er mulig – for å gi et bredest mulig tilbud med god kvalitet i 
nærmiljøet.  

• For pasienter med behov for mer spesialiserte akutte tjenester, vil behandlingstilbudet som 
hovedregel være ved store akuttsykehus. Dette betyr at over tid vil færre sykehus enn i dag 
ha akutt kirurgi. Anbefalt nedre grense for opptaksområdet for akutt kirurgi på 60–80 000 
innbyggere tas inn som en av flere føringer i denne vurderingen. Faktorer som geografi og 
bosettingsmønster, avstand mellom sykehus, tilgjengelighet til bil-, båt- og 
luftambulansetjenester og værforhold skal også tillegges stor vekt. 

• Andre akuttsykehus skal behandle pasienter med vanlige tilstander som har behov for 
øyeblikkelig hjelp i sykehus.  

• De nasjonale kvalitetskravene til fødetilbudet som er nedfelt i stortingsmeldingen En gledelig 
begivenhet (2008–2009) og i Helsedirektoratets veileder Et trygt fødetilbud fra 2011, ligger 
fast. Ved endringer i tjenestetilbudet må det sikres at fødeavdelingenes behov for faglige 
støttefunksjoner er dekket.  

• Vesentlig endring i oppgavedeling mellom sykehus må avklares i lokale prosesser der 
kommunene også skal høres. 

• Det skal utarbeides et eget kvalitetssikringssystem for helseforetakenes arbeid med 
utviklingsplaner, i form av en veileder, for å understøtte at endringer i virksomheten er i tråd 
med nasjonale føringer, og sikre at det er gjennomført gode lokale prosesser. 

• Stille krav om forpliktende nettverk mellom sykehus og helseforetak i helseregionene. 
Nettverkene skal sikre hensiktsmessig oppgavedeling. De skal også sikre samarbeid om 
pasientforløp, bemanning, utdanning av helsepersonell og hospiterings- og 
ambuleringsordninger.  

• Sykehusstruktur og ambulansetjenester må sees i sammenheng. Endret oppgavedeling må 
følges av nødvendig styrking av ambulansetjenesten.  

• Desentraliserte spesialisthelsetjenester, gjerne samlokalisert med kommunale helse- og 
omsorgtjenester, skal videreutvikles for å gi gode tjenester i nærmiljøet og helhetlige 
pasientforløp.  

C. NOU 2015:17 Først og fremst. Et helhetligsystem for håndtering av akutte sykdommer og 
skader utenfor sykehus 

Utgreiinga slår fast at Noreg har ein god akuttberedskap, men meiner det er behov for eit nasjonalt 
løft for å auke kapasitet, kompetanse og kvalitet i akuttkjeda. Det har vore viktig for akuttutvalet å 
fremje forslag som kan bidra til å redusere geografiske forskjellar i tilgjenge til akuttmedisinske 
tenester. 
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Det blir foreslått ei rekke tiltak for å forbetre dei prehospitale tenestene; fastlegar, legevakt, 
heimebaserte tenester, kommunale øyeblikkeleg hjelp døgntilbod, medisinsk naudmeldeteneste og  
ambulanseteneste. Utvalet ser også på rolla til frivillig sektor og til skolar, idrettslag, arbeidsplassar og 
andre etatar, og foreslår tiltak for å sette befolkninga i stand til å hjelpe seg sjølv og andre ved akutt 
sjukdom og skade.  
 

«Utvalget mener det er god samfunnsøkonomi å møte akutt sykdom og skade tidligst mulig 
med høy fagkompetanse og en effektiv transporttjeneste. Tidlig prehospital undersøkelse og 
behandling og rask transport til rett nivå i helsetjenesten kan være livreddende og fører også 
til raskere rehabilitering, mindre funksjonstap og bedre helse på sikt. Ved siden av 
forebyggende tiltak, innebærer investering i tiltak før sykehusinnleggelsen store besparelser i 
pleie- og omsorgssektoren og på trygdebudsjettet. Hjerneslag, psykiske lidelser og rus er 
områder som spesielt trekkes fram i rapporten, og der utvalget ser et stort potensial for bedre 
helse for pasientene og en lavere ressursbruk for samfunnet.» 

 
Utvalet peiker på at ei funksjonsendring og differensiering av akuttilbodet ved små og store sjukehus 
føreset ei styrking av kapasiteten og kompetansen i dei akuttmedisinske tenestene utanfor sjukehus. 
 

D. St.meld. nr. 47 (2008-2009), Samhandlingsreforma, Rett behandling – på rett sted – til rett 
tid 

Stortingsmeldinga peikar på at hovudutfordringane for framtidas helsevesen er knytt både til eit 
pasientperspektiv og eit samfunnsøkonomisk perspektiv. Sett i lys av begge desse perspektiva 
byggjer stortingsmeldinga på at betre samhandling bør vere eit av helse- og omsorgssektorens 
viktigaste utviklingsområde framover. Vektlegging av eit utviklingsbehov, står ikkje i motsetning til ein 
oppfatning av at dagens tenester har mange kvalitetar og at de fleste pasientane blir tatt hand om på 
ein god måte. Det er ei god helse- og omsorgsteneste som skal gjerast betre.  

Det peikast i stortingsmeldinga på tre hovudutfordingar i høve dagens helsetenestetilbod: 

1. Pasientane sitt behov for koordinerte tenester blir ikkje godt nok teke i vare – fragmenterte 
tenester 

2. Tenestene er prega av for liten innsats for å avgrense og førebyggje sjukdom 
3. Demografisk utvikling og endringar i sjukdomsbilete gjer utfordringar som vil kunne truge 

samfunnets økonomiske bæreevne 
 
Stortingsmeldinga føreslege fem ulike hovudgrep som skal imøtekomma utfordringa som er skissert: 

1. Tydelegare pasientrolle 
Gode heilheskapelege pasientforløp bør i større grad enn i dag bli ei felles referanseramme 
for alle aktørane i helse- og omsorgstenesta 

2. Ny framtidig kommunerolle  
Kommunane si rolle i den samla helse- og omsorgspolitikken vurderast endra slik at dei i 
større grad enn i dag kan oppfylle ambisjonane om førebygging og innsats i ein tidleg fase av 
sjukdomsforløpet. Det blir lagt til grunn at den forventa veksten i behov for ei samla 
helseteneste i størst mogleg grad må finne si løysing i kommunane, fleira av 
helsetenesteoppgåvene skal takast hand om i kommunehelsetenesta. Kommunane skal 
sørgje for en heilskapleg tenking med førebygging, tidleg intervensjon, tidleg diagnostikk, 
behandling og oppfølging slik at heilskaplege pasientforløp i størst mogleg grad kan takast i 
vare innan beste effektive omsorgsnivå (BEON). Det blir lagt opp til eit forpliktande 
avtalesystem mellom kommunar/samarbeidande kommunar og helseføretak om blant anna 
oppgåvefordeling og samarbeid. 

3. Etablering av økonomiske insentiv 
Dei økonomiske insentiva skal understøtte den ønska oppgåveløysninga og gje grunnlag for 
gode pasienttilbod og kostnadseffektive løysningar. Kommunal medfinansiering av 
spesialisthelsetenesta og kommunalt økonomisk ansvar for utskrivingsklare pasientar er de 
viktigaste virkemidla på dette området. 
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4. Spesialisthelsetenesta skal utviklast slik at den i større grad kan bruke sin 
spesialiserte kompetanse. 
Det er ein ambisjon å styrkje spesialisthelsetenesta si føresetnad for å kunne levere gode 
spesialiserte helsetenester til befolkninga. Dette kan primært skje på to måtar. For det første 
vil ein meir riktig oppgåvedeling mellom kommunane og spesialisthelsetenesta leggje til rette 
for at spesialisthelsetenesta i større grad kan konsentrere seg om oppgåver der dei har sitt 
fortrinn, dei spesialiserte helsetenestene. For det andre kan eit sterkare søkelys på 
heilskaplege pasientforløpa leggje betre til rette for at pasientar med behov for spesialiserte 
tenester finn fram til tenestestader som har den aktuelle kompetansen. 

5. Leggje til rette for tydelegare prioriteringar 
Framtidige prioriteringsavgjerder skal rettast inn mot heilskapen i dei pasientforløpa som 
svarer på dei aktuelle behov. Ein må unngå at prioriteringsavgjerd blir knytt til deltenester av 
det samla forløp, med risiko for at desse er dårleg tilpassa kvarandre. 
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Versjon 1.



Samandrag 
Helse Fonna er eit helseføretak med fire sjukehus og fire distriktspsykiatriske sentra som 
dekker 19 kommunar med om lag 180 000 innbuarar. Føretaket har fire hovudoppgåver etter 
lov om helseføretak: pasientbehandling, forsking, utdanning av helsepersonell og opplæring 
av pasientar og pårørande.  
 
I 2015 var det over 31 000 innleggingar ved sjukehusa i føretaket og det blei gjennomført 
over 186 000 besøk ved poliklinikkane. Om lag 2 000 born blei født ved fødeeiningane.  
Ventetida har gått ned i 2015, og var ved utgongen av året i gjennomsnitt 56 dagar for alle 
behandla pasientar. 4 av 100 pasientar opplevde fristbrot i 2015. 
I 2015 er det mellom anna arbeidd med å innføre betre forløp («pakkeforløp») for 
kreftpasientar. I Helse Fonna blir dei fleste kreftpasientane inkludert i pakkeforløp og dei 
fleste pakkeforløpa blir gjennomført innanfor standard forløpstid.  Innan psykisk helsevern er 
satsinga på dei distriktspsykiatriske sentra og barne- og ungdomspsykiatrien vidareført. 
 
Helse Fonna har deltatt i alle innsatsområda innan det nasjonale og regionale 
pasientryggleiksprogrammet. Helse Fonna har i 2015 tatt i bruk verktya i «Alle møter» 
prosjektet for å planlegge poliklinikkane betre og gje pasientane større medverknad, mellom 
anna gjennom nettløysinga vestlandspasienten.no. 
 
Føretaket samhandlar med kommunane i opptaksområdet og deltek saman med Høgskulen 
Stord Haugesund i ei felles FoU-eining (FOUSAM). 
 
Helse Fonna arbeider kontinuerleg med å betre arbeidsmiljøet og å redusere sjukefråværet. 
Sjukefråværet var 6,7 prosent i 2015. 
 
Føretaket har i 2015 vidareført arbeidet med å bli miljøsertifisert. 
 
Helse Fonna hadde eit overskot i 2015 på 40,2 millionar kroner.  
 
Strategi  
Helse Fonna har på bakgrunn av målformuleringane i Helse 2020 vedteke ein overordna 
strategi for perioden 2014–2018. Visjonen, verdiane og dei overordna måla er felles for alle 
føretaka i Helse Vest RHF.  
Visjonen er: 

- Vi skal fremme helse og livskvalitet 
Verdiane er: 

- Respekt i møte med pasient 
- Kvalitet i prosess og resultat 
- Tryggleik for tilgjengelegheit og omsorg 

 
Måla og delmåla i Helse Fonna sin strategi er: 
Trygge og nære helsetenester 

- Gje diagnostikk, behandling og omsorg med høg kvalitet og god sikkerheit 
- Sikre trygg og riktig legemiddelbruk gjennom tverrfagleg samarbeid 
- Samarbeide med kommunane om diagnostikk, behandling og kompetanseutvikling i 

tråd med samhandlingsreforma og om beredskap 
- Auke ambulant verksemd 
- Ha god meldekultur og openheit om feil 
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- Vidareutvikle ei trygg prehospital teneste med spesialistkompetanse i samarbeid med 
førstelinjetenesta 

- Involvere brukarar og pårørande 
- Vere høfleg og profesjonell i møte med pasientar og pårørande 
- Organisere for gode pasientforløp 
- Styrke omdømmet 

Heilskapleg behandling og effektiv ressursbruk 
- Prioritere rett, i tråd med nasjonale føringar og faglege normer 
- Samarbeide på tvers av sjukehus og med samarbeidspartnarar regionalt og nasjonalt 
- Utnytte kapasiteten på tvers av sjukehus og einingar 
- Auke poliklinikk og dagbehandling innan somatikk og psykisk helsevern  
- Vurdere behovet for sjukehussenger i takt med utviklinga, nasjonale normer og 

samhandlingsreforma  
- Sikre god diagnostikk, behandling og oppfølging av kreftpasientar 
- Utvikle gode behandlingslinjer for hjerneslagpasientar 
- Leggje til rette for gode forløp for intensivpasientar 
- Utvikle og sikre det førebyggjande arbeidet innan psykisk helsevern 
- Handtere auken i talet på eldre med samansette lidingar 
- Sikre investeringsevne for bygg og utstyr 
- Sikre at det er medisinsk teknisk utstyr og gode IKT-løysingar i heile Helse Fonna 
- Arbeide for miljøvennlege sjukehus 

Framtidsretta kompetanseorganisasjon 
- Rekruttere gode dei rette medarbeidarar og leiarar 
- Utvikle og behalde medarbeidarar og leiarar 
- Utdanne studentar og lærlingar 
- Arbeide for berekraftige og robuste fagmiljø 
- Utvikle éi sterk felles forskingseining i Helse Fonna 
- Involvere medarbeidarar, tillitsvalde og vernetenesta i prosess og avgjerd 
- Arbeide for ein helsefremmande arbeidsplass og lågt sjukefråvær 
- Ha kultur for betring og endring basert på kunnskap og god praksis 

 
Planverk 
Styret i Helse Fonna har vedteke eigne planverk for den somatiske delen av verksemda og for 
psykisk helsevern. 
 
Plan for somatiske spesialisthelsetenester i Helse Fonna HF 
Plan for somatiske spesialisthelsetenester i Helse Fonna 2010–2020 blei vedteken av styret i 
Helse Fonna i september 2010. Målet med planen er å sikre trygge og nære helsetenester for 
alle som bur i regionen. Endringane på sjukehusa i Helse Fonna skal gå føre seg innanfor dei 
økonomiske rammene som til kvar tid er tilgjengelege. Føretaket har god framdrift på sentrale 
element i planen og har ferdigstilt mange av tiltaka. Styret i Helse Fonna HF blir jamleg 
orientert om status i gjennomføringa av planen.  
 
Det er oppretta ein eigen klinikk for somatikk ved Stord sjukehus. 
 
Plan for psykisk helsevern i Helse Fonna HF 
Plan for Psykisk helsevern 2012-2020 er førande for utviklinga av behandlingstilbodet innan 
psykisk helsevern. Planen legg opp til styrking av tilbodet til born og unge (BUP-feltet), 
vidareutvikling av dei distriktspsykiatriske sentra (DPS) med fokus på polikliniske og 
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ambulante tenester, integrering av tverrfagleg spesialisert rusbehandling på DPS samt spissing 
av sjukehusfunksjoner. 
 
Som ledd i vidareutviklinga av DPS-a med fokus på polikliniske og ambulante tenester 
gjennomførte Klinikk for psykisk helsevern i 2015 ei evaluering av behandlingstilbodet ved 
Folgefonn DPS (FDPS). Evalueringa viste at det var ein overkapasitet med omsyn til 
døgnplassar  ved FDPS samt eit behov for å utvikle dei polikliniske og ambulante tenestene i 
Odda vidare. Som eit resultat av evalueringa vedtok  styret i Helse Fonna HF å leggje ned 5-
døgnspost ved FDPS i Odda, og utvikle dei polikliniske og ambulante tenestene i Odda. Etter 
denne omstillinga vil det vere ambulante tenester ved alle DPS sine lokalitetar i Helse Fonna.  
 
Integrering av tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB) ved DPS-a har vore eit anna 
satsingsområde i 2015. Klinikken sin handlingsplan for rusfeltet er ferdigstilt. Eit av tiltaka 
var etablering av  polikliniske og ambulante tenester innan TSB ved alle DPS-a.  
Hausten 2015 vart det gjennomført ein omstillingsprosess ved seksjon spesialisert behandling 
Haugesund sjukehus med målsetning å etablere eigen TSB poliklinikk ved Haugaland DPS. 
Etter denne omstillinga er det polikliniske og ambulante tenester innan TSB ved alle DPS-a. 
 
Det er eit styringskrav at alle DPS skal kunne gje akutt-tenester gjennom døgnet. Slik ordning 
er etablert ved Haugaland og Karmøy DPS gjennom akutt ambulant team. Ved Stord DPS og 
BUP Stord har ein etablert eit akutt team som samhandlar tett med interkommunal legevakt på 
Stord og tilbyr akuttvurderingar og oppfølging av menneske i krise. FDPS har eit tilsvarande 
tilbod i sin ordinære poliklinikk. 
 
Utover dette har det i 2015 vore eit særskild fokus på samhandling med kommunane og på 
brukarmedverknad. Det er etablert fleire samhandlingsprosjekt med kommunane ved dei ulike 
DPS-a. Klinikken har arrangert fagdagar/seminar kor brukarmedverknad har vore eit sentralt 
element. 
 
Innan BUP-feltet har ein i 2015 hatt fokus på drift og utvikling av dei polikliniske tenestene. 
Gjennom prosjektet «Alle Møter» har ein oppnådd ein meir effektiv poliklinisk drift. Dette 
saman med rekruttering av personell til ledige stillingar har gjort at den polikliniske og 
ambulante kapasiteten har vore tilstrekkeleg og resultert i vesentleg kortare ventetider og 
berre unntaksvise fristbrot. Parallelt med dette har ein starta opp prosjektet «Barn og Unges 
helseteneste» som har som målsetning å utvikle gode, systematiske pasientforløp på tvers av 
dei ulike forvaltningsnivå.  
 
På sjukehusnivå har fokuset i 2015 hovudsakleg vore å vidareutvikle sjukehusfunksjonane og 
sjå på korleis sjukehusa best kan understøtte DPS-a. Som eit resultat av dette har ein overført 
vaktsystem i Haugesund samt behandlarressursar innan TSB til Haugaland DPS. Ved seksjon 
spesialisert behandling Valen sjukehus har ein arbeidd med å vidareutvikle tilbodet i 
sikkerheitskjeda med vekt på ambulant sikkerheitsteam. 
 
Vidare har ein hatt fokus på å gjennomføre klinikkens handlingsplan for redusert bruk av 
tvang. Over dei siste tre åra har det vore ein betydeleg nedgang i prosentdel 
tvangsinnleggingar. 
Det er og sett i gong eit prosjekt knytt til transport av psykisk sjuke med målsetning om å 
sikre ein meir verdig pasient-transport med redusert bruk av politi. Dette er eit 
samarbeidsprosjekt med ambulansetenesta, politi og legevakt. 
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Resultat og måloppnåing 2015 
Føretaket har eit driftsresultat på 37,5 millionar kroner av ei totalomsetning på 3 378,6 
millionar kroner for 2015. Resultat etter finans viser eit overskot på 40,2 millionar kroner og 
eit underskot i forhold til resultatkrav frå eigar på 5,8 millionar kroner. 
 
Helse Fonna har arbeidd systematisk for å nå målsetjinga som er gitt i styringsdokumentet for 
2015. Den positive resultatutviklinga ein har hatt dei tre førre åra har fortsatt i 2015. I 2015 
blei det føretatt 4,0 millionar kroner meir i nedskrivingar og avskrivingar enn budsjettert. 
Denne kostnadsauken reduserer ikkje investeringsevna til føretaket. Framskynding av 
konseptfase nybygg Haugesund sjukehus gav i 2015 6,0 millionar kroner høgare kostnadar 
enn budsjettert. Desse kostnadane er budsjettert i 2016, og ein vil dermed få ein tilsvarande 
kostnadsreduksjon i forhold til budsjett i 2016. Justert for desse to faktorane viser drifta i 
Helse Fonna eit betre økonomisk resultat i forhold til målsetjinga.  
 
Ved utgangen av 2015 står det igjen å nå kvalitetsmåla innan epikrisetid, fristbrot og ventetid. 
Epikrisetid har gjennom 2015 vore på nivå med 2014. Ventetida har i 2015 gått ned i forhold 
til 2014. I 2014 hadde ein fire månader der målet om 65 dagars ventetid var oppnått, mens i 
2015 klarte ein målet i ni av månadane. Talet på fristbrot har vore lågare enn i 2014, og 
spesielt dei siste månadane har vist ei positiv utvikling. 
 
Styret har hatt stor merksemd på endring, styring og kontroll i 2015. Styret har saman med 
medarbeidarane i føretaket lagt ned ein monaleg innsats for å møte eigar sine krav til resultat 
og måloppnåing for 2015.  
 
Selskapsstruktur og eigarforhold 
Sjukehusa i Noreg er organiserte i fire regionale helseføretak under Helse- og 
omsorgsdepartementet. Helse Fonna HF er eitt av seks helseføretak i føretaksgruppa i Helse 
Vest RHF, som òg eig Helse Vest IKT AS. 
 
Helse Fonna HF (organisasjonsnummer  983974694) er eigd av Helse Vest RHF. 
 
Verksemda si art og tilhaldsstad  
Helse Fonna HF er ein del av spesialisthelsetenesta i Helse Vest RHF og skal dekkje 
befolkninga sitt behov for spesialisthelsetenester. Helseføretaket har sjukehus i Haugesund, på 
Stord, Valen og i Odda. I tillegg har føretaket fire distriktspsykiatriske senter, Folgefonn DPS, 
Haugaland DPS, Karmøy DPS og Stord DPS. 
 
Helse Fonna HF yter spesialisthelsetenester til ei befolkning på 179 521 innbuarar fordelt på 
19 kommunar i Rogaland og Hordaland (tal frå Statistisk sentralbyrå 01.01.15). Styret i Helse 
Vest RHF har vedteke at innbuarane i Eidfjord kommune kan bruke Voss sjukehus. 
 
Hovudadministrasjonen i føretaket er lokalisert til Haugesund.  
Tenestene som helseføretaket utfører, er nedfelte i helseføretakslova, 
spesialisthelsetenestelova, lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern, lov om 
pasientrettar og i andre lover og forskrifter som rettar seg mot føretaket si verksemd.  
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Hovudoppgåver 
Lov om spesialisthelsetenester definerer fire hovudoppgåver for helseføretaka. 

- Pasientbehandling  
- Forsking 
- Utdanning av helsepersonell  
- Opplæring av pasientar og pårørande 

 
Pasientbehandling 
Helseføretaket skal yte gode og likeverdige spesialisthelseteneseter til alle som treng det 
uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn. 
 
I 2015 var gjennomsnittleg ventetid for pasientar som hadde starta behandling 62 dagar. Det 
har vore nedgang i gjennomsnittleg ventetid i 2015, og i desember var gjennomsnittleg 
ventetid 56 dagar (Kjelde: Styringsportalen, Helse Vest). Dette er  innanfor målkravet på 65 
dagar, og ei betring samanlikna med 2014, der gjennomsnittleg ventetid for pasientar som 
hadde starta behandling var 69 dagar. Gjennomsnittleg ventetid for alle ventande pasientar var 
63 dagar, som er ei betring på 6 dagar samanlikna med 2014.  
 
Det skal ikkje vera brot på seinaste forsvarlege start av helsehjelp.  Der helsehjelpa har starta i 
perioden, har det i Helse Fonna vore fire prosent fristbrot i 2015. Det er ein nedgang frå fem 
prosent i 2014 (Kjelde: Styringsportalen, Helse Vest).   
 
Frå 1. januar 2015 blei pakkeforløp for kreft innført. Målet er at pasientar skal oppleve godt 
organiserte og føreseielege forløp utan unødvendig forseinking. Målet er at 70% av pasientar 
med nyoppdaga kreft skal vere inkludert i eit pakkeforløp og at 70% av forløpa er 
gjennomført innan definert tid for det enkelte pakkeforløp. 
Helse Fonna har etablert forløpskoordinator og medisinsk ansvarleg for 26 av 28 
pakkeforløp. For heile  2015 var 85% av pasientar med nye krefttilfelle i Helse Fonna 
registrert i eit definert pakkeforløp (kjelde Helsedirektoratet sin webrapport, Sentrale 
indikatorer for organspesifikke pakkeforløp).  82% av pasientane blei behandla innanfor 
standard forløpstid. For kirurgisk behandling var det 86 %, medikamentell behandling 80% 
og strålebehandling 48% av pasientane som blei behandla innafor standard forløpstid. Mange 
tiltak er sett i verk for å nå målet. Ein har arbeidd for å sikre god pasientflyt, setje av nok 
utgreiingskapasitet og behandlingskapasitet. Informasjon til fastlegar om å merke tilvisingar 
der det er grunngjeven mistanke om kreft og gjere kjent i organisasjonen kva kriterier som 
gjer at pasienten skal inkluderast er viktige tiltak. Ein har regelmessig gått gjennom 
tilbakemeldingane frå NPR. 
 
Helse Fonna sine resultat for 30 dagars overleving etter sjukehusopphald er lik eller marginalt 
betre enn resultatet på landsbasis for 2014. 30 dagars overleving totalt/uansett årsak for 
innlegging er 95,3% mot 95,2% nasjonalt. For pasientar med lårhalsbrot, hjarteinfarkt og 
hjerneslag er 30 dagars overleving høvesvis 92,0%, 89,7% og 87,6% mot nasjonalt 91,6%, 
89,8% og 87,3% i 2014.   
 
91,2 % av pasientane med lårhalsbrot var i andre tertial 2015 operert innan 48 timar og 66,2% 
innan 24 timar, tilsvarande tal for heile landet var 92,2% og 65,2%. I andre tertial fekk 21,2 % 
av pasientane med hjerneslag trombolysebehandling (nasjonalt: 14,6 %)  
(kjelde: kvalitetsindikatorar for behandling av sjukdom og overleving www.helsenorge.no).  
Ved måling i mai 2015 var det 5,6 prosent av pasientane i Helse Fonna som hadde ein 
sjukehusinfeksjon, tilsvarande tal for heile landet var 5,5 prosent (www.helsenorge.no). I den 

http://www.helsenorge.no/
http://www.helsenorge.no/
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siste nasjonale prevalensmålinga i november 2015, der tala er kvalitetssikra av føretaket, var 
prevalensen ved Helse Fonna sjukehusa sett under eitt på 2,6 %. (Kjelde: kvalitetsindikatorar 
om infeksjon www.helsenorge.no) 
 
Om lag fire av fem epikriser blei sendt innan fristen på 7 dagar i Helse Fonna i 2015. 
 
Tal for sjukehusinnleggingar  
Eining 2014 2015 
Vaksenpsykiatri 1 762 1 842 
RUS 151 149 
BUP 100 116 
Somatikk* 28 378 29 315 
Totalt 30 391 31 422 

*Medisinsk klinikk, Kirurgisk klinikk og Klinikk somatikk Stord 
Kjelde: Styringsportalen i Helse Vest 
 
Totalt er det ein auke i talet på sjukehusinnleggingar (+1031 = 3,4%) når vi samanliknar 2015 
med 2014.  
 
Tal for polikliniske konsultasjonar 
Eining 2014 2015 
VOP 32300 32391 
BUP 18947 20320 
RUS 8110 8422 
Somatikk 119105 125107 
Totalt 178462 186240 

Kjelde: Styringsportalen i Helse Vest 
 
Det er ei auke på 7778 (4,4%) i polikliniske konsultasjonar frå 2014 til 2015. Dette følgjer 
trenden frå 2014 då talet på  polikliniske konsultasjonar auka med 6552 (3,8 %) frå året før.  
Det er 1776 (3,0%) fleire polikliniske konsultasjonar i Klinikk for psykisk helsevern. 
Størsteparten av denne auka skjer innan BUP. Innan somatikken er det 6002 (5,0%) fleire 
konsultasjonar i 2015 samanlikna med 2014. Dette er i kontrast til trenden i 2013-2014, då 
Klinikk for psykisk helsevern stod for størstedelen av auken (5,7%) og auken på 
konsultasjonar innan somatikk var meir moderat (2,9 %).  
 
Tal for dagopphald 
Type helseteneste 2014 2015 
Dagopphald somatikk 11506       12030 

Kjelde: Styringsportalen i Helse Vest 
 
Det er 524 (4,6%) fleire dagopphald i somatikk i 2015 samanlikna med 2014. Dette er  i 
kontrast til 2014, då ein hadde ein nedgang på 3,7 % samanlikna med året før.  
 
Tal for radiologiske- og laboratorieundersøkingar 
Type helseteneste 2014 2015 
Radiologiske undersøkingar 91020 93609 
Laboratorieanalysar 4083376 4299338 
Blodtappingar 4991 5175 
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Talet på radiologiske undersøkingar auka med 2,8 prosent frå 2014 til 2015. Det er særleg 
kreftutgreiing og oppfølging av kreft som aukar. For å sikre kapasitet er det i 2015 tilsett fleire 
radiologar og det er gjort endringar i drift og utstyr.  
 
For laboratoriemedisin er talet på analyser økt med 5,3 prosent frå 2014 til 2015. 
Aktivitetsveksten er fordelt på alle fagområda og gjeld både polikliniske og innlagte pasientar. 
Føretaket er i all hovudsak sjølvforsynt med blodprodukt. 
 
Tal på fødslar  
Sjukehus 2014 2015 Merknad 
Haugesund 1441 1467 19 tvillingfødslar, 152 keisarsnitt  
Stord 431 502  
Odda 10 6  
Totalt 1882 1975  

 
Forsking 
Forsking er ei lovpålagt oppgåve definert i Lov om spesialisthelseteneste. Helse Fonna har 
prioritert oppbygging av forskingskompetanse innan både somatikk og psykisk helsevern, 
samt tverrfagleg gjennom helsetenesteforsking. Forsking er viktig for rekruttering og for å 
gjere helsetenesta i stand til å foreta kritiske vurderingar og rett prioritering av etablerte og 
nye metodar, behandlingstilbod og teknologi. 
 
I tråd med Helse Fonna sin strategi blei det i 2015 etablert éi felles forskingseining i Helse 
Fonna. Forsking og innovasjon blei samla i ein seksjon og ny leiar for forsking og innovasjon 
blei tilsett. I 2015 har ein hatt fokus på å etablere eit godt system for internkontroll og 
oppfølging av dei enkelte prosjekta, samt vedta strategi for forsking og innovasjon i Helse 
Fonna. I tråd med rapporten «Brukermedvirkning i helseforskning i Norge - forslag til 
retningslinjer og tiltak» blei omfanget av brukarmedverknad i forskingsprosjekt i Helse Fonna 
kartlagt i 2015. Styret i Helse Fonna HF vedtok i 2015 retningslinjer og tiltak for å involvere 
brukarar i større grad i både prioritering, gjennomføring, formidling og implementering av 
forsking i føretaket. 
 
Forskingsmidlar 
Det blei frå Helse Fonna sendt inn ni søknadar om forskingsmidlar til Samarbeidsorganet i 
Helse Vest september 2015 (to for doktorgradsmidlar, to for postdoktorstipend, to for 
fleirårige forskingsprosjekt, eit utanlandsstipend, eit korttidstipend for fullføring av 
doktorgrad og eit korttidsprosjekt- eit år). Fire av ni prosjekt fekk støtte. Luiza Chwiszczuk 
fekk doktorgradsmidlar, Arvid Rongve fekk midlar til nytt fleirårig forskingsprosjekt, 
Sigbjørn Berentsen fekk midlar til korttidsprosjekt og Øystein Gøthesen til utanlandsopphald.  
Helse Fonna har ikkje hatt kandidatar som har disputert for doktorgraden i 2015. 
 
Vitskaplege stillingar i HF 
Sju kandidatar er i eit doktorgradsprogram med prosjekt forankra i Helse Fonna. Medisinsk 
klinikk har i dag ein professor II/legestilling og ein førsteamanuensis/legestilling, Klinikk for 
psykisk helsevern ein førsteamanuensis/legestilling og ein førsteamanuensis/psykologstilling 
og Kirurgisk klinikk har ein førsteamanuensis/legestilling.   
 
Vitskaplege publikasjonar 
I 2015 blei Helse Fonna kreditert 49 vitskaplege publikasjonar (sjå figur). Av dei var 42 i nivå 
1-tidsskrift, 7 i nivå 2-tidsskrift, og det resulterte i totalt 30,04 publikasjonspoeng. 
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Tala speglar både aktivitet og engasjement som føretaket i dag har innan forsking. Helse 
Fonna opplev at forsking er attraktivt når det gjeld rekruttering av fagfolk. 
 
Innovasjon 
I 2015 lanserte Helse Fonna ei webløysing for innmelding og oppfølging av 
innovasjonsprosjekt/innovative idear. Det blei søkt om regionale innovasjonsmidlar til eit 
prosjekt. Det er i 2015 vedtatt overordna målsetjingar for innovasjonsarbeidet i føretaket: 

- Skape innovasjonskultur i heile føretaket 
- Identifisere og fylgje opp innovasjonsprosjekt som styrkar helsetenesta og gjev 

positive konsekvensar for pasientbehandlinga 
- Sikre brukarmedverknad i innovasjonsprosjekt 

Utdanning av helsepersonell 
Utdanning er eit av dei viktigaste tiltaka for å sikre rett kompetanse for føretaket i framtida, 
og utdanningsfunksjonen vert utøvd på eit breitt felt. Utdanning av helsepersonell omfattar 
fagopplæring, grunnutdanning, vidare- og etterutdanning, turnusteneste og 
spesialistutdanning. Universitet, høgskular og fylkeskommunen er særs viktige 
samarbeidspartnarar innafor utdanning. Studentar i praksis har eigen rettleiar i einingar der 
praksis blir avvikla. Nokre einingar har og tilsette med delar av stillinga øyremerka for 
studentrettleiing og oppfølging.  
 
I 2015 har føretaket hatt om lag 1100 studentar i praksis frå universitet, høgskular og 
vidaregåande skular: 
 

Utdanningsnivå 
Tal på personar i 
opplæring i 2014 

Tal på personar i 
opplæring i 2015 

Vidaregåande opplæring 58 49 
Opp til Bachelornivå 534 542 
Opp til Masternivå 185 270 
Tilsette i spesialistutdanning 153 243 
Sum 930 1104 
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Føretaket har eit nært og godt samarbeid med høgskular og universitet. Det blir systematisk 
gjennomført samarbeidsmøter på fleire nivå i organisasjonen. I 2015 har det særleg vore lagt 
vekt på volum innan anestesi-, operasjon- og intensivutdanninga, og Høgskulen Stord 
Haugesund har for første gang hatt to kull under utdanning samtidig. Utdanningskapasiteten 
er dermed auka innan desse faga. Helse Fonna nyttar den såkalla studentprosessen der alle 
elevar, lærlingar, studentar og hospitantar blir registrerte via rekrutteringsportalen før dei får 
praksisplass i føretaket. Dette krev ressursar å administrere, men sikrar god oversikt, auka 
IKT-tryggleik og betre dokumentasjon.  
 
Føretaket har til ei kvar tid tilsette i etter- og vidareutdanningsløp, samt legar og psykologar i 
spesialisering. Fleire av desse får løn eller stipend under utdanninga. I 2015 har det vore 
sjukepleiarar i vidareutdanning innan psykisk helsearbeid, operasjon, anestesi, intensiv, 
nyfødt, gastro, nephro, endokrinologi, palliasjon, infeksjon og jordmor. Ambulansearbeidarar 
deltek i vidareutdanning til paramedic. Det er òg tilsette i ulike masterprogram, mellom anna 
innan leiing.  
 
Ordninga med felles introduksjonsprogram for turnuslegar, rotasjonssystem for turnuslegar og 
for traineesjukepleiarar er vidareført i 2015. 
 
Opplæring av pasientar og pårørande 
Ressursar frå Lærings- og mestringssentra i føretaket er samla i eit team knytt til forskings- og 
utviklingseininga for samhandling (FOUSAM). Eininga er eit samarbeid mellom Høgskulen 
Stord Haugesund, Helse Fonna og kommunane i opptaksområdet. Satsingsområda er nedfelt i 
felles handlingsplan og det er gjennomført kartlegging av behov, etablert struktur for 
brukarmedverknad.  I regi av lærings- og mestringssenteret har det vore arrangert 18 kurs i 
Helse Fonna  i 2015. Til saman har 142 pasientar og 102 pårørande gjennomført kurs. Det har 
særleg vore høg aktivitet knytt til kurs for pårørande til barn med autisme. Også hjertekursa 
har hatt stor deltaking. Det er som hovudregel den enkelte fagavdeling som har ansvar for det 
faglige innhaldet og gjennomføring av kursdagen. Alle kurs har brukarinnlegg som en del av 
innhaldet, og brukarrepresentasjon skal være med i planlegging, gjennomføring og evaluering.  
Kursa blir skriftlig evaluert av deltakarane. Elles er det no mange kurs der kommunane står 
får regien sjølv. Det gjeld særleg oppfølgjande hjartekurs, KOLS og Diabetes type 2 kurs.  
 
Helse Fonna fekk i april 2013 oppdrag frå Helse Vest om å etablere eit regionalt nettverk for 
læring og mestring, som har vore i drift frå oktober 2013. Nettverket har ein tilsett koordinator 
og ein representant frå kvart føretak som saman utgjer eit arbeidsutval. Nettverksgruppa med 
representasjon frå samarbeidspartane (kommunar, private ideelle organisasjonar og regionalt 
brukarutval) gir verdifulle innspel til arbeidet i nettverket. Det blei i november  2015 
gjennomført samling med deltakarar frå alle lærings- og mestringssentra i helseregion Vest. 
Samarbeid med kommunane om lærings- og mestringstilbod er spesielt framheva i 
bestillardokumentet til føretaka. Helse Førde, Helse Bergen og Helse Stavanger har prøvd ut 
samarbeidsmodellar/tilbod ved hjelp av samhandlingsmidlar, medan Helse Fonna har gjort 
interne organisasjonsendringar og forankra arbeidet i samarbeidsavtalane med kommunane.   
Nettverket har etablert eiga side på www.helse-fonna.no.  Handlingsplanen for nettverket sett 
blant fokus på brukarmedverknad, kompetansedeling, helsepedagogikk og forsking.  
 
 
 
 

http://www.helse-fonna.no/no/FagOgSamarbeid/Sider/nettverk-for-lering-og-meistring-i-helse-vest.aspx
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Kvalitet og pasienttryggleik  
Helse fonna har i 2015 deltatt i det nasjonale og regionale pasienttryggleiksprogrammet 
innanfor alle innsatsområda: 

- Trygg kirurgi 
- Samstemming av legemiddellister 
- Trykksår 
- Urinvegsinfeksjonar 
- Førebygging av overdosedødsfall 
- Behandling av hjerneslag 
- Infeksjon ved sentralt venekateter 
- Fall 
- Førebygging av sjølvmord 
- Leiing av pasienttryggleik 
- GTT-målingar 

 
Arbeidet med å overføre programmet sine innsatsområde til linjeorganisasjonen har halde 
fram i 2015.  
I innsatsområdet «Leiing av pasienttryggleik» er det i 2015 gjennomført tre 
«pasientsikkerhetsvisittar» (akuttmottak ved Klinikk somatikk Stord, poliklinikk ved Valen 
sjukehus, Klinikk for psykisk helsevern, medisinsk sengepost ved Odda sjukehus). Helse 
Fonna vil i januar og februar 2016 gjennomføre «I pasientens fotspor» ved å følgje 4 pasientar 
utskrivingsdagen.   
Eining for kvalitet- og pasienttryggleik har  i 2015 gjennomført internkontrollverksemda etter 
plan med eit par unntak og styret i Helse Fonna HF handsama i desember 2015 leiinga sin 
gjennomgang av internkontroll i føretaket. 
 
Kvalitetspris  
I 2015 er kvalitetsprisen tildelt Øyre nase hals avdelinga. Dei fekk kvalitetsprisen for sitt 
arbeid med pasientinformasjon. Dei har blant anna laga filmar som gir informasjon til 
pasientar som skal fjerne mandlar eller setje inn ventilasjonsrøyr i øyret.   
 
Kompetanseutvikling 
Det blir gjennomført eit stort omfang av internundervisning/kursdagar for medarbeidarane i 
føretaket, fagretta kompetansehevande tiltak for tilsette i dei ulike klinikkane, samt lovpålagd 
opplæring. Rapport for 2015 viser at 3181 medarbeidarar har deltatt på kursaktivitet i 
perioden, og at det totalt er gjennomført 13862 kursgjennomføringar – her inngår både e-
læringskurs og klasseromskurs.   
 
I 2015 blei det ved Haugesund sjukehus gjennomført obligatorisk brannvern opplæring for 
alle tilsette. Dette besto av både teoretisk og praktisk opplæring. Ca 1400 medarbeidarar 
gjennomførte denne opplæringa.  
 
Helse Fonna arbeider for å utvikle leiarkompetansen på alle nivå. I 2015 er det implementert 
eit introduksjonsprogram for nye leiarar (Ny som leiar), som eit samarbeidsprosjekt i Helse 
Vest. Føretaket skal i 2016 implementere eige leiarutviklingsprogram for førstelinjeleiarane.  
Føretaket har kontinuerleg medarbeidarar som tek leiarutdanning og som deltek på det 
nasjonale toppleiarprogrammet.  
 
Samarbeid med kommunane om utveksling av kompetanse har vore sentralt også i 2015. 
Ulike faglege nettverk og kompetansetiltak er etablert gjennom FOU-eining for samhandling 
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(FOUSAM – felles forskings- og utviklingseining) mellom helseføretaket, kommunane og 
Høgskulen Stord/Haugesund.  Det er i haust også introdusert ei hospiteringsordning mellom 
føretaket og kommunane.  
 
Det er utarbeidd system for gjennomføring av obligatoriske kurs for alle personalgrupper.  
Føretaket nyttar Kompetanseportalen for å sikre system for kartlegging, planlegging og 
dokumentasjon av mellom anna obligatoriske kurs og medarbeidarutvikling.  
 
Helse Fonna har starta arbeidet med strategisk kompetanseplanlegging. Den enkelte 
klinikk/område skal utarbeide kompetanseplanar i eit femårsperspektiv. Med utgangspunkt i 
klinikken/området sine strategiar og handlingsplanar skal ein skildre overordna 
kompetansekrav, kartleggje eksisterande kompetansebehaldning og ut frå dette definere 
sentrale kompetansebehov og -utfordringar. 
 
Samhandling 
Samhandlinga mellom Helse Fonna og kommunane er regulert i avtalar som skal styrast, 
utviklast og følgjast opp gjennom etablert samhandlingsstruktur beskriven i ein overordna 
samarbeidsavtale. Samhandlingsutvalet er partssamansett av føretaket og kommunane, og 
partane fremjar saker gjennom representantane.  Brukarperspektivet blir ivaretatt gjennom to 
representantar frå Brukarutvalet i Helse Fonna, og dialogen med dei tillitsvalde har blitt 
handtert i eigne møter og med representasjon i forbetringsarbeide. 
 
Samhandlingsutvalet har gjennomført eitt Toppleiarforum i 2015. Forumet består av den øvste 
politiske og administrative leiinga i kommunar og toppleiinga i føretaket. Hovudtema i 
Toppleiarforum 2015 var to nye meldingar, Primærhelsemeldingen og Nasjonal Helse- og 
Sykehusplan med innleiing frå Helse- og omsorgsdepartementet og påfølgande runde med 
spørsmål og dialog. Toppleiarforum fokuserte også på det nasjonale tilsynet med samhandling 
i 2015, der Klinikk Stord fekk tilsyn saman med kommunane Bømlo og Stord. Det blei ikkje 
gitt avvik eller merknadar ved tilsynet, men læringspunkta var mange og blei delt i 
presentasjonar og påfølgande dialog i plenum.  
Samhandlingsutvalet har i 2015 hatt eit særleg fokus mot å gjere dei lovpålagde avtalane betre 
kjende i organisasjonane, og utvalet har utarbeida ein handlingsplan for utvalde område for 
betre å kunne følgje opp intensjonane med Samhandlingsreforma.  
 
Som del i oppfølginga av lovpålagde avtalar er det i 2015 gjennomført områdemøter knytt til 
dei tre somatiske sjukehusa og tilhøyrande kommunar. Områdemøte er ein sentral arena for 
forankring av retning og utvikling av samhandlinga mellom kommunar og helseføretak.  
Helse Fonna, kommunane i regionen og Høgskulen Stord/Haugesund har frå 2009 hatt eit 
samarbeid om ei felles FOU-eining knytt til samarbeidsprosjektet «Helsetorgmodellen».  
FOU-eininga er vidareført i drift som FOUSAM. Eininga er sentral i arbeidet med å følgje 
opp samarbeidsavtalar og utvikle tenestene. Aktiviteten gjennom året har vore høg og 
FOUSAM blei i august månad tildelt prisen «Årets Samhandlere 2015».  
Helse- og omsorgsminister Bent Høye delte ut prisen under den årlege rehabiliterings-
konferansen i Haugesund.  
Både Samhandlingsutvalet og FOUSAM har utarbeidd årleg melding for 2015, og meldingane 
blir publisert på eiga nettside og elles distribuert til samarbeidspartar og interessentar. 
Samhandlingsutvalet har òg publisert nyhende gjennom fem utgåver av Samhandlingsnytt i 
2015. 
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Alle føretaka i Helse Vest tar del i eit regionalt forum for oppfølging av 
Samhandlingsreforma. Målet med samarbeide er å gje støtte, følgje utvikling og drøfte felles 
utfordringar med reforma. Samhandlingssjefane representerer føretaka i forumet. 
 
Arbeidsmiljø 
Gjennom IA-arbeidet (Inkluderande arbeidsliv) har Helse Fonna ein arena for forpliktande og 
målretta samarbeid mellom arbeidsgjevar, arbeidstakar og NAV. Det vert arrangert halvårlege 
IA-møte med leiarar, tillitsvalde og verneombod, der målområda for IA-arbeidet har fokus. I 
november 2015 var dette arrangert som eit ope møte i auditoriet, med innlegg frå NAV 
Arbeidslivstenesta og erfaringsdeling på tvers av seksjonar i Helse Fonna.  
 
Helse Fonna driv systematisk oppfølging av sjukemelde i tett samarbeid mellom leiar, 
medarbeidar, fastlege og bedriftshelsetenesta (BHT). Samarbeidet med NAV arbeidslivsenter 
er svært verdifylt i oppfølging og tilbakeføring av sjukemelde. Rutinar og verktøy er revidert, 
og det er gitt opplæring i arbeid knytt til tilrettelegging og oppfølging av sjukemelde. 
 
Gjennomsnittleg sjukefråvær i Helse Fonna i 2015 var 6,7 % mot 6,4 % i 2014.  
Korttidsfråværet i 2015 var 3,2 % mot 2,9 % i 2014. 
Langtidsfråværet i 2015 var 3,5 % mot 3,5 % i 2014. 
Eigenmeldt fråvær i 2015 var 1,1 % mot 1,1 % i 2014. 
Legemeldt fråvær i 2015 var 5,6 % mot 5,3 % i 2014. 
 
Arbeidet som er gjort med avklaring av ansvar og mynde i leiarlinja, - nye 
stillingsbeskrivingar for 3. og 4. nivå leiarar, vil ha påverknad på det systematisk HMS-
arbeidet. Tydeleg plassering av ansvar er grunnlag for godt HMS- arbeid.  
 
Leiarar og verneombod på alle nivå har kartlagt og risikovurdert arbeidsmiljøet gjennom 
vernerundar/HMS-kartlegging. Utarbeiding av handlingsplanar skjer i tett samarbeid mellom 
leiar, medarbeidarar og verneombod. Det blir i tillegg gjennomført jamlege vernemøte, som 
oppfølging av vernerunden.  
 
Helse Fonna gjennomfører årleg obligatoriske kurs i HMS-opplæring for leiarar, verneombod 
og AMU-medlemmar.  
 
Det var fleire gode søkjarar til den årleg arbeidsmiljøprisen, som viser at det blir utført svært 
mykje godt, systematisk HMS-arbeid og andre gode tiltak som er viktige for arbeidsmiljøet i  
einingane.  
 
Det er i 2015 rekruttert yrkeshygienikar som inngår i teamet i Bedriftshelsetenesta. Denne 
fagkompetansen er ein føresetnad for vidare godkjenning som offentleg godkjent 
bedriftshelseteneste. 
 
Føretaket har vidareført arbeidet med å sikre ivaretaking av arbeidstidsføresegnene i 
arbeidsmiljølova og det er gjort tiltak for å førebyggje brot på lova, særleg når det gjeld 
turnusarbeid.  
 
Det er i 2015 gjennomført 39 arbeidsplassvurderingar mot 15 året før.  
I tillegg er det gjennomført 14 arbeidsplasskartleggingar av meir omfattande karakter, mot 11 
i 2014.  
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Talet på meldingar i forbetringssystemet Synergi som gjeld HMS/ansatteskader har auka 
monaleg sidan 2013, sjå figuren under. 
 

 
 
Ein slik auke kan skuldast auke i talet på uønska hendingar, eller kan være eit utrykk for betre 
meldekultur. Innan området HMS/ansatteskader, er det hendingar knytt til vald og truslar som 
i størst grad vert melde. I 2015 har det vore eit særleg fokus på førebygging av vald og truslar 
mot medarbeidarar. Risikoområdet vart lagt inn som obligatorisk emne i HMS-kartlegginga 
ved starten av året. Det er sett i verk ulike tiltak for å førebyggje og møte vald og truslar, 
byggje god meldekultur samt laga system for opplæring i førebygging av skader som skuldast 
vald og truslar i somatikken.  I klinikk for psykisk helsevern har ein tradisjon for å gi slik 
opplæring rutinemessig (Terma-/TMA-opplæring).  
 
Bedrifts-helsetenesta har i 2015 registrert 121 personar som har tatt stikkskadeprøvar. I 2014 
var talet 123.  Arbeidet med å redusere stikkskadar har høgt fokus.   
 
Risiko knytt til handtering av kjemikaliar har også hatt fokus i 2015, då det er nært knytt til 
arbeidet for sertifisering som «Grønt sjukehus».   
 
Tilsette har hatt tilbod om vaksinering mot sesonginfluensa, i 2015 blei det gitt 570 vaksinar. 
Det er om lag 100 fleire enn i 2014. 135 personar har fått vaksine mot Hepatitt B, mot 146 
personar i 2014.  
 
Helse Fonna arbeider kontinuerleg for positiv utvikling av arbeidsmiljøet. Målet om 
helsefremmande arbeidsplassar er tatt inn i den overordna strategien, som grunnlag for å 
skape ein framtidsretta kompetanseorganisasjon.  
 
Det årlege Arbeidsmiljøseminaret ble arrangert 5. november og samla 110 deltakarar.  
Tema var : 

• «Den gode organisasjonskultur og samarbeidsmiljø» 
• «Eg juksa med sikkerheita og såg døden i kvitauga.  Andre fekk betale for det!» 

 
Når det gjeld rusførebyggjande arbeid held Bedriftshelsetenesta føredrag i einingar på 
førespurnad.  Det er innlegg til refleksjon om eigne rusvanar og informasjon til leiar om 
handtering av situasjonar og personar med rusmiddelbruk og arbeid.  
Temaet er fast del av føretaket sitt årlege HMS-grunnkurs for nye verneombod, AMU-
medlem og leiarar. 

2013 2014 2015
Forbetringsområde 53 42 51
HMS-hendingar 75 79 120
Ansattskadar 129 177 229
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Arbeidsmiljøutvalet (AMU) har lik representasjon frå arbeidstakar- og arbeidsgjevarsida. 
AMU har hatt 9 møte i 2015, og 116 saker er handsama.  
 
Det er etablert ulike møteplassar for drøfting av tema og problemstillingar knytt til 
arbeidsmiljø på alle leiarnivå i organisasjonen. I tillegg til føretakshovudverneombod er det 
klinikkverneombod i alle klinikkar og verneombod fordelte i oversiktlege område i alle 
klinikkar/område/seksjonar. Det er implementert system for systematisk samarbeid mellom 
leiar og verneombod.  
 
Helse Fonna gjer eit kontinuerleg arbeid for å tilpasse og endre organisasjonen til å møte 
framtida. Endringar skjer kontinuerleg og føretaket har brei erfaring i endrings- og 
utviklingsprosessar. Prosessane skal følgja interne retningslinjer for endringsprosessar. 
Retningslinjene er bygd på erfaringar om kva som gir godt resultat og kva som ikkje gjer det. 
Fleire klinikkar har gjennomført større eller mindre endringsprosess i 2015..  
 
Likestilling, integrering og mangfald 
Helse Fonna har som mål å arbeide for å fremje likestilling og hindre diskriminering og har 
følgjande personalpolitiske mål: 
- Arbeide for ei balansert samansetjing av alder og kjønn på alle nivå i organisasjonen 
- Arbeide for likeløn  
- Leggje til rette for heiltidsstillingar 
- Leggje til rette for ein livsfaseorientert personalpolitikk 
- Leggje til rette for mangfald og integrering 
- Rekruttere kvalifiserte personar med innvandrarbakgrunn 
- Leggje til rette for at medarbeidarar med nedsett funksjonsevne kan arbeide i føretaket. 
 
Leiarar på alle nivå har eit særskilt ansvar for at Likestillingslova bli følgd ved nye 
tilsettingar.  
 
Per desember 2015 var det 3187 tilsette i Helse Fonna, 79,2 prosent kvinner og 20,8 prosent 
menn. Av 211 leiarar i føretaket er 70,6 prosent kvinner og 29,4 prosent menn. I føretaket si 
toppleiargruppe er seks av ti kvinner. 
 
Det er ei overordna målsetjing at Helse Fonna skal leggje til rette for at flest mogleg som 
ønskjer det, får tilbod om tilsetjing i heiltidstilling. Ønske om heiltidsstilling har stort fokus i 
samband med arbeidstidsplanlegging og når stillingar blir ledige. Reduksjon av deltid blir 
minna særskilt om når stillingar blir behandla i stillingsutvalet. Det er utarbeidd ein rettleiar 
knytt til heiltidskultur og fortrinnsrett for deltidstilsette. Denne skal sikre at deltidstilsette sin 
fortrinnsrett til utvida stilling blir handtert på ein god måte og i samsvar med krav i 
arbeidsmiljølova. Det er kontinuerleg fokus på å finne gode løysingar for å redusere ikkje 
ønska deltid. Bemanningssenteret og ordninga med traineesjukepleiarar er verkemiddel som 
er med på å redusere bruken av tilkallingsvikarer, midlertidige tilsettingar, deltidsstillingar og 
vikariat. Føretaket nådde måltal om 89,3 prosent gjennomsnittleg stillingsprosent i mars 2015.  
 
Føretaket har ein kjønnsnøytral lønspolitikk. Likeløn er tema i samband med 
lønsforhandlingar. Det er ikkje funne systematiske lønsforskjellar mellom kjønna. 
Helse Fonna har som mål å ha mellom 6 og 10 prosent tilsette med ikkje-vestleg 
innvandrarbakgrunn. SSB-rapport for 2014 viser totalt 9,3 prosent tilsette med 
innvandrarbakgrunn, av desse er 5,2 prosent ikkje-vestlege. I 2013 var talet 9,0 prosent tilsette 
med innvandrarbakgrunn, av desse 4,5 prosent med ikkje-vestleg bakgrunn.  
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Miljørapportering 
I 2011 etablerte Helse Fonna eit prosjekt med målsetjing om å miljøsertifisere føretaket i tråd 
med føringane i styringsdokumentet.  
 
Det Norske Veritas AS (DNV) reviderte hausten 2015 føretaket etter retningslinjene i ISO 
14001:2004 standarden. Det ble ultimo 2015 sendt ein skriftlig attermelding til DNV kor 
føretaket gjorde greie for dei tiltak som ein hadde setje i verk for å handtera dei registrerte 
observasjonane.  
 
I samband med innføring av miljøstyringssystem i høve ISO 14001 gjennomførte alle 
seksjonane i føretaket ei miljøaspektkartlegging. Dette innebar at ein kartla og målte dei 
miljø- og klimabelastningane som føretaket har. Desse data danna grunnlaget for arbeidet med 
målsetting og handlingsplan for å unngå negativ påverknad på miljø- og klima, og vil vere ein 
fast del av den årlege gjennomgangen knytt til Helse, miljø og sikkerheit frå 2016. 
 
Føretaket ønskjer å bidra til å redusere miljøbelastninga og rapporterer overordna på miljø-
presentasjon i høve ISO 14001, ISO 26000  og «Grøn stat» (avfall, transport, energi, innkjøp) 
i tillegg til regnskapsloven og miljøinformasjonsloven sine krav.  
 
Føretakets miljøindikatorar er eit utval data (nøkkeltall) som skal spegle rett informasjon om 
føretaket si målsetting om kontinuerleg forbetring og vår oppfølging av årleg miljøprestasjon. 
Dette gjer vi for å kunne vurdere kor gode eller dårlege vi er på dei viktigaste miljøområda og 
innsatsen vår knytt til kontinuerleg forbetring. Ved å ha faste miljøindikatorar kan vi 
kvantifisere resultata og syte for ei kontinuerleg rapportering på same grunnlag, år for år og 
ha eit samanlikningsgrunnlag med andre helseføretak.  
 
Miljøindikatorane utgjer grunnlaget for årleg miljørapport og synleggjere framdrift og mål-
oppnåing i samband med valte mål og delmålsetting knytt til føretaket sine vesentlege miljø-
aspekt. Miljørapporten skal såleis bidra til å synleggjere at føretaket jobbar systematisk for å 
bidra til å redusere all form for negativ belastning på ytre miljø. 
 
Helse Fonna HF skal væra blant dei fremste innan miljøvennleg drift av helseføretak. 
  
Miljøstyringssystemet skal sikre at lover og  forskrifter samt interne krav blir etterlevd i 
føretaket. Vi skal kontinuerlig arbeide for å betre våre miljøprestasjonar. Miljøaspektet skal 
prioriterast høgt både i drift, innkjøp og investeringar. 
  
Helse Fonna HF skal til ei kvar tid ha fokus på sine miljøområde:  

- Utslepp (luft, vatn og jord) 
- Forbruk av ressursar (forbruksmateriale) 
- Avfall (redusere avfallsmengde)  

 
Helse Fonna HF sine overordna miljømål er: 

1. Redusere føretakets CO2 utslipp  
2. Auke av kjeldesortert avfall 
3. Redusere ressursforbruket 
4. Auke av økologiske matvarer  
5. Førebyggje utslepp gjennom avløp 
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Utbyggingsprosjekt 
Konseptfasen for Haugesund sjukehus blei starta opp april 2015, og byggjer på arbeidet frå 
idéfase og utviklingsplan. Konseptrapporten vart ferdigstilt innan frist 15.01.16.  
Konseptfasen omfattar utgreiing av tre likeverdige alternativ:  

- Nullalternativet (renoveringsalternativet) 
- Ny Vestblokk, vidare utbygging mot nord 
- Ny Nordblokk, etappevis utbygging 

 
Det er gjennomført ei konseptfaseutgreiing som dekkjer krava i den nasjonale vegleiaren for 
tidlegfaseplanlegging i sjukehusprosjekt, og som er tilpassa rammebetingelsar gjevne av 
Helse Vest RHF og overordna mynde. 
 
Konseptfasen har omfatta alle aktivitetane som trengs for å velje det best egna konseptet, og 
utvikle dette til eit nivå kor ein med akseptabel sikkerhet kan treffa avgjersle om 
gjennomføring av forprosjektet. 
 
Prosjektet har vore organisert med administrerande direktør som prosjekt og prosesseigar, og 
styringsgruppe som godkjenner prinsipielle føringar og vegval underveis i prosessen. 
Styringsgruppa har bestått av direktørgruppa, representant frå bedriftshelsetenesta, tillitsvalde 
og verneombod og brukarrepresentant. 
 
Det har vore lagt opp til brei involvering av medarbeidarar og brukarar i gjennomføringa av 
konseptfasen. Ti tverrfaglege prosjektgrupper blei etablert, og tillitsvalde, verneombod og 
brukarar har vært  representert i alle grupper. Om lag 100 medarbeidarar har delteke i 
prosjektgruppene. 
 
Berekningane på helseføretaket si økonomiske bereevne har vore førande for utarbeiding av 
dei ulike scenario og funksjonar i nytt og eksisterande bygg. Den økonomiske bæreevna er i 
konseptfasen berekna til 1,797 milliardar fram mot 2023 og ytterligare 1,540 milliard fram 
mot 2032. 
 
Resultat, investeringar, finansiering og likviditet 
 
Generelt om rekneskapen   
Rekneskapen for 2015 er sett opp i samsvar med rekneskapsloven av 1998 og god 
rekneskapsskikk. Rekneskapen for året omfattar resultatrekneskap, balanse, 
kontantstraumoppstilling og noteopplysningar. Rekneskapen er bygd på grunnleggjande 
prinsipp for rekneskap i samsvar med god norsk rekneskapsskikk; transaksjonsprinsippet, 
oppteningsprinsippet, samanstillingsprinsippet, varsemdsprinsippet, kongruensprinsippet, 
sikring, beste estimat, konsistent bruk av prinsipp og føresetnad om fortsett drift. Ved 
utarbeidinga av rekneskapen må leiinga byggje på føresetnader og estimat som vil påverke 
rekneskapsførte verdiar av eigedelar, gjeld, inntekter og kostnader, samt noteopplysningar 
vedrørande forpliktingar med vilkår. Faktiske tal kan avvike frå dei opphavlege estimata. 
Pensjonsordninga tilfredsstiller krava i lov om obligatorisk tenestepensjon. 
 
Resultat 
Føretaket har eit positivt driftsresultat på 37,5 millionar kroner av ei totalomsetning på 
3 378,6 millionar kroner. Resultat etter finans viser eit overskot på 40,2 millionar kroner og 
eit underskot i forhold til resultatkrav frå eigar på 5,8 millionar kroner. I 2015 oppnådde 
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føretaket ein DRG-aktivitet på 39 049 DRG-poeng mot eit mål på 37 481. I 2014 var 
aktiviteten på 36 911 DRG-poeng.  
 
Nedskrivingar 
Det er i rekneskapen nedskrive anleggsmidlar for totalt 2,5 millionar kroner. Dette gjelder 
nedskriving på bygg ved ombyggingar med tilhøyrande ny balanseføring og utrangering av 
bygg som skal rivast.  
 
Investeringar  
Føretaket har gjennomført investeringar for 87,2 millionar kroner. Av investeringane var 50,4 
millionar kroner knytt til byggjeprosjekt. Medisinteknisk utstyr, inventar, kommunikasjon 
(IKT) og transportmiddel står for resterande investeringar. 
 
Finansiering 
Balanseførte lån til eigar var 01.01.15 203,6 millionar kroner og er redusert til 187,1 millionar 
kroner 31.12.15. Driftskredittramma mot Helse Vest sin konsernkonto er 34,3 millionar 
kroner 31.12.15, ein reduksjon frå 208,0 millionar kroner frå inngangen av året. Det 
disponible beløpet på driftskreditten den 01.01.15 var 307,1 millionar kroner. Pr. 31.12.15 var 
det disponible beløpet auka til 391,5 millionar kroner.  
 
Kapital 
Føretaket sin totalkapital (eigenkapital og gjeld) var pr. 31.12.15 2 663,0 millionar kroner. 
Sum eigenkapital var pr. 31.12.15 1 902,8 millionar kroner.  
 
Likviditet 
Føretaket sine likvide midlar på skattetrekkskontoen og kontantar  pr. 31.12.15 var på 66,2 
millionar kroner. I tillegg kjem det disponible beløpet på driftskreditten med 391,5 millionar 
kroner. 
 
Disponering av årsresultatet 
Føretaket sitt årsresultat gav eit overskot på kr. 40 176 803 og styret foreslår at dette blir 
overført mot annan eigenkapital.   
 
Uvisse og ekstraordinære forhold i rekneskapen 
Det er utført nedskrivingar på til saman 2,5 millionar kroner knytt til mindre ombyggingar og 
utrangering av bygg. Føretaket er i tvist om ein sak av vesentleg betyding. Dette er det avsett 
for i regnskapet.  
 
Økonomisk utvikling 
Styret ser det som eit hovudmål at føretaket for 2016 når eigar sitt resultatkrav som er sett til 
40 millionar kroner. Sjølv om tilsvarande resultatmål blei nådd i 2015, ser styret at 2016 vil 
krevje betydeleg innsats frå alle delar av føretaket for å nå resultatkravet.  
 
Helseføretaka må som hovudregel styre og prioritere investeringane sine innanfor tilgjengeleg 
likviditet. Gjeldande retningsliner for investeringsrammer gjer det naudsynt med positive 
driftsresultat framover som er i tråd med tildelte midlar.  
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Vidare drift 
Etterspurnaden etter helsetenester aukar, både som resultat av demografiske forhold, 
medisinsk teknologisk utvikling og nye behandlingstilbod. Føretaket har såleis eit godt 
fundament for framtidig aktivitet. 
 
I samsvar med rekneskapsloven vert det stadfesta at føresetnad om vidare drift er lagd til 
grunn då årsrekneskapen blei avslutta. Staten gjev driftsgaranti, og føretaket kan ikkje gå 
konkurs.  
 
Oppfatninga til styret er at det ikkje er forhold som kan føre til anna enn vidare drift.  
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Haugesund den 04.04.16 
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Budsjett overført: 00.01.1900 00:00 
Regnskap overført: 00.01.1900 00:00
Kjørt dato: 09.03.2016 15:37

Denne Periode (201602) Hittil i år Hele Året

Resultat-Avvik-rapporten Regnskap Budsjett Avvik budsjett Regnskap Budsjett Avvik budsjett Budsjett Siste låste 
prognose

Basisramme 198 242           198 241           1                    393 198           393 197           1                     2 409 865            2 400 827          
Kvalitetsbasert finansiering -                  -                  -                 -                  -                  -                   -                     -                    
ISF egne pasienter 72 063             64 661             7 402             139 976           134 742           5 233               779 312              777 144             
ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykeh 6 013              4 541              1 472             11 126             9 082              2 044               41 281                41 853              
Gjestepasienter 381                 775                 -393               1 019              1 438              -419                 8 565                  8 540                
Polikliniske inntekter 6 075              6 401              -326               11 448             13 017             -1 568              73 988                72 746              
Utskrivningsklare pasienter 693                 438                 255                2 676              876                 1 800               5 259                  6 803                
Øremerkede tilskudd "Raskere tilbake" 262                 447                 -185               387                 894                 -507                 5 366                  5 045                
Andre øremerkede tilskudd 2 054              2 491              -436               3 835              3 356              479                  47 067                11 296              
Andre driftsinntekter 11 524             10 412             1 112             23 571             21 963             1 609               128 103              128 524             
Sum driftsinntekter 297 308           288 407           8 901             587 236           578 565           8 671               3 498 807            3 452 778          
Kjøp av offentlige tjenester 11 604             8 226              3 378             19 414             15 591             3 823               143 950              144 791             
Kjøp av private helsetjenester 1 488              2 208              -719               2 553              3 612              -1 059              26 033                16 634              
Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 30 051             28 923             1 128             61 178             59 834             1 344               363 491              363 320             
Innleid arbeidskraft 2 156              752                 1 404             3 595              1 551              2 044               10 575                11 215              
Fast lønn 132 682           135 125           -2 443            268 928           272 059           -3 131              1 578 896            1 572 942          
Overtid og ekstrahjelp 9 291              3 842              5 449             18 225             7 707              10 518             49 403                54 472              
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 29 819             42 242             -12 422           59 639             84 484             -24 845            506 897              494 474             
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr. arbeidskraft -5 325             -3 566             -1 759            -13 205            -7 306             -5 899              -42 050               -46 190             
Annen lønn 20 820             20 469             351                42 047             40 851             1 196               235 524              234 226             
Avskrivninger 10 731             10 994             -263               21 495             21 977             -481                 132 781              132 562             
Nedskrivninger -                  -                  -                 -                  -                  -                   -                     -                    
Andre driftskostnader 39 314             35 872             3 442             75 045             71 567             3 478               453 477              422 351             
Sum driftskostnader 282 633           285 087           -2 455            558 914           571 927           -13 013            3 458 977            3 400 798          
Driftsresultat 14 675             3 319              11 356            28 322             6 638              21 683             39 830                51 980              
Finansinntekter 503                 217                 286                1 023              433                 589                  2 600                  2 903                
Finanskostnader 187                 203                 -16                 384                 405                 -21                   2 430                  2 424                
Finansresultat 316                 14                   302                639                 28                   611                  170                     479                   
Ordinært resultat 14 991             3 333              11 657            28 961             6 667              22 294             40 000                52 459              
Ekstraord inntekter -                  -                  -                 -                  -                  -                   -                     -                    
Ekstraord kostnader -                  -                  -                 -                  -                  -                   -                     -                    
Skattekostnad -                  -                  -                 -                  -                  -                   -                     -                    
(Års)resultat 14 991             3 333              11 657            28 961             6 667              22 294             40 000                52 459              
Herav økte pensjonskostnader utover forutsetninger i Prop.  -12 655            -                  -12 655           -25 310            -                  -25 310            -                     -12 655             
Resultat justert for økte pensjonskostnader 2 335              3 333              -998               3 650              6 667              -3 016              40 000                39 804              



1 Økonomisk resultat   

1.1 Økonomisk resultat  
Korrigert resultat for perioden syner eit overskot på 2,335 MNOK mot eit budsjettert overskot på 3,333 

MNOK.  Dette gir eit negativt budsjettavvik på 0,998 MNOK.  

Akkumulert er det økonomiske korrigerte resultatet på  3,650 MNOK, mot budsjettert overskot på 6,667 

MNOK, som igjen gjev eit negativt budsjettavvik på 3,016 MNOK.  Oppdatert aktuarberegning visar ein 

pensjonskostnad som for 2016 vil vere 150,119 MNOK lågare enn lagt til grunn statsbudsjettet og tildeling 

av ramme. Ein kan difor vente at dette blir korrigert ved revidert statsbudsjett og er grunnen til at ein i 

rekneskapen har lagt inn denne korreksjonen på eiga linje. 

 

1.2 Inntekter 
Inntektene totalt denne månaden viser eit positvit avvik på  8,901 MNOK.  

Inntektene frå den aktivitetsbaserte aktiviteten (ISF og poliklinikk) viser for perioden eit samla positivt 

avvik på  7,075 MNOK.  

Inntekter knyttet til kostnadskrevende legemidler viser denne måneden eit positivt avvik på 1,472 MNOK. 

Sjukepengeprosjektet raskare tilbake viser eit negativt avvik på 0,185 MNOK denne perioden. 

Utskrivingsklare pasientar bidrar denne månanden positivt på inntektsida med 0,255 MNOK. 

Andre øyremerka tilskot og andre driftsinntekter viser eit positivt avvik på 0,676 MNOK.  I positiv retning 

bidrar tilskot  knyta til finansiering av prosjekter der Helse Fonna deltar. 

1.3 Kostnader 
Varekostnader 

Rekneskapen for månaden syner at kostnadane til kjøp av varer og tenester gir eit samla budsjettmessig 

negativt avvik på 3,787 MNOK. 
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Varekostnadene knyta til vår eigen aktivitet viser eit negativt avvik på 1,128 MNOK. Avviket kjem i 

hovudsak av høgare legemiddelkostnadar. 

Kjøp av offentlige helsetjenester viser denne månaden eit negativt avvik på 3,378 MNOK, dette gjelder 

gjestepasientkostandar frå andre regioner, og kjøp av private helsetjenester viser positivt avvik på 0,719 

MNOK.  

Personalkostnadar 

Personalkostnadane inkl. innleige av personell frå byrå viser denne månaden eit negativt avvik på 3,234 

MNOK. I dette avviket ligg det eit overforbruk på innleid arbeidskraft med 1,404 MNOK, og overforbruk av 

overtid på 2,147 MNOK.  

Andre driftskostnadar 

Andre driftskostnadar viser denne månaden samla sett eit negativt avvik på 3,179 MNOK. Avviket mot 

driftstenester IKT er 1,730 MNOK, behandlingshjepemidler 0,327 MNOK og elektrisk kraft 0,436 MNOK. 

Ellers er det bare mindre avvik innan andre driftskostnadar. 

Finans 

Rekneskapen syner eit positivt budsjettavvik for finans på 0,302 MNOK for perioden. 

Sysselsettingsmidler  

Helse Vest har tildelt Helse Fonna HF 28,2 millionar kroner av dei statlige sysselsettingsmidlane på 190 

millionar kroner. Desse midlane skal anvendast til vedlikehaldstiltak.  

Sysselsettingsmidlene er fordelt på fleir tiltak. Dei viktigaste tilaka er som følgjer:  

• Stord sjukehus - fasade sjukehusbygg herunder vinduer, murfasade og tak. I tillegg skal ein rive 

skorstein på teknisk bygg. Skorsteinen har vore verna, men Riksantikvaren har nå godkjent riving.  

• Haugesund sjukehus – renovering og maling av leilighetane i Vinjesgt 12/14, skifte av tak samt 

utvendig maling Gamle vaskeriet, renovering av kirurgisk poliklinikk, etablering av BIM modell 

samt foreta opprydding i forvaltning, drift og vedlikeholds (FDV) dokumentasjon for prosjekter 

gjennomført i perioden 2010 – 2015. 

• Valen sjukehus – skifte vinduer, male og gjennomføre reparasjon av tak på Søsterheimen. 

• Odda sjukehus – utbedring av lekkasje i kulvert mellom sjukehusbygget og sjukeheimen.  

Tiltaket ved Odda sjukehus er allereie gjennomført, og arbeidet med renovering av leilighetene i Vinjesgt 

er påbyrja av entreprenør. Når det gjelder dei øvrige tiltaka er prosjektering påbyrja eller i ferd med å bli 

iverksett. Fleire av oppdraga må kunngjørast på Databasen for offentlige anskaffelser.   

For å kunne gjennomføre alle desse oppdraga, vil det truleg være behov for å engasjere eksterne 

prosjektleiar ressursar. Det er pr. februar ikkje lagt detaljerte framdriftsplanar for alle planglagde tiltak. 

Målsetjinga er å  gjennomføra alle tiltaka i løpet av 2016.   
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1.4 Investeringar 
Pr februar månad synar rekneskapen at det er gjennomført investeringar for totalt 3,277 MNOK. Det 

utgjer 3,1 % av samla budsjettet.  

Investeringar i bygg 

1 – Brannsikring  

Brannsikre Odda sjukehus – arbeidet pågår og er i samsvar med framdriftsplan.  

Brannsikring Stord sjukehus – arbeiet pågår og er i samsvar med fremdriftsplan.  

2 - Mindre bygningsmessige ombygningar 

Ikkje påbyrja (brakker, vinduer føden og onkologisk) 

3 - Reinvestering i byggningar  

Det er sett av budsjettmidlar til renovering av kjøkkenlokala ved Haugesund sjukehus. Målsetjinga er blant 

anna å skifte ut eksisterande vindu, etablere nytt golv med meir. Arbeidet med å prosjektera løysinga er 

påbyrja.  

Det er også sett av budsjettmidlar til å totalrenovera to anretningskjøkken ved Valen sjukehus. Arbeidet 

med å skissere framtidig løysing/prosjektering er påbyrja.  

Det er påbyrja eit arbeid med å renovera eit antal leiligheitar i Vinjesgt 12/14. I avtalen med entreprenør 

er det forhandla frem opsjon på renovering av ytterlegare leiligheitar. Dei første leiligheitane vil bli dekka 

ved sysselsettingsmidlar. Det er også sett av midlar på investeringsbudsjettet for å renovera yttterlegare 

leiligheitar til hausten.  

4 - Ombyggingar MTU installasjonar 

Føretaket inngikk ultimo 2016 avtale om leveranse av eit nytt mammografi apparat til Haugesund 

sjukehus. Arbeidet med å tilretteleggje lokala ble påbyrja primo januar og arbeidet blir ferdigstilt medio 

april 2016.  

Ultimo 2015 ble det inngått ein avtale om kjøp av nye autoklaver til Haugesund sjukehus. Målsettingen er 

at desse autoklavene skal erstatte eksisterende autoklaver ved sterilsentralen. Det er naudsynt å 

gjennomføre større ombyggingsarbeider i sterilsendtralen i samband med utskifting av autoklaver. 

Arbeidet med å prosjektere framtidig løysing er påbyrja og i følgje planen skal arbeidet gjennomførast i 

perioden juni – august 2016. Dette for å halde delvis drift (50%) av anlegget i den lavfrekvente perioden. 

5 - Helse miljø og sikkerheit  

Det er avsett midler til å gjennomføre naudsynte HMS tiltak. Ein avventar med å iverksette tiltak til etter 

at vernerundane i føretaket er gjennomført og det er utarbeidd ein overordna HMS handlingsplan. I følgje 

planen skal den overordna handlingsplanen ferdigstillast i mai/juni 2016.    
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 Investeringar i tekniske anlegg  

1 – Reinvesteringar i tekniske anlegg 

Det er iversett ei arbeid med å prosjektere utskifting av ventilasjonsaggregat i M Blokk Hgsd - KA 5. 

Målsetjinga er at dette oppdraget skal kunngjerast på Databasen for offentlige anskaffingar (DOFFIN) i 

løpet av våren.  

Det er iversett ei arbeid med å prosjektere utskifting av ventilasjonsaggregat i Vest blokk Hgsd. Mål-

setjinga er at dette oppdraget skal kunngjerast på Databasen for offentlige anskaffingar (DOFFIN) i løpet 

av våren.  

Arbeidet med å oppgradere/rehabilitere eksisterande SD anlegg ved Haugesund sjukehus vidareførast i 

2016.  

Prosjekt kjøl/frys Stord sjukehus – oppdraget ble kunngjort på DOFFIN ultimo januar 2016, og tilbod ble 

mottatt 2. mars 2016. Målsetjinga er at kontrakt på oppdraget skal signerast primo april 2016. I følgje 

planen skal ny kjøl/frys løsning ved matforsyning Stord være ferdig i juli/august 2016.  

Prosjekt spisslast trinn 2 kjøling omfattar utviding av eksisterande kjøleanlegg i M-blokk. Kjøleutstyret er 

montert, men ble ikkje sett i drift før mars  2016 som føljge av at ein måtte vente på å få levert ein 

sentral strømkomponent. Det er også lagt inn budsjettmidlar for å utløse opsjon på siste del av kjøle-

anlegget. Ein vil vurdere å utløyse opsjonen i løpet av første halvår 2016.   

Andre investeringar – anskaffingar 

1 - Ambulansekjøretøy og administrative kjøretøy 

Føretaket har sett i bestilling fire nye ambulansekjøretøy. Desse vil bli levert føretaket i løpet av 2016. I 

tillegg ble det levert eit administrativ kjøretøy i februar 2016. Dette kjøretøyet er sett i drift ved Valen 

sjukehus.  Ytterlegare eit administrativt kjøretøy er sett i bestilling.  

2 – Anna utstyr 

Planlegging pågår.   

MTU investeringar 

Investeringane i medisinsk teknisk utstyr for 2015 viste eit underforbruk på 15,0 MNOK. Det var pr 

31.12.2015 bestilt utstyr for desse midlene. Dette utstyret vil bli ført som investering ved levering i 2016. 

Dette underforbruket i 2015 blir difor overført til budsjettramma for 2016 jfr styresak 78/15 A. Med eit 

opprinneleg budsjett på 30,0 millionar kroner, vil den totale ramma for 2016 inkludert overføring frå 2015-

ramma vere på 45,0  millionar kroner. Av totalramma på 45,0 millionar kroner er det pr februar investert i 

medisinsk teknisk utstyr for 1,163 millionar kroner.  
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1.5 Likviditet 
Likviditetsoversikten ved utgangen av månaden viser ein disponibel likviditet på  448,118 MNOK, noko 
som er ei  forbedring på 71,693 MNOK i forhold til forrige månad. Prognosen for 2016 viser ein 
gjennomsnittleg disponibel likviditet på  4648,986 MNOK. Dette er 60,124 MNOK høgare enn i 2015. 

 

 

Brukt hittil 
Bygg i 2016
Brannoppgradering Stord, Valen og Odda 2 850                        82 2 850               -                             
Reinvestering i Bygningar 12 300                     5 12 300             -                             
Ombyggingar MTU installasjonar 7 950                        853 7 950               -                             
Helse miljø og sikkerhetstiltak 750                           750                   -                             
Mindre bygningsmessige ombygningar 5 445                        171 5 445               -                             
Budsjett - bygg 29 295              1 110 29 295        -                             

Tekniske anlegg
Reinvestering i tekniske anlegg 19 705                     714 19 705             -                             
Budsjett -  tekniske anlegg 19 705              714 19 705        -                             

Medisinsk teknisk utstyr
Investeringar som er påbyrja i 2015 men som avsluttast i 2016 15 000                     1 163 15 000             -                             
Enkeltkjøp under 5 mill 30 000                     30 000             -                             
Budsjett - medisinsk teknisk utstyr 45 000              1 163 45 000        -                             

Andre investeringer 
Ambulansar og administrative kjøretøy 8 100                        290 8 100               -                             
Anna utstyr 1 900                        1 900               -                             
Budsjett - Andre investeringer 10 000              290 10 000        -                             

Investeringer 2015 104 000         3 277 104 000  -                   

Investeringer 2016
Avvik ramme  vs 

prognose
 Ramme 2016

Prognose
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2 Behandlingsaktivitet og -kvalitet 

2.1 Aktivitet 

 

DRG-poeng – Somatikk 

 

Tal på sjukehusopphald – Somatikk 
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Dagbehandling – Somatikk 

 

Polikliniske konsultasjonar – Somatikk 
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Tal på sjukehusopphald – VOP 

 

Polikliniske konsultasjonar – VOP 
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Tal på sjukehusopphald – BUP 

 

Polikliniske konsultasjonar – BUP 
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2.2 Kvalitet 
Administrerande direktør si vurdering. 

Talet på fristbrot var det lågaste på fleire år ved utgongen av februar. Totalt var det 22 pasientar med 

fristbrot (0 %, ventande og behandla). Det var berre 4 ventande pasientar med fristbrot ved slutten av 

månaden. Dei aller fleste fristbrota var innan somatikken. 

Ventetida for alle behandla pasientar var i perioden 59 dagar, noko som er innanfor målkravet på 65 

dagar. 

I styringsdokumentet for 2016 har eigar krevd at ventetida innan vaksenpsykiatrien skal vere under 45 

dagar, innan barne- og ungdomspsykiatrien under 40 dagar og innan rusfeltet under 40 dagar. Det er 

berre innanfor vaksenpsykiatrien at føretaket er innanfor dei nye målkrava. 

Det er 26 pasientar på ventelistene i heile føretaket som har venta meir enn eitt år. 

4 av 5  epikriser blei sendt innan fristen. 

Talet på korridorpasientar har gått opp til 3 prosent. Det var 235 korridordøgn i månaden.  

Talet på utskrivingsklare pasientar som ventar på eit kommunalt tilbod har vore høgt i januar og februar. 

 

2.2.1 Ventetid 

 

Ventetid for behandla – Alle  
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Ventetid for behandla – Somatikk  

 

Ventetid for behandla – VOP  
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Ventetid for behandla – Rus  

 

Ventetid for behandla – BUP  
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Ventetid for ventande – Alle 

  

Ventetid for ventande – Somatikk  
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Ventetid for ventande – VOP  

 

Ventetid for ventande – Rus  
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Ventetid for ventande – BUP  

 

 

Ventetidskategoriar 
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2.2.2 Fristbrot 

 

Fristbrot – Alle 

 

 

Fristbrot – Somatikk 
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Fristbrot – VOP 

 

 

Fristbrot – Rus 
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Fristbrot – BUP 

 

 

2.2.3 Epikrise 

 

Epikrisetid   Fonna 
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Epikrisetid   Kir 

 

Epikrisetid   Med 
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Epikrisetid   PH 

 

Epikrisetid   Stord 
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3 Utskrivningsklare pasientar 
I januar månad var det 89 pasientar som tilsaman låg 467 døgn i sjukehusa i Helse Fonna medan dei 

venta på eit kommunalt tilbod. Det er framleis kommunane Karmøy, Kvinnherad og Stord som har dei 

største utfordringane med mange utskrivingsklare pasientar og liggedagar. Dette har vore særleg 

krevjande for både Stord og Haugesund sjukehus som har hatt korridorpasientar og stort overbelegg. Det 

er halde møter med dei aktuelle kommunane, og det er utarbeida tiltak som skal redusere presset på 

sengepostane i sjukehusa. 

I februar var talet på utskrivingsklare liggedøgn bortimot halvert frå januar. Det er berre Stord kommune 

som også denne månaden har ei auke i talet på utskrivingsklare døgn. 

 

Utskrivningsklare pasientar 

 

Antall liggedøgn for utskrivningsklare pasientar 
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4 Korridorpasientar 
 

 

Korridorpasientar 
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5 Medarbeidar  

5.1 Bemanning (Månadsverk, overtid og meirarbeid) 

5.1.1 Månadsverk 

 

5.1.2 Overtid og meirarbeid 

 

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Brutto månadsverk 2016 2 871 2 877

Brutto månadsverk 2015 2 844 2 850 2 827 2 830 2 833 2 866 3 090 2 985 2 871 2 870 2 901 2 896

Netto månadsverk 2016 2 499 2 471

Netto månadsverk 2015 2 500 2 438 2 452 2 500 2 451 2 290 1 750 2 098 2 440 2 372 2 443 2 441
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5.2 Sjukefråvær 
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5.2.1 Sjukefråvær fordelt på klinikkar/område og kort- og langtidsfråvær 

 
2016(februar månad) 2015(februar månad) 

 

Sjukefråvær 
% 

Korttid 
(1-16 dg) 

Langtid 
 (17 dg +)  

Sjukefråvær 
 % 

Korttid 
 (1-16 dg) 

Langtid 
 (17 dg +)  

Helse Fonna HF 7,6 3,9 3,7 7,6 4,0 3,6 

Føretaksleiinga/Fag og føretaksutvikling 9,2 5,0 4,2 2,3 2,3 0,0 

Økonomi området 11,9 8,6 3,3 14,8 9,1 5,7 

HR området 7,4 4,0 3,4 2,9 1,8 1,1 

Medisinsk klinikk 6,2 3,3 2,9 9,4 4,8 4,6 

Kirurgisk klinikk 6,0 3,1 2,9 4,8 2,6 2,2 

Klinikk for psykisk helsevern 8,6 4,2 4,4 8,1 4,4 3,7 

Klinikk somatikk Stord 8,0 4,2 3,8 6,7 3,8 2,9 

Kl. for medisinsk service og beredskap 7,5 3,7 3,8 7,2 3,7 3,5 

Intern service området 10,1 5,5 4,6 10,7 4,4 6,3 
 

5.3 Deltid 

Juridisk og korrigert gjennomsnittleg stillingsprosent 

 

 

 

  

88,9 % 
89,3 % 89,5 % 89,5 % 

90,1 % 90,0 % 89,7 % 89,7 % 89,8 % 89,7 % 89,7 % 89,7 % 89,5 % 

85,1 % 
85,5 % 85,8 % 85,8 % 

86,4 % 86,3 % 86,0 % 86,1 % 86,2 % 86,2 % 86,2 % 86,2 % 86,0 % 

81,0 %

82,0 %
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84,0 %
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86,0 %

87,0 %

88,0 %

89,0 %

90,0 %

91,0 %

feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 des.15 jan.16 feb.16

Juridisk og korrigert stillingsprosent 2015- 2016 Helse Fonna 

korrigert gjennomsnittlig stillingsprosent for tilsette i fast stilling (korrigert for uføre, AFP, permisjonsprosent, og
stillingsreduksjon etter eiga ønskje)
Juridisk gjennomsnittleg stillingsprosent for tilsette i fast stilling

Måltal gjennomsnittleg stillingsstørrelse (87,7%)

Måltal 20% reduksjon i differansen 100% og korrigert gjennomsnittleg stillingsprosen (89,3%)
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5.4 HMS 
Månadleg rapportering 

I desember 2015 var det meldt 282 saker til meldesystemet Synergi.  38% av sakane i desember gjeld 

pasientar. 10% gjeld HMS/tilsetteskadar. Dei tilsvarande tala for 2014 var 40% pasientretta og 8% 

HMS/tilsetteskadar.  

Uønska hendingar Helse Fonna per desember 2015

Figur 1: Uønska hendingar i Helse Fonna 2015, pr. mnd. Alle registrerte sakar. 

Uønska hendingar Helse Fonna per desember 2015 – sakstype 

Uønska hendingar Helse Fonna pr. desember 2015   

Sakstype 
Tal registrerte  
hendingar 

%-del av totalt registrerte 
hendingar 

Frekvente hendelser - Frekvente hendelser 8 0,2 % 
UH med konsekvens - IKT/Informasjonssikkerhet 14 0,4 % 
UH uten konsekvens - IKT/Informasjonssikkerhet 22 0,6 % 
Revisjonsmodul - Revisjonsfunn/avvik 70 2,0 % 
UH med konsekvens - HMS/Ansattskade 191 5,6 % 
UH uten konsekvens - HMS/Ansattskade 181 5,3 % 
Klager / NPE - Klagesaker skriftlig/muntlig 98 2,9 % 
UH med konsekvens - Driftsrelatert 224 6,5 % 
UH med  konsekvens - Pasientrelatert 333 9,7 % 
UH uten konsekvens - Pasientrelatert 890 26,0 % 
UH uten konsekvens - Driftsrelatert 634 18,5 % 
Forbedringsområde 758 22,1 % 
SUM hittil i år 3423 100,0 % 

Tabell  1: Uønska hendingar pr desember 2015.  
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I 2015 er det meldt inn 3423 sakar. Tilsvarande tal for 2014 var 2826. Det er ein auke på 21 %. Dette 

kan vi tolke som eit teikn på at meldekulturen er i ferd med å bli betre.  

Statistikken for januar 2016 er henta pr. 17.2.16.  

Figur 2: Uønska hendingar pr. januar 2016. Alle registrerte sakar.  

Uønska hendingar Helse Fonna pr Januar 2016     

Sakstype 

Tal 
registrerte 
hendingar 

        %-del av totalt 
registrerte hendingar 

UH med konsekvens - Pasientrelatert 43 12,2 % 
UH med konsekvens - HMS/Ansattskade 11 3,1 % 
UH med konsekvens - Driftsrelatert 29 8,2 % 
UH med konsekvens - IKT/Informasjonssikkerhet 1 0,3 % 
UH uten konsekvens - Pasientrelatert 87 24,6 % 
UH uten konsekvens - HMS/Ansattskade 20 5,7 % 
UH uten konsekvens - Driftsrelatert 59 16,7 % 
UH uten konsekvens - IKT/Informasjonssikkerhet 2 0,6 % 
Forbedringsområder 94 26,6 % 
Klager / NPE - Klagesaker skriftlig/muntlig 7 2,0 % 
SUM hittil i år 353 100,0 % 
Figur 2: Prosentvis fordeling av uønska hendingar per januar 2016. 

Av dei melde hendingane, er 8,8% Tilsetteskadar/ HMS-hendingar. 36,8 % gjaldt pasientar.  
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HMS/ TILSETTESKADAR januar 2016 Tal 
Forbedringsområder 6 

HMS - Arbeidslokaler - Innredning/lokalet - Rot 1 
HMS - Arbeidstøy 1 
HMS - Inneklima/Støy/Belysning - Belysning - Mangelfull punktbelysning/arbeidslampe 1 
HMS - Organisatorisk arbeidsmiljø - Informasjon - Mangelfull 1 
HMS - Organisatorisk arbeidsmiljø - Oppgavefordeling ift ressurser - Manglende samsvar 

     mellom oppgaver og ressurser 1 
HMS - Smitte/Biologiske faktorer - Stikkende/skjærende utstyr - Destruksjonsboks full 1 

  
UH med konsekvens - HMS/Ansattskade 6 

Ansattskade - Fall - Fall på glatt/vått underlag inne 1 
Ansattskade - Fall - Fall på glatt/vått underlag ute 1 
Ansattskade - Klemt/fanget - Annet 1 
Ansattskade - Trussel om vold/verbal sjikane 3 

  
UH uten konsekvens - HMS/Ansattskade 11 

Ansattskade - Fall - Fall på glatt/vått underlag inne 1 
Ansattskade - Forflytning/løft - skyv/dra 1 
Ansattskade - Smitteeksponering (ikke kutt/stikk) - MRSA - Annet 1 
Ansattskade - Trussel om vold/verbal sjikane 2 
Ansattskade - Trussel om vold/verbal sjikane - Annet 1 
Ansattskade - Trussel om vold/verbal sjikane - Trussel om vold 1 
Ansattskade - Voldsskade 1 
HMS - Arbeidslokaler - Innredning/lokalet - Glatte gulv 1 
HMS - Brannvern - Annet 1 
HMS - Utstyr/Arbeidsutstyr - Feil/mangler ved utstyr 1 

Totalsum 23 
Tabell 2: HMS/tilsetteskadar i januar 2016. 

Kvartalsvis rapportering - H-verdiane 

Som ein del av det skadeførebyggande arbeidet held vi fokus på skader som skjer på arbeid.       
H1 og H2 er tal som skal fange opp dette.  

• H1-verdi (fråværsskadefrekvens) viser arbeidsulykker som er så alvorlege at det medfører fråvær 
utover den dagen skaden skjer.  

• H2-verdien, Personskadefrekvens, er summen av tal fråværsskadar + tal dødsulukker + tal av 
alternativt arbeid etter skade + andre personalskader, eksklusiv førstehjelpsskader.  

• Begge verdiane vert rekna ut pr. million arbeidde timar.  

Verdiane har utgangspunkt i statistikk frå Synergi.  

Dette datagrunnlaget krev at sakene er registrerte med alvorlegheit og konsekvens i form av registrerte 

faktiske sjukedagar, i tillegg til at dei er registrert med  sjukdomsgrad i form av medisinsk 

behandlingsskade, førstehjelpsskade eller «utan varig mein eller varig arbeidsudyktighet». Dette betyr at 

saker som ikkje er ferdigbehandla, ikkje vil koma med i statistikken.   
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For 4. kvartal:  

 2015 2014 

H1 2,2 2,2 

H2 3,6 2,9 

Tabell 3: H1 og H2 for 4. kvartal de to siste åra. 

MÅL FOR HMS-ARBEIDET 2016 – Helse Fonna  
- HMS-mål som gjeld for 2016 – grunnlag i strategi regionalt - lokalt eller pålagt gjennom lov og forskrift  
- HMS-ansvaret er plassert hos leiar, på alle nivå 

Målområder Forankring 
Mål 1: HMS er ein sjølvsagt del av arbeidsdagen  
1.1. HMS strategi for føretaksgruppa i Helse Vest er forankra og kjend for alle 

leiarar og medarbeidarar, og tiltak for å førebygge vald og truslar mot 
medarbeidarar er sett i verk 

Krav i risikostyring,  
Helse Vest  

1.1.1 Ansvar, mynde og oppgåver er tydeleg avklart og akseptert. 
Stillingsbeskrivelse er underskriven 

 

1.1.2 HMS-strategien er forankra i leiarlinja og gjort kjend for alle medarbeidarar  
1.1.3 Medarbeidarar er involvert i risikovurdering og har medverka til tiltak for 

førebygging av vald og truslar    
 

1.2  Det blir lagt til rette for og utvikla ein god meldekultur der meldesystem for 
tilsetteskadar og uønskte hendingar, vald og truslar mot tilsette er sett i verk 

Krav i risikostyring,  
Helse Vest  

1.2.1 Medarbeidarane opplever at det er enkelt og trygt å melde frå om uønska 
hendingar 

 

1.2.2 God kvalitet i saksbehandling og/med tilbakemelding til meldar  
1.3 Talet på tilsetteskadar er redusert Krav i risikostyring,  

Helse Vest – Leiarar 
1.3.1 Klinikkar/seksjonar/einingar har risikovurdert aktivitetane sine og identifisert 

(og rangert) kva som kan medføre risiko for medarbeidarane 
 

1.3.2 Klinikkar/seksjonar/einingar har analysert årsaksforholda til dei uønska 
hendingane, identifisert og sett i verk tiltak 

 

MÅL 2: Tilfredsstille krava for å vere Grønt sjukehus   Krav frå Helse- og 
omsorgsdep.  

2.1. Redusere føretaket sitt CO2-utslipp  
2.2.  Auka bruk av kildesortert avfall  
2.3. Redusere ressursforbruket  
2.4. Auke av økologiske matvarer  
2.5 Førebygge utslipp gjennom avløp  
2.6. Kjemikaliar: Klinikken/seksjonen/eininga har oversikt over risikobildet for 

kjemikaliane dei brukar 
 

2.6.1 Alle kjemikaliar skal vere registrert og risikovurdert  
2.6.2 Alle medarbeidarar som arbeider med kreftframkallande eller 

arvestoffskadelige kjemikaliar skal ha risikoen registrert i ePhorte, 
personalmappa 

 

2.7 Kvar eining har kontroll på risiko, handlingsplan er laga og tiltak gjennomført   
2.8 Målretta opplæring til medarbeidarar som handterer kjemikaliar er 

gjennomført. Nivået på opplæringa er i samsvar med risikoen i 
kjemikaliehandteringa i eininga. 

 

MÅL 3: Systematisk HMS-arbeid                                                                                                                  
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3.1 Har tydelig/avklart leiarstruktur og leiaransvar og alle medarbeidarar veit kven 
som er sin næraste leiar. ORFU er ajourført. 

Internkontroll-
forskrifta 

3.2. Gjennomføre årlig HMS-kartlegging. Start i januar. Risikovurdering og HMS-
handlingsplan.  

Internkontroll-
forskrifta 

3.3. Har samarbeidsplan med BHT på klinikknivå og med dei seksjonar der HMS-
kartlegginga tilseier det  

Forskrift om 
organisering, 
leiing og med- 
virkning, §13-2, -3 

3.4. Har gjennomført leiinga si gjennomgang på HMS-området, i samsvar med 
Internkontrollforskrifta 

Internkontroll-
forskrifta 

MÅL 4: SJUKEFRÅVÆR OG IA-ARBEID                                                                                                                                   
4.1. Føretaket har eit samla sjukefråvær som er < 5,5% Vedtak i Helse Vest 
4.1.1 Alle sjukemelde får aktiv oppfølging i samsvar med rutine. AML, § 4.6 
MÅL 5: Alle medarbeidere har nødvendig opplæring ift brannsikkerhet Brann og 

eksplosjonsvern-
lova 

5.1. Medarbeiderne har gjennomført obligatorisk opplæring - E-læring og 
brannvernrunde 

 

MÅL 6: SMITTEFOREBYGGING Smittevernlova 
6.1. Medarbeidarane er ikkje utsett for smitte gjennom stikkskader  
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SAKA GJELD: Konseptrapport Haugesund sjukehus   
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FORSLAG TIL VEDTAK  

 
1. Styret i Helse Fonna HF tek Konseptrapport med vedlegg for Haugesund sjukehus til 

etterretning 
2. Styret i Helse Fonna HF godkjenner at Vestalternativet for Haugesund sjukehus blir 

vidareført til forprosjekt  
3. Styret i Helse Fonna HF ber administrerande direktør sende vedtak og konseptrapport 

med vedlegg til Helse Vest RHF for vidare handsaming 
4. Styret i Helse Fonna HF ber administrerande direktør halde styret i Helse Fonna HF 

fortløpande informert om det vidare arbeidet 
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Historikk 
Haugesund sjukehus har mangel på areal, dårlig bygningsteknisk tilstand og eit stort 
vedlikehaldsetterslep, spesielt innan somatikken. Ein stor del av dagens areal treng 
rehabilitering for å være funksjonelt. Helse Fonna gjorde i 2011 ein gjennomgang av 
vedlikehaldsstatus for bygningane i helseføretaket. Kartleggingar og berekningar viste at det 
føreligg eit omfattande behov for bygningsmessig og teknisk rehabilitering samt 
oppgradering, som det hastar med. Kartlegginga blei lagt fram for styret i Helse Fonna HF i 
2011 (sak 102/11 B). 
 
Føretaket utarbeida ein utviklingsplan som byggjer på Plan somatikk, Plan for psykisk 
helsevern og den bygningsmessige kartlegginga som blei gjort. Planen peiker på at dei største 
utfordringane når det gjelder areal og bygningsteknisk standard i Helse Fonna er ved 
Haugesund sjukehus. Haugesund sjukehus har fleire bygg med avanserte sjukehusfunksjonar 
som operasjon, laboratorium, sengepostar og akuttfunksjonar lokalisert i bygningar som har 
dårleg teknisk tilstand, og som bør fornyast.  

Første versjon av utviklingsplanen blei lagt fram for styret i Helse Fonna HF den 28. mars 
2012 (sak 26/12). Oppdatert og revidert versjon av utviklingsplanen blei lagt fram for styret 
den 30. mai 2013 (sak 37/13). Utviklingsplanen blei vedtatt av styret i Helse Fonna i juni 
2013 i sak 58/13. 

Styret i Helse Fonna HF drøfta ved fleire høve om det var mest hensiktsmessig å planleggje eit 
nybygg på eksisterande tomt, eller om eit nytt sjukehus skulle leggjast på ein heilt ny tomt.  

I styremøtet i juni 2013 blei grunnlaget for start av idéfasen vedtatt. 
 
Vedtak:  

1. Styret i Helse Fonna HF vedtek den reviderte utviklingsplanen for Helse Fonna 2020.  
2. Styret i Helse Fonna HF ber administrerande direktør utarbeide mandat for idéfase for 

utbygging av Haugesund sjukehus som eit første trinn i oppfølginga av utviklingsplanen.  
3. Styret i Helse Fonna HF får mandatet for idéfasen til godkjenning.  

 
Mandatet for idéfasen for Haugesund sjukehus blei godkjend av styret i Helse Fonna HF den 2. 
oktober 2013 (sak 88/13A). 
 
Vedtak:  

1. Styret i Helse Fonna HF vedtek mandat for Idéfase for Haugesund sjukehus.  
2. Styret i Helse Fonna HF ber administrerande direktør sette i gang idéfasen i tråd med 

mandat, gjeldande lovverk og retningslinjer for denne type prosjekt, som eit første steg i 
oppfølginga av Utviklingsplan for Helse Fonna.  

 
I mandatet for idéfasen blei det slått fast at følgjande alternativ skulle utgreiast: 

• «Nullalternativet» 
• Alternativ 1 Ny Vestblokk 
• Alternativ 2 Ny Nordblokk sett sammen med ny Vestblokk 
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• Alternativ 3 Ny Nordblokk uten ny Vestblokk 
• Alternativ 4 Nybygg for psykisk helsevern på østsiden av Karmsundsgata 
 

Idéfasen blei gjennomført i 2014. I idéfasen ble talmaterialet oppdatert og framskriven til 
2040 som følgje av signal frå eigar og styre. Behovsvurderingane blei basert på framskrivings- 
og dimensjoneringsresultata frå utviklingsplanen.  

Idéfaserapporten slo fast at nybygg vil kunne legge til rette for ei flytting av sentrale 
funksjonar (laboratorium, operasjon, akuttmottak, fødeavdeling, poliklinikkar og senger) for å 
sikre rasjonell drift. Føretaket sin berekna økonomiske berekraft blei lagt til grunn, og ved å 
utvide investeringsperioden til 2030, ville ein kunne investere i alt 2,8 mrd. kroner. Det blei 
tilrådd utbygging mot vest eller nord, med vidare utbygging mot nord i begge 
utbyggingsalternativa. Dessutan skulle nullalternativet utgreiast. I idéfasen blei alternativ 4 
skrinlagt, og alternativ 1-3 omarbeidd til to alternativ i to etappar (starte mot vest og bygge 
vidare mot nord, starte mot nord og bygge vidare mot nord). 

Idéfaserapporten og mandat for konseptfasen blei godkjent i styremøte i Helse Fonna HF den 
17. november 2014 (sak 80/14 A). 

Vedtak:  
1. Styret i Helse Fonna HF godkjenner Idéfaserapport for Haugesund sjukehus.  
2. Styret i Helse Fonna HF godkjenner at utbyggingsprosjektet for Haugesund sjukehus blir 

vidareført til konseptfase med atterhald om godkjenning i Helse Vest RHF  
3. Konseptfasen skal gjennomførast i tråd med framlagt mandat. Følgjande alternativ skal 

utgreiast i konseptfasen:  
«Nullalternativet»  
Ny vestblokk, vidare utbygging mot nord  
Ny nordblokk, etappevis utbygging  

4. Styret i Helse Fonna HF ber administrerande direktør halde styret i Helse Fonna HF 
fortløpande informert om arbeidet med konseptfasen for Haugesund sjukehus. 

5. Styret i Helse Fonna HF ber administrerande direktør sende Idéfaserapporten med 
vedlegg og mandat for konseptfasen til Helse Vest RHF for vidare handsaming i styret i 
Helse Vest RHF. 
 

Styret i Hele Vest RHF handsama idéfaserapporten i styremøte 8.desember 2014 (sak 
136/14) og godkjende at planlegging av utbygging av Haugesund sjukehus vart vidareført til 
konseptfase med følgjande vedtak: 

1. Styret i Helse Vest RHF godkjenner at planlegging av utbygging av Haugesund sjukehus 
blir vidareført til konseptfase. 

2. I konseptfasen må Helse Fonna ytterlegare dokumentere: 
• i kva grad utbyggingsalternativa er eigna til å løysa dei utfordingane føretaket står 

overfor på kort og lengre sikt, 
• korleis utbyggingsalternativa vil kunne understøtte ei effektiv drift og god 

tenesteyting for sjukehuset som heilskap, 
• korleis ei utbygging kan fasast inn over tid i tråd med behov og finansiell evne og 
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• gjere grundigare berekningar på kost-nytte analyse og gevinstrealiseringspotensiale 
knytt til prosjektet, og såleis ta ned risikoen knytt til berekning av økonomisk og 
finansiell berekraft.     

Konseptfasen 
I tråd med mandatet for konseptfasen har prosjektet utgreidd tre likeverdige alternativ.  

• «Nullalternativet»  
• Ny vestblokk, vidare utbygging mot nord  
• Ny nordblokk, etappevis utbygging  

 
Konseptfasen har følgt krava i den nasjonale vegleiaren for tidlegfaseplanlegging i 
sjukehusprosjekt, og er tilpassa rammevilkåra (økonomisk bæreevne).  

Omsynet med konseptfasen har vore å utgreie dei tre alternativa på ein så grundig måte at det 
dannar grunnlag for avgjerd om å gå vidare med eitt av alternativa i ein forprosjektfase. 
Alternativa i konseptfasen er utgreidd likeverdig. 

I tillegg til nullalternativet er det skissert to utbyggingsløysingar. Det eine alternativet startar 
mot vest i første byggetrinn og fortset mot nord. Det andre alternativet bygger berre mot nord 
i to byggetrinn.  

I idéfaserapporten blei det tilrådd at det ved nybygg trinn 1 og 2 blir funne løysningar for 
lokalisering av funksjonane med noverande plassering i M-, S- og Ø-blokk. Denne 
bygningsmassen har eit monaleg og snarleg behov for teknisk og bygningsmessig 
oppgradering.   

Dei nåverande funksjonane ved Haugesund sjukehus er omtala i rapporten, og desse er 
berekna til å være funksjonar som òg i framtida vil være ved sjukehuset. Vesentlegaste 
endring er auka eigendekning innan medikamentell kreftbehandling (onkologi). 

I 2016 skal den nye nasjonale sjukehusplanen behandlast i Stortinget. Eventuelle endringar i 
sjukehusstrukturen vil på sikt kunne få konsekvensar for funksjonsfordeling mellom 
sjukehusa i føretaket. 

På bakgrunn av dei krevjande areal- og bygningsmessige utfordringane ved Haugesund 
sjukehus har det vore naudsynt å fullføre konseptfasen for å kunne komme i gang med 
byggetrinn 1. Før vidare utgreiing av byggetrinn 2 fram mot 2030 vil ein kunne ta inn 
eventuelle endringar som kjem som følgje av endra sjukehusstruktur og/eller 
funksjonsfordeling.  

Dei to utbyggingsalternativa er utforma med fleksibilitet, slik at funksjonar kan gjeras større 
eller mindre inn i byggetrinn 2 etter behov, til dømes for poliklinikkar, sengepostar  og 
operasjon. 

Byggetrinn 1 er utarbeid med areal i et 2040 perspektiv for begge utbyggingsalternativ.  
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Økonomiske rammer 
Dei økonomiske rammene, og med dette investeringsgrunnlaget, har vore ein viktig premiss 
for  det arbeidet som er gjort i konseptfasen. Dei økonomiske rammene for alternativa i 
konseptfasen er eit resultat av berekningar av den økonomiske bæreevna. Det er teke omsyn 
til vedtaket i styret i Helse Vest RHF desember 2014 som omhandlar finansiell evne, kost-
nytte analyse, gevinstrealisering og risiko. 

Den økonomiske bæreevna blei i idéfaserapporten berekna til 1,3 mrd. kroner fram mot 2020, 
og ytterligare 1,5 mrd. kroner fram mot 2030 (2014 kr).  

Det er gjennom utviklinga av mellom anna skisseprosjektet synleggjort at det i tillegg til 
nybygg vil være naudsynt med vesentlig ombygging i eksisterande bygg. Dette er ombygging 
som bør gjennomførast som ei forlenging av byggetrinn 1.  

Ved å ta dette ombyggingsbehovet med i byggetrinn 1, vil en raskare kunne realisera både 
kvalitative og økonomiske gevinstar, og dermed få eit betre grunnlag fram mot byggetrinn 2. 
På denne bakgrunn godkjende styringsgruppa i sak 69/15 å utvide byggetrinn 1 til og å 
omfatte ei ombygging som kjem rett etter ferdigstilling av nybygg. Planlagt ferdigstilling av 
sjølve nybygg-kroppen vil fortsatt være i 2020. Endringane blei presentert for styret i Helse 
Fonna HF 21.12.15. 

I konseptfasen er det difor gjort gjennomgang, og ny utrekning av den økonomiske bereevna.  

Konseptrapporten tilrår difor å utvide byggeperioden og auke totalramma frå 2,8 til 3,3 
milliardar kroner. Med utviding av byggetrinn 1 vil ein måtte utsette byggetrinn 2 i 3 år til 
2030. 

Den økonomiske ramma for nybygget i byggetrinn 1 er fortsatt 1,3 milliardar kroner.  

På denne bakgrunn føreligg følgjande samla kostnadsrame som utgangspunkt for prosjektet (i 
mill. kr korrigert til prisnivå 1. juli 2015): 

Berekna kostnadsramme i millionar kroner (2015 kroner) 
Kostnadsramme byggetrinn 1 

(nybygg inkl. tilkopling 
eksisterande bygg ferdig 2020, 

ombygging ferdig 2023) 

Kostnadsramme byggetrinn 2 
(oppstart 2030, ferdig 2032) 

SUM 

1797 1540 3337 
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Organisering, prosess og medverknad 
Tidligfaseplanlegging av sjukehusprosjekt består av idéfase, konseptfase og forprosjektfase. 

 
 
Målsetjinga med ein fasedelt planprosess er å kvalitetssikra at prosjekta blir planlagt og 
gjennomført i samsvar med gjeldande krav og rammer. 
 
Konseptfasen har vore organisert med administrerande direktør som prosjekteigar. 
Administrerande direktør har leia styringsgruppa som har godkjent prinsipielle føringar og 
vegval undervegs i prosessen. Styringsgruppa har bestått av direktørgruppa, brukar, 
bedriftshelsetenesta, tillitsvalde og hovudverneombod. 
 
Prosjektdirektør har følgt prosessen tett, og har hatt ansvar for at prosjektet blei gjennomført 
i tråd med rammer, føringar og krav. Prosjektdirektør har sikra at oppgåvene er følgt opp 
innan fastsette fristar.  
 
Det har vore brei involvering av medarbeidarar og brukarar i konseptfasen. Ti tverrfaglege 
prosjektgrupper blei etablert, tillitsvalde, verneombod og brukarar har vore representert i 
alle gruppene. Meir enn 100 medarbeidarar har delteke i arbeidet i prosjektgruppene.  
 
Ei utfordring knytt til Nord-alternativet har vært ivaretaking av funksjonar for psykisk 
helsevern i byggeperioden. Ei eiga prosjektgruppe har difor gjennom prosessen utgreia ulike 
moglege løysningar, og har gitt sin tilråding til styringsgruppa i eigen rapport. 
 
Funksjon knytt til seksjon for behandlingshjelpemidlar må òg flyttast før byggetrinn 1. Dette 
gjeld både i Nord- og Vestalternativet. Ei eiga gruppe har derfor arbeidd med moglege 
løysningar for denne tenesta, og har levert si tilråding til styringsgruppa i eigen rapport. 
 
For å sikre god informasjon og dialog er det oppretta ein e-postkasse for innspel til prosessen, 
månadlege informasjonsmøter i auditoriet og eigen nettside kor ein jamleg legg ut 
informasjon om prosjektet 
 
Det har vore arrangert fleire møter med eksterne private og offentlege interessentar. Dette 
gjeld både Haugesund kommune, kommunar i opptaksområdet for Haugesund sjukehus, HSR 
(Haugesund Revmatismesykehus), Statens Vegvesen og huseigarar nær sjukehuset.  
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Styret i Helse Fonna HF er løypande informert på styremøta. Styret i Helse Fonna HF hadde òg 
eit eige styreseminar 30.10.15 om utbygginga. 
Det er gjennomført jamleg styringsdialog mellom Helse Fonna og Helse Vest.  
Hovudtillitsvalde, hovudverneombod og arbeidsmiljøutval er løypande informert undervegs i 
prosessen. Det er etablert samarbeid for god dialog og informasjonsdeling med Sjukehusbygg 
HF i prosessen. 
 
Det er knytt krav om økonomisk gevinstrealisering i storleiksorden 45 MNOK etter 
byggetrinn 1. For å sikre eit godt arbeid knytt til gevinstrealiseringa, blei det tidleg i prosessen 
oppretta ei eiga prosjektgruppe som har arbeid med dette gjennom heile konseptfasen. 
Gruppa har rapportert via prosjektdirektør på kvart styringsgruppemøte og styringsgruppa 
har fått tilsendt referat frå arbeidet. Klinikkdirektørane har hatt som ansvar å forankre 
arbeidet i linja og gi innspel tilbake til gevinstrealiseringsgruppa. Klinikkdirektørane og 
økonomidirektør har medverka i ROS analysen som ligg vedlagt konseptrapporten.  
 
Større byggeprosessar knytt til sjukehus medfører som regel endring i oppgåver og 
samarbeidsrelasjonar og kultur i sjukehusa. Som ein del av konseptfasens mandat har 
prosjektet påpeika naudsynte OU (organisasjonsutviklings) prosessar. På bakgrunn av dette 
har prosjektet identifisert 12 naudsynte organisasjonsutviklingsprosessar som vil vere 
avgjørande for å lukkast. Det er vedteke ein eigen plan for start og gjennomføring av desse 
prosessane. 

Konseptrapporten 
Vurderingar knytt til 0-alternativet  
Nullalternativet tar utgangspunkt i fortsatt drift i eksisterande sjukehusbygningar, og at desse 
skal utnyttast for å dekke befolkninga sitt framtidige behov for spesialisthelsetenester. 
Nullalternativet skal vise krav til kostnadsoptimal utvikling av bygget for å oppretthalde 
akseptabel yting for verksemda over byggets resterande levetid. Dette er den aktuelle og 
relevante løysinga om investeringsprosjektet ikkje kan gjennomføras. 
 
Det er to prinsipielle tilnærmingar til kva 0-alternativet inneberer: 

1. Ei utsetting av beslutning (f.eks. 3-5 år) om gjennomføring av eit av tiltaksalternativa 
2. Ei alternativ tilnærming i tidsperspektivet for planen (her til 2040) der investeringa 

vert minimalisert, og maksimalt av eksisterande bygg vert nytta. 
 

Utgreiinga knytt til den første tilnærminga baserer seg mellom anna på tidligare utgreiingar 
(Idéfaserapporten frå 2014 og Multimap analysen frå 2011), nærare omtalt i 
skisseprosjektbeskrivinga.  

Om 0-alternativet skal sjåast i eit 2040-perspektiv kunne ein  ha vurdert eit samla nytt bygg. I 
så fall ville den utbygginga som nå blir utgreiinga med tilbygg mest sannsynleg blitt sett på 
som 0-alternativet.  
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Den modifikasjonen av tiltaksalternativa som teoretisk kan vurderast er mindre eller ingen 
evakuering av eksisterande areal, og vidareføring av dagens funksjonelle standard i 
eksisterande bygg. Vidare må det forventast behov for tung ombygging av dei areala som blir 
tømt i tiltaksalternativa, og full teknisk oppgradering av resterande areal. Det blir i rapporten 
understreka at dette i praksis vil vere vanskeleg å gjennomføre utan avlastningslokalar i 
ombyggingsperioden, og at kostnadsusikkerheita vil være stor. Driftsgevinstar kan berre 
forventast i avgrensa grad. Ulempene under ombygginga vil bli store både for pasientar og 
medarbeidarar.  

Kvalitativ evaluering 
Metoden for evaluering er utarbeidd på bakgrunn av retningsliner i vegleiaren for 
tidlegfaseplanlegging i sjukehusprosjekt. Alternativa har blitt vurdert og rangert i forhold til 
oppsette kriterier. Klare og operasjonaliserbare mål er formulert frå starten av prosjektet og 
dette gjer eit godt grunnlag for evalueringa. 
 
Det er lagt fire hovudkriterier til grunn for vurderinga, samt 48 delkriterier. Kriteria fangar 
ønska samfunnsmål, effektmål og resultatmål, jamfør mål omtala i mandatet for konseptfasen. 
 
Viktige kriterier i evalueringa har vært: 
Pasientbehandling, kvalitet og pasienttryggleik, fag- og kompetanseutvikling, miljø, tomt, 
bygg- og eigedomsutvikling, generalitet og fleksibilitet samt økonomi. 
Resultatet av den kvalitative evalueringa er vist i vedlegg 6 til konseptrapporten.  

Hovudmomenta som skilte vurderinga av dei tre alternativa er: 

• Omrokkeringsbehovet og behov for midlertidige løysningar for psykisk helsevern i 
Nord-alternativet. I Vest-alternativet kan akuttpsykiatrien vere i eksisterande lokale 
fram til nybygg står klar for innflytting 

• Den endelege løysninga for psykisk helsevern har ei betre integrert løysning i Vest-
alternativet enn i Nord-alternativet 

• Større moglegheit i Vest-alternativet for å bygge nytt/renovere/utvide areal 
tilhøyrande funksjonar med store pasientvolum (f. eks Hjerte, Lunge, Intensiv, 
Onkologi og Infeksjon).  

• Det er totalt sett meir areal til sjukehusfunksjonar i Vest-alternativet og  fleire 
sjukehusfunksjonar får areal i nybygg i byggetrinn 1 i Vest-alternativet enn i Nord-
alternativet (Vest-alternativet har mellom anna 117 senger og Nord-alternativet har 
107 senger). 

• Rasjonell intern logistikk mellom nytt og eksisterande bygg. For Vest-alternativet er 
det kortare avstand til sengesentralen enn i Nord-alternativet. 

• Betre intern logistikkløysning og trafikkareal i bygget i Vest-alternativet. Det blir 
oppretthaldt to trafikkliner ut i Vestblokk og to ut mot nord, noko som gjer god 
publikumstrafikk og god intern sjukehustrafikk. Nord-alternativet får eit knutepunkt 
mot nord, noko som kan bli en flaskehals. 
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• Oppstart av bygging for somatikkfunksjonar i «raude bygg» startar raskare i Vest-
alternativet. I Nord- alternativet må ein først bygge for ROP-post på Haugaland DPS, 
leige eksterne lokale, for så å riva bygg for psykisk helsevern før byggetrinn 1 startar. 

• Det er eit større potensiale for vidare utbygging (elastisitet) i Vest-alternativet, både 
mot nord og mot aust. I Nord-alternativet er det låst for vidare utbygging mot nord og 
avstanden til ei evt. vidare utbygging mot aust blir større 

• Behov for erstatning av og midlertidig løysning av parkeringshus i Nord-alternativet 
(ca. 180 P-plassar) 

• I Vest-alternativet blir fleire tilstandsgrad 3 bygg lukka.  
 

Den kvalitative evalueringa som ble gjennomført den 4. desember 2015 ga følgjande 
resultat: 

Tabell 1 Poengsum for den kvalitative evalueringen av alternativene 
Alternativ Poeng 

Alternativ 0 100 

Alternativ 1 Vest 400 

Alternativ 2 Nord 230 

 
Det var full konsensus blant deltakerane i prosjektgruppa omkring vurderingane og 
karaktersettinga som blei gjort i den kvalitative evalueringa. Styringsgruppa har gitt si 
tilslutning til evalueringa. 

Økonomiske analysar 
Vest-alternativet kjem best ut i høve til økonomi og «liv laga prinsippet», og ein vil 
investeringsmessig  få fleire kvadratmeter nybygg og meir areal enn i Nord-alternativet.  

Vestalternativet har betre bærekraft med større margin for ombygging. Denne økonomiske 
moglegheita har ein ikkje i Nordalternativet, då ein her utan ombygging i byggetrinn 2 vil ligge 
om lag 200 millionar kr. over økonomisk bæreevne. Vestalternativet gir større moglegheit for 
gevinstrealisering. 0-alternativet gir dårlegare resultat enn både Vest- og Nordalternativet og 
vil bli tilnærma like kostbart. 
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Investeringsbehov i 0-alternativet  
Med ei avsetning for usikkerheit på 25 % ville dette perspektivet gitt ei teoretisk 
kostnadsramme på 3.276 mill. kr., det vil seie bortimot likt den berekna kostnadsramma for 
tiltaksalternativa på 3.337 mill. kr. 
 
I tillegg må ein  i 0-alternativet ta omsyn til: 

• Tung ombygging vil krevje rokeringsareal i ombyggingsperioden. I tillegg kjem flytte- 
og ulempekostnader 

• Teknisk oppgradering vil òg skape driftsulemper, med risiko for redusert kapasitet 
og/eller ekstra kostnader 

• Teknisk oppgradering kan bli så omfattande at det vil utløyse nye forskriftskrav på 
områder som medfører at det i tillegg kjem omfattande ombygging 
 

I sum betyr dette at et 0-alternativ i et 2040-perspektiv, vil være vesentlig dårligare og minst 
like kostbart som det beste tiltaksalternativet. 

Konklusjon frå kvalitativ evaluering 
I Nordalternativet blir færre funksjonar bygd nytt, og mindre areal i eksisterande bygg kan 
renoverast grunna manglande investeringsmidlar. I Vestalternativet er det større 
moglegheiter for ytterlegare utviding av sentrale funksjonar etter byggetrinn 2. Ein oppnår 
betre samanheng med eksisterande bygg og utnytter tomtearealet  betre enn mot nord. I 0-
alternativet vil ein ha ein betydeleg usikkerhet knytt til mykje tung ombygging med sjukehus i 
full drift. 

Nordalternativet vil krevje at ein startar ombygging ved Haugaland DPS og leigar eksterne 
lokale før ein startar riving/nybygg. Løysninga vil krevje ei omfattande rokadekabal. Først når 
dette er gjort, og bygg for dagens psykisk helsevern er revet, kan ein starte bygging av 
byggetrinn 1. Dette vil medføre ein forseinka ferdig løysning for kritiske somatikkfunksjonar 
som det hastar å få ein betre bygningsmessig løysning for. Det heftar og ein monaleg 
usikkerheit knytt til kostnadar til erstatning for parkeringsbygget som må rivast i Nord-
alternativet, samt midlertidig løysning for dette. Kommunen har krav til at desse blir lagt 
under bakken. 

Vest-alternativet gir monaleg betre forbindelsar mellom nye byggetrinn og eksisterande 
anlegg. Det blir etablert ein generell publikumsakse aust-vest i nordre del av byggetrinn 1, og 
intern behandlingsakse aust – vest i søre del. Nord-alternativet knyt seg til eksisterande 
anlegg berre i hjørnet mot nordaust. I prinsippet vil all trafikk passere gjennom dette punktet.  
 
Vest-alternativet utnyttar tilgjengeleg tomteområde mot syd betre enn Nord-alternativet. I 
Vest-alternativet er det moglegheit for eit seinare byggetrinn mot nord, noko det ikkje er i 
Nord-alternativet. Det er framtidig utvidingsområde i aust, Vest-alternativet kan etablere 
betre samanhengar og nærleik til dette. 
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Samla betyr dette at Nord-alternativet er mindre eigna og kan ikkje gjennomførast innanfor 
kostnadsramma.  
 
0-alternativet gjer ein kvalitativt dårleg løysning, stor risiko, og kostar tilnærma det same som 
Vestalternativet.  
 
Blant alternativa kjem difor Vestalternativet best ut. Prosjektet tilrådde difor vidareføring av 
Vestalternativet til forprosjektfase. 
Styringsgruppa gav 19.01.16 si tilslutning til konseptrapport og tilrådingar.  

Styret i Helse Fonna HF blei orientert 29.01.16 om prosjektet sine tilrådingar. Styret tok 
konseptrapporten til orientering og ba administrerande direktør sende den til ekstern 
kvalitetssikring (KSK) før endeleg avgjerd. 

Parkering 
I planlegginga ved Haugesund sjukehus skal det bli utarbeidd ein reguleringsplan for 
sjukehustomta. I samband med dette reguleringsarbeidet er det  krav til utarbeiding av ein 
mobilitetsplan for sjukehuset. Føremålet med mobilitetsplanen er definert som «å fremme 
innsats som blir gjort for å tilby byggets brukere fleire reisealternativ, for å unngå at brukerne 
blir avhengige av reisemåter med størst miljøbelastning (BREEAM NOR, 
miljøklassifiseringsverkty for bygg). Mobilitetsplanlegging skal handle om tiltak for å 
avgrense bilbruk. Omsynet er å påverke haldningar og reiseåtferd. 
I Overordna tekniske program som ligg som vedlegg til konseptrapporten er det satt opp ei 
rekke ønska gevinstar knytt til parkering. Desse gevinstane er i tråd med nasjonale og 
regionale føringar knytt til miljøplanar og sertifisering som «grønt sjukehus»: 

• Parkeringsdekning for tilsette blir redusert som følgje av miljøkrav om redusert 
klimagassutslepp. 

• Ved tilrettelegging av parkering skal pasientar og pårørande som er avhengig av bil 
som transportmiddel prioriterast.  

• Parkering for tilsette skal tildelast etter behovsvurdering, og at ein legg til rette for 
«grøne» transportalternativ. 

• Det skal vere eit tilstrekkeleg tal på merka handicapplassar ved dei mest sentrale 
inngangane. 

• Inn- og utkøyring til parkeringsareal må ikkje auke risiko for kryssande trafikk 
og/eller fotgjengarskader i forhold til offentleg transport og ambulansetrafikk. 

• Det skal etablerast låsbart og overdekka sykkelparkerings areal nær hovudinngang og 
hensiktsmessig plassert sykkelparkering for tilsette 

• Det skal etablerast garderobetilhøve som møter behov ved sykkeltransport for tilsette 

Helse Fonna har i dette arbeidet fått utarbeidd ei reisevaneundersøking, og oppretta ei 
prosjektgruppe «Organisasjonsutvikling parkering» som skal arbeide med tiltak for å nå dei 
føringar og vedtak som ligg til grunn.  

Resultatet av dette arbeidet er planlagt å vere ferdig innan sommaren 2016. 
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Ekstern kvalitetssikring (KSK) 

Firmaet Deloitte har vore engasjert for å gjere ekstern kvalitetssikring og leverte ferdig 
rapport 01.03.16. I rapporten kjem det fram at konseptrapporten i all hovudsak har tatt for 
seg dei tema og problemstillingar som det er krav om i ein konseptfase, og at dette er gjort på 
ein svært god og dekkande måte. Deloitte skriv at deira merknader til rapporten ikkje er av 
kritisk karakter, og vil kunne bli tatt med som innspel til forprosjektfasen. KSK-rapporten si 
oppfatning er at eventuelle endringar og justeringar ikkje vil verke inn på val av alternativ. 
KSK-rapporten støttar prosjektets tilråding om å gå vidare med Vestalternativet i 
forprosjektfasen.  

Administrerande direktør vil i det følgjande gjere ein gjennomgang av merknadane i KSK-
rapporten, og kort kommentere på punkta.  
 
Punkt 2.1 Om prosjektprosessen. 

Deloitte: 

«Prosjektprosessen er godt beskrevet, og det er gjort i lys av tidligere arbeid. Det er også rettet 
spesielt fokus på hvordan brukermedvirkning er håndtert i prosessen. Fremstillingen av 
prosjektprosessen er gjort på en god og tilstrekkelig detaljert måte, men mangler noe om hvilke 
detaljeringsgrad som er lagt til grunn». 

Administrerande direktør si vurdering: 

For å kartleggje kva for funksjonar som det er kritisk å leggje til rette for  i nytt bygg har det 
vore brei involvering. Før byggetrinn 2 må ein gjere nye analysar, framskrivingar og 
detaljering. Byggetrinn 2 ligg over 10 år fram i tid. Eventuelle endringar i demografi, 
behandlingsmetodar, funksjonsfordeling og økonomisk bereevne vil uansett gjere det 
naudsynt å gå gjennom desse faktorane på nytt før ein detaljplanlegg byggetrinnet. 

Punkt 2.2 Mål og avgrensinger 

Deloitte: 

«Målhierarkiet er tilfredsstillende, men målene er til dels lite konkret, og vanskelig å etterprøve. 
Avgrensninger omtales ikke eksplisitt». 

Administrerande direktør si vurdering: 

KSK påpeiker at temaet mål og avgrensingar (samfunnsmål, effektmål og resultatmål) er noko 
mangelfullt dekka, men at det seinare i arbeidet er mogleg å vidareutvikle måla slik at dei blir 
meir konkrete og i enda større grad underbyggjer helseføretakets langsiktige målsetjingar. 
Helse Fonna har eit planverk for den verksemdsmessige delen som strekk seg fram til 2020. I 
arbeidet fram mot konseptfase blei det gjort framskrivingar til 2040 for å vise berekraft 
demografisk utvikling behov i eit langt perspektiv. 
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Punkt 2.3 Nåsituasjon og behov 

Deloitte: 

«Det er en noe oppstykket presentasjon av dagens virksomhet og utfordringer, mens den 
bygningsmessige nåsituasjonen er svært godt beskrevet. Behovet for investeringsprosjektet 
kunne vært presentert tydeligere». 

Administrerande direktør si vurdering: 

Haugesund sjukehus har store arealmessige og bygningsmessige utfordringar. Dette er 
påpeika i rapport for bygga si tilstand (Multimaprapport), utviklingsplan og idéfase. 
Administrerande direktør meiner på grunnlag av dette at andre tiltak enn eit 
investeringsprosjekt ikkje kan løyse utfordringane Haugesund sjukehus har med tanke på 
arealmangel og dårleg tilstand på bygningsmassen. 

Punkt 2.4 Alternativ og konsept 

Deloitte: 

«Temaet er svært godt dekket, men presentert noe oppdelt. Kvaliteten i det som er presentert er 
svært god og løsningene virker å være godt gjennomarbeidet».  

Administrerande direktør si vurdering: 

KSK påpeiker at kvaliteten i kapittelet er svært god, at alternativa er dokumentert på ein 
likeverdig og grundig måte og at generalitet, fleksibilitet og elastisitet er vurdert og grundig 
gjennomgått.    

Punkt 2.5 Programmering 

Deloitte: 

«De påkrevde teamene er svært godt dekket, men flere av valgene som er gjort bidrar først og 
fremst til at det er en risiko for at helsetjenestebehovet er underestimert. Noen valg bidrar også 
til en viss risiko for at antall senger, poliklinikkrom og operasjonsstuer kan bli 
overdimensjonert».  

Administrerande direktør si vurdering: 

KSK påpeiker at det er svært bra at dei nyaste grunnlagstala er brukt for dimensjonering. 
Vidare peiker Deloitte på at særleg Vestalternativet står fram med god grad av elastistet og 
fleksibilitet. Då prosjektet er planlagd med to byggetrinn med over 10 års mellomrom vil det 
vere naudsynt å gjere nye framskriving og dimensjonering før byggetrinn 2. Dette vil 
medverke  til at dimensjoneringsgraden blir rett i høve til behovet. 

Helse Fonna har dei siste åra gjort endringar innan psykisk helsevern (frå døgn til dag, frå 
seng til poliklinikk) og har lukkast med dette. Administrerande direktør har tru på at 
endringane innan psykisk helsevern vil halde fram, på same måte som innan somatikken. Det 
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er òg gjort vurderingar i starten på konseptfasen på om det skal leggjast inn realvekst for 
nokre pasientgrupper eller sjukdommar ut over reine demografiske framskrivingar. Føretaket 
har lagt inn ein vekst innan kreftbehandling ut over befolkningsvekst. Det er vanskeleg å seie 
kva for teknologiske og medisinske framsteg som vil skje dei neste 20 til 30 åra. Det er mogleg 
å gjere nye vurderingar av dette før byggetrinn 2.  

Både for poliklinikk og sengepostar er utnyttingsgraden dimensjonert noko lågare enn 
tilsvarande byggeprosjekt. Dette vil òg kunne vege opp for ein eventuell underdimensjonering 
som følgje av uventa endringar i demografi, epidemiologi og behandlingsmetodar. 

Punkt 2.6 Økonomi og finans 

Deloitte: 

«De økonomiske analysene er godt dekket, og bærer preg av god kvalitet. Alle påkrevde 
elementer inngår i analysene».  
 
Administrerande direktør si vurdering: 

KSK påpeiker at temaet er godt dekka og at analysane som er gjort er av god kvalitet og at det 
er  synliggjort at Nordalternativet ikkje vil være bærekraftig i byggetrinn 2.  Det er i 
langtidsbudsjett (sjå vedlegg) gjort greie for dei vurderingane som er gjort for at Helse Fonna 
skal nå målet om eit årleg overskot på 40 millionar kroner. Dei siste åra har resultatet lagt 
over dette, administrerande direktør meiner at dette er innan rekkevidde òg dei neste åra 
gjennom kontinuerleg arbeid med endring og forbetring. 

Punkt 2.7 Omstilling, effektivisering og gevinster 

Deloitte: 

«Både omstilling og gevinstrealisering er dekket i god og tilstrekkelig grad. Arbeidet med 
organisasjonsutviklingsprosesser er allerede i gang. Flere av de identifiserte gevinstene kan også 
realiseres 0-alternativet, og er ikke unike for investeringsprosjektene».  

Administrerande direktør si vurdering: 

KSK påpeiker at temaet er svært godt dekka og at arbeidet synes å vere godt forankra og 
svært godt og grundig gjennomtenkt. 

Punkt 2.8 Overordnede konsekvenser og eksterne hensyn 

Deloitte: 

«Det mangler direkte omtale av flere relativt viktige forhold under dette tema som burde fått 
større oppmerksomhet i konseptrapporten».  

Administrerande direktør si vurdering: 
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Konseptrapporten påpeiker at alternativa er i praksis bortimot like i høve til verknadane for 
samfunnet. Den einaste forskjellen av betyding ligg i den særskilte utfordringa som ligg i 
parkeringsløysinga for Nordalternativet. Med dei krav som føreligg med å legge dette under 
bakkenivå blir dette løyst med ein meirkostnad for prosjektet i dette alternativet.  
 
Alle alternativ blir løyst på same tomt. Hadde eitt alternativ flytta monaleg verksemd til anna 
stad ville det kunne oppstått ein større effekt på samfunn og region.  
 
Prosjektet legg ikkje opp til andre finansieringskjelder enn bruk av føretaket sin opptente del 
av regionale investeringsmidler (30 %) og finansiering over statsbudsjettet (70 %).  
 
2.9 Pasientsikkerhet 

Deloitte: 

«Det er godt beskrevet hvordan pasientsikkerhet er håndtert i konseptfasen, og hvilke 
målsetninger knyttet til dette temaet en har jobbet ut i fra. De ulike alternativenes innvirkning 
på pasientsikkerhet er noe diskutert, men kunne vært betraktet ytterligere».  

Administrerande direktør si vurdering: 

Pasienttryggleik har hatt stort fokus i konseptfasen og vil ha stort fokus både i vidare 
planlegging og i sjølve byggeprosessen. Administrerande direktør vil i forprosjektfasen 
dedikere ressursar til vidare arbeid med dette og sjå til at dette har stor merksemd. 
Konseptrapporten peiker på at det i Nordalternativet vil vere monalege utfordringar før, 
under og etter byggetrinn 1 for pasientar og medarbeidarar innan psykisk helsevern, både 
med tanke på arbeidsmiljø og pasienttryggleik.  

I O-alternativet vil rehabilitering av lokale i «varme bygg» utgjere ei stor utfordring for 
pasientsikkerheit og helse, miljø og sikkerheit for medarbeidarar. 

2.10 Evaluering og valg av alternativ 

Deloitte: 

«Tema er godt og tilstrekkelig dekket. Evalueringskriteriene og vektingen av dem fremstår som 
tydelig, og det fremkommer et klart valg av alternativ. 0-alternativet kunne i større grad vært 
presentert i oppsummeringen». 

Administrerande direktør si vurdering: 

Sjølv om rapporten påpeiker at 0-alternativet kunne vore omtala i større grad i sjølve 
oppsummeringa, er alternativet godt utgreidd elles i konseptrapporten og 
skisseprosjektrapporten.  

2.11 Forprosjekt og byggefase 

Deloitte: 
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«De nødvendige planene for den neste fasen i arbeidet er godt beskrevet og dekkende, men noen 
elementer kunne vært poengtert tydeligere».  

Administrerande direktør si vurdering: 

Før forprosjektfasen startar vil administrerande direktør be om presiseringar på omfang og 
kostnad før ein eventuell opsjon med leverandør av konsulenttenester blir utløyst. 

3.1.  Sentrale bemerkninger i kvalitetssikringen av rapporten 

Deloitte: 

«Kvalitetssikrers gjennomgang av konseptrapporten til Helse Fonna har resultert i noen 
tilbakemeldinger underveis, og noen bemerkninger i rapporten. Helse Fonna har i 
kvalitetssikringsperioden jobbet gjennom alle tilbakemeldingene og forbedret rapporten etter 
dette. De bemerkningene som er presentert i denne rapporten kan uproblematisk tas med som 
innspill til videre arbeid og fremgangsmåte i forprosjektfasen. Den helhetlige vurderingen etter å 
ha vurdert rapporten tema for tema er at emnene er dekket med en tilstrekkelig god nok bredde, 
og at de aller fleste aspekter ved konseptfaserapporten er preget av svært høy kvalitet. Det er 
gjort et solid og grundig arbeid i konseptfasen, og rapporten har mange gode refleksjoner rundt 
den potensielle investeringen. 
 
Det er ingen forhold i denne rapporten som tilsier at Helse Fonna må gjøre store og omfattende 
vurderinger i konseptfasen. Det er kvalitetssikrers oppfatning at foretaket kan videreføre 
utbyggingsplanene i forprosjektfasen. Selv om Helse Fonna gjør justeringer og ytterligere 
utdypninger av de tema som er etterlyst i denne rapporten vil trolig ikke endringene være av en 
slik karakter at de skulle ha noe innvirkning på valg av alternativ. De fleste utdypinger og 
justeringer vil øke tilgjengelig informasjonen om de ulike alternativene, og ikke reduseres 
fordelene som er identifisert i Vest-alternativet.» 
 
Administrerande direktør si vurdering: 

Administrerande direktør er nøgd med at KSK-rapporten påpeiker at det er ingen tilhøve som 
tilseier at Helse Fonna må gjere ytterlegare omfattande vurderingar i konseptfasen, og at 
føretaket kan vidareføre utbyggingsplanane i forprosjektfasen.  
 
3.2 Oppsummeringer og anbefalinger 

Deloitte: 

«Helse Fonnas konseptrapport for «Bygg Haugesund 2020» har i all hovedsak tatt for seg de 
tema og problemstillinger som er påkrevd i en konseptfase. Dette er gjort på en svært god og 
dekkende måte. Kvalitetssikrers bemerkninger til rapporten er ikke av kritisk karakter, og vil 
uten store utfordringer kunne tas med som innspill til forprosjektfasen. Kvalitetssikrer har en 
oppfatning om at eventuelle endringer og justeringer som følge av bemerkninger i 
kvalitetssikringsrapporten ikke vil påvirke valg av alternativ.  
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Kvalitetssikrer støtter Helse Fonnas valg om å gå videre med Vest-alternativet i forprosjektfasen.  
Kvalitetssikrer anbefaler at det i forprosjektfasen jobbes med å finne enda mer konkrete mål for 
investeringsprosjektet som er etterprøvbare, og at behovet for investeringsprosjektet fremgår 
klart og tydelig. Det anbefales videre at en jobber mer med å synliggjøre finansieringsplanen for 
investeringsprosjektet, og hvordan de 30% med egenfinansiering skal hentes. Her bør 
usikkerheten i de fremtidige driftsresultatene påpekes. De manglende og mangelfulle 
utredningene som er påpekt under overordnede konsekvenser og eksterne hensyn kan med 
fordel gjøres, og belyses ytterligere». 
 
Administrerande direktør si vurdering: 

Administrerande direktør er nøgd med at KSK-rapporten slår fast at utgreiingane i 
konseptfasen i all hovudsak har tatt for seg dei tema og problemstillingar som er påkravd, og 
at dette er gjort på ein svært god og dekkande måte.  Sjølv om Helse Fonna gjer justeringar og 
ytterligare utdjupingar av dei tema som er etterlyst i rapporten vil ikkje endringane vere av 
ein slik karakter at dei skulle ha verknad på val av alternativ. Ytterlegare analysar og 
presisering av mål samt nye vurderingar av usikkerheit av framtidige driftsresultat vil bli 
utført som del av forprosjektfasen. 
 
Administrerande direktør si tilråding 

Administrerande direktør vil på bakgrunn av føreliggjande konseptrapport med vedlegg og 
ekstern kvalitetssikring (KSK) tilrå at Vestalternativet blir vidareført til forprosjektfase.  

Administrerande direktør vil tilrå at mandat og mål for forprosjektet blir utvida til òg å 
omfatte utdjupingar i tråd med ekstern kvalitetssikring (KSK).  Administrerande direktør vil 
ta inn desse punkta i prosjektdirektivet for forprosjektfasen.  
 
 
Vedlegg 
Konseptrapport 
Vedlegg 1  Hovedfunksjonsprogram 
Vedlegg 2  Hovedprogram utstyr 
Vedlegg 3  Overordna teknisk program 
Vedlegg 4  Delfunksjonsprogram 
Vedlegg 5  Skisseprosjekt 
Vedlegg 6  Kvalitativ vurdering 
Vedlegg 7  Usikkerhetsanalyse 
Vedlegg 8  Gevinstrealisering 
Vedlegg 9  Langtidsbudsjettet 2016-2020 
Vedlegg 10  Rapport ekstern kvalitetssikring (KSK) 
Vedlegg 11  Endringsoversikt konseptrapport 
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1 HOVEDKONKLUSJON OG ANBEFALING  

Oppsummert er det Vest-alternativet som bidrar best til måloppnåelse på kort og lang sikt og som best 
tilfredsstiller formålet beskrevet i Helsedirektoratets veileder for «Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter», 
desember 2011, nemlig å komme fram til det alternativet som gir måloppnåelse til den laveste kostnaden. 
Det er dette konseptfasen skal gi svar på. 
 
Nord-alternativet er mindre egnet enn Vest-alternativet, og overstiger den beregnede økonomiske 
bærekraften til helseforetaket. 0-alternativet (i 2040-perspektiv) er nesten like kostbart som Vest-alternativet, 
men gir betydelig dårligere måloppnåelse både under gjennomføring og etter ferdigstillelse. 
 
For alternativenes «økonomi og liv laga» vil en investeringsmessig for Vest-alternativet få flere kvm nybygg 
og mer ombyggete arealer enn i Nord-alternativet. Vest-alternativet har en bedre bærekraft med en større 
margin til ombygging. 
 
Den kvalitative evalueringen viser at Vest-alternativet kommer vesentlig bedre ut enn 0 alternativet og Nord-
alternativet mht. måloppfyllelse for sykehuset, tomt og bygg og eiendomsutvikling.  
 
Prosjektet vil dette grunnlaget anbefale å gå videre med Vest-alternativet til forprosjektfasen. 
 
Til slutt i konseptrapporten er det gitt en beskrivelse av planer for arbeidet i forprosjektfasen for det anbefalte 
alternativet. 
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2 SAMMENDRAG 

Konseptrapportens oppbygging er basert på veilederen «Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter» fra 
desember 2011, i Helsedirektoratet. 
 
Konseptrapportens hensikt er å oppsummere utredningsarbeidet i konseptfasen på en slik måte at 
rapporten, sammen med rapporten fra ekstern kvalitetssikring, gir et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for å gå 
videre med prosjektet med ett alternativ i forprosjektfasen.  
I tillegg har Helse Fonna benyttet Sykehusbygg HF til å gjennomføre 3. parts kontroll i konseptfasen. 
Tilbakemeldinger fra Sykehusbygg HF er innarbeidet og vurdert i et eget kapittel i konseptrapporten. 
 
Konseptfasens grunnlag er utviklingsplanen og idéfaserapporten, som er kort oppsummert i 
konseptrapporten. Konseptrapporten sammenstiller de utredninger, som er gjennomført i konseptfasen. 
Disse utredningene er hovedfunksjonsprogram (HFP), overordnet teknisk program (OTP), 
hovedprogramutstyr (HPU), delfunksjonsprogram (DFP), skisseprosjekt, de økonomiske analyser knyttet til 
investeringen, driftsøkonomi og samlet økonomisk bæreevne, evaluering av alternativene, samt plan for 
neste fase. Dessuten er Sykehusbygg’s kommentarer beskrevet og kommentert.  
I tillegg har det vært arbeidet med gevinstrealisering og Organisasjonsutviklingsprosesser knyttet til 
byggeprosessen. 
 
Utviklingsplanen ble utarbeidet 2011/2012 og idéfaserapporten 2013/2014. I idéfase ble det for Haugesund 
sjukehus utredet 5 alternativer. 
 
Mandat for konseptfasen har vært utredning av tre likeverdige alternativ for: 

• Nullalternativ1 
• Ny Vestblokk, videre utbygging mot nord 
• Ny Nordblokk, etappevis utbygging mot nord 

Arbeidet med konseptfasen har pågått i perioden fra mai 2015 til 15. januar 2016. 
 
Organiseringen av arbeidet i konseptfasen har vært tilpasset de ulike delene av denne fasen. Det har vært 
involvering av ansatte i ti tverrfaglige prosjektgrupper, med tillitsvalgte, verneombud og brukere i alle 
grupper, gjennom hele prosessen. Styringsgruppen (internt) har vært gjennomgående i hele fasen og styret 
Helse Fonna HF har blitt holdt informert i hver styremøte. Det har vært gjennomført jevnlig styringsdialog 
mellom Helse Fonna HF og Helse Vest RHF. Det har vært jevnlige dialogmøter med viktige eksterne 
interessenter gjennom hele prosessen. I tillegg har det vært tett samarbeid, god dialog og informasjonsdeling 
med Sykehusbygg HF.  
 
Ekstern rådgivning og utredning er utført av OEC gruppen sammen med Momentum arkitekter AS, Vikanes 
Bungum arkitekter as, Sweco Norge AS, AS Bygganalyse. Atkins Norge AS har gjennomført 
usikkerhetsanalysen.  
 
Firmaet Deloitte er engasjert til ekstern kvalitetssikring av konseptrapporten. 
                                                      

 
1 O-alternativet er i konseptfasen sett på som to ulike alternativer «i et 2040 perspektiv» - renoveringsalternativ og «i et 2025 perspektiv» 
- referanse- og utsettelsesalternativ. 
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Mål og rammer er nedfelt gjennom samfunnsmål, effektmål og resultatmål og har dannet grunnlaget for 
utarbeidelsen av evalueringskriteriene for alternativene. Samfunnsmålet for konseptfasen er å legge 
grunnlag for rett veivalg for å oppnå den langsiktige samfunnsmessige målsettingen. Prosjektet skal basere 
løsninger på de føringer som kommer fram som følge av Helse Vest RHF sin utvikling av helsetjenester sett i 
et langsiktig perspektiv. De totale løsningene skal sikre at størrelse, driftskonsept samt oppgave- og 
funksjonsfordeling blir ivaretatt både på kort og lang sikt. 
 
Behovsverifiseringen er dokumentert i HFP (hovedfunksjonsprogram) basert på demografi 
(befolkningsgrunnlag og befolkningsutvikling), forventet framtidig aktivitet, og oppgaver og arealsituasjonen i 
dagens sykehus. Videre er omstillingsfaktorer, vridninger, endringer i sykdomsbildet og behandlingsmetoder 
inkludert. Med bakgrunn i forventet befolkningsutvikling og aktivitetstall fra 2014 er disse framskrevet til 2020 
og 2040 og justert ift. endret sykdomsbilde, teknologisk utvikling, omstilling og effektivisering. På grunnlag av 
dette er framtidig kapasitets- og arealbehov beregnet. I tråd med forventet utvikling må det fram mot 2040 
planlegges for økt kapasitet særlig innen områdene senger og observasjonssenger, poliklinikker og 
dagbehandling, intermediærsenger og operasjon/oppvåkning. 
 
Det totale arealbehovet er i HFP beregnet til ca. 80.000 kvm brutto i 2040 basert på «nybygg-standard» for 
hele sykehuset. Nybyggalternativene omfatter ca. 32.300 kvm brutto for Vest – alternativet og ca. 29.800 
kvm brutto for Nord–alternativet. Delfunksjonsprogram er utarbeidet innenfor HFP arealrammen.  
 
I skisseprosjektbeskrivelsen er det for 0-alternativet i 2040 perspektiv beskrevet to tilnærminger ift behov for 
nybygg:  

1. Den teoretiske arealforskjellen mellom dagens areal og nytt areal med nybyggstandard ca. 24.000 
kvm) 

2. Den teoretiske forskjellen mellom dagens areal og 2040 basert på videreføring av dagens 
arealstandard (8000 kvm). 

Realiteten vil ligge et sted mellom disse to ytterpunktene. Nybyggbehovet er vurdert ut ifra at de arealene 
som planlegges tømt i 2040 i tiltaksalternativene (Øst-blokk, Syd-blokk, T-blokk og vaskeri) som utgjør ca. 
14.500 kvm, ikke tømmes, men underkastes tung ombygging. Da blir gjenstående nybyggbehov ca. 15.500 
kvm. 

 
Skisseprosjektet er utredet og beskrevet for alle alternativer. Det er inkludert en beskrivelse av hvordan de 
ulike alternativene dekker arealbehovet. Framdriftsplaner for de ulike alternativene er utarbeidet. 
Skisseprosjekt og delfunksjonsprogram vil bli gjennomgått på nytt i forprosjektfasens byggetrinn 1 for en 
justering og optimalisering. 
 
De økonomiske rammene som alternativene i konseptfasen forholder seg til, er et resultat av Helse Vest 
RFH sin behandling av Idéfaserapporten og etterfølgende krav til konseptfasen. Da styret i Helse Vest RHF 
behandlet idéfaserapporten i styremøte 8. desember 2014 (sak 135/14) ble følgende presisert i vedtaket: 
 

1. Styret i Helse Vest RHF godkjenner at planlegging av utbygging av Haugesund sjukehus blir 
vidareført til konseptfase. 

2. I konseptfasen må Helse Fonna ytterlegare dokumentere: 
• I kva grad utbyggingsalternativa er eigna til å løysa dei utfordringane føretaket står overfor 

på kort og lengre sikt. 
• Korleis utbyggingsalternativa vil kunne understøtte ei effektiv drift og god tenesteyting for 

sjukehuset som heilskap 
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• Finansiell evne og gjere grundigare berekningar på kost-nytte analyse og 
gevinstrealiseringspotensiale knytt til prosjektet, og såleis ta ned risiko knytt til berekning av 
økonomisk og finansiell berekraft. 

Beregningene av helseforetakets økonomiske bæreevne har vært førende for vurderinger knyttet til 
scenariotenking og hovedfunksjoner i nytt og eksisterende bygg. Den overordnede kostnadsrammen for 
prosjektet er på denne bakgrunn utarbeidet av Helse Fonna HF med utgangspunkt i helseforetakets samlede 
bæreevnevurderinger. Ved godkjenning av mandatet for konseptfasen ble helseforetakets kostnadsramme 
satt til 2,8 mrd. kr (2014-kr) fordelt på 1,5 mrd. til byggetrinn 1 (ved ferdigstillelse i 2020) og 1,3 mrd. kr til 
byggetrinn 2 (ved ferdigstillelse i 2030). 
 
Etter bearbeiding av prosjektet gjennom konseptfasen er det gjort noen justeringer av kostnadsrammen 
både ift tidspunkter for ferdigstilling per byggetrinn og samlet kostnadsramme. Det er gjennom utviklingen av 
bl.a. skisseprosjektet kommet fram at det i tillegg til nybygg vil være nødvendig med vesentlig ombygging i 
eksisterende bygg. Dette er ombygging som må gjennomføres som en forlengelse av byggetrinn 1. Ved å ta 
dette ombyggingsbehovet med i byggetrinn 1, vil en også kunne raskere kunne realisere både kvalitative og 
økonomiske gevinster, og dermed få et bedre grunnlag fram til byggetrinn 2. På denne bakgrunn godkjente 
styringsgruppen i sak 69-2015 å utvide byggetrinn 1 til å omfatte en ombygging som følger rett etter 
ferdigstilling av nybygg og tilpasse det økonomiske handlingsrommet etter dette. Byggetrinn 1 kan stå ferdig 
i 2020 for nybyggdelen og 2023 med ombygging for Vest-alternativet og for Nord-alternativet hhv. 2020/2021 
og 2023. 
 
Det er bærekraft innenfor helseforetaket til å dekke en investering på 3,337 milliarder kroner (juli 2015 
kroner) inkludert nødvendig sammenkopling til eksisterende bygg/ombygging, fordelt på to byggetrinn med 
1,797 milliarder kroner for byggetrinn 1 fra 2018 – 2023, og 1,540 milliarder kroner for byggetrinn 2 i 
perioden 2030 – 2032/2033. I byggetrinn 2 vil det ikke være økonomisk handlingsrom til å gjennomføre de 
nødvendige investeringene for nybygg i Nord-alternativet. I Vest-alternativet vil en innenfor det økonomiske 
handlingsrommet kunne gjøre de nødvendige investeringene i både nybygg og ombygging. 
 
Det er utarbeidet usikkerhetsanalyse og risiko- og sårbarhetsanalyse for Vest- og Nord alternativene. 
Avsetning for usikkerhet fra P50 til P85-nivå er beregnet til knapt 20 % i Vest-alternativet og vel 20 % i Nord-
alternativet. Risiko og sårbarhetsanalyse er knyttet opp til realisering av gevinstene identifisert i 
konseptfasen. Årlig gevinstrealisering fra 2023 er beregnet til 45 millioner kroner pr. år. Med de rammene 
som er gitt for de to byggetrinnene på til sammen 3,337 milliarder kroner, viser den økonomiske bærekraften 
for foretaket at investeringsevnen på lokasjoner som ikke er berørt av nybyggprosjektet, kan opprettholdes. 
Som for de fleste investeringsprosjekter innenfor sykehus, viser ikke prosjektet bærekraft i 
prosjektperspektivet (dvs. vurdert isolert for den aktuelle investering og de direkte økonomiske effekter 
denne investeringen gir). Men det er helseforetakets samlede bæreevne som er avgjørende. 
 
Tabellen nedenfor viser beregningen av mulig nybygg og ombygging for Nord- og Vest-alternativet for begge 
byggetrinn og samlet, sett ift. helseforetakets totale kostnadsramme. 
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Tabell 1 Oppsumering mulig nybygg og ombygging for Nord- og Vestalternativet, fordelt på byggetrinn og HF kostnadseramme 1) 2) 3) 

 
1) Ramme nybygg uten sammenkopling 1.313 mrd. kr 
2) Differanse mellom P85 og P50 nivå er 19,6 % 
3) Alle kostnader pr. juli 2015 – prisstigning 2,7 % sammenlignet med idéfasekostnader 
 
I konseptrapporten er alle evalueringskriterier for en kvalitativ vurdering av alternativene listet opp, med en 
vekting som tar hensyn til det Haugesund sjukehus vil legge størst vekt på. Måloppfylling for sykehusets 
kjernevirksomhet veier tyngst, fulgt av tomteforhold, måloppfylling for bygg- og eiendomsutvikling og byggets 
generalitet og fleksibilitet. I vurderingen av alternativene er det lagt stor vekt på beskrivelsene av fordeler og 
ulemper for de tre alternativene. Resultatet av den kvalitative evalueringen viser at Vest-alternativet kommer 
best ut med 400 ut av 500 mulige poeng, Nord- alternativet kommer nest best ut med 230 poeng og 0-
alternativet med 100 poeng kommer dårligst ut.  
 
For alternativenes «økonomi og liv laga» vil en investeringsmessig for Vest-alternativet få flere kvm nybygg 
og mer ombyggete arealer enn i Nord-alternativet. Vest-alternativet gir en bedre bærekraft og større 
handlingsrom til ombygging, hvilket er en styrke ift byggets kvalitet. I tillegg gir det en ekstra sikkerhet 
dersom det senere i prosjektet skulle oppstå behov for å realisere en «kuttliste». Dermed har man en buffer 
og kan avvente renovering framfor reduksjoner av funksjoner i nybygg. Denne økonomiske muligheten 
finnes ikke i Nord-alternativet, da en her uten ombygging i byggetrinn 2 likevel vil ligge ca. 200 millioner 
kroner over økonomisk bæreevne, som tilsvarer kostnadsrammen for prosjektet. Driftseffekten oppnås i 
tillegg raskere og bedre for laboratoriet i Vest-alternativet. 
 
For alternativenes «usikkerhet, muligheter og trusler» vil en del av de kritiske funksjoner få nytt areal i Vest – 
alternativet, og andre vil bli renovert i eksisterende bygg. Dermed realiseres måloppnåelse av sykehusets 
kjernevirksomhet. I Nord-alternativet ny-bygges færre funksjoner, og mindre areal i eksisterende bygg kan 
renoveres grunnet manglende investeringsmidler. I Vest-alternativet er det gode muligheter for ytterligere 
utvidelse av sentrale funksjoner etter byggetrinn 2. Man oppnår en bedre sammenheng med eksisterende 
bygg og utnytter tomtearealet mye bedre enn mot nord, da en i Vest-alternativet har mer penger å bygge for i 
byggetrinn 1 (fordi psykiatrien må flyttes midlertidig i Nord-alternativet). 
 
Nord-alternativet vil kreve at en starter ombygging ved Haugaland DPS og eksternt leielokale først for å få 
flyttet ut funksjoner tilhørende psykisk helsevern. Løsningen vil kreve en omfattende rokadekabal som 
omfatter størstedelen av psykisk helsevern som er lokalisert ved Haugesund sjukehus og Haugaland DPS. 
Først når dette er gjort, og bygg for dagens psykisk helsevern er revet, kan en starte byggingen av 
byggetrinn 1. Dette vil medføre en forsinket ferdig løsning for somatikkfunksjoner som det haster å få en 
bedre bygningsmessig løsning for. Det hefter også en betydelig usikkerhet knyttet til kostnader knyttet til 
erstatning for parkeringsbygget som må rives i Nord-alternativet, samt midlertidig løsning for dette. 
Kommunen har krav til at disse legges under bakken. 
 
Vest-alternativet gir hensiktsmessige forbindelseslinjer mellom de nye byggetrinnene og eksisterende 
anlegg. Det etableres en generell publikumsakse øst-vest i nordre del av byggetrinn 1, og intern 
behandlingsakse øst – vest i søndre del. Nord-alternativet knytter seg til eksisterende anlegg i hjørnet mot 
nordøst. I prinsippet vil all trafikk passere gjennom dette punktet.  

HF 
ramme 

BT1

Nybygg inkl. 
sammen-
kobling 1)

Mulige 
kostnader 
ombygging 

Sum 
nybygg + 

ombygging

HF 
ramme 

BT2

Nybygg inkl. 
sammen-
kobling 1)

Mulige 
kostnader 
ombygging 

Sum 
nybygg + 

ombygging

Nybygg + 
ombygging 
BT1 + BT2 

HF total 
ramme

Nord P85 1 797 1 544 253 1 797 1 540 1 743 0 1 743 3 540 3 337
Nord P50 1 240 211 1 451 1 412 0 1 412
Vest P85 1 797 1 464 333 1 797 1 540 1 258 282 1 540 3 337 3 337
Vest P50 1 223 277 1 500 1 054 235 1 289

Trinn 1  2018 - 2023 Trinn 2  2030 - 2033 Totalt 
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Vest-alternativet utnytter tilgjengelig tomteområde mot syd bedre enn nord. I Vest-alternativet er det mulighet 
for et senere byggetrinn mot nord, noe det ikke er i Nord-alternativet. Det er fremtidig utvidelsesområde i øst, 
Vest-alternativet kan etablere bedre forbindelse og nærhet til dette. 
 
Samlet oppsummert betyr dette at Nord-alternativet er mindre egnet og kan ikke gjennomføres innenfor 
kostnadsrammen. 0-alternativet gir en kvalitativt dårlig løsning, stor risiko, og koster tilnærmet det samme 
som Vest-alternativet. Blant alternativene kommer derfor Vest-alternativet mest hensiktsmessig ut. På 
bakgrunn av ovenstående oppsummering og rangering anbefales det en videreføring av Vest – alternativet. 
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3 BAKGRUNN, MANDAT OG MÅL  

3.1 Konseptrapportens hensikt 
Konseptrapportens hensikt er å summere opp utredningsarbeidet i konseptfasen på en slik måte at 
rapporten gir et best mulig grunnlag for beslutningen om man skal igangsette forprosjektfase, og med hvilket 
alternativ. Oppsummeringen skal sammenfatte foregående fase (idéfasen) og de utredninger som er 
gjennomført i konseptfasen. Disse utredningene er tomteutredning, hovedfunksjonsprogram, overordnet 
teknisk program, hovedprogram utstyr, skisseprosjektet (utbyggingsmønster), de økonomiske analysene 
knyttet til investeringer, driftsøkonomi og samlet økonomisk bæreevne, samt en plan for neste fase. 

Konseptrapportens plass i planprosessen er illustrert i figur 1 nedenfor. 

 
Figur 1 Planprosess i tidligfase for sykehusprosjekter 

3.2 Bakgrunn fra utviklingsplan og idéfasen 

3.2.1 Prosjektutløsende behov og behovsverifisering 
Haugesund sjukehus er det største sykehuset i Helse Fonna. Sykehuset har tilbud i de fleste kliniske 
spesialiteter innen somatikk og psykisk helsevern. Dessuten gis det tilbud også innen feltene ufrivillig 
barnløshet og hormonanalyser. Haugesund sjukehus dekker pr. 01.01.15 et opptaksområde på 117.553 
innbyggere i kommunene Tysvær, Bokn, Haugesund, Karmøy, Vindafjord, Sveio, Sauda, Suldal, Etne og 
Utsira. Innen en del spesialfunksjoner dekker sykehuset hele Helse Fonna sitt opptaksområde, med i alt 19 
kommuner, og et opptaksområde på 178.571 innbyggere pr. 01.01.15. Eidfjord kommune er inkludert selv 
om innbyggerne i Eidfjord kan velge Voss sykehus for øyeblikkelig hjelp og planlagt behandling. Eidfjord er 
formelt fortsatt en del av Helse Fonna sitt opptaksområde. 
For en utfyllende beskrivelse av tjenestetilbudet henvises det til «Plan for somatiske spesialisthelsetjenester i 
Helse Fonna HF 2010 – 2020»2 og «Plan for Psykisk helsevern 2012 – 2020, Helse Fonna HF»3, samt 
andre vedtatte føringer, fagplaner og retningslinjer.  

                                                      

 
2 Plan for somatiske spesialisthelsetjenester i Helse Fonna HF 2010 – 2020, vedtatt av styret i Helse Fonna HF 29. september 2010. 

3 Plan for Psykisk helsevern 2012 – 2020, Helse Fonna HF. 
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Haugesund sjukehus ligger midt i byen og er en blanding av bygninger fra forskjellige tider satt sammen i en 
kompakt struktur. Plassering av de ulike funksjonene innenfor sykehuset synes overordnet sett 
hensiktsmessig og med nødvendig nærhet mellom de prioriterte funksjonene. 

G blokka fra 1920 er den eldste delen i sykehuset. M blokk, S blokk og Ø blokk er fra 1977. Dette er de 
blokkene som er i dårligst stand, og her er det behov for betydelig oppgradering. V blokka er bygget fra 
1988, og 1-6 etasje er innredet ferdig i perioden fra 1994 frem til 2002.  

Helse Fonna har hatt en gjennomgang av vedlikeholds-status for bygningene i helseforetaket. Kartlegging og 
beregninger har vist at det foreligger et teknisk oppgraderingsbehov for de forhold som haster (”må-tiltak”) på 
til sammen 1 230 millioner kroner (og av dette 550 millioner kroner som gjelder Haugesund sjukehus, tall i 
2011-kr). Videre viser beregningene knyttet til utvidet vedlikehold for utbedring av utilfredsstillende forhold 
(”bør-tiltak”) til sammen 480 millioner kroner (og av dette 235 millioner kroner som gjelder Haugesund 
sjukehus). Kartleggingen ble lagt fram for styret i Helse Fonna HF i 2011 (sak 102/11 B). 

Begrensninger i dagens bygg kan relateres til bl.a.: 

• Flere lekkasjer i pasientnære områder. Lekkasjene i vann og avløpsnettet i M og S blokka skyldes et 
gammelt og utslitt rørnettet som burde ha vært rehabilitert. Dersom en skal foreta større 
reparasjoner eller utskiftinger innen ventilasjon, vann og avløpssystemer ved operasjonsstuer, 
sengeposter, kjøkken osv., innebærer det en stor risiko for driftsavbrudd i pasientbehandling med de 
følger dette vil få for pasientene og foretakets økonomi.  

• De lekkasjer som har funnet sted har ført til at planlagte operasjoner/programmer har blitt 
utsatt/avlyst. Det vises til styrets behandling av saken den 30. mai 2013 (sak 35/13 O). 

• Med unntak av heiser bærer M, S og Ø blokk preg av manglende vedlikehold. Alle etasjer og 
komponenter har en vektet teknisk tilstandsgrad på over 2,0. Det bygningsmessige sammen med 
utendørs anlegg har en vektet teknisk tilstandsgrad på rundt 2. De tekniske anleggene, med unntak 
av heis, har en vektet teknisk tilstandsgrad på nærmere 3. Dette tyder på at det er store behov for 
strakstiltak (0-5 år) for de tekniske anleggene, mens det i løpet av en tiårsperiode vil være behov for 
større tiltak på det bygningsmessige (og vinduer/ytterdører for å unngå vannlekkasjer og videre 
skadeutvikling.  

• Det vil være krevende å foreta en rehabilitering av sengepostene i blokka uten at store deler av 
pasientene flyttes til andre områder i den perioden arbeidene pågår. Dette betyr i praksis at det bør 
bygges nye sengeposter, og at dagens lokaler i M blokka blir bygget om til andre formål for 
virksomheten. 

• Laboratorieseksjonene har plassmangel og utilstrekkelige ventilasjonsforhold. 
• Sykehuset mangler flere isolater for framtiden. 
• Dialyseenheten og onkologisk dagenhet har plassmangel og må utvide kapasiteten.  
• Svært høy andel flersengsrom og mangel på samtalerom gjør at det er utfordrende å overholde 

taushetsplikten. 
• Flere av sengepostene har lav funksjonell standard med tilhørende bad som ikke er dimensjonert for 

rullestol og heller ikke har plass til pleiepersonell. 
• Flere avdelinger har i dag pågående HMS-saker knyttet til fysisk arbeidsmiljø. 

 
Foretaket initierte i 2010/11 en prosess for å få utarbeidet en samlet utviklingsplan for foretakets 
bygningsmasse. Utviklingsplanen for Helse Fonna hadde som hensikt å være et styrende dokument for 
vurdering av behov for lokaler, arealutnyttelse, planlegging av oppgradering, ombygging og nybygg, samt for 
avvikling av lokaler som ikke er hensiktsmessige eller nødvendige for framtidig drift. Det overordnede målet 
var å etablere en plan med perspektiv 2020 som gir tilstrekkelig grunnlag for å dimensjonere et langsiktig 
tjenestetilbud til befolkningen i helseforetakets opptaksområde. 2020 perspektivet ble etter utviklingsplanens 
avslutning supplert med et 2040 perspektiv, som ble anvendt i idéfasen. 
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Første versjon av utviklingsplanen ble lagt fram for foretakets styre den 28. mars 2012 (sak 26/12 O). 
Oppdatert og revidert versjon av utviklingsplanen ble lagt fram for styret den 30. mai 2013 (sak 37/134). 
Utviklingsplanen ble vedtatt av styret i Helse Fonna i juni 2013. 

Utviklingsplanen anbefaler at noen bygninger rives eller avhendes. Videre er det bygninger som naturlig skal 
rehabiliteres/tilpasses i forbindelse med nye brukere i eller endret bruk av bygningen. Haugesund sjukehus 
har flere bygg med tunge sykehusfunksjoner som operasjon, laboratorier, og akuttfunksjon lokalisert i 
bygninger som har dårlig teknisk tilstand og som bør fornyes. På bakgrunn av dette ble det i utviklingsplanen 
foreslått utredet 5 ulike alternativer. 

Som en oppfølging av denne kartleggingen la administrerende direktør i juni 2013 (sak 59/13 A) fram en plan 
for styret i Helse Fonna HF for hva som må gjøres for at en skal nå minimumsstandard for helseforetaket 
sine bygg. De største utfordringene når det gjelder areal og bygningsteknisk standard er ved Haugesund 
sjukehus. I samme styremøte ble også utviklingsplanen for Helse Fonna vedtatt (sak 58/13 A). 

Grunnlaget for oppstart av idéfasen som første trinn i «tidligfaseplanlegging er nedfelt i utviklingsplan Helse 
Fonna 2020 (revisjon 2) som ble godkjent av styret den 24. juni 2013 i sak 58/13 A: 

Vedtak:  
1. Styret i Helse Fonna HF vedtek den reviderte utviklingsplanen for Helse Fonna 2020.  
2. Styret i Helse Fonna HF ber administrerande direktør utarbeide mandat for idéfase for utbygging av 

Haugesund sjukehus som eit første trinn i oppfølginga av utviklingsplanen.  
3. Styret i Helse Fonna HF får mandatet for idéfasen til godkjenning.  

 

Mandat for idéfasen, Helse Fonna HF – Haugesund sjukehus ble godkjent av styret for Helse Fonna HF den 
2. oktober 2013 (sak 88/13A): 

Vedtak:  
1. Styret i Helse Fonna HF vedtek mandat for Idéfase for Haugesund sjukehus.  
2. Styret i Helse Fonna HF ber administrerande direktør sette i gang idéfasen i tråd med mandat, 

gjeldande lovverk og retningslinjer for denne type prosjekt, som eit første steg i oppfølginga av 
Utviklingsplan for Helse Fonna.  
 

Idéfasen ble gjennomført i 2014. I idéfasen ble tallmaterialet oppdatert og framskrevet til 2040. Det ble 
benyttet 2010 tall, og behovsvurderingene ble basert på framskrivings- og dimensjoneringsresultatene fra 
utviklingsplanen. Det ble konkludert at Haugesund sjukehus har arealknapphet og flere bygg med dårlig 
bygningsteknisk standard.  

I idefaserapporten framføres at nybygg vil kunne legge til rette for en flytting av sentrale funksjoner 
(laboratorier, operasjon, akuttmottak, fødeavdeling, poliklinikker og senger) til nybygg for å sikre rasjonell 
drift. Foretakets beregnede økonomiske bærekraft legges til grunn, og ved å utvide investeringsperioden til 
2030, vil en kunne investere i alt 2,8 mrd. kroner. Det ble anbefalt utbygging mot vest eller etappevis mot 
nord. Dessuten skulle nullalternativet utredes.  

                                                      

 
4 Helse Fonna HF Utviklingsplan, Mars 2012, revidert juni 2013. 
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Idéfaserapporten og mandat for konseptfasen ble godkjent i styremøte i Helse Fonna HF den 17. november 
2014 (sak 80/14 A). 

Vedtak:  
1. Styret i Helse Fonna HF godkjenner Idéfaserapport for Haugesund sjukehus.  
2. Styret i Helse Fonna HF godkjenner at utbyggingsprosjektet for Haugesund sjukehus blir vidareført 

til konseptfase med atterhald om godkjenning i Helse Vest RHF  
3. Konseptfasen skal gjennomførast i tråd med framlagt mandat. Følgjande alternativ skal utgreiast i 

konseptfasen:  
• «Nullalternativet»  
• Ny vestblokk, vidare utbygging mot nord  
• Ny nordblokk, etappevis utbygging  

4. Styret i Helse Fonna HF ber administrerande direktør halde styret i Helse Fonna HF fortløpande 
informert om arbeidet med konseptfasen for Haugesund sjukehus. 

5. Styret i Helse Fonna HF ber administrerande direktør sende Idéfaserapporten med vedlegg og 
mandat for konseptfasen til Helse Vest RHF for vidare handsaming i styret i Helse Vest RHF. 

 

Styret i Hele Vest RHF behandlet idéfaserapporten i styremøte 8.desember 2014 (sak 136/14) og godkjente 
at planlegging av utbygging av Haugesund sjukehus ble videreført til konseptfase. Vedtaket lyder: 

1. Styret i Helse Vest RHF godkjenner at planlegging av utbygging av Haugesund sjukehus blir 
vidareført til konseptfase. 

2. I konseptfasen må Helse Fonna ytterlegare dokumentere: 
• I kva grad utbyggingsalternativa er eigna til å løysa dei utfordringane føretaket står overfor 

på kort og lengre sikt. 
• Korleis utbyggingsalternativa vil kunne understøtte ei effektiv drift og god tenesteyting for 

sjukehuset som heilskap 
• Finansiell evne og gjere grundigare berekningar på kost-nytte analyse og 

gevinstrealiseringspotensiale knytt til prosjektet, og såleis ta ned risiko knytt til berekning av 
økonomisk og finansiell berekraft. 

3.2.2 Alternativer som skal utredes 
I tråd med vedtatte mandat for konseptfaseutredningen, skal prosjektet omfatte utredning av tre likeverdige 
alternativ i konseptfasen.  

• Nullalternativ5 
• Ny Vestblokk, videre utbygging mot nord 
• Ny Nordblokk, etappevis utbygging mot nord 

  

                                                      

 
5 0-alternativet er i konseptfasen sett på som to ulike alternativer «i et 2040 perspektiv» - renoveringsalternativ og «i et 2025 perspektiv» 
- referanse- og utsettelsesalternativ. 
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3.3 Mandat, rammer for arbeidet 

3.3.1 Konseptfasens oppdrag 
Rammen for konseptfasen er grunnlaget fra Idéfasen supplert med mandat for konseptfasen6, og 
prosjektdirektiv for prosjektet7 med følgende føringer: 

Foruten nullalternativet er det skissert to alternative utbyggingsløsninger. Det ene starter mot vest i første 
byggetrinn for deretter i annet byggetrinn å bygge mot nord. Det andre alternativet bygger kun mot nord og i 
to byggetrinn.  

Innhold i nytt bygg og plassering av funksjoner vil kunne variere om en starter bygging i vest eller mot nord. 
Konseptfasen må derfor gi anbefaling om dette avhengig av valg av alternativ. Trinn to av Nord-blokk vil 
tidligst kunne ha byggestart i 2030 ut i fra foretakets investeringsevne, og detaljert utredning av dette 
byggetrinnet bør gjennomføres i forkant av byggestart. 

Det skal gjennomføres en konseptutredning som dekker kravene i den nasjonale veilederen for 
tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter8, og som er tilpasset rammevilkår gitt av Helse Vest RHF og 
overordnet myndighet. 

Alternativene i konseptfasen skal utredes «likeverdig». Likeverdighet skal det også tas hensyn til i 
programmeringen av hovedfunksjons- og delfunksjonsprogram, men med de modifikasjoner for 
nullalternativet som er nødvendig. 

Utarbeidelse av hovedfunksjonsprogram (HFP) er basert på resultatet fra idéfasen og utviklingsplanen, og 
beskriver både 2020- og 2040-perspektivet med utgangspunkt i nye oppdaterte aktivitetsdata fra 2014. 
Utgangsdata for utviklingsplan og idefase var 2010, og det viste seg nødvendig å basere HFP på nye data 
fra 2014. 

I idéfaserapporten ble det anbefalt at det ved nybygg trinn 1 og 2 blir funnet løsninger for relokalisering av 
funksjonene med nåværende plassering i M, S og Ø blokk. Denne bygningsmassen har et betydelig og 
snarlig behov for teknisk og bygningsmessig oppgradering.   

3.3.2 Økonomiske rammer 
De økonomiske rammene for alternativene i konseptfasen er et resultat av beregninger av den økonomiske 
bæreevnen foretatt i Idéfasen og etterfølgende krav satt i Helse Vest RHF sin behandling av 
idefaserapporten. Det er tatt hensyn til vedtaket i styret i Helse Vest RHF desember 2014 som omhandler 
finansiell evne, kost-nytte analyse, gevinstrealisering og risiko.  

Beregningene på helseforetakets økonomiske bæreevne har vært førende for vurderinger knyttet til 
scenariotenking og hovedfunksjoner i nytt og eksisterende bygg. Den økonomiske bæreevnen ble i 
idefaserapporten beregnet til 1,3 mrd. kroner fram mot 2020, og ytterligere 1,5 mrd. kroner fram mot 2030 

                                                      

 
6 Mandat for konseptfasen, Haugesund sjukehus, Haugesund, 14. november 2014. 

7 Prosjektdirektiv konseptfase bygg Haugesund sjukehus 2020, oppdatert 30. november 2015. 

8 Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter, Helsedirektoratet desember 2011. 
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(2014-kr). Dette dannet således rammen for de totale muligheter og begrensinger med hensyn til areal 
nybygg og eventuell renovering i fraflyttede lokale for å sikre god logistikk og pasientbehandling.  

I idefaserapporten peker en på at mer detaljerte beregninger for den økonomiske bærekraften frem mot 
2040 må utføres i konseptfasen, og at det er viktig å da ta hensyn til de mulige gevinster og merkostnader 
som vil være reelle innenfor de ulike løsningene. Denne kvalitetssjekken av bærekraftanalysen, er foretatt i 
konseptfasen, og visse justeringer er foretatt. (Se kapittel 12.1 om overordnet kostnadsramme i 
konseptfaserapporten). 

I sluttfasen av konseptfasen ble den økonomiske rammen kvalitetssikret og justert til 3,25 mrd. kroner (2014 
kroner). Dette er redegjort nærmere for i kapittel 12.1 overordnet kostnadsramme. 

3.3.3 Vedtatt planer og strategier Helse Fonna HF 
Konseptfasen bygger på allerede vedtatte planer og strategier for Helse Fonna HF. Særlig er det lagt vekt på 
Plan for somatiske spesialisthelsetjenester, Plan for psykisk helsevern samt Helse Fonna sitt 
strategidokument. I tillegg har en rekke regionale og lokale fagplaner dannet bakteppe i utredningsarbeidet. 

De nåværende funksjoner ved Haugesund sjukehus er omtalt i rapporten, og disse er beregnet til å være 
funksjoner som òg i framtiden vil være ved sykehuset. Det er i denne konseptfasen ikke forutsatt endringer i 
funksjonsfordelingen mellom sykehusene i Helse Fonna eller innen helseregionen. Vesentligste endringer er 
øket egendekning innen medikamentell kreftbehandling (onkologi).  

I 2016 skal den nye nasjonale sykehusplanen behandles i Stortinget. Eventuelle endringer i 
sykehusstrukturen vil på sikt kunne få konsekvenser for funksjonsfordeling mellom sykehusene. 

Helse Fonna har på bakgrunn av de krevende areal- og bygningsmessige utfordringene ved Haugesund 
sjukehus vurdert det som nødvendig å fullføre konseptfasen. Før videre utredning av byggetrinn 2 frem mot 
2030 vil en måtte ta inn eventuelle endringer fra revidert utviklingsplan og eventuelle endringer i 
sykehusstrukturen. 

Byggetrinn 1 er utarbeidet med areal i et 2040 perspektiv, slik at evt. endringer i areal knyttet til Haugesund 
sykehus kan bli ivaretatt innenfor byggetrinn 1, og med et evt. justert byggetrinn 2. De to utbyggingsalternativ 
er utformet med en slik fleksibilitet, at funksjoner kan gjøres større eller mindre inn i byggetrinn 2, som et 
eksempel nevnes sentraloperasjon og dagkirurgi. 

Konseptfasen bygger på følgende dokumenter: 

• Strategi Helse Fonna 2014 – 2018 
• Plan for somatiske spesialisthelsetjenester i Helse Fonna HF 2010 – 2020 Vedtatt av styret i Helse 

Fonna HF 29. september 2010 
• Plan for psykisk helsevern 2012 – 2020, Helse Fonna HF 
• Utviklingsplan, Helse Fonna HF, mars 2012, revidert juni 2013 
• Idéfaserapport Haugesund sjukehus, 14. november 2014 
• Mandat for konseptfasen, Haugesund, 14. november 2014 
• Prosjektdirektiv konseptfase bygg Haugesund sjukehus 2020, datert 6. mai 2015. 

3.3.4 Plan for somatiske spesialisthelsetjenester 
Plan for somatiske spesialisthelsetjenester i Helse Fonna HF 2010-2020 (Plan Somatikk) strekker seg frem i 
tid til 2020. Målet med planen er å sikre trygge og nære spesialisthelsetjenester for alle som bor i regionen. 
Endringene på sykehusene i Helse Fonna skal skje innenfor de til enhver tid tilgjengelige økonomiske 
rammene. 
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Plan for somatiske spesialisthelsetjenester legger til grunn at pasientene skal få behandling nær der de bor, 
og at dagens sykehusstruktur skal opprettholdes. Det er et prinsipp at en skal desentralisere de tjenestene 
en kan - og sentralisere de tjenestene en må. Samtidig skal kvalitet være avgjørende for om de ulike 
behandlingstilbudene blir opprettholdt, eller om det blir startet nye behandlingstilbud. Både demografiske 
endringer og medisinsk utvikling er tatt hensyn til for det fremtidige tjenestetilbudet. Det vil fremover bli en 
forskyvning av alderssammensetningen i befolkningen, og tallet på eldre vil øke. Det er viktig for Helse 
Fonna å gi et tilbud til eldre og kronikere nær der de bor.  

3.3.5 Plan for psykisk helsevern 
Plan for psykisk helsevern i Helse Fonna er en plan for hele ansvarsfeltet, knyttet til tjenestetilbudet for 
pasientgrupper som har psykiske lidelser og/eller er rusmiddelavhengige.  

Plan for psykisk helsevern legger føringer for hvordan Helse Fonna skal videreutvikle faglig gode, 
tilgjengelige, likeverdige og effektive tjenester i bærekraftige fagmiljø. For å møte nasjonale og regionale 
føringer samt endringer i sykdomsbildet i befolkningen må en i større grad arbeide ambulant og ha fokus på 
tidlig intervensjon i spesialisthelsetjenesten. En må sikre at det er fagmiljø med tilstrekkelig fagkompetanse til 
å behandle moderate til alvorlige psykiske lidelser samt å kunne rettlede kommunehelsetjenesten. 
Funksjonsfordeling mellom DPS og sjukehus er i endring. 

3.3.6 Strategien for Helse Fonna 
Strategien for Helse Fonna ble vedtatt av styret i Helse Fonna HF i 2013. Visjon, verdier og mål er felles for 
hele foretaksgruppen i Helse Vest RHF. Planen peker på de overordnede målene for Helse Fonna.  

Hovedmålene i strategiplanen er: 

• Trygge og nære sykehustjenester 
• Helhetlig behandling og effektiv ressursbruk 
• En fremtidsrettet kompetanseorganisasjon 

3.4 Mål for helseforetaket 

3.4.1 Samfunnsmål 
Det overordnede samfunnsmål for den framtidige virksomhet i Haugesund sjukehus er å oppnå et 
helsemessig godt og samfunnsøkonomisk effektivt sykehustilbud til befolkningen i opptaksområdet (Helse 
Vest 2020) 

Samfunnsmålet for konseptfasen er å legge grunnlag for rett veivalg for å oppnå den langsiktige 
samfunnsmessige målsettingen. Prosjektet skal basere løsninger på de føringer som kommer fram som 
følge av Helse Vest RHF sin utvikling av helsetjenester sett i et langsiktig perspektiv. De totale løsningene 
skal sikre at størrelse, driftskonsept samt oppgave- og funksjonsfordeling blir ivaretatt i dette framtidige 
helseperspektivet. 

3.4.2 Effektmål 
Haugesund sjukehus skal kunne tilby befolkningen med en tidsmessig spesialisthelsetjeneste og i tillegg 
være en gevinst i samfunnsøkonomisk perspektiv.  
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Prosjektet sitt konkrete effektmål i konseptfasen er at det blir valgt ett utbyggingsalternativ, og at det blir lagt 
fram en konseptrapport som gir tilstrekkelig grunnlag for å vedta om forprosjektet skal settes i gang slik at 
styret for Helse Fonna HF og Helse Vest RHF kan ta stilling til igangsetting av neste fase. 

Effektmålene realiseres først fullt ut når prosjektet i sin helhet er realisert, etter planen i 2032. Konkret 
planperspektiv for behovsanalysen er 2040. Prosjektet skal sikre at en bygger på bærende elementer for et 
framtidig og kvalitetsmessig godt tilbud innen spesialisthelsetjenesten med vekt på følgende:  

• Rask diagnostikk og utredning  
• Pasienten skal få et tilbud på rett nivå, med god kvalitet og pasientsikkerhet 
• Pasienten sitt behov skal stå i sentrum 
• Samhandling med primær- og kommunehelsetjenesten 
• Skille øyeblikkelig hjelp og planlagt virksomhet 
• Størst mulig grad av planlagt virksomhet 
• Integrering av psykisk helsevern og somatikk 

3.4.3 Resultatmål for prosjektet 
Resultatmålet i konseptfasen er at det blir valgt alternativ, og at det kommer fram en” konseptfaserapport” 
som gir tilstrekkelig grunnlag for å vedta om forprosjekt skal settes i verk, slik at styret for Helse Fonna HF og 
Helse Vest RHF kan ta stilling til igangsetting av neste fase.  

Dette blir ivaretatt ved at hele prosjektet skal føre til en ønsket sluttilstand som omhandler følgende forhold:  

• Mulighet for fleksible driftsformer og best mulig utnyttelse av lokaler og utstyr.  
• Moderne bygningsmessig fleksibilitet, elastisitet og generalitet (enklere å tilpasse arealene til nye 

funksjoner og ny metodikk) i framtiden etter at de er tatt i bruk.  
• Moderne sengeposter med hensyn til størrelse, driftsøkonomi, service, lager og sanitære forhold.  
• Optimal logistikk.  
• Mulighet for forsking, undervisning og opplæring.  
• Mulighet for at gode medisinsk faglig funksjoner kan videreutvikles.  
• Mulighet for moderne og brukertilpasset pasientbehandling og opplæring. 
• Gode løsninger med tanke på ytre miljø og energisparende tiltak.  
• Godt inneklima.  
• Godt arbeidsmiljø.  
• Rasjonell drift.  
• God tilgjengelighet for alle brukere (Universell utforming).  

 
Konseptrapporten skal være ferdig til samlet behandling i styringsgruppen i januar 2016. 
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Figur 2 Resultatmål for prosjektet 
 

3.5 Oppsummering av mål og strategier fra utviklingsplan og idefase 

3.5.1 Utviklingsplanen 
I Utviklingsplanen har det overordnede målet vært å etablere en plan med perspektiv 2020 som gir 
tilstrekkelig grunnlag for å dimensjonere et langsiktig tjenestetilbud til befolkningen i helseforetakets 
opptaksområde. Utviklingsplanen beskriver de bygningsmessige tiltak som skal til for å realisere dette 
tjenestetilbudet. På grunnlag av dette skal Haugesund sjukehus kunne utvikle en eiendomsmasse som gir et 
godt fundament for fremtidig pasientbehandling, forskning og utdanning, ivareta krav om universell 
utforming, samt gi forsvarlig investerings- og driftsøkonomi. 

Flere avdelinger som laboratorier, sengeavdelinger og dagkirurgi ligger i bygninger som har dårlig teknisk 
tilstand og som bør fornyes. I tillegg er planløsningen ikke optimal med tanke på arealutnyttelse, areal for de 
behov avdelingen har og med tanke på dagens krav til standard. Disse avdelingene er anbefalt flyttet inn i 
nye bygg. Andre avdelinger er anbefalt å bli værende hvor de er uten endringer, selv om enkelte avdelinger 
har for lite og andre har for mye areal i forhold til arealplanens definerte behov i 2020. Dette på grunn av at 
de er i bygg som krever mindre tekniske oppgraderinger og både plassering og planløsning er bedre.  

For Haugesund sjukehus ble det i utviklingsplanen utredet 5 alternativer (datert 07.06.2013): 
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• Alternativ 1 – Ny Vestblokk  
• Alternativ 2 – Ny Nordblokk sett sammen med ny Vestblokk 
• Alternativ 3 – Ny Nordblokk uten ny Vestblokk 
• Alternativ 4 – Nybygg for psykiatri på østsiden av Karmsundgata 
• Alternativ 5 – Ny Vestblokk og ny Østblokk 

3.5.2 Idéfasen 
Idéfase Haugesund sjukehus ble startet opp på bakgrunn av utfordringsbildet som beskrevet i 
utviklingsplanen for Helse Fonna HF, og har fokus på 2020 og 2040 på grunnlag av behovsvurderingene fra 
utviklingsplanen. 

Det er i idéfasen utredet 5 alternativer inkl. 0-alternativet og det har vært fokus på at nybygg vil kunne legge 
til rette for en flytting av sentrale funksjoner (laboratoriefunksjoner, patologi, operasjonsavdeling, 
dagbehandlingsenhet og poliklinikker, akuttmottak, fødeavdeling samt senge-poster) for å sikre rasjonell 
drift. Nybygg vil også kunne legge til rette for konverteringsareal i forbindelse med rehabilitering av 
eksisterende bygningsmasse. Det ansees som vesentlig å komme raskt i gang med bygging for å unngå 
driftsutfordringer, samtidig som en legger til rette for videre utvikling og utbygging.  

Punktene nedenfor gir en oversikt over de alternative løsninger som ble skissert i mandatet:  

• «Nullalternativet»  
• • Alternativ 1 Ny Vestblokk  
• • Alternativ 2 Ny Nordblokk sammen med ny Vestblokk  
• • Alternativ 3 Ny Nordblokk uten ny Vestblokk  
• • Alternativ 4 Nytt bygg Psykisk helsevern  

Etter styrebehandling 30. oktober 2014 ble alternativene 1-3 i mandatet for idéfasen slått sammen til to 
alternativ (ny Vestblokk, videre utbygging mot nord og ny Nordblokk, etappevis utbygging). Videre utbygging 
mot nord på sikt er nødvendig uavhengig av valg av alternativ. Konseptfasen må gi en anbefaling om 
byggestart skal skje mot vest eller mot nord. Alternativene anbefales utredet i to eller flere byggetrinn.  

De alternativer som er utredet i konseptfasen er således:  

• Nullalternativet  
• Ny Vestblokk, videre utbygging mot nord  
• Ny Nordblokk, etappevis utbygging  

 
Framdriftsplanen legger opp til at konseptfasen med start 1. kvartal 2015 og ferdigstilling 1. kvartal i 2016.  

Foretakets beregnede økonomiske bærekraft ble i idefaserapporten vurdert til 1,3 mrd. kroner i nybygg fra 
2018-2020 ved en låneandel på 70 %. I dette tidsperspektivet er enten ny Vestblokk eller etappevis 
utbygging mot nord aktuelt. Ved å utvide investeringsperioden til 2030 vil en kunne investere totalt for 2,8 
mrd. kroner.  

Denne investeringssum er senere i konseptfasen kvalitets sjekket og justert, jf. kapittel 12.1 overordnet 
kostnadsramme. 

3.6 Organisering og prosess 
Arbeidet med utarbeidelse av konseptfaserapport med tilhørende delrapporter er organisert som et prosjekt 
med en styringsgruppe ledet av administrerende direktør og ti prosjektgrupper.  
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Prosjektdirektør er ansatt for å lede prosessen innenfor de rammer og mandat som er gitt. Prosjektdirektør 
har hatt et tett samarbeid med innleide fagkonsulenter fra OEC. Eget vedtatte prosjektdirektiv beskriver 
sammensetning av styringsgruppe og prosjektgruppe, ansvar og mandat. 

Det er opprettet 10 prosjektgrupper til å medvirke i arbeidet som dekker alle sentrale fagområder ved 
sykehuset:  

• Sengepost/poliklinikk/dagbehandling 
• Operasjon/dagkirurgi/intensiv 
• Pasientforløp og logistikk 
• Psykisk helsevern 
• Akuttmottak/observasjonspost/AMK 
• Føde/barsel/barn/barneintensiv 
• Radiologi/laboratoriet/patologi 
• Kontor/møterom/undervisning 
• Bygg, eiendom og tekniske installasjoner (OTP) 
• Utstyr (HPU) 

Det er lagt opp til involvering og informasjon gjennom hele prosessen. Representanter fra ansatte, ledelse, 
brukerorganisasjoner, tillitsvalgte og verneombud er med i alle prosjektgrupper.  

Noen av prosjektgruppene har i forbindelse med utarbeidelse av HFP fått egne mandat for å gi innspill før 
beslutninger av viktige veivalg, prinsipielle føringer og driftskonsept.  

Prosjektlederne av de 10 gruppene har medvirket særskilt i egne arbeidsmøter for innspill og kvalitetssikring 
av datagrunnlag, areal og utforming av de ulike scenarier, samt evaluering av alternativ.  

Forutsetninger for datagrunnlaget er drøftet med de Foretakstillitsvalgte. 

Alle prosjektgruppedeltakere ble invitert til en storsamling for innspill på ulike scenarier mht. hvilke funksjoner 
som skal flyttes over i nybygg og hvilke som skal bli i de ulike deler av eksisterende bygningsmasse. Det er 
opprettet en egen prosjektgruppe med fokus på logistikk og pasientforløp, noe som også har vært et 
hovedfokus i utarbeidelse av de ulike scenarier.  

I DFP (delfunksjonsprogrammet) ble også de 10 prosjektgruppene benyttet for å bidra inn i de ulike 
delfunksjonsprogram. Gruppene ble ytterligere styrket med smittevernsykepleiere i to av gruppene. 

En utfordring særlig knyttet til Nord-alternativet, har vært ivaretagelse av funksjoner for psykisk helsevern i 
byggeperioden. En egen prosjektgruppe har gjennom prosessen utredet ulike mulige løsninger, og har gitt 
sin anbefaling til styringsgruppen i egen rapport. 

Funksjon knyttet til seksjon for behandlingshjelpemidler, må også flyttes før byggetrinn 1. Dette gjelder både 
i Nord - og Vest-alternativet. En egen gruppe har derfor arbeidet med mulige løsninger for denne tjenesten, 
og har levert sin anbefaling til styringsgruppen i egen rapport. 

Det er knyttet et krav om økonomisk gevinstoppnåelse i størrelsesorden 45 MNOK. For å sikre et godt arbeid 
knyttet til gevinstrealiseringen, ble det tidlig i prosessen opprettet en egen prosjektgruppe som har arbeidet 
med dette gjennom hele konseptfasen. Gruppen har rapportert via prosjektdirektør på hvert 
styringsgruppemøte, samt at styringsgruppen har fått tilsendt alle referater 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. De 
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gevinster som er identifisert, samt de risikoreduserende tiltak, vil kreve et målrettet 
organisasjonsutviklingsarbeid i den videre prosess. Se kapittel 10.6. 

Det er lagt opp til månedlige informasjonsmøter for alle ansatte og fortløpende informasjon på intranett med 
mulighet for å sende inn innspill. Det har også vært egne informasjonsmøter på legenes 
fredagsundervisning. 

 Det har vært arrangert flere møter med ulike eksterne interessenter som for eksempel Haugesund 
kommune, Haugesund revmatismesykehus og Høgskolen Stord/Haugesund.  

Styret i Helse Fonna HF har vært informert på hvert styremøte, og det har vært styringsdialog med Helse 
Vest RHF. 

Helse Fonna HF har hatt en god dialog med sykehusbygg HF gjennom prosessen, og disse har også bidratt 
til kvalitetssikring av dokumenter samt evaluering av alternativ. 

Ekstern rådgivning og utredning er forestått av OEC gruppen sammen med Momentum arkitekter AS, 
Vikanes Bungum arkitekter as, Sweco Norge AS, AS Bygganalyse. Atkins Norge AS har vært engasjert som 
prosessledelse til gjennomføring av usikkerhetsanalysen.  

Firmaet Deloitte er engasjert til ekstern kvalitetssikring av konseptrapporten. 

3.7 Virksomhetens utfordringer 
Helseforetaket har en desentralisert struktur og utfordrende geografisk opptaksområde. Helseforetaket har 
de siste årene hatt god kontroll på økonomi og kvalitet. Det har vært gjennomført en rekke omstillings- og 
forbedringsprosesser de siste årene for å tilpasse virksomheten til nye krav og metoder. 
I årene som kommer vil foretaket sannsynlig måtte inn i nye prosesser både med tanke på fag og kvalitet, 
men også med tanke på revisjon av utviklingsplan og tilpasning til evt. nye føringer i ny sykehusplan. 
 
Haugesund sykehus er i dag et tett sykehus med god logistikk og nærhet. Største utfordringer i dag er at helt 
sentrale funksjoner drifter i bygninger som har store bygningsmessige utfordringer. Det haster å få tatt grep 
om dette, og det vil derfor være av avgjørende betydning at prosessen med ByggHgsd2020 klarer å holde 
tidsplanen. Prosessen vil kreve et stort løft for organisasjonen både med tanke på selve byggeprosessen, 
men også ifht. de forberedelser som organisasjonen nå må gå inn i for å oppnå de gevinster som er ønsket 
etter nytt bygg står ferdig 

3.8 Kvali tet og pasientsikkerhet 
Sykehusdrift og sykehusutbygging består av komplekse prosesser hvor fokus på kvalitet og pasientsikkerhet 
må holdes høyt. Helse Fonna har derfor vektlagt dette i sine mål for konseptfasens arbeid. Konseptfasen 
skal blant annet sikre: 

• Rask diagnostikk og utredning  
• Pasienten skal få et tilbud på rett nivå, med god kvalitet og pasientsikkerhet 
• Pasienten sitt behov skal stå i sentrum 
• Samhandling med primær- og kommunehelsetjenesten 
• Skille ø-hjelp og planlagt virksomhet 
• Størst mulig grad av planlagt virksomhet 
• Integrering av psykisk helsevern og somatikk 
Disse målene har vært grunnlaget gjennom hele prosessen, fra utarbeidelsen av de ulike prinsipielle 
modeller og føringer for framtidig drift foretatt av de ulike faggrupper, til evaluering av de ulike alternativ.  



                                                               

 

 

27 

 

Alle de innledende prosjektgrupper som har arbeidet med modeller har hatt et særskilt fokus på at en 
skal sikre god kvalitet på tjenestene til pasientene og få løsninger som øker pasientsikkerhet. 
Eksempelvis har diskusjoner om ensengsrom og bad-løsninger sett opp mot fallrisiko samt krav om 
universell utforming gjenspeilet dette. I skisseprosjektet utdypes dette i kap 8.9.  
Ved utforming av modell for drift, den såkalte «fullintegrerte kliniske sentermodell» har vi satt det enkelte 
pasientforløp i sentrum, og bygget de ulike funksjoner opp rundt dette. Her har vi tenkt uavhengig av 
etablerte organisatoriske og ledelsesmessige strukturer. Dette har blant annet ført til modell for 
fullintegrerte sentre på tvers av psykiatri og somatikk og innenfor de medisinske og kirurgiske fag. Som 
eksempler kan nevnes: akuttsomatikk og psykiatri, alderspsykiatri og geriatri, gastrokirurgi og 
gastromedisin. Her har en blant annet sett til Region MidtJylland i Danmark. Helseforetaket har bedt 
Sykehusbygg HF om bistand til følgeforskning på denne modellen, slik at en kan foreta en grundig 
evaluering. 
 
I evalueringsmodellen for de tre alternativ ble blant annet følgende kriterier satt opp: 

• Rask diagnostikk og utredning  
• Pasienten skal få et tilbud på rett nivå, med god kvalitet og pasientsikkerhet 
• Pasienten sitt behov skal stå i sentrum 
• Samhandling med primær- og kommunehelsetjenesten 
• Skille ø-hjelp og planlagt virksomhet 
• Størst mulig grad av planlagt virksomhet 
• Integrering av psykisk helsevern og somatikk   
• Kapasitet tilpasset behov 
• Optimal logistikk inkl. rasjonell intern og ekstern sammenheng, adkomst,  parkering  og for 

akuttfunksjoner 
• Mulighet for forsking, undervisning og opplæring.  
• Mulighet for at gode medisinsk faglig funksjoner kan videreutvikles, rekruttering og 

kompetanseutvikling 
• Mulighet for moderne og brukertilpasset pasientbehandling og opplæring. 
• Godt inneklima og fysisk arbeidsmiljø 
• Rasjonell drift 
• Sikrer gode løsninger og forsvarlig drift for pasienter og ansatte i somatikk i byggeperioden 
• Sikrer gode løsninger og forsvarlig drift for pasienter og ansatte i psykisk helsevern i 

byggeperioden 
• Hensyntar de prinsipielle føringer som er lagt til grunn i HFP 
• Pasientmiljø og god tilgjengelighet for alle brukere ( universell utforming). 

 
De tre alternativ er evaluert og vurdert grundig sett opp mot disse kriteriene.Se kap 13 
 
I arbeidet med gevinstrealisering er det satt opp en rekke gevinster som skal sikre pasientkvalitet og 
sikkerhet med blant annet følgende ønsket resultat: 

• Bedre oversikt-nærhet og effektivitet 
• Raskere tilsyn /avklaringer mellom soma/psyk 
• Sammenhengende pasientforløp 
• Bedre måloppnåelse mht pasientsikkerhet og kvalitet 
• Reduserte ventetider og fristbrudd 
• Økt brannsikkerhet 
• Bedre pasienttilfredshet 
• Mindre Pasientskader/avvik/klagesaker 
• Færre korridorpasienter 
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• Reduserte antall sykehusinfeksjoner 
• Reduserte arbeidsrelaterte skader 
• Bedre fysiske løsninger/plassforhold 
• Mindre overbelegg 
• Økt trivsel 
• Bedre logistikk og pasientforløp 
 
Disse gevinstene vil ikke komme av seg selv når nybygget står ferdig. Det er lagt opp til en tett og 
systematisk oppfølging av disse blant annet gjennom oppstart av de 12 
organisasjonsutviklingsprosessene som er beskrevet i kap.14.3.6. Disse prosessene starter opp i 
konseptfasen og vil følges til bygget står klart. 
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4 METODE, DATAGRUNNLAG OG PROSESS  

4.1 Metode for programaktiviteter 
For å få fram et kapasitets- og arealbehov er det i hovedfunksjonsprogram (HFP) benyttet en framskrivings 
modell som bygger på «Framskrivings modell for aktivitet i sykehus9».  

I framskriving av 2014 data til år 2020 og 2040 er det benyttet Statistisk sentralbyrå sine beregninger for 
befolkning i år 2020 og 2040 for opptaksområdet og etter MMMM alternativet10 

For HFP er det i tillegg benyttet «Veileder for hovedfunksjonsprogram»11 og «Klassifikasjonssystem for 
helsebygg»12 og erfaringsdata fra andre sykehusprosjekter. 

Hovedprogram utstyr (HPU) bygger på programarealet fra HFP, «Veileder for hovedprogram utstyr»13 og 
erfaringstall fra andre sykehusprosjekter. Det utarbeides netto kostnadsoverslag for brukerutstyr for de ulike 
alternativer. 

Overordnet teknisk program (OTP) er basert på grunnlagsdokumenter som er gjort gjeldende og er 
innarbeidet OTP. Dette gjelder spesielt «Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter»14 og «Prosjektrapport II. 
MiljØ og klimatiltak innen bygg og eiendomsforvaltningen i spesialisthelsetjenesten.»15 

4.2 Metode skisseprosjekt 
Skisseprosjekt (SKPR) utarbeides i modeller (3D) på blokk nivå, dvs. blokker for funksjonsområder/arealer 
sammensatt i alternative bygningsløsninger. Grunnlaget er HFP og løsninger skissert i idefaserapporten. I 
tillegg er det bygget opp en BIM modell (Building Information Model) som tar sikte på å være en 
gjennomgående modell som skal benyttes i alle senere prosjektfaser. Modellen er grunnlaget for digital 
informasjonsutveksling mellom byggherre, prosjekterende, entreprenør, driftsorganisasjon og eventuelt 
andre aktører i prosjektet. Grunnlag for videre bruk av modell er beskrevet i BIM håndbok og utdrag av BIM 
gjennomføringsplan som er vedlegg til skisseprosjektrapporten. 

                                                      

 
9 Veileder for bruk av «Fremskrivingsmodell for aktivitet i sykehus» versjon 5, SINTEF. 

10 Hvert alternativ beskrives ved fire bokstaver i følgende rekkefølge: fruktbarhet, levealder, innenlandsk flytting og innvandring. M = 
middels, L = lav og H = høy. MMMM er SSB`s hovedalternativ. 

11 Veileder for hovedfunksjonsprogram, IS-0391, Januar 2013, Helsedirektoratet. 

12 Klassifikasjonssystem for helsebygg, versjon 3.1.4, Mars 2015, Sykehusbygg HF. 

13 Veileder for hovedprogram utstyr, IS-0392, April 2013, Helsedirektoratet. 

14 Veileder for Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter, IS-1369, Desember 2011, Helsedirektoratet. 

15 Prosjektrapport II 2012. MiljØ og klimatiltak innen bygg og eiendomsforvaltningen i spesialhelsetjenesten. Revisjon 12.02.2014-
endringer i handlingsplan 2013-2016 
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4.3 Kalkyle og kostnadsstyrt prosjektering 
Verktøy for gjennomføring av kalkyler og oppfølging av kalkyler er kalkyleprogrammet ISY Calcus. I tillegg til 
kostnadskalkyle for investering har programmet moduler for oppfølging av LCC- kostnader 
(livssykluskostnader) og CO2-beregning (carbon footprint). Det benyttes samme input for beregningen av 
investeringer, LCC og CO2. 

For å kunne styre kalkylene til oppfyllelse av fastsatte budsjetter er verktøy for kostnadsberegninger benyttet 
på en effektiv måte for å gjennomføre «kostnadsstyrt prosjektering». 

For oppfølging av kalkylene, samt sammenligninger mellom foreliggende alternative prosjekter er alle 
kostnader registrert i henhold til NS3451 Bygnings-delstabellen og NS3453 Spesifikasjon av kostnader i 
byggeprosjekt. 

Usikkerhetsavsetning til P85-nivå er basert på Finansdepartementets krav til ”Kvalitetssikring av 
kostnadsoverslag, herunder risikoanalyse for store statlige investeringer” og beregnet av Atkins Norge AS. 
Analysen benytter seg av Monte Carlo-simuleringer. Metoden baserer seg på at usikre parametere beskrives 
gjennom sannsynligheter og trepunktsestimater. Deretter simuleres mange (her: 5 000) mulige utfall av 
prosjektet slik at det totale usikkerhetsspennet avdekkes. 

Driftsøkonomi og bærekraftanalyse bygger på veileder for «Sykehusprosjekters økonomiske bæreevne»16  

4.4 Evaluering av alternativer 
Evaluering av alternativene er metodisk gjennomført i henhold til kriterier for evaluering; jf. Veilederen for 
tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter fra 2011. Metoden er nærmere beskrevet i kapittel 13.   

4.5 Datagrunnlag 
Dimensjonering av kapasiteter og areal i HFP er basert på innhenting av aktivitets- og bemanningsdata for 
2014 fra sykehusets økonomifunksjon ved seniorcontroller/konsulent basert på sjukehuset 
informasjonssystem DIPS, GAT og budsjettdata 2014. DIPS innberetter til NPR, slik at de benyttede data 
dermed svarer til NPR data.  
 
I tillegg er det benyttet data fra helseforetakets (eiendomsavdelingen) romdatabase over eksisterende rom 
ved sykehuset samt romdatabase over eksisterende medisinsk teknisk utstyr. 

4.6 Spesielt  om brukermedvirkning  

4.6.1 Utvikling av HFP, HPU og OTP 
Alle prosjektledere for de 10 kliniske prosjektgrupper, har medvirket i arbeidet med utarbeidelse av 
Hovedfunksjonsprogrammet (HFP). Disse 10 prosjektledere representerer bredt i organisasjonen med tanke 

                                                      

 
16 Sykehusprosjekters økonomiske bæreevne - Veileder for beregning av samlet økonomisk konsekvens av investeringsprosjekter i 
helsebygg, februar 2010, Helsedirektoratet.  
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på kliniske fag, medisinske støttefunksjoner og de ikke medisinske støttefunksjonene. Som oppstart på 
hovedfunksjonsprogrammet ble det først utarbeidet prinsipielle føringer, hvor 5 av prosjektgruppene deltok 
aktivt i arbeidet. Disse føringene er lagt til grunn for det videre arbeidet i konseptfaseutredningen. 
Prosjektlederne har fulgt arbeidet med kvalitetssikring av datagrunnlag og framskriving, og modell og 
rammer for dette er også drøftet med de tillitsvalgte, samt forankret i styringsgruppen. Det ble også satt ned 
en egen gruppe som har arbeidet særskilt med logistikk, pasientforløp og nærhetsbehov. Denne gruppen 
utarbeidet tidlig i prosessen gode nærhetskart, som er benyttet aktivt gjennom hele prosessen. 
Logistikkgruppen har også hatt en særskilt oppgave med å se helhet og sammenhenger gjennom hele 
prosessen.  
 
For utarbeidelse av Hovedprogram Utstyr (HPU) og Overordnet teknisk program (OTP), har det vært etablert 
egne grupper, bredt sammensatt med aktuelle medarbeidere fra organisasjonen.  
 
HFP ble avsluttet og godkjent september 2015. HPU og OTP rapportene ble ferdigstilt hhv. november og 
oktober og godkjent hhv. 2. desember og 4. november 2015. 

4.6.2 Utvikling av delfunksjonsprogram 
DFP (delfunksjonsprogram) prosessen ble organisert slik at en først utarbeidet tverrgående standardrom og 
fellesfunksjoner for nybygg med to prosjektgrupper. Disse prosjektgruppene besto av de 10 prosjektlederne, 
logistikkgruppen samt gruppen for kontor, møterom og undervisning. Deretter deltok fire kliniske 
prosjektgrupper i utarbeiding av funksjonsinndelte program. Arbeidet ble gjennomført parallelt med 
skisseprosjektet, og ferdigstilt 16. desember 2015. 

4.6.3 Utvikling av skisseprosjekt 
For skisseprosjektet ble det etablert en skisseprosjektgruppe bestående av de 10 kliniske prosjektlederne 
samt deltakerne i logistikkgruppen. Arbeidet ble gjennomført parallelt med delfunksjonsprogram. Tegninger 
ble ferdigstilt desember 2015 og skisseprosjektrapport i begynnelsen av januar 2016.  

4.6.4 Gevinstrealisering 
En arbeidsgruppe bestående av prosjektdirektør, helseforetakets ansatte fra økonomi, tillitsvalgte og 
verneombud har arbeidet med å identifisere mulige områder for kvalitativ og kvantitativ gevinstrealisering 
knyttet til de ulike alternativene. Der det har vært mulig har arbeidsgruppen satt opp målbare parametere for 
den enkelte gevinst og pekt på hvilke tiltak/prosesser som er nødvendige for å oppnå gevinsten. Deretter har 
en identifisert risikofaktorer knyttet til den enkelte gevinst. Disse risikofaktorene ble gjennomgått i en ROS 
analyse, der klinikkdirektørene deltok sammen med gevinstrealiseringsgruppen. De risikofaktorer som skåret 
fra 6 og oppover ble satt opp med risikoreduserende tiltak (Se vedlegg gevinstrealiseringsrapport.) 
Klinikkdirektørene har hatt ansvar for å fortløpende forankre forslagene fra gevinstrealiseringsgruppen i egen 
klinikk. Rapporten ble ferdigstilt 1. desember og godkjent den 16. desember 2015. 

4.6.5 Organisasjonsutvikling  
Større byggeprosesser knyttet til sykehus medfører som regel endring i oppgaver og samarbeidsrelasjoner i 
sykehuset. Som en del av konseptfasens mandat, skal prosjektet påpeke og gjennomføre nødvendige OU 
(organisasjonsutvikling) prosesser i forbindelse med ByggHgsd2020. Et nytt sykehus gir muligheter for å 
gjennomgå og forbedre arbeidsmåter og -prosesser fordi bygg og utstyr vil være tilpasset aktiviteten som 
skal utføres. Dette kan gi bedre resultater – for pasientsikkerhet og kvalitet, for ressursbruk, for kapasitet, 
ytre miljø og HMS, kompetanse og andre forhold som er vesentlige for virksomheten. Det er disse forholdene 
OU-prosjektet skal ivareta. 
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Nødvendige prosesser er gjennom konseptfasearbeidet identifisert og foreslås å starte opp januar 2016, når 
prosjektgruppene har ferdigstilt sitt øvrige arbeid i forbindelse med prosjektet. Dette arbeidet kan sees på 
som en videreføring av arbeidet med prinsipielle føringer som ble gjennomført tidlig i konseptfasearbeidet, 
våren 2015. 
 
Styringsgruppen har gitt sin tilslutning til at en starter opp med følgende delprosesser for å forberede 
organisasjonen på evt. endringer som må komme i forbindelse med nytt bygg: 
 
• Fullintegrert modell psykisk helsevern/somatikk 
• Kliniske sentermodeller (Muligheter og utfordringer, bedre forløp og logistikk, smartere bruk av 

ressurser etc.) 
• Omstilling ordinære senger til observasjonspost 
• Parkeringsbehov 
• Dokumentflyt og arkiveringsrutiner –behov for arealer 
• Ny pasient og vareflyt knyttet til sentral operasjon (SOP) og dagkirurgi 
• Omstilling ordinære senger til poliklinikk/dagbehandling/kirurgi 
• Omstilling psykisk helsevern-DPS 
• Samhandling kommunehelsetjenesten 
• Effektivisering av laboratorievirksomhet ved innflytting i nytt bygg/nytt utstyr 
• Ledelse og organiseringsstrukturer av nytt sykehus 
• Nye teknologiske løsninger/telefoniløsninger 
 
Dette er nærmere beskrevet i kap. 10 om organisasjonsutvikling, samhandling og nye arbeidsmåter. 
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5 STATUS DAGENS BYGNINGSMASSE 

5.1 Eksisterende bygningsmasse generelt  
 
Sykehuset i Karmsundgata består av følgende bygningsmasse: 

 
Tabell 2 Oversikt over eksisterende bygningsmasse i Karmsundgata 1) 

    
Vurdert  

bruttoareal År 
Vektet 

tilstandsgrad 
212 001 G-blokk 5 468 1929 2,08 
212 002 Ø-blokk 4 134 1977 2,40 
212 003 S-blokk 7 937 1977 2,36 
212 004 M-blokk 13 555 1977 2,43 
212 005 V-blokk 12 930 1988 1,33 
212 006 Vaskeri 1 445 1955 2,34 
212 008 T-blokk 1 072 1976/2004 2,12 
212 009 Psykiatrisk 6 553 1988 1,65 
212 010 Ny østfløy 2 864 2004 1,01 
 Sum Karmsundgata 55 958   

1) Arealtallene er fra Multimap rapporten 2011 (Tabell 6-1 Vurderte bygninger ved Haugesund). 
 

Tilstandsgradene er definert som: 

Tilstandsgrad 0:  Ingen symptomer 
Tilstandsgrad 1:  Svake symptomer 
Tilstandsgrad 2:  Middels symptomer 
Tilstandsgrad 3:  Kraftige symptomer 

Tabellen viser gjennomsnittlig tilstandsgrad som omfatter bygning og tekniske anlegg. En rekke av de 
tekniske anleggene har tilstandsgrad på 3. 

M, S og Ø- blokk ble tatt i bruk i 1977 og dette er de blokkene som er i dårligst forfatning og det er behov for 
betydelig oppgradering. De funksjonelle forholdene er ulike i de forskjellige blokkene.  

Operasjon og føde i S-blokk fungerer i forhold til kapasitet, i tillegg er plasseringen i anlegget god. 
Bygningsmessig er S- blokken i dårlige tilstand, og har snarlig behov for oppgradering.  

I M-blokk har sengeområdene lav standard og er driftsmessig lite hensiktsmessig. Poliklinikker i 1. etasje 
oppleves som «utdatert» og sprengt arealmessig. Det kan skyldes dårlig arealutnyttelse, men også at bygget 
er i dårlig stand.  

Øst-blokken som bl.a. inneholder AMK, laboratorier og patologi, har betydelig og snarlig behov for 
oppgradering. Laboratorier og patologi har dårlige forhold både areal, planmessig og teknisk, og er lite egnet 
i forhold til dagens drift.  

Øst-blokken har kun to etasjer i tillegg til kulvert og blokken har dermed også en lav tomte-utnyttelse.  
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Felles for M, S og Ø-blokk er et betydelig og snarlig behov for teknisk og bygningsmessig oppgradering. 
Tekniske anlegg som rør, ventilasjon, medisinsk gassanlegg etc. har passert sin levetid, og det må påregnes 
utskifting på store deler av anleggene de kommende år. I utgangs-punktet vil det høyst sannsynlig koste like 
mye, eller mer, å rehabilitere som å bygge nytt.  

5.2 Teknisk t i lstand (Multimap) 
Multimap har følgende beskrivelse av de ulike bygningene.  

Ø, S og M blokk  

Med unntak av heiser bærer Ø, S og M blokk preg av mangelfullt vedlikehold. Alle etasjer og komponenter 
har en vektet teknisk tilstandsgrad på over 2,0.  

Generelt sett skiller det seg lite mellom det bygningsmessige og de tekniske anleggene for de tre 
bygningene. Det bygningsmessige og utendørs anlegg har en vektet teknisk tilstandsgrad på rundt 2. De 
tekniske anleggene, med unntak av heis, har en vektet teknisk tilstandsgrad på nærmere 3. Dette tyder på at 
det er store behov for strakstiltak (0-5 år) for de tekniske anleggene, mens det i løpet av en tiårsperiode vil 
være behov for større tiltak på det bygningsmessige. For M- blokka er det derimot behov for strakstiltak på 
både yttertak og vinduer/ytterdører for å unngå vannlekkasjer og skadeutvikling.  

Tilpasningsdyktigheten til byggene er derimot god, både med tanke på å endre planløsning og å bygge om til 
annen bruk. Det som utgjør den største begrensningen når det gjelder ombygging er begrensninger i 
takhøyden og installasjonsplass i vertikale sjakter.  

G-blokk  

G- blokka er bygget i 1929 og bærer preg av mangelfullt vedlikehold på bygget innvendig, samt de tekniske 
installasjonene. Her er alle de nevnte komponenter, med unntak av brannslokking (som har tilstandsgrad 2), 
registrert med tilstandsgrad 3. Det vil si at det er store behov for strakstiltak innenfor 0-5 år. Dette er med 
unntak av 4. etasje, der tilstanden er gjennomgående god eller tilfredsstillende. Bygningen utvendig har god 
tilstand, med unntak av yttertak, som det må påregnes utbedringer av i løpet av ti år.  

Tilpasningsdyktigheten i bygget er begrenset både med tanke på å endre planløsning og bygge om til annen 
bruk. Dette skyldes smale spennvidder, mye tunge innervegger, lite installasjonsplass i vertikale sjakter og 
begrenset mulighet til hulltaking i dekker.  

V-blokk  

V-blokka ble bygget som råbygg i 1988 og de syv etasjene (pluss to underetasjer) har blitt innredet mellom 
1988 og 2002. 1. og 4.-7. etasje ble henholdsvis innredet i 2000 og 2002. Disse etasjene har naturlig nok 
god tilstand på samtlige komponenter. Dette er med unntak av tele og automasjon, der en må regne med 
utbedringer i løpet av en tiårs periode.  

U1-U2 og 2.-3. etasje ble innredet i henholdsvis 1987 og 1994. I disse etasjene er tilstanden god for det 
bygningsmessige, med unntak av innredning. Disse har en tilstandsgrad på 2, noe som tyder på at det vil 
være behov for tiltak i et tiårs perspektiv. Det samme gjelder tekniske anlegg. Med tanke på at disse 
etasjene ble innredet for 20-30 år siden er det naturlig at det vil være behov for tiltak på dette i de neste ti år.  

Yttertaket er registrert med tilstandsgrad 2 og vil ha behov for større utbedring i et tiårsperspektiv. Utendørs 
tekniske anlegg har en tilstandsgrad på 2, som tyder på at det bør gjøres tiltak innenfor en tiårs periode.  
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Med tanke på tilpasningsdyktighet er bygget relativt bra, på samme måte som Ø-, S- og M blokk. Det er gode 
muligheter for både å endre planløsning og bygge om til annen bruk. De største begrensningene her ligger i 
at det er begrensede muligheter til hulltaking i dekke, samt at det er dårlig installasjonsplass i vertikale 
sjakter.  

Psykiatribygg 

Psykiatrisk bygg er oppført i 1988. Bygningens tilstand tilsier at det er behov for omfattende tiltak innenfor de 
neste ti år. Det er behov for strakstiltak (0-5 år) på yttertak. Fundament, brannslokking og heis er i god 
tilstand og det er således ikke forventet noe behov for utbedring i løpet av de neste ti år. Resterende 
bygningsdeler har behov for utbedringer i løpet av en tiårsperiode.  

Tilpasningsdyktigheten til bygningen tilsier at det er gode muligheter til å endre planløsning i 1. etasje. De to 
underetasjene vil det være vanskelig å gjøre endringer i, både med tanke på å endre planløsning og bygge 
om. De største begrensningene i denne sammenheng utgjøres av lav etasjehøyde, smale 
kommunikasjonsveier, smal bygningsbredde og små vertikale sjakter.  

Ny østfløy  

Ny Østfløy er bygget i 2004. Bygningen er i gjennomgående god tilstand, med unntak av vinduer/dører i 1. 
etasje, som det bør gjøres tiltak på innenfor en tiårsperiode. Det er også rapportert en konstruksjonsfeil på 
taket som vil kreve tiltak innenfor de neste fem år.  

Tilpasningsdyktigheten til bygget er god. God mulighet for å etablere store åpne rom, lette innervegger og 
god bredde på kommunikasjonsveier gjør det enkelt å endre planløsning. Mulighetene begrenses imidlertid 
noe av liten bygningsbredde, lite installasjonsplass i vertikale sjakter og liten mulighet for hulltaking i dekker.  

5.3 Bygningenes funksjonalitet 
Sykehuset har en logisk oppbygging, med en sentral kommunikasjonskjerne og fløyer som samler seg 
omkring denne. Beliggenheten er attraktiv, på sentral og trivelig tomt med utsikt over byen.  

Generelt er dagens Haugesund sykehus preget av trangboddhet og mangel på støtterom som samtalerom, 
pc-arbeidsplasser/kontor, møterom, undervisningsrom, lager og oppholdssoner for pasienter og pårørende. 
Våtromdekningen, dvs. baderom og andre typer vaskerom, er svært lav og tilrettelegging for Universell 
Utforming er mangelfull. 

Akuttmottaket har trange forhold og begrensede utvidelsesmuligheter og kan ikke etablere en større 
observasjonspost. 

Dagens operasjonsavdeling fungerer tilfredsstillende, bortsett fra tidvis tekniske problemer med bl.a. kloakk 
lekkasje.  Bildediagnostikkavdelingen er utvidet og påkostet i senere tid, og også i tilfredsstillende stand. 
Dialyseenheten og onkologisk dagenhet har plassmangel ift dagens kapasiteter på pasient 
behandlingsplasser og støtterom.  

Laboratorieområdene i sykehuset ligger samlet men med svært lav teknisk standard og avdelingen har for 
lite areal i forhold til behov. 

Sengeposter og poliklinikkarealer er preget av mangel på støtterom. Poliklinikkene ligger til dels spredt i 
sykehuset. Utstyr står til enhver tid lagret i korridorer, og utgjør en sikkerhetsrisiko. Flere kontorplasser 
mangler dagslys, og innendørs luftkvalitet er ikke tilfredsstillende. Sengerom er små og uhensiktsmessig 
proporsjonert, og mangler i all hovedsak tilstøtende bad/wc. Det er få rullestoltilgjengelige toaletter på 
sykehuset.  
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5.4 Bygningsstruktur og t i lpasningsdyktighet 
Den bygningsmessige tilpasningsdyktigheten i sykehuset er totalt sett å vurdere som begrenset. 
Bygningsmassen har gjennomgående relativt lave etasjehøyder som er begrensende for fremføring av 
tekniske installasjoner og mulighet for takhengt utstyr etc.  

Store deler av eksisterende bygningsmasse består av relativt brede bygningskropper. Sengeområdene 
ligger blant annet i slike brede fløyer. Dette fungerer bra ved bruk av flersengsrom som dagens løsning er 
basert på, men i nyere sykehus har man gått over til utstrakt bruk av ensengsrom blant annet på grunn av 
pasientsikkerhet, konfidensialitet og pasientmiljø. Det vil være vanskelig å lage gode sengetun-strukturer 
med ensengsrom på en arealeffektiv måte i slike brede bygningsstrukturer.  

Selve strukturen gir imidlertid et kompakt og effektiv sykehus som har mange driftsmessige fordeler. 
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6 SAMMENDRAG AV HOVEDFUNKSJONSPROGRAM 

6.1 Innledning og endringer etter HFP ble avsluttet.  
Dette sammendraget oppsummerer hovedinnhold i HFP for sykehusutbygging ved Haugesund sjukehus. 
HFP er et ledd i konseptfasen for Haugesund sjukehus og fastlegger framtidige oppgaver, aktivitet, kapasitet 
og areal som grunnlag for å utvikle alternative modeller for sykehuset:  

• Nullalternativet  
• Ny Vestblokk, videre utbygging mot nord 
• Ny Nordblokk, etappevis utbygging 

 
Dette kapitlet fokuserer på framskrivningsmodellen samt resultatet av kapasitets- og arealberegningen for 
Haugesund Sjukehus i 2020 og 2040 som er foretatt i HFP. På den bakgrunn inneholder dette kapittelet 
metodebeskrivelsen fra HFP i sin helhet (konseptrapportens vedlegg 1, hovedfunksjonsprogrammets kapittel 
4) supplert med hovedtabeller for både somatikk og psykisk helsevern i framskrivingen. Dessuten er det 
inkludert sammendrag av dagens virksomhet og prinsippene i avgrensning av alternativene slik de er 
beskrevet i HFP, hvor den økonomiske rammen på 2,8 mrd. kroner (2014 kroner) har vært førende. I 
sluttfasen av konseptfasen ble den økonomiske rammen kvalitetssikret og justert til 3,25 mrd. kroner (2014 
kroner). Dette er redegjort nærmere for i kapittel 12.1 overordnet kostnadsramme. 

Alternativene i dette kapitlet er beskrevet som de fremgår av HFP.  

Alternativene og konsekvensene for eksisterende bygg er etterfølgende utredet nærmere i 
skisseprosjektfasen, hvor det også har vært en mer detaljert vurdering av de økonomiske konsekvensene. 
Ombyggingen etter byggetrinn 1 var opprinnelig planlagt som en del av byggetrinn 2. Det ble i løpet av 
skisseprosjektet 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. Med utvidelse av byggetrinn 1 vil en måtte utsette 
byggetrinn 2 i 3 år til 2030. 

Disse forhold har ført til noen justeringer av de alternativer som er beskrevet i HFP. Disse justeringer 
beskrives nærmere i kapittel 9, sammendrag delfunksjonsprogram. 

Det er også foretatt en kvalitetssikring og justering av antall ansatte i de ulike faggrupper innen psykisk 
helsevern. De justerte data er lagt til grunn for delfunksjonsprogrammeringen.   

HFP sammendraget er disponert som følger:  

• Status dagens virksomhet 
• Framskrivings modell og dimensjonering 
• Alternative bygningsmessige modeller og virksomhetsmodeller 
• Spesielle dimensjonerende forutsetninger for kvart alternativ 
• Arealberegninger per alternativ 
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6.2 Status dagens virksomhet 
Helse Fonna HF har i dag organisert det somatiske spesialisthelsetjenestetilbudet sitt i tre sykehus, lokalisert 
i Haugesund, Odda og på Stord. Spesialisthelsetjenestetilbud innen psykisk helsevern er lokalisert på Valen 
sjukehus og Haugesund sjukehus, samt ved de fire DPS ene (Distrikts psykiatriske sentre). 

I den videre beskrivelse konsentrerer HFP seg om Haugesund sjukehus, da det er ved dette sykehuset en 
nå utreder utbygging. 

Haugesund sjukehus er det største sykehuset i Helse Fonna. Sykehuset har tilbud i de fleste kliniske 
spesialiteter innen somatikk og psykisk helsevern. Dessuten innen feltene ufrivillig barnløshet og 
hormonanalyser. Haugesund sjukehus dekker kommunene: Tysvær, Bokn, Haugesund, Karmøy, Vindafjord, 
Sveio, Sauda, Suldal, Etne og Utsira. Innen en del spesial funksjoner dekker sykehuset hele Helse Fonna 
sitt opptaksområde. 

Dagens funksjoner ved Haugesund sjukehus er organisert som følger:  

• Medisinsk klinikk 
• Kirurgisk klinikk 
• Medisinsk serviceklinikk 
• Klinikk for psykisk helsevern 
• Klinikk for internservice 
• Enhet for fag og foretaksutvikling 
• Andre funksjoner 

 

I konseptrapportens vedlegg 1, HFP`s kapittel 4 er der en nærmere beskrivelse av dagens virksomhet ved 
Haugesund sjukehus. 

6.3 Framskrivningsmodell og dimensjonering 
I dette avsnittet beskrives den framskrivings modellen som er anvendt for å få fram et kapasitets- og 
arealbehov for Haugesund sjukehus.  

De overordnede prinsippene i framskrivingsmodellen for å få fram et arealbehov er skissert på figuren 
herunder:  
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Figur 3 De overordnede prinsipper i framskrivningsmodellen 

 
Utgangspunktet er dagens aktivitet i 2014, som framskrives demografisk til 2020 og 2040, og deretter 
omstilles og effektiviseres. På grunnlag av anvendte utnyttelsesgrader og arealstandarder fås fram 
kapasiteter og nettoareal.  
 
Disse prinsippene beskrives nærmere i dette avsnittet som er tatt fra HFP og disponert slik:  

• Oppbygging av modellen 
• Begrepsavklaringer 
• Demografisk framskriving 
• Kvalitativ framskriving 
• Bemanningsframskriving 
• Kapasitetsbehov 
• Arealbehov 

 

Beskrivelsen er basert på SINTEF’s Veileder for bruk av «Fremskrivingsmodell for aktivitet i sykehus» 
versjon 5.  

I de etterfølgende avsnitt beskrives modellen i henhold til punktene ovenfor for både somatikk og psykisk 
helsevern. Barne- og ungdomspsykiatri er ikke med i datagrunnlaget. 

For detaljer i modellen for både somatikk og psykisk helsevern henvises til følgende vedlegg i HFP: Vedlegg 
1: Pasientframskriving, Vedlegg 2: Bemanningsframskriving og Vedlegg 3: Kapasitets- og arealberegning.   

Kommentar: SINTEF’s veileder er underveis i konseptfasen blitt endret til Sykehusbygg HF`s veileder: 
Beskrivelse av «Modell for framskriving av aktivitet og kapasitetsbehov i sykehus» versjon 2. desember 
2014. Framskrivningsmodellen til Sintef/Sykehusbygg HF foreslår at pasientframskrivingen blant annet 
baseres på en analyse av pasientforløp i samarbeid med brukere. Dette er tilgodesett ved at 
prosjektgruppene har fokusert på pasientforløp i deres arbeid, hvilket har resultert i den kliniske 
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sentermodellen, ny felles akuttmottak og integrert psykiatri og somatikk, tiltak som skal sikre optimale 
pasientforløp.  Pasientframskrivingen som grunnlag for dimensjonering er basert på prinsippene fra 
utviklingsplanen og idéfasen, hvor det i prosessen viste seg hensiktsmessig å foreta oppdatering med nye 
avdelingsbaserte grunnlagsdata fra 2014. Framskrivingsmodellen anbefaler også scenarioanalyser, hvor det 
analyseres konsekvensene av ulike framskrivingsparametre og andre forutsettinger. Det bemerkes, at 
konseptfasen for Haugesund Sjukehus bygger på to tidligere grundige utredninger og omhandler en 
utbygging til et eksisterende sjukehus. Framskriving og dimensjonering av sykehus 10-20 år fram er beheftet 
med en vis usikkerhet uansett omfanget av analyser. Det er i konseptfasen foretatt en avveining av 
innsatsen og timeforbruk i forhold til dette.  

6.3.1 Oppbygging av modellen 
Det er stor usikkerhet knyttet dimensjonering av fremtidige helsetjenester og dermed beregning av behov for 
kapasiteter og areal. Modellens formål er derfor å etablere en strukturert fremgangsmåte til støtte for de valg 
og målsettinger som treffes for det fremtidige sykehus.  

Modellen består av følgende elementer:  

• Datagrunnlag for nåværende pasientaktivitet og bemanning i sykehuset 
• Demografisk utvikling for sjukehusets opptaksområde 
• Kvantitativ framskriving av pasientaktiviteten basert på den demografiske utviklingen 
• Kvalitativ framskrivning av pasientaktiviteten basert på forutsettinger for omstilling, effektivisering og 

andre forhold  
• Kvantitativ og kvalitativ framskrivning av bemanningen 
• Beregning av kapasitetsbehov 
• Beregning av arealbehov 

6.3.2 Begrepsavklaringer 
Følgende begreper er viktige for bruken av modellen: 

Tabell 3 Begrepsavklaringer 

Framskrivingsmodell I denne sammenhengen er det avgrenset til modell for analyse og beregning 
av fremtidig aktivitet og bemanning i sykehus, på hvilket grunnlag behovet for 
kapasiteter og areal beregnes 

Pasientaktivitet Behandling av pasienter i sykehus avgrenset til avdelingsopphold, 
liggedager, dagopphold og polikliniske konsultasjoner i kliniske avdelinger, 
slik dette er dokumentert i NPR-meldingen.  

Annen aktivitet Aktivitet i observasjonspost, akuttmottak, operasjoner for inneliggende og 
dagpasienter, endoskopiske undersøkelser, billeddiagnostiske undersøkelser 
(henvisninger) 

Bemanning Antall årsverk oppdelt i leger/psykologer, pleiepersonell, øvrig personell samt 
administrativt personell fordelt på funksjonsområder 

Demografisk 
framskriving  

Beregning av pasientaktivitet i sykehus i et gitt år i fremtid (målbildet) på 
grunnlag av registrert pasientaktivitet i basisåret, og SSBs prognose for 
befolkningens størrelse og sammensetning i basisåret og i året for 
planleggingens målbilde. Det legges til grunn at etterspørsel etter 
sykehustjenester og sykehussektorens tilbud er de samme på begge 
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tidspunkter, og dermed at forbruksmønsteret holdes konstant for de aktuelle 
alderskohorter 

MMMM alternativ Hvert alternativ beskrives ved fire bokstaver i følgende rekkefølge: 
fruktbarhet, levealder, innenlandsk flytting og innvandring. M = middels, L = 
lav og H = høy. MMMM er SSB`s «middel-alternativ» som er normalt å 
benytte i dette typen framskrivinger, jf. veileder for tidligfaseplanlegging i 
sykehusprosjekter. 

Epidemiologi Læren om befolkningens helse, sykdommers forløp, årsak og konsekvens, 
utbredelse og demografi.  

Realvekst En vekst i pasientaktivitet som kommer i tillegg til den demografiske 
endringen. Er en kombinasjon av epidemiologiske forhold samt 
pasientforventninger, trender og medisinsk/teknologisk utvikling i 
behandlingen. 

Kvantitativ modell Modell for analyse av problemstillinger som lar seg belyse ved kvantitative 
data og generelle, lineære modeller. 

Kvalitativ modell Kunnskapsbasert modell hvor det brukes ulike kunnskapskilder fra forskning 
og praksis. I den kvalitative modellen inngår teknikker og metoder som 
omstilling av inneliggende pasienter til dagbehandling eller innleggelse i 
observasjonspost.  

Kapasitet  Omfatter reell, bygningsmessig kapasitet i sykehus. Defineres som antall 
enheter (rom eller plasser) som brukes til diagnostikk, behandling og pleie av 
pasienter i sykehus. Dette omfatter senger, dagplasser, polikliniske 
konsultasjonsrom, operasjonsrom eller andre enheter og rom hvor behovet 
for rommet er knyttet til en aktivitet. 

Kapasitetsbehov Omfatter beregnet behov for bygningsmessig kapasitet på grunnlag av 
registrert eller fremskrevet aktivitet og et definert krav til utnyttelse av enheter 
og rom (krav til beleggsprosent, åpningstid og produktivitet).  

6.3.3 Demografisk framskrivning 
Ved en demografisk framskriving gjør man en beregning av hvilken effekt befolkningsutviklingen over et gitt 
antall år kan ha på aktiviteten i sykehus. 

Datagrunnlag 

Datagrunnlag er pasientaktiviteten og befolkningstallet for sykehusets opptaksområde i utgangsåret 2014, og 
det framskrives til 2020 og 2040, hvilket svarer til perspektivene i utviklingsplanen og idéfasen.   

For å ta hensyn til at ulike aldersgrupper utvikler seg forskjellig rent demografisk, men også at det er forskjell 
i de ulike aldersgruppers benyttelse av sykehuset, arbeides det med en aldersinndeling for både 
pasientaktivitet og befolkningsutvikling etter følgende aldersgrupper:  

• Aldersgruppen 0 – 17 år inklusive 
• Aldersgruppen 18 - 44 år inklusive  
• Aldersgruppen 45 - 66 år inklusive  
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• Aldersgruppen 67 - 79 år inklusive  
• Aldersgruppen 80 år og derover 

Befolkningsutvikling 
Opptaksområdet er kommunene i Helse Fonna for de spesialiteter hvor Haugesund sjukehus dekker hele 
Helse Fonna og ellers de kommuner som er opptaksområde til Haugesund sjukehus.  

Kommunefordelingen er følgende:  

• Helse Fonna: Haugesund, Suldal, Sauda, Bokn, Tysvær, Karmøy, Utsira, Vindafjord, Etne, Sveio, 
Stord, Bømlo, Kvinnherad, Fitjar, Tysnes, Ullensvang, Odda, Jondal, Eidfjord 

• Haugesund sjukehus: Haugesund, Suldal, Sauda, Bokn, Tysvær, Karmøy, Utsira, Vindafjord, Etne 
og Sveio 

 

Data for befolkningsutviklingen kommer fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) og er fra mellomalternativet MMMM.  

Tabell 4 Befolkningsutvikling Haugesund opptaksområde 2014 – 2020 - 2040 

 
Tabell 5 Befolkningsutvikling Helse Fonna opptaksområde 2014 – 2020 - 2040 

 

Av Haugesund sjukehus’ plan for somatikk framgår at noen spesialiteter dekker hele Helse Fonna, og som 
derfor skal fremskrives demografisk i forhold til utviklingen i Helse Fonnas opptaksområde. Resten følger 
Haugesund sitt opptaksområde. Se opplistingen herunder. 

 

 

 

 

Haugesund 2014 2020 2040 Endring 2014-2020 Endring 2014-2040
0-17 27 788 28 929 32 290 4,1% 16,2%
18-44 42 125 43 857 47 192 4,1% 12,0%
45-66 31 126 33 284 37 598 6,9% 20,8%
67-79 10 483 13 222 17 889 26,1% 70,6%
80+ 4 985 5 132 10 432 2,9% 109,3%
Total 116 507 124 424 145 401 6,8% 24,8%
Haugesund, Suldal, Sauda, Bokn, Tysvær, Karmøy, Utsira, Vindafjord, Etne og Sveio

Helse Fonna 2014 2020 2040 Endring 2014-2020 Endring 2014-2040
0-17 42 338 43 448 48 002 2,6% 13,4%
18-44 62 670 65 027 69 170 3,8% 10,4%
45-66 48 266 51 124 56 879 5,9% 17,8%
67-79 16 634 20 887 27 797 25,6% 67,1%
80+ 8 178 8 349 16 477 2,1% 101,5%
Total 178 086 188 835 218 325 6,0% 22,6%
Haugesund, Suldal, Sauda, Bokn, Tysvær, Karmøy, Utsira, Vindafjord, Etne, Sveio, Bømlo, 
Stord, Fitjar, Tysnes, Kvinnherad, Jondal, Odda, Ullensvang og Eidfjord

Helse Fonna befolkningsutvikling skal brukes til: 
Karkirurgi alle 
Pediatri alle 
ØNH innlagte 
Øye innlagte 
Hematologi innlagte 
Nevrologi innlagte 
Rus post alle 
Alderspsykiatri alle 

Øvrige spesialiteter framskrives etter Haugesund befolkningsutvikling 
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Pasientaktivitet 
Data for pasientaktiviteten i 2014 er innhentet av sykehusets økonomifunksjon ved seniorcontroller/konsulent 
basert på sjukehuset informasjonssystem DIPS. DIPS innberetter til NPR, således at data svarer til NPR 
data.  

Somatikk. Alle inneliggende barn og unge i alderen 0-17 år inklusive skal innlegges i barneavdeling. Dette 
gjelder imidlertid ikke unge innlagte i gynekologi/føde. Alle inneliggende barn registret under andre 
avdelinger er overført til avdeling for barn.  

Geriatriske pasienter er i en del tilfeller registret som avdelingsopphold i andre avdelinger. Det er derfor 
innhentet data for geriatriske postopphold, og disse pasientene inkl. liggedagene er overført til geriatri.  

Pasientaktiviteten i 2014 korrigert for barn og unge samt geriatri er som følger: 

Tabell 6 Pasientaktivitet somatikk Haugesund 2014 

 

Dessuten er det innhentet data for aktivitet i observasjonspost 2014:  

• Antall innleggelser og liggedager i observasjonspost 
• Antall utskrivninger fra observasjon 

 
Disse dataene er ikke aldersfordelt.  

Psykisk helsevern. For psykisk helsevern er aktiviteten i 2014 som følger:  

Avd Opphold Liggedøgn Dag Poli
Generell kirurgi 739 2 665 141 3 044
Urologi 889 2 949 10 2 820
Ortopedisk kirurgi 1 975 7 883 909 15 078
Kar-, thorax-, plastikk-, mammakirurgi 363 1 826 35 2 612
Gastroenterologisk kirurgi 2 468 9 646 259 5 069
ØNH, kjevekirurgi 333 1 046 1 415 16 608
Øye 94 388 684 11 571
Generell indremedisin, habilitering 762 2 632 8 450
Nefrologi 141 809 4 215 1 519
Kardiologi 3 040 9 039 26 6 712
Lungemedisin 1 233 5 979 9 3 904
Hematologi, endokrinologi 691 3 225 44 7 580
Infeksjonsmedisin 554 3 069 12 326
Geriatri 483 3 644 0 426
Nevrologi, fysikalsk medisin 1 418 4 651 69 5 249
Barsel/gynekologi 2 342 6 114 586 13 541
Barn 1 824 4 149 124 6 782
Gastroenterologisk medisin 267 1 042 31 5 065
Total 19 616 70 756 8 577 108 356
Poliklinikk inkluderer medikamentell kreftbehandling og akutt kir pol

2014Haugesund sjukehus
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Tabell 7 Pasientaktivitet psykisk helsevern Haugesund 2014 

 

Psykiatrisk poliklinikk for personer med utviklingshemming (PPU) samt elektrosjokk behandling (ECT) & 
nevropsykologi vedrører poliklinisk behandling for voksne pasienter, og er i HFP anført som voksenpsykiatri 
eller voksenpsykiatrisk poliklinikk. Betegnelsen ble endret etterfølgende til «PPU/ECT & nevropsykologi» 
som er en mer presis beskrivelse.  

Den polikliniske aktivitet for rus ungdom i 2014 som anført i tabell herover overføres til DPS og er ikke 
inneholdt i den videre framskriving.  

Fremgangsmåte 

Basisåret for framskrivingen er 2014 og hver aldersgruppe framskrives kvantitativt i henhold til den 
demografiske utviklingen til 2020 og 2040.  

Tabell 8 Demografisk framskrivning somatikk Haugesund 2020 og 2040 

 

Avd Opphold Liggedøgn Dag Poli Avd Opphold Liggedøgn Dag Poli Avd Opphold Liggedøgn Dag Poli
Generell kirurgi 739 2 665 141 3 044 804 2 905 150 3 295 1 079 4 085 175 3 981
Urologi 889 2 949 10 2 820 991 3 337 11 3 145 1 384 4 706 13 4 308
Ortopedisk kirurgi 1 975 7 883 909 15 078 2 171 8 692 977 16 257 3 013 12 404 1 121 19 669
Kar-, thorax-, plastikk-, mammakirurgi 363 1 826 35 2 612 404 2 002 37 2 876 540 2 478 42 3 676
Gastroenterologisk kirurgi 2 468 9 646 259 5 069 2 702 10 678 278 5 534 3 522 14 595 318 6 786
ØNH, kjevekirurgi 333 1 046 1 415 16 608 356 1 135 1 522 18 028 445 1 370 1 984 23 140
Øye 94 388 684 11 571 103 428 779 12 756 137 540 1 240 17 352
Generell indremedisin, habilitering 762 2 632 8 450 838 2 927 8 474 1 154 4 306 9 523
Nefrologi 141 809 4 215 1 519 155 892 4 628 1 697 222 1 245 6 629 2 243
Kardiologi 3 040 9 039 26 6 712 3 358 10 023 32 7 483 4 640 14 854 43 9 904
Lungemedisin 1 233 5 979 9 3 904 1 391 6 795 10 4 378 1 998 9 750 14 5 631
Hematologi, endokrinologi 691 3 225 44 7 580 762 3 578 49 8 420 1 052 4 577 59 10 444
Infeksjonsmedisin 554 3 069 12 326 604 3 402 14 354 852 5 039 18 415
Geriatri 483 3 644 0 426 534 4 021 0 480 781 5 780 0 804
Nevrologi, fysikalsk medisin 1 418 4 651 69 5 249 1 547 5 116 74 5 696 2 017 6 402 83 6 823
Barsel/gynekologi 2 342 6 114 586 13 541 2 470 6 447 620 14 221 2 746 7 174 688 15 729
Barn 1 824 4 149 124 6 782 1 877 4 267 127 6 963 2 078 4 721 141 7 682
Gastroenterologisk medisin 267 1 042 31 5 065 289 1 128 35 5 556 376 1 578 45 7 000
Total 19 616 70 756 8 577 108 356 21 358 77 773 9 351 117 612 28 036 105 604 12 622 146 109
*) Geriatri inkluderer geriatriske pasienter innlagt i andre avdelinger
**) Barn inkluderer alle innlagte barn i alderen 0-17 år unntak barn/unge innlagt i gynekologi/føde 
Poliklinikk inkluderer medikamentell kreftbehandling og akutt kir pol

Utvikling i % 8,9% 9,9% 9,0% 8,5% 42,9% 49,3% 47,2% 34,8%

2014Haugesund sjukehus 2040 demografi2020 demografi
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Tabell 9 Demografisk framskrivning psykisk helsevern Haugesund 2020 og 2040 

 

At aktiviteten faller innen poliklinikk skyldes at poliklinikk for rus ungdom etter 2014 overføres til DPS og ikke 
inngår i den demografisk framskriving.    

Aktiviteten i observasjonspost 2014 framskrives demografisk til 2020 og 2040 med den gjennomsnittlige 
utvikling i antall opphold, da disse data ikke er aldersfordelt. 

6.3.4 Kvalitativ framskriving 
Gjennom den kvalitative framskrivingen tas det hensyn til parametere som effektiviserer 
pasientbehandlingen i form av omstilling og effektivisering samt ved å ta hensyn til andre faktorer som økt 
samarbeid med primærhelsetjenesten, endring i pasientstatus og egendekning for medikamentell 
kreftbehandling samt flytting av akutt kirurgisk poliklinikk til akuttmottak. 

Datagrunnlag 

Datagrunnlaget for omstilling innen somatikk er innhentet av økonomifunksjonen ved 
seniorcontroller/konsulent ved Haugesund sjukehus. Datagrunnlaget er hentet fra DIPS.  

• Elektive innleggelser mellom 0 dager liggetid og opp til 2,9 dager med henblikk på omstilling fra 
inneliggende behandling til dagbehandling 

o Oppdelt i aldersgrupper og fordelt på spesialiteter 
• Akutte innleggelser mellom 0 dager liggetid og opp til 2,9 dager med henblikk på omstilling fra 

innleggelse i seng til observasjon 
o Oppdelt i aldersgrupper og fordelt på spesialiteter 

• Antall liggedager for utskrivningsklare pasienter 
 

De elektive korttidsinnleggelsene benyttes til omstilling fra inneliggende behandling til dag/poliklinisk 
behandling og de akutte korttidsinnleggelser til omstilling til observasjon.  

Normalt benyttes data for elektive og akutte korttidsinnleggelser opp til og med 2 døgn. Det viste seg ikke 
mulig å skille ved 2 døgn, da innleggelser opp til og med 2,9 døgn var inkludert.   

Dessuten er det innhentet data for medikamentell kreftbehandling, som flyttes fra poliklinikk til dagbehandling 
og akutt kirurgisk poliklinikk, som flyttes til akuttmottak.  

Omstilling somatikk 

Datagrunnlaget fremskrives demografisk til 2020 og 2040 som øvrig pasientaktivitet og deretter benyttes de 
fremskrevne data som grunnlag for omstilling:  
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• Omstilling til dagbehandling 
o 75 % av elektive innleggelser opp til og med 1 døgn 
o 40 % av elektive innleggelser mellom 1 døgn og 2,9 døgn 
o Omstillede pasienter får også 1 poliklinisk besøk 
o Fødepasienter omstilles ikke 

• Omstilling til observasjon 
o 75 % av akutte innleggelser opp til og med 1 døgn 
o 40 % av akutte innleggelser mellom 1 døgn og 2,9 døgn 
o Fødepasienter omstilles ikke 
o 60 % av de omstillede pasienter utskrives fra observasjon i 2020 
o 70 % av de omstillede pasienter utskrives fra observasjon i 2040 

• Det spares 1 liggedag for alle omstillede pasienter 
 

Omstillingsprosenten er redusert fra 75 % til 40 % for pasienter mellom 1 og 2,9 dagers liggetid, for å ta 
høyde for at datagrunnlaget inkluderer pasienter mellom 2 og 2,9 dagers liggetid.  

Omstillingsprosentene er erfaringsbaserte fra andre sykehusprosjekter, blant annet fra konseptfasen i 
Stavanger universitetssykehus og utviklingsplan for Nordmøre og Romsdal.   

Omstilling psykisk helsevern 

Omstilling innen psykisk helsevern er følgende:  

• Omstilling til DPS for alderspsykiatri og rus poliklinikk 
o Alderspsykiatri: 2 % av opphold og liggedager overføres til DPS i 2020, hvilket økes til 6 % i 

2040 
o Rus poliklinikk: 15 % overføres til DPS i 2020, hvilket økes til 35 % i 2040 

Effektivisering somatikk 

Etter omstilling og korreksjon for andre forhold, herunder samhandling, foretas en generell reduksjon i antall 
liggedager, som uttrykk for en mer effektiv pasientbehandling:  

• Reduksjon med 7 % av liggedager i normal seng per 2020 
• Reduksjon med 16 % av liggedager i normal seng per 2040 

Andre forutsettinger 

Andre forutsetninger er:  

• Økt egendekning for medikamentell kreftbehandling  
• Overførsel av akutt kirurgisk poliklinikk til akuttmottak 
• Overførsel av alle liggedager for utskrivningsklare pasienter til primærhelsetjenesten 
• Innregnet en vis effekt av økt samhandling med primærhelsetjenesten 

 
Det er innhentet data for medikamentell kreftbehandling utført poliklinisk, og disse pasientene er overført fra 
poliklinikk til dagbehandling, da de har behov for en dagplass. Dessuten er det innhentet data for 
egendekning som i dag er knapp 70 %. Egendekningen er øket til 80 %.  

Akutt kirurgisk poliklinikk inngår i de polikliniske aktivitetsdata, men denne forutsettes overført til akuttmottak.  
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Det er innhentet data for liggedager for utskrivningsklare pasienter og disse forutsettes å kunne overføres til 
primærhelsetjenesten.  

Det er innkalkulert en effekt av samhandling med primærhelsetjenesten. Kommunene i Helse Fonna skal 
opprette plasser for øyeblikkelig hjelp døgntilbud (ØHD) som til sammen vil utgjøre 24 senger. Etableringene 
vil utgjøre ca. 10 % av alle sengene i foretaket, og 16 av de kommunale sengene skal avlaste Haugesund 
sjukehus. Med ca. 230 forbrukte senger i 2014 svarer dette til 7 % av sengene. Det forutsettes følgende:  

• 2020: det reduseres med 7 % av pasientopphold og tilhørende liggedager fordelt med 2,5 % på 
normale senger og 4,5 % på observasjonssenger 

• 2040: det reduseres med 7 % av pasientopphold med tilhørende liggedager for normale senger 

Effektivisering psykisk helsevern 

Etter omstilling hvor det overføres pasienter til DPS, foretas en generell reduksjon i tilbakeværende 
liggedager, som uttrykk for en mer effektiv pasientbehandling:  

• Effektivisering: generell liggedagsreduksjon på 7 % for 2020 og 16 % for 2040 for alle avdelinger 
unntatt akuttpsykiatri  

Resultat av den kvalitative framskriving  

Resultatet av den kvalitative framskrivingen er den endelige framskriving, og resultatet herav for somatikk er 
vist herunder.  

Tabell 10 Aktivitetsutvikling somatikk 2014 – 2020 – 2040  

 

Her ses utviklingen innen normale senger og observasjonssenger samt den samlede utvikling for 
inneliggende behandling. Det sees at den gjennomsnittlige liggetid i normale senger økes, med ser en på 
den samlede liggetid for hele sykehuset, dvs. inkl. aktiviteten i observasjonssenheten faller liggetiden. 
Framskrivingen viser dermed en totalt sett mer effektiv pasientbehandling – dels ved at flere pasienter 
omstilles til dagbehandling men også behandlingen under innleggelser blir mer effektiv.  

Pasientframskriving somatikk 2014 2020 2040 Endring 
14-20

Endring 
14-40

Befolkning Haugesund Innbyggere 116 507 124 424 145 401 7% 25%
Avd opph 19 616 16 280 20 111 -17% 3%
Liggedager 70 756 64 594 76 778 -9% 9%
Liggetid 3,6 4,0 3,8 10% 6%
Antall senger 231 211 249 -9% 8%
Akutte innleggelser 3 881 7 828 10 491 102% 170%
Liggedager 1 651 7 087 9 473 329% 474%
Liggetid 0,4 0,9 0,9 113% 112%
Antall senger 6 24 32 329% 474%
Utskrivninger 1 766 4 697 7 343 166% 316%
Utskrivninger 21 382 20 977 27 455 -2% 28%
Liggedager 72 407 71 681 86 251 -1% 19%
Liggetid 3,4 3,4 3,1 1% -7%
Senger 237 235 282 -1% 19%

Dagbehandling Antall besøk 11 136 13 948 18 793 25% 69%
Poliklinikk Antall besøk 99 311 109 030 134 126 10% 35%

Dagbehandling inkluderer medikamentell kreftbehandling
Poliklinikk er ekskl. akutt kirurgisk poliklinikk   

Senger 2014 er forbrukte senger (ikke normerte senger) med 85 % belegg - 70 % for barn og 80 % for 

Inneliggende behandling 
(normale senger og obs 
senger)

Normale senger

Observasjons senger
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For psykisk helsevern er resultatet av framskrivningen følgende:  

Tabell 11 Endeling framskrivning psykisk helsevern 2020 og 2040 

 

Under tabellen er vist den prosentvise endringen fra 2014 til 2020 og 2040. Det sees å være en viss økning i 
avdelingsopphold og liggedager, men en reduksjon i gjennomsnittlig liggetid, som uttrykk for en mer effektiv 
pasientbehandling.  

Det sees en samlet reduksjon i den polikliniske aktiviteten. Dette er sammensatt av en økt aktivitet innen 
poliklinikk for alderspsykiatri og PPU/ECT & nevropsykologi, og en redusert aktivitet for rus poliklinikk. For 
rus voksne er det overført aktivitet til DPS ved omstilling som anført under den kvalitative framskrivning, og 
for rus ungdom er all poliklinisk aktivitet overført til DPS 2014. Overføringen av poliklinisk aktivitet innen rus 
til DPS er årsaken til reduksjonen innen poliklinikk.  

Under tabellen er dessuten anført sengetall, hvor antall senger i 2014 svarer til forbrukte senger med 90 % 
belegg, og antall senger i 2020 og 2040 svarer til behovet for senger med 90 % belegg.  

6.3.5 Bemanningsframskriving 
Bemanningen skal som pasientaktivitetene framskrives til 2020 og 2040 for å få et grunnlag for 
dimensjonering av kapasitetsbehov til de personalrelaterte funksjonene. For nærmere detaljer i så vel 
datagrunnlag som framskriving henvises det til konseptrapportens vedlegg 1, HFP, vedlegg 2: 
Bemanningsframskriving.   

Datagrunnlag 

Datagrunnlaget er innhentet av økonomifunksjonens Controller og omfatter antall årsverk for de enkelte 
funksjonsområder i sjukehuset oppdelt på  

• Leger og psykologer 
• Pleiepersonell 
• Øvrig personell 
• Administrativt personell 

 

Disse data er innhentet for alle kliniske avdelinger innen somatikk og psykisk helsevern samt medisinske 
servicefunksjoner, sentraladministrative funksjoner og intern service funksjoner.  

Fremgangsmåte 

Bemanningen I 2014 danner utgangspunkt for framskrivingen til 2020 og 2040. Denne gjennomføres 
således:  

Avd 
opph

Ligge-
dager

Ligge-
tid

Poli-
klinikk

Avd 
opph

Ligge-
dager

Ligge-
tid

Poli-
klinikk

Avd 
opph

Ligge-
dager

Ligge-
tid

Poli-
klinikk

Akutt psykiatri 549 3 104 5,7 0 586 3 315 5,7 0 685 3 874 5,7 0
Alderspsykiatri 88 2 006 22,8 1 091 102 2 154 21,2 1 286 148 2 826 19,1 1 947
Rus 28 1 683 60,1 4 434 30 1 660 55,9 3 996 34 1 733 50,5 3 533
Rus ungdom 2 539
Avrusning 114 1 574 13,8 122 1 429 11,7 0 142 1 650 11,6
PPU/ECT & nevropsykologi 2 300 0 0 2 456 2 870
I alt 779 8 367 10,7 10 364 839 8 558 10,2 7 738 1 009 10 083 10,0 8 350
Endring i % 7,7% 2,3% -5,1% -25,3% 29,6% 20,5% -7,0% -19,4%
Antall senger 90 % 25 26 31

Klinikk for  psykisk helsevern 
endelig fremskrivning

204020202014
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• Kvantitativ framskrivning. Bemanningen framskrives på grunnlag av den framtidige pasientaktiviteten 
i 2020 og 2040 

• Kvalitativ framskriving: Deretter beregnes en effektivisering for stort sett alle funksjonsområder:  
o 2 % effektivisering til 2020 
o 10 % effektivisering til 2040 

 

Den kvantitative framskrivning for de kliniske avdelingene baseres på en sammen-vekting av de ulike 
pasientkategorier, for å ta hensyn til endringer i sammensettingen. Sammen-vektingen søker å ta høyde for 
ressursforbruket for de ulike pasientkategorier, men skal betraktes som en tilnærmet fremgangsmåte.  

Vektingen foretas på følgende måte:  

• Somatikk:  
o Vektede opphold: antall avdelingsopphold + dagopphold/3 + observasjonsopphold/3 + 

polikliniske besøk/12 
o Vektede liggedager: antall liggedager + dagopphold x 2 + polikliniske besøk/2  

• Psykisk helsevern: Vektede liggedager = antall liggedager + polikliniske besøk/2 
 

På grunnlag av de vektede aktivitetene beregnes nøkkeltall, som et uttrykk for aktiviteten per årsverk:   

• Somatikk:  
o Vektede opphold per leger/psykolog 
o Vektede liggedager per pleie og øvrig personell 
o Vektede liggedager per administrativt personell 

• Psykisk helsevern 
o Vektede liggedager per årsverk 

 

For somatikk beregnes nøkkeltall for de kliniske avdelinger. Kirurgiske fag og medisinske fag er beregnet 
som en samlet gruppe, da personalet ikke er spesifisert på alle spesialiteter. For psykisk helsevern beregnes 
nøkkeltall for hver funksjon.   

Ved den kvantitative framskrivingen for de kliniske avdelinger innen somatikk og psykisk helsevern 
fastholdes 2014 nøkkeltallene, og antall årsverk for 2020 og 2040 beregnes på grunnlag av de vektede 
aktiviteter i 2020 og 2040. Deretter foretas den kvalitative framskriving, hvor det regnes med en 
effektiviseringsgevinst.  

I psykisk helsevern er det lagt opp til en overføring av ruspasienter fra sykehus til DPS. Dette vil også gi sitt 
utslag i bemanningsframskrivingen, idet denne alene fokuserer på bemanningen i sjukehus. Dette forhold er 
medvirkende til at psykisk helsevern på sykehusnivå har mindre bemanning i 2020 enn i 2014.  

Basert på det foregående oppsummeres her det samlede resultat for bemanningsframskrivningen 
sammenholdt med pasientutviklingen er sammenfattet herunder: 
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Tabell 12 Bemanning oppsummering 2020 og 2040 

 

Pasientutviklingen er vist i vektede opphold for somatikk og vektede liggedager for psykiatri. Tallene viser 
fram til 2020 en stort sett uendret bemanning i somatikk og et mindre fall i psykisk helsevern, som skyldes at 
det overføres rus poliklinikk og bemanning fra sjukehus til DPS. Pasientutviklingen innen somatikk er 
imidlertid økende, slik at resultatet er et uttrykk for en viss effektivisering.  

Denne tendensen blir tydeligere i 2040, hvor bemannings økingen i somatikk og psykisk helsevern er noe 
mindre enn pasientøkingen.  

Se nærmere i konseptrapportens vedlegg 1, HFP, vedlegg 2 for detaljer.  

6.3.6 Kapasitetsbehov 
Pasientaktiviteten og bemanningen i 2020 og 2040 danner grunnlag for beregning av behovet for kapasiteter 
som for eksempel senger, polikliniske rom, operasjonsstuer. Også utnyttelsesgrader er av betydning for 
kapasiteten, da disse fastlegger hvor effektivt kapasitetene skal utnyttes i sjukehusets daglige drift.  

For detaljer i kapasitetsberegningen henvises til konseptrapportens vedlegg 1, HFP, vedlegg 3: Kapasitets- 
og arealberegning. 

Datagrunnlag 

Datagrunnlaget er den framskrevne aktivitet til 2020 og 2040, for eksempel  

• Antall liggedager i normal seng 
• Antall ankomster til akuttmottak 
• Antall liggedager i observasjonsseng  
• Antall operasjoner 
• Antall polikliniske besøk 
• Antall billeddiagnostiske prosedyrer 

 
I etterfølgende avsnitt framkommer det spesifikke datagrunnlaget for de enkelte funksjonsområder. For 
konkrete data henvises det til konseptrapportens vedlegg 1, HFP, vedlegg 3.  

Utnyttelsesgrader 

Utnyttelsesgradene fastlegger hvor effektiv kapasitetene i sykehuset skal utnyttes i den daglige drift.  

For senger tas utgangspunkt i 85 %, hvilket svarer til at sengene er belagt 310 av året 365 dager. 
Helsetilsynet ga i 2001 anbefalinger i tråd med 85 % belegg. For senger til barn anvendes en 
beleggsprosent på 70 % for å ta hensyn et lavere belegg på grunn av små enheter og sesongvariasjoner. 
For observasjonssenger regnes med 80 % for å ta hensyn til variasjoner i akuttankomster.  

Bemanning (årsverk) 2014 2020 2040 Utv fra 14-
20

Utv fra 14-
40

Kliniske funksjoner somatikk 677 674 750 0% 11%
Medisinsk service 345 347 407 1% 18%
Psykiatri 139 132 140 -5% 1%
Adm og int service 231 229 250 -1% 8%
I alt 1 391 1 383 1 547 -1% 11%
Pasientøking somatikk 1% 27%
Pasientøking psykiatri -8% 5%
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For undersøkelses- og behandlingsfunksjonene poliklinikk, billeddiagnostikk og operasjon omfatter 
utnyttelsesgradene: 

• Antall dager/år og antall effektive timer/dag 
• Antall minutter per undersøkelse/behandling 

 
Antall dager per år er fastsatt 230, og antall timer per dag er 8. Dette er effektiv drift per dag, dvs. pasienttid i 
rommene, hvilket betyr at åpningstiden kan være 1 - 2 timer lengere.  

Antall minutter per undersøkelse/behandling svarer til pasientens tid i rommet, og er fastsatt på grunnlag av 
erfaringsdata fra andre prosjekter. 

Kommentar: 8 timer effektiv drift per dag er valgt for å ta hensyn til at Haugesund sjukehus har et begrenset 
antall spesialister. Ved ytterligere utvidet åpningstid, vil sykehuset få problemer med legebemanningen på 
dagtid og vakttid. I konseptfasen er åpningstider og arealeffektivitet vurdert ut ifra gjeldene avtaleverk med 
hovedorganisasjonene, tallet på medarbeidere, vaktordninger og mulig fleksibilitet til lokaler. Antall minutter 
per undersøkelse/behandling svarer til den gjennomsnittlige romtid per pasient. Tidene er erfarings basert fra 
bl.a. Østfoldsykehuset og Helse Stavanger. 
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Tabell 13 Utnyttelsesgrader 

 

 

Kapasitetsberegning normale senger 

Normale senger beregnes på grunnlag av antall liggedager i normale senger og med 70 % belegg for 
barnesenger og 85 % belegg for øvrige senger. 

Det anvendes følgende formel:   

• Antall senger = Antall liggedager/365 dager/belegg % 
 

For hver spesialitet foretas en avrunding til et helt antall senger etter normale avrundings prinsipper. Se 
nærmere i konseptrapportens vedlegg 1, HFP, vedlegg 3 for antall senger per spesialitet.  

Haugesund
Dager/år Timer/dag Minutter/under

søkelse-
behandling

Dagplass 230
Poliklinikk
Pediatri 230 8 40
Gynekologi og føde 230 8 30
Anestesiologi (smerte) 230 8 40
Kirurgi og ortopedi 230 8 30
Medisin og hjerte-lunge 230 8 40
Nevrologi 230 8 40
Revmatologi 230 8 40
ØNH 230 8 30
Øye 230 8 30
Psykiatri og barnehabilitering 230 8 75
Billeddiagnostikk
Konv rtg 230 8 10
Angiografi 230 8 50
UL 230 8 15
Intervensjon 230 8 45
CT 230 8 20
MR 230 8 35
klinisk mammografi 230 8 15
Operasjon
Kirurgi 230 8 130
Ortopedi 230 8 130
Gyn/obs 230 8 130
ØNH 230 8 90
Øye 230 8 60
Dagkirurgi (ekskl. øye) 230 8 90

Utnyttelsesgrader 
dag/poli/undersøkelser/behandlinger
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Antall normale senger inkluderer isolater som er satt til å utgjøre 10 % av sengene17. Også intermediære 
senger er inkludert i antall normale senger. Antall intermediære senger beregnes på grunnlag av Wales 
modellen, se avsnitt nedenfor vedr. kapasitetsberegning intensiv og tung overvåking (intermediær). 
Kapasitetsberegning akuttmottak og observasjonssenger 

Kapasiteten akuttmottak vedrører antall undersøkelses-/behandlingsrom som er basert på antall akutte 
pasientankomster per år samt antall akutte polikliniske besøk i skadepoliklinikk.  

2014 data framskrives til 2020 og 2040 basert på den gjennomsnittlige utviklingen i antall pasientopphold, 
hvoretter kapasitetsberegningen tar utgangspunkt i aktiviteten i 2020 og 2040 med følgende forutsettinger:  

• Antall pasienter per time baseres på 365 dager per år og 24 timer per dag 
• 70 % av pasientene kommer i perioden kl. 8 – 18, og denne perioden er dimensjonerende 
• Gjennomsnittlig undersøkelses-/behandlingstid:  

o 2 timer per akutt innleggelse 
o 1,5 timer per besøk i skadepoliklinikk 

• 90 % utnyttelse av rommene 
 

Antall observasjonssenger er basert på antall liggedager i observasjon og 80 % belegg. 80 % belegg av 
disse senger er valgt for å ta hensyn til variasjon i de akutte ankomster. Antall senger beregnes på samme 
måten som normale senger og avrundes til et helt antall senger.  

For nærmere detaljer se konseptrapportens vedlegg 1, HFP` vedlegg 3. 

Kapasitetsberegning intensiv og tung overvåking (intermediær) 

Kapasitetsberegning av behovet for intensiv senger og intermediære senger er basert på Wales-modellen18. 
Wales-modellen er en metode brukt i flere norske sykehusprosjekter. Denne modell framsetter en modell for 
beregning av antall intensiv og intermediære senger for et opptaksområde.  

I Helse Fonnas opptaksområde er det tre sjukehusenheter og det benyttes da følgende relasjon:  

• 3 enheter til en befolkning på 500.000 krever 48 intensiv senger og 81 intermediære senger for å 
dekke variasjon i behovet 95 % av tiden.  

• Intensivfunksjonen ved Haugesund sjukehus vil i praksis dekke noe mer enn det rene opptaksområde 
for sjukehuset. Dette er det tatt høyde for i tallene.  
 

Helse Fonnas befolkningsunderlag er ca. 189.000 i 2020 og ca. 218.000 i 2040, og for Haugesund sjukehus 
ca. 124.000 i 2020 og ca. 145.000 i 2040.   

På grunnlag av befolkningsunderlaget til Haugesund sjukehus beregnes behovet for intensive og 
intermediære senger i Haugesund sjukehus. Antall senger avrundes til hele senger.  

                                                      

 
17 Smittevernplan Helse Vest RHF 2012 – 2015 

18 The Lancet 19.02.2000: Population requirement for adult critical-care beds: a prospective quantitative and qualitative study 
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De intermediære senger er inkludert i de normale senger, mens intensiv senger kommer i tillegg.  

Se konseptrapportens vedlegg 1, HFP, vedlegg 3 for detaljer.   

Kapasitetsberegning operasjon, postoperativ overvåking og dagkirurgiske dagplasser 

Kapasitetsberegning av behovet for operasjonsstuer til inneliggende pasienter og dagkirurgi er basert på en 
beregning av antall operasjoner i 2020 og 2040.  

Antall operasjoner for inneliggende pasienter er beregnet på grunnlag av antall avdelingsopphold inkl. 
utskrevne fra observasjonsposten samt operasjonsfrekvensen for 2014. Dimensjoneringen av antall 
operasjonsstuer er dessuten basert på følgende forutsettinger:   

• Utnyttelsesgrad 230 dager per år og 8 timer per dag 
• 80 % av operasjonene foregår i dagtiden 
• Operasjonstider som anført i konseptrapportens vedlegg 1, HFP, vedlegg 3. 

 
På bakgrunn av dette er det beregnet et behov for operasjonsstuer, som opp rundes til nærmeste hele antall 
operasjonsstuer for de fleste fagområdene. Dessuten foretas tillegg på 1 operasjonsstue til føde med 
henblikk på sectio samt 1 hybridstue. Disse to ekstra stuene skal også dekke behovet for en smittestue. Det 
henvises til konseptrapportens vedlegg 1, HFP, vedlegg 3 for nærmere detaljer.  

For dagkirurgi er det foretatt en demografisk framskrivning av den nåværende aktivitet samt innregnet tillegg 
for de overførte til dagbehandling innen de kirurgiske fagområdene. Dessuten er det foretatt følgende 
forutsetninger:  

• Utnyttelsesgrad 230 dager per år og 8 timer per dag 
• Operasjonstider som anført i vedlegg 3 

 
På bakgrunn av dette er det beregnet et behov for operasjonsstuer, som er opp rundet til nærmeste hele 
antall operasjonsstuer for de største fagområdene. Se konseptrapportens vedlegg 1, HFP, vedlegg 3 for 
nærmere detaljer.  

Behovet for plasser til oppvåking baseres på antall operasjoner samt oppholdstiden i oppvåking. For 
inneliggende pasienter er det forutsatt 6 timers opphold i gjennomsnitt og for dagkirurgiske 2 timer. Dessuten 
er det forutsatt 8 timers effektiv drift av oppvåking per dag.  

For dagkirurgi er det dessuten adgang til de kirurgiske dagplasser. Dagplasser til dagkirurgi er basert på 
antall dagbesøk innen de kirurgiske fagområder. Antall besøk er beregnet som en del av 
pasientframskrivningen, og antall plasser er basert på 230 dager/år og 2 pasienter per plass per dag.  

Se nærmere detaljer i konseptrapportens vedlegg 1, HFP, vedlegg 3.  

Kapasitetsberegning poliklinikker, spesialrom og dagplasser 

Kapasitetsbehovet for poliklinikker og dagplasser er basert på den fremskrevne pasientaktivitet for 
polikliniske besøk og dagbesøk, se konseptrapportens vedlegg 1, HFP, vedlegg 1. Dagbesøk er ekskl. 
dagbesøk i de kirurgiske fagområdene, da disse er behandlet ovenfor under avsnitt vedrørende 
«kapasitetsberegning operasjon, postoperativ overvåking og dagkirurgiske dagplasser».  

Antall polikliniske standardrom dimensjoneres på grunnlag av antall polikliniske besøk innen hver spesialitet 
samt utnyttelsesgradene antall dager per år og antall timer per dag, samt en gjennomsnittlig 
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undersøkelsestid. På dette grunnlag beregnes et behov for rom som er rundet av opp til det nærmeste hele 
antall rom.  

Antall dagplasser dimensjoneres på grunnlag av antall dagbesøk innen hver spesialitet, samt 230 dager per 
år. Det forutsettes 2 dagbesøk per plass per dag, unntak medikamentell kreftbehandling, hvor det forutsettes 
1,5 pasient per plass per dag. Det rundes opp til et helt antall plasser.  

Spesialrom inkluderer blant annet endoskopirom, rom til høresentral og nevrofysiologi. Antall spesialrom er 
anslått å utgjøre 70 % av standardrom, hvilket er et erfaringstall fra andre prosjekter. Antall endoskopirom 
beregnes på grunnlag av en framskrevet aktivitet. Fordelingen av øvrige spesialrom på spesialiteter er 
skjønnsmessig og skal etterprøves i den videre programmeringen. Det henvises til konseptrapportens 
vedlegg 1, HFP, vedlegg 3 for nærmere detaljer.  

Kapasitetsberegning billeddiagnostikk 

Det er innhentet data for den billeddiagnostiske aktivitet i 2014 på Haugesund sjukehus i form av antall 
henvisninger. Aktiviteten i 2014 framskrives til 2020 og 2040 som følger:  

• Billeddiagnostikks aktivitet for inneliggende pasienter framskrives med utviklingen i inneliggende 
pasienter og observasjonspasienter 

• Billeddiagnostikks aktivitet for sjukehusets polikliniske og dagpasienter framskrives med utviklingen i 
polikliniske og dagpasienter 

• Billeddiagnostikks aktivitet for ekstern poliklinikk og for HSR (Revmatismesjukehuset) framskrives 
med befolkningsutviklingen 
 

Dessuten foretas en justering i den prosentvise fordeling på undersøkelsestyper: en reduksjon av 
konvensjonell røntgenundersøkelser og en øking av de øvrige undersøkelsesmetoder.  

På dette grunnlag fås en framskrevet aktivitet til 2020 og 2040, og dimensjoneringen av antall 
billeddiagnostiske laboratorier baseres på:  

• 80 % av aktiviteten utføres i dagtiden 
• Utnyttelsesgrader og gjennomsnittlige undersøkelsestider 
• De beregnede antall rom rundes opp til hele antall rom 

Se nærmere i konseptrapportens vedlegg 1, HFP`s vedlegg 3.  

6.3.7 Arealbehov 
I dette avsnittet beskrives hvordan man kommer fram til et arealbehov for Haugesund sjukehus. Forøvrig 
henvises det til konseptrapportens vedlegg 1, HFP, vedlegg 3, hvor det er en detaljert gjennomgang av 
arealberegningen og arealvurderingene.  

Datagrunnlag 

Datagrunnlag er de beregnede kapasiteter jf. konseptrapportens vedlegg 1, HFP, vedlegg 3.  

Arealstandarder 

Arealstandardene fastlegger nettoarealet per kapasitet inklusive støtterom til personal, logistikk, oppholds- 
og ventearealer, resepsjon m.m. Kontorfunksjoner er ikke inneholdt i funksjonsarealstandarden, da 
kontorarbeidsplasser og møteroms plasser har egne arealstandarder.  

Sammenfatting av de anvendte arealstandarder er vist i tabell herunder.  
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Tabell 14 Arealstandarder 

 

Fremgangsmåte 

På grunnlag av det beregnede kapasitetsbehov estimeres et arealbehov idet det til hver kapasitetstype 
knyttes en arealstandard. dvs. et nettoareal knyttet til den pågjeldende kapasiteten. For de funksjonsområder 
som ikke umiddelbart kan kapasitets beregnes, for eksempel servicearealer, er det anvendt erfaringsdata fra 
andre prosjekter kombinert med en vurdering og evt. oppgjøring av dagens areal.  

Kapasitets- og arealberegningen for 2020 og 2040 er vist nedenfor – til sammenligning er det også vist 
resultatet fra utviklingsplanen for 2040.  

Arealstandarder kvm netto Nytt Østfold-
sykehus

Stavanger 
Universitet 

sykehus NY (av 
juni 15)

Haugesund Kommentar

Kliniske funksjoner
Senger (somatikk) 27,8 27 28 Forutsetter noen 2-sengs stuer
Senger intermediær 30 34,5 34,5
Barn 39 39 39
Infeksjonsmedisin 32,5 34 34
Døgnplass (voksenpsykiatri) 41,5 42 42
Skjermet døgnplass (voksenpsykiatri) 42
Døgnplass ungdomspsykiatri 53
Skjermet døgnplass ungdomspsykiatri 55
Dagplass (somatikk) 15
Dagplass dialyse og kreft 20
Dagplass (psykiatri) 20
Poliklinikkrom, standard (somatikk & 
psykiatri)

30 30 30

Spesialrom (somatikk) 40 40 40
Spesialrom (psyk.) 30
Hotellseng 23
Observasjonsseng 22 27 25
Medisinske servicefunksjoner
Intensivsenger 42,5 43 43
Postoperativ 16 16 16
Operasjon, inneliggende 110 105 110
Operasjon, dag 110 105 110
Billeddiagnostikk, angio, CT, MR, 
intervensjon

90 dog 70 for CT 90 90

Billeddiagnostikk, UL 30 30 30
Billeddiagnostikk, øvrige 70 70
Fødestue 60 50 50
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Tabell 15 Arealbehov Haugesund 2020 og 2040 i netto og brutto kvm 

 

Antall 
enheter 

2020

Arealbehov 
kvm netto 

2020

Antall 
enheter 

2040

Arealbehov 
kvm netto 

2040

Antall 
enheter 

2040

Arealbehov 
kvm netto 

2040

Akuttmottak/observasjonspost/prehospitale tjenester
Akuttmottak og prehospital 1 227 1 380 1 423
Observasjonspost 24 600 32 800 14 373

Delsum 1 827 2 180 1 796
Somatikk, poliklinikker/dagavdeling
Poliklinikker 41 1 230 51 1530 44 1 320
Kliniske spesiallaboratorier 32 1 250 40 1560 31 1 232
Dagområde 38 665 50 890 40 675
Operasjon dagkirurgi 7 770 8 880 7 770
Postoperativ, dag 7 112 9 144 6 96
Kliniske støttefunksjoner 300 300 550

Delsum 4 327 5 304 4 643
Somatikk, døgnbehandling
Sengeområde (inkl. intermediære senger) 212 6 343 251 7456 306 8 595
Intensiv 12 516 14 602 8 344
Operasjon, inneliggende 9 990 10 1 100 6 720
Postoperativ 13 208 16 272 6 96
Fødestuer 6 300 6 300 5 300
Fysio- og ergoterapi 420 460 712
Pasientservice 1 368 1 397 860

Delsum 10 145 11 587 11 627
Psykisk helsevern
Poliklinikk, kliniske spesiallaboratorier 9 270 10 300 8 240
Sengeområde 26 1 092 31 1 302 38 1 580
Skjermede senger 2 84 3 126 4 150
Kontorer og møterom 660 715 763
Klinisk støtte 0 0 66
Fysio- og ergoterapi 112 136 0
Pasientservice 0 0 62
Personalservice 201 209 339
Undervisning og forskning 40 42 128
Intern service 0 0 293

Delsum 2 459 2 831 3 621
Medisinsk service
Billeddiagnostikk 9 670 11 810 17 1 230
Laboratorier 2 360 2 360 2 317
Apotek 680 680 637
Sterilsentral/sterilforsyning 600 600 630
Medisinsk teknikk 270 270 397

Delsum 4 580 4 720 5 211
Intern service, kontorfunksjoner og administrasjon
Sentral administrasjon og annen administrasjon 1 055 1 055 1 198
Kontorer og møterom (klin avd og medisinsk service) 3 007 3 408 3 642
Personaleservice 1 972 2 215 2 586
Ikke-medisinsk service 5 500 5 500 5 678
Undervisning og forskning 1 350 1 405 1 991

Delsum 12 883 13 582 15 095
Nettoareal somatikk 33 762 37 373 38 371
Bruttoareal somatikk (b/n faktor 2,0) 67 523 74 745 76 742
Nettoareal psykiatri 2 459 2 831 3 621
Bruttoareal psykiatri (b/n faktor 1,8) 4 425 5 095 6 518
Samlet nettoareal 36 220 40 203 41 992
Samlet bruttoareal 71 949 79 841 83 260

Konseptfase 2040 Utviklingsplan 2040Konseptfase 2020Arealberegning for Haugesund sjukehus 2020 og 
2040
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Det samlede netto arealbehovet utgjør på dette grunnlaget ca. 34.000 kvm. for somatikk i 2020 økende til ca. 
37.000 kvm. i 2040. Dette er litt lavere end nettoarealet i utviklingsplanen for 2040. En av årsakene er et 
redusert antall senger i konseptfasen.   

For psykisk helsevern utgjør det samlede nettoareal i 2020 ca. 2.500 kvm. Arealbehovet øker til ca. 2.900 
kvm. 2040. Dette er mindre enn arealet fra utviklingsplanen, da psykisk helsevern i utviklingsplanen var 
vurdert som en selvstendig enhet, og dermed tildelt egne støttefunksjoner innenfor alle serviceområder. Her 
er det forutsatt at psykisk helsevern er integrert i det somatiske sjukehuset, og dermed deler 
servicefunksjoner med somatikken. Arealet til psykisk helsevern her dekker således alene de psykiatriske 
funksjoner inkl. direkte støttefunksjoner.  

Nettoarealene omregnes til et bruttoareal som inkluderer alle trafikk-, teknikk- og konstruksjonsarealer med 
en brutto/netto faktor på 2,0 for somatikk og 1,8 for psykisk helsevern. Også bruttoarealene er litt lavere enn 
utviklingsplanen 2040.   

Arealbehovet som beregnet her er et teoretisk arealbehov, hvis sykehuset skulle bygges på nytt. Realiteten 
er at en del av det nåværende sjukehus skal videreføres – evt. i en endret form – supplert med nybygg.  

6.4 Alternative bygningsmessige modeller og virksomhetsmodeller 
Både utviklingsplan og idéfase viste behov for økt areal til Haugesund sjukehus samtidig med at en del 
sentrale bygg er i dårlig stand (røde bygg). HFP dokumenterer et økt arealbehov til sykehuset, og foruten 
nullalternativet er det utredet to alternative utbyggingsmuligheter:   

• Ny Vestblokk, videre utbygging mot nord (Vest-alternativet) 
• Ny Nordblokk, etappevis utbygging (Nord-alternativet) 

 
Begge nybyggalternativene innebærer utbygging mot Nord hvor dagens bygninger for psykisk helsevern er 
lokalisert. Dette innebærer at funksjonene til psykisk helsevern må etableres på nytt i begge nybygg 
alternativer.  

Disse forutsetningene samt de økonomiske rammer for prosjektet gir de overordnede føringer for 
utbyggingsalternativene, idet nye bygg for psykisk helsevern kan vente til annet byggetrinn i Vest-
alternativet, hvorimot Nord-alternativet nødvendiggjør at det finnes «nye» løsninger til psykisk helsevern i 
første byggetrinn.  

Føringer for utvikling av nybygg alternativene er: 

• Den økonomiske totalrammen 
• Framtidig arealbehov per 2040 for å sikre framtidsrettet løsning 
• Fokus på funksjoner i «de røde bygg» 
• Sikre gode løsninger til psykisk helsevern i perioden 
• Sikre god logistikk, nærhetsbehov og pasientforløp og dermed rasjonell drift 
• Hensyn til prinsipielle føringer (virksomhetsmodeller) 

 

Helseforetaket sin økonomiske bæreevne har vært førende for utarbeidelse av de ulike scenarier og 
funksjoner i nytt og eksisterende bygg.  

Videre er det fra administrerende direktør gitt føring om at en må sikre forsvarlig midlertidig løsning for 
psykisk helsevern, og at utgifter til dette også må tas med innenfor den totale rammen. For Vest scenariene 
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kan psykiatrien integreres i det somatiske sykehus og det er ikke behov for gjenhusing. For Nord scenariene 
er det behov for en midlertidig løsning og renovering av nye lokaler, kostnader som må avsettes i første 
byggetrinn.  

Det som ellers skiller scenarier mot vest og nord, er høyere utgifter til nyetablering av parkeringsplasser ved 
byggetrinn 2 mot nord. Til alle scenarier er det lagt inn kostnader til støttefunksjoner nybygg, utomhus 
kostnader, tillegg for infrastruktur, midlertidige løsninger og tiltak i eksisterende anlegg. På bakgrunn av dette 
er det oppstilt en tentativ økonomisk ramme for nybygg og ombygging mot vest og nord.  

Ulike prosjektgrupper har i HFP prosessen jobbet med virksomhetsmodeller og organisering, og har 
utarbeidet sentrale prinsipielle føringer og veivalg mht. framtidige driftsmodeller:  

• Klinisk sentermodell 
• Sengetun modell 
• Intensiv og intermediær 
• Operasjon og dagkirurgi 
• Kontorer, møterom og undervisningsrom 
• Sengevasksentral 

 

De prinsipielle føringene er til dels av betydning for utforming av alternativene, for eksempel den kliniske 
sentermodell, hvor senger, poliklinikk og dagområde knyttet til en klinisk avdeling er samlokalisert. Andre er 
mer av betydning for det videre arbeid, for eksempel sengetun modellen.  

Utvikling av scenarier bygger også på utarbeidet nærhetsanalyser. Det har vært sentralt å utvikle en 
framtidig bygningsmasse og funksjonsfordeling som sikrer gode pasientforløp, logistikk og mulighet for 
samdrift.  

I arbeidet med HFP har en hatt en prosess på mulige scenarier/virksomhetsmodeller med involvering av alle 
prosjektdeltakerne for innspill. Det ble utredet til sammen 6 ulike scenarier, knyttet opp mot 
utbyggingsalternativ mot nord og mot vest. Hvert scenario ble kvalitetssikret mht. de tilgjengelige 
økonomiske rammer. 

På grunnlag av dette ble de 6 scenarier for utbygging mot vest og nord deretter drøftet i et større forum i 
form av en innspillsamling, hvor medarbeidere i sjukehuset fikk til oppgave å beskrive fordeler og ulemper 
ved de 6 scenerier. Disse innspill ble deretter bearbeidet i prosjektgruppen og forankret i styringsgruppen, og 
de 6 scenarier ble innsnevret til to alternativer for utbygging mot nord henholdsvis vest.  

Prosjektgruppene har samlet seg om at følgende må tilstrebes:  

• Flytte akuttsøylen først (akuttmottak, skadepoliklinikk, AMK, operasjon, helikopterdekket) 
• Integrert modell somatikk og psykisk helsevern 
• Laboratorier (inkl. patologi) i første byggetrinn 
• Føde, barsel og gynekologi (ekskl. fertilitetsbehandling) må være samlet/ha gode forbindelser 

 
Kommentar: Føde, barsel og gynekologi viste seg i skisseprosjektfasen ikke mulig å samle i nybygg i første 
byggetrinn. Etter byggetrinn 1 er føde etablert i nybygg med god forbindelse til barsel og gynekologi i 
eksisterende bygg. Samling av alle funksjonene oppnås i byggetrinn 2. 
 
Dessuten bør følgende tilstrebes:   

• Tømme mest mulig hele bygg 
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• Tømme Syd blokken og Øst blokken 
• Bygge mest mulig om i Midt blokken 
• Bygge minst mulig om i Vestblokken 
• Lukke alle tilstandsgrad 3 bygg 

 
På bakgrunn av premisser og innspill er det utviklet to alternative utbyggingsløsninger: Vest-alternativet og 
Nord-alternativet.  

Den vesentligste forskjell på de to alternativene er at det bygges flere somatiske funksjoner i første 
byggetrinn i Vest-alternativet, da det ikke skal benyttes kostnader til gjenhusing av psykisk helsevern. Begge 
alternativer suppleres med varierende grad av rokader og ombygging i eksisterende bygninger. For begge 
alternativer er det vurdert mulig å rive gammel øst blokk.  

6.5 Spesiel le dimensjonerende forutsetninger for hvert alternativ 
HFP fokuserer på tre alternativer: 

• Nullalternativet  
• Ny Vestblokk, videre utbygging mot nord 
• Ny Nordblokk, etappevis utbygging 

 

For alle alternativene tas utgangspunkt i det samlede nåværende areal, som er vurdert til ca. 57.000 kvm 
brutto ekskl. BUP, DPS, garasje, barnehage og ambulansestasjon. 57.000 kvm svarer det areal som ble 
anvendt i Utviklingsplanen 

For de to bygg som det forutsettes å rive i de to nybygg alternativer, psykiatri bygget og øst blokken 
forutsettes følgende bruttoareal 

• Psykiatri bygget: 6.000 kvm 
• Øst blokken: 4.000 kvm 

Dermed blir arealet i de eksisterende bygg 47.000 kvm når psykiatrien og øst blokken er revet.  

For å kunne oppstille alternativene og beregne nybygg arealet og et foreløpig prisoverslag for utbyggingen er 
det oppstillet noen forutsetninger for den økonomiske ramme for nybygg alternativene med hensyn til 

• Utgifter i forbindelse med riving av psykiatri bygget og gjenhusing av psykisk helsevern inkl. utgifter 
til renovering av de leiede lokalene 

• Utgifter til etablering av støttefunksjoner til nybygg (garderober, renhold og transport) 
• Utgifter til parkeringsplasser 
• Utgifter til riving av Østblokken 
• Utgifter til utomhus, infrastruktur, midlertidige løsninger og tiltak eksisterende anlegg 

 

De enkelte utgifter er oppgjort skjønnsmessig som samlede utgifter for hele utbyggingen. Deretter er hver 
utgiftstype fordelt på byggetrinn 1 og byggetrinn 2. På dette grunnlaget er det beregnet noen økonomiske 
rammeforutsettinger for Vest-alternativet og Nord-alternativet. 

Videre er det foretatt noen forutsetninger for beregning av areal og pris for alternativene:  

• Arealbehovet til nybygg 
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• Kvm. priser til nybygg 
 

Arealbehovet til nybygg svarer som hovedregel til arealbehov 2040 i henhold til kapasitets- og 
arealberegningen i HFP. Det er valgt 2040 som utgangspunkt for sikre en framtidsrettet løsning. 
Arealberegningen for 2040 er vist konseptrapportens vedlegg 1, HFP, vedlegg 3.   

Kvm prisene for nybygg er erfaringsbaserte (se nærmere omtale under kapittel om økonomiske analyser). 
Nybygg alternativene har konsekvenser for det eksisterende sykehus, og i de økonomiske overslag er det 
dessuten tatt hensyn til:  

• Utgifter til interne rokader  
• Utgifter til arealutvidelse av visse funksjoner 
• Total renovering av 5 etasjer i Midtblokken (ca. 8.000 kvm) 

 
I konseptrapportens vedlegg 1, HFP`s kapittel 8 er det en mer detaljert beskrivelse av 
beregningsforutsetningene for nybygg alternativene.  

6.6 Arealberegninger per alternativ 
I det etterfølgende beskrives de tre alternativer med hensyn til innhold og arealer som de fremstår i HFP. 
Som anført i innledningen til dette kapittel er alternativene etterfølgende bearbeidet i skisseprosjektfasen 
med mer detaljerte økonomiske analyser, hvilket har ført til justeringer i alternativene. Endringene i forhold til 
HFP er beskrevet i avsnitt 9.1. Beskrivelsen nedenfor svarer til HFP.   

6.6.1 Nullalternativet  
I nullalternativet videreføres dagens drift i Haugesund sjukehus, med en oppgradering av den nåværende 
bygningsmasse til dagens standard.  

Med nullalternativet har Haugesund sjukehus 57.000 kvm brutto til somatikk og psykiatri. I 2040 vil det være 
behov for ca. 80.000 kvm brutto, dvs. at det er behov for ytterligere 23.000 kvm brutto for å kunne håndtere 
fremtidens aktivitet med moderne standard.  

Kommentar: For ytterligere nyansering av dette ift videre bruk av eksisterende bygg, se nærmere omtale av 
0-alternativet under kapittel 11 med sammendrag av skisseprosjektrapporten. 

6.6.2 Nybygg alternativene 
På bakgrunn av premisser og innspill er funksjonene som bygges nytt i Vest-alternativet følgende:  

• Akuttsøyle (akuttmottak, skadepoliklinikk, AMK, operasjon) og observasjonspost 
• Intensiv og oppvåking 
• Dagkirurgi inkl. dagplasser og oppvåking 
• Laboratorier  
• Gynekologi/føde/barsel (ekskl. fertilitet) 
• Noen kliniske avdelinger (senger, poliklinikk, dagbehandling) 
• Noen funksjoner innen psykisk helsevern 

 

Funksjonene som bygges nytt i Nord-alternativet er følgende:  
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• Akuttsøyle (akuttmottak, skadepoliklinikk, AMK, operasjon) og observasjonspost 
• Dagkirurgi inkl. dagplasser og oppvåking 
• Laboratorier  
• Gynekologi/føde/barsel (ekskl. fertilitet) 
• Noen kliniske avdelinger (senger, poliklinikk, dagbehandling) 
• Noen funksjoner innen psykisk helsevern 

 

For eksisterende bygg betyr dette bl.a., at Midtblokken renoveres og benyttes til f.eks. forskning, 
terapeutavdeling, kontor, møterom og undervisning samt apotekerlokaler. Psykiatribygg og gamle Østblokk 
rives.  

6.6.3 Arealbalanse for de tre alternativer 
For å få et overblikk over arealkonsekvensene for det samlede sykehuset med de tre alternativene belyses 
følgende:  

• Nåværende areal i eksisterende bygg 
• Bygg som rives 
• Resulterende areal i eksisterende bygg etter 2. byggetrinn 
• Nybygg areal etter 2. byggetrinn 
• Samlet areal etter 2. byggetrinn 

 
Dette er oppsummert i tabellen nedenfor. 

Tabell 16 Arealbalanse for alle alternativer i brutto kvm 

 

Med Nullalternativet vil det bli en større arealmangel ved sykehuset, som det må forutses vil gi driftsmessige 
vanskeligheter og dårligere kvalitet for pasienter og personal. I HFP er det lagt til grunn et teoretisk behov for 
areal dersom hele sykehuset skulle bygges nytt. Det vil for 0 alternativet ikke være riktig å ta utgangspunkt i 
dette teoretiske areal. I skisseprosjektbeskrivelsen er det for 0-alternativet i 2040 perspektiv derfor beskrevet 
to tilnærminger ift behov for nybygg:  

1. Den teoretiske arealforskjellen mellom dagens areal og nytt areal med nybyggstandard ca. 24.000 
kvm) 

2. Den teoretiske forskjellen mellom dagens areal og 2040 basert på videreføring av dagens 
arealstandard (8000 kvm). 

Arealbalanse Null-
alternativet

Vest - 
alternativet

Nord - 
alternativet

Samlet bruttoareal i eksisterende bygg 57 000 57 000 57 000
Rive Psykiatri bygg -6 000 -6 000
Rive Øst blokk -4 000 -4 000
Resterende areal i eksisterende bygg 57 000 47 000 47 000
Nybygg areal 31 300 28 800
Støttefunksjoner til nybygg 1 000 1 000
Samlet areal nybygg 32 300 29 800
Samlet bruttoareal etter byggetrinn 2 57 000 79 300 76 800
Arealbehov 79 800 79 800 79 800
Manglende areal 22 800 500 3 000
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Realiteten vil ligge et sted mellom disse to ytterpunktene. Nybyggbehovet er vurdert ut ifra at de arealene 
som planlegges tømt i 2040 i tiltaksalternativene (Øst-blokk, Syd-blokk, T-blokk og vaskeri) som utgjør ca. 
14.500 kvm, ikke tømmes, men underkastes tung ombygging. Da blir gjenstående nybyggbehov ca. 15.500 
kvm. (Se nærmere om dette i omtale av 0-alternativet i kapittel 11 med sammendrag av 
skisseprosjektrapporten). 

Av de to nybyggalternativene oppnås størst nybyggareal med Vest-alternativet, som inneholder 2.500 kvm 
mer nybygg enn Nord-alternativet. Begge nybygg alternativer vil likevel kunne oppfylle sykehuset sitt 
arealbehov på lengere sikt, og dermed gi en framtidsrettet løsning. 

I konseptrapportens vedlegg 1, HFP`s kapittel 8 er det en mer detaljert beskrivelse av arealene for de to 
nybygg alternativene.  

Kommentar: Etter at HFP var ferdigstilt ble det i skisseprosjektfasen foretatt en mer detaljert kostnadskalkyle. 
Arealet i de ulike alternativ ble da justert ned for å sikre at prosjektet holdes innenfor Helseforetakets 
økonomiske bæreevne. Det ble også foretatt justeringer for anvendelsen av eksisterende bygg, for eksempel 
rives Øst blokk ikke. Nybygg alternativene i tabell 14 er således justert på flere punkter i skisseprosjektfasen. 
Skisseprosjektets nybygg arealer framgår av tabell 23 og 24 i kapitel 11.  

Etter usikkerhetsanalysen viste det seg imidlertid, at nord-alternativet fortsatt ikke var innenfor økonomisk 
bæreevne. Ytterligere og nødvendig reduksjon av areal på dette alternativet er ikke foretatt, dette må gjøres i 
forprosjektfasen dersom nord-alternativet velges.  
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7 SAMMENDRAG AV HOVEDPROGRAM UTSTYR – HPU  

Hovedprogram utstyr (HPU) er basert på arealene i hovedfunksjonsprogrammet (HFP) og de funksjoner som 
er beskrevet der. HPU er videre en del av den samlede konseptrapporten for nyrenovert og/eller tilbygg på 
Haugesund sjukehus. Programmet beskriver brutto- og netto utstyrsbehov for et renovert og/eller tilbygd 
sykehus, utstyrsbehov relatert til beskrevne funksjoner i HFP samt planprosess videre. 

Studier fra OECD og EU konkluderer med at helsekostnadene sin andel av BNP i Norge vil øke i de 
kommende tiårene. Det betyr at helsekostnadene forventes å øke relativt sett mer enn BNP. Den medisinsk-
tekniske utviklingen vil stå bak 80-85 prosent av veksten i helsekostnader, mens den demografiske 
utviklingen vil stå bak 15-20 prosent19. Den raske utviklingen innen undersøkelse- og behandlingsmetoder 
og utviklingen innen IT-teknologi samt medisinsk teknikk er med på å forklare at man kan forvente at 
utstyrskostnadene i sykehus fremover vil utgjøre en større andel av bygg kostnadene enn tidligere. De 
høyeste kostnadene for Bygg Haugesund 2020 er naturlig nok relatert til de mest teknisk komplekse arealer 
som operasjon, intervensjon og laboratorier. 

Kostnadsoverslaget for utstyr i et nyrenovert og/eller tilbygg sykehus i Haugesund beløper seg til i overkant 
av 200 mill. kroner netto. Alternativene 0, 1 og 2 med renovering og/eller tilbygg er kalkulert, og viser minste 
nødvendige investering i utstyr dersom man velger en trinnvis utbygging, avhengig av utbyggingsløsning. 
Netto kostnadsoverslag for alternativene som er utredet kan dermed oppsummeres slik, jf. tabellen nedenfor: 

• Alternativ 0 – med en nødvendig netto utvidelse på ca. 11 400 kvm netto 233 mill. kr 
• Alternativ Vest - 225 mill. kr 
• Alternativ Nord – 210 mill. kr 

 
Tabell 17 Brutto- og nettokostnadsoverslag brukerutstyr 

  
 
Alternativ 0 Alternativ Vest Alternativ Nord 

Brutto utstyrskostnad eks. mva (før gjenbruk) 215 664 000 208 605 000 193 957 000 

Gjenbruk av eksisterende utstyr 30% -46 213 714 -44 701 071  -41 562 214 

Netto utstyrskostnad eks. mva (etter gjenbruk) =169 450 286 =163 903 929 =152 394 786 

Administrasjon (10% av netto utstyrskostnad) +16 945 029 +16 390 393 +15 239 479 

Netto kostnadsoverslag ekskl. mva. =186 395 314 =180 294 321 =167 634 264 

25% merverdiavgift +46 598 829 +45 073 580 +41 908 566 

Netto kostnadsoverslag inkl. mva. ≈233 000 000 ≈225 368 000 ≈209 543 000 

                                                      

 
19 Medisinsk teknisk utvikling og helsekostnader. En gjennomgang av aktuell kunnskap, Desember 2013, IS 2142, Helsedirektoratet 
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Nyinnkjøpsandel 46 598 829 59 601 429 55 416 286 

Grunnlag for gjenbruk 149 003 571 149 003 571 138 540 714 

 

Tabellen viser nettokostnadsoverslag for brukerutstyr og omfatter MTU, GRU, INV og IKT 

 «Brutto utstyrskostnad» er hentet fra tabell E i vedlegg 2 HPU. 

«Gjenbruk av eksisterende utstyr» baserer seg på «grunnlag for gjenbruk». «Grunnlag for gjenbruk» er lavere 
enn brutto utstyrskostnad da nytt sykehus er 40% større, enn eksisterende. Det er kun utstyr fra eksisterende 
som kan være med i beregningsgrunnlaget gjenbruk. 

«Nyinnkjøpsandel» referer til den delen som må kjøpes nytt pga. sykehusets utvidelse (40%). 

Hovedprogram utstyr datert 2. desember 2015 er vedlagt konseptrapporten i vedlegg 2, og beskriver 
utstyrsmessige behov knyttet til de tre alternativene. 
 
Kommentar: Jf. HPU kap. 8.7, vurdering av usikkerhet: Den usikkerheten som ligger i en kalkyle på så 
overordnet nivå som det blir i HPU, synliggjøres gjennom senere usikkerhetsanalyse, og medtas ikke i netto 
kostnadsforslag. 
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8 SAMMENDRAG OVERORDNET TEKNISK PROGRAM – OTP 

Formålet med overordnet teknisk program (OTP) er å etablere et programdokument som setter mål for 
bygninger og teknisk funksjonalitet som støttefunksjoner til all somatisk og medisinsk/klinisk virksomhet ved 
Haugesund sjukehus samt for inneklima og arbeidsmiljø. Programdokumentet skal være retningsgivende for 
alt arbeid med bygninger og teknikk i all videre prosjektering og bygging. OTP er derfor et dokument som 
ledelsen for sykehuset og prosjektet skal evaluere løpende for å kontrollere at målene oppnås. OTP er 
vedlegg 3 til konseptrapporten. 

I tillegg til bygningsmessige og tekniske funksjoner behandler OTP også de ytre forholdene som påvirker 
sykehusets funksjonalitet i form av trafikkløsninger, transport, ytre miljø og omgivelsenes forventninger til et 
godt bærekraftig sykehus. Haugesund sjukehus har en beliggenhet som legger store begrensninger i 
arealdisponering, tomt, ytre trafikkforhold og reguleringsmessige forhold er utfordrende i forhold funksjoner 
for sykehuset. Dette fremgår særlig tydelig i tilgjengelighet for akutt transporter, økonomi inngang, 
pasienttilkomst, parkeringsforhold osv. Det er følgelig satt krav til regulering og trafikkanalyser og et tett 
samarbeid med Haugesund kommune og Vegvesenet. 

OTP fanger også opp nye påvirkninger og anbefalinger fra nasjonale planer for helsebygg og bærekraftig 
utvikling. Spesielt gjelder dette rapport for «MiljØ og klimatiltak innen bygg og eiendomsforvaltningen i 
spesialisthelsetjenesten – Prosjektrapport II 2012» med revisjoner. Det gis særskilte målkrav for energi og 
miljø, alt i en bærekraftig kontekst.  

Det angis mål for hvordan prosjektet kan forholde seg til fleksibilitet, generalitet og elastisitet. Det angis at 
prosjektet skal utredes i forhold til standardiseirng og industrialering for om mulig å hente inn gevinster av 
disse tiltakene mht kostnad, byggetid og byggeprosess. Sykehusets forskjellige funksjonsområder stiller 
forskjellige krav til bygningsfysiske løsninger. Dette faktum beskrives og formuleres som målkrav til relevante 
områder. Særskilt gjelder dette mål for sykehusets overordnete tekniske organsering for å møte fortsatt drift 
for funksjonspområder selv om enkelte områder må underlegges stenging på grunn av smitteutbrudd og 
validering. 
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9 SAMMENDRAG DELFUNKSJONSPROGRAM – DFP  

Dette sammendraget oppsummerer hovedinnhold i DFP (delfunksjonsprogrammet) for sykehusutbygging 
ved Haugesund sjukehus, som følger konseptrapporten i vedlegg 4, DFP datert den 17. desember 2015. 
DFP er et ledd i konseptfasen for Haugesund sjukehus og beskriver framtidige oppgaver, nærhetsbehov og 
romprogram for de funksjoner som bygges nytt i de to nybygg alternativer, som er avgrenset i HFP: Vest-
alternativet og Nord-alternativet.  

Kapitlet er disponert som følger:  

• Avgrensning av alternativene og endringer i forhold til HFP 
• Rammer for delfunksjonsprogrammet 
• Tverrgående program/standardrom 
• Delfunksjonsprogram 
• Samlet kapasitet og areal 

 

9.1 Avgrensning av alternativene og endringer i forhold t i l HFP 
Det ble i HFP gitt en rekke forutsetninger for de to nybygg alternativene, hvor særlig de økonomiske 
rammene har vært styrende for utviklingen av alternativene.  
 
For utvikling av det funksjonelle innhold i et Vest-alternativ og et Nord-alternativ ble det i HFP-prosessen sett 
på et antall scenarier knyttet opp mot de to utbyggingsalternativer. I løpet av HFP prosessen ble disse 
innsnevret til to scenarier knyttet til hhv:  

• Vest-alternativet 
• Nord-alternativet 

 
Begge alternativer er basert på 2040 dimensjoneringen for å være framtidssikret. Det henvises til HFP for 
nærmere informasjon.  
 
De to nybygg alternativene fra HFP er bearbeidet videre i skisseprosjektfasen, hvor det også er foretatt mer 
detaljerte økonomiske vurderinger. Dette har ført til noen justeringer i nybygg alternativenes funksjonelle 
innhold samt omfang i areal. Noe areal i nybygg trinn 1 ble forskjøvet til byggetrinn 2. Det funksjonelle 
innhold som grunnlag for DFP er vist i tabellen herunder. Forskjellen på Vest- og Nord-alternativet er markert 
med kursiv. 
Etter usikkerhetsanalysen viste det seg i midlertidig at Nord-alternativet fortsatt ikke var innenfor økonomisk 
bæreevne. Ytterligere og nødvendig reduksjon av areal på dette alternativet er ikke foretatt, dette må gjøres i 
forprosjektfasen dersom Nord-alternativet velges.  
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Tabell 18 Nybygg alternativene 
Vest-alternativet Nord-alternativet 

 Akuttmottak, skadepoliklinikk, AMK 

Observasjonspost (25 plasser, ekskl. barn) 

 Akuttmottak, skadepoliklinikk, AMK 

Observasjonspost (30 plasser ekskl. barn) 

Operasjon inneliggende, fødestuer, dagkirurgi, kirurgiske 
dagplasser, oppvåking 

Intensiv/postoperativ oppvåking 

Operasjon inneliggende, fødestuer, dagkirurgi, kirurgiske 
dagplasser, oppvåking 

Sengeområder, poliklinikker somatikk  
   Ortopedisk kirurgi 
   Kar/thorax/plastikk/mammakirurgi 
   Kirurgisk gastroenterologi 
   Barsel/gynekologi (ekskl. fertilitetsbehandling)  
   Medisinsk gastroenterologi 
 
Hematologi/endokrinologi20 
Infeksjonsmedisin 

Sengeområder, poliklinikker somatikk 
   Ortopedisk kirurgi 
   Kar/thorax/plastikk/mammakirurgi 
   Kirurgisk gastroenterologi 
   Barsel/gynekologi (ekskl. fertilitetsbehandling)  
   Medisinsk gastroenterologi 

Geriatri 

Dagbehandling: Dialyse 

Medikamentell kreftbehandling (onkologi) 
Medisinsk dagbehandling for alle medisinske spesialiteter 
og nevrologi 
 

Dagbehandling: Dialyse  

Medisinsk dagbehandling for gastroenterologisk medisin) 

 

Sengeområde, poliklinikker psykisk helsevern 
   Akuttpsykiatri 
   Avrusning 
    
 

Sengeområde, poliklinikker psykisk helsevern 
   Akuttpsykiatri 
   Avrusning 
    
Alderspsykiatri (sengeområde, poliklinikk) 

Laboratoriemedisin Laboratoriemedisin 

Felles støttefunksjoner Felles støttefunksjoner 

 
I forhold til de alternativer som er beskrevet i HFP er det foretatt følgende justeringer:  

• Observasjonsposten var i HFP på 32 senger inkl. 2 senger til barn. De to senger til barn er nå 
overført til barneavdelingen. Dette gjelder både Vest-alternativet og Nord-alternativet 

• Medisinsk dagbehandling: Omfattede i HFP alene de dagplasser som er knyttet til spesialitetene i 
alternativet, dvs. at det var 2 plasser i Vest-alternativet imot 6 plasser i DFP. For Nord-alternativet 
ingen endringer 

• Psykisk helsevern: I HFP var det også forutsett rus senger og poliklinikk samt PPU/ECT poliklinikk i 
nybygg i begge alternativer. Disse funksjonene etableres nå i tilknytting til DPS og i eksisterende 
bygg.  

• 4 gastroenterologiske intermediære senger er endret til 4 normal senger i gastroenterologisk 
sengeområde. 

                                                      

 
20 Inklusiv onkologi 
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9.2 Rammer for delfunksjonsprogrammet 
Rammene for delfunksjonsprogrammeringen er i første rekke de kapasiteter og det nettoareal som er 
beregnet for hver funksjon som skal bygges nytt i de to alternativer. Utgangspunktet er kapasiteter og arealer 
som beregnet i HFP for 2040, og som vist i tabell herunder:  
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Tabell 19 Beregnete kapasiteter og nettoareal i nybygg alternativene 

 

Tabellen viser kapasiteter i form av senger, poliklinikker, dagplasser, operasjonsstuer m.fl. samt nettoarealet 
til de pågjeldende funksjoner. Tabellen over viser samlet begge byggetrinn og kun nybyggarealer. 

Antall 
enheter

Arealbehov 
kvm netto

Antall 
enheter

Arealbehov 
kvm netto

DFP 1 - Akuttfunksjoner
Akuttmottak 920 920
Observasjonspost 25 625 30 750
Kontorfunksjoner 88 88

Delsum 1 633 1 758
DFP 1 - Operasjon og intensiv
Operasjon, inneliggende 10 1 100 10 1 100
Intensiv 14 602
Postoperativ 16 272
Operasjon dagkirurgi 8 880 8 880
Postoperativ, dag 9 144 9 144
Kirurgiske dagplasser 16 240 16 240
Kontorfunksjoner 284 185

Delsum 3 522 2 549
DFP 1 - Fødestuer
Fødestuer 6 300 6 300
Senger observasjon føde 5 143
Kontorfunksjoner 22 22

Delsum 322 465
DFP 2 - Sengeområder, 
poliklinikk og dagbehandling
Sengeområde 117 3 372 102 2 943

Dagområde 34 650 16 315

Kontorfunksjoner 993 823
Delsum 5 966 4 902

DFP 3 - Laboratorier
Laboratoriemedisin 2 040 2 040
Kontorfunksjoner 256 256

Delsum 2 296 2 296
DFP 4 - Psykisk helsevern
Sengeområde 17 714 26 1 092
Skjermede senger 2 84 3 126
Kontorer og møterom 155 303

Delsum 953 1 521
Felles støttefunksjoner
Personaleservice 363 363

Ikke-medisinsk service 279 279
Delsum 642 642

Nettoareal i alt 15 334 14 132

24 820

Haugesund sjukehus 2040 Vest-alternativet 

28 950
Poliklinikker & kliniske 
spesiallaboratorier

Nord - alternativet 
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Dessuten vises den samlede nettoarealrammen for hver av de fire DFP grupper inkl. arealrammen for 
gruppens kontorfunksjoner. Den samlede nettoarealramme på 15.334 kvm er gjeldende for 
delfunksjonsprogrammeringen av Vest-alternativet og for Nord-alternativet gjelder en arealramme på ca. 
14.132 kvm netto. 

Det er forutsatt noen støttefunksjoner i nybygg til garderober og ikke-medisinsk service. Øvrige 
støttefunksjoner til for eksempel undervisning og forskning og overnattingsrom til personal er ikke inkludert i 
arealet. Disse funksjoner forutsettes etablert i eksisterende bygg.  

9.3 Tverrgående program/ standardrom 
Standardrom angir standardiserte romløsninger, og brukes som en mal og et rammeverk for en rom type på 
tvers av prosjektet. Hensikten med standardrommene er å sikre samme kvalitet og konsistens på like rom i 
prosjektet, og å effektivisere oppdatering av like rom i romfunksjonsprogram i neste fase. 

9.3.1 Pasientforløp, nærhet og logistikk 
På bakgrunn av argumenter framført i Sintef rapporten «Rengjøring av senger i sykehus – en kartlegging av 
ulike prinsipper» fra juli 2012, anbefaler prosjektgruppen å beholde denne sentraliserte sengevaskmodellen. 
Det vil være en god løsning å opprettholde dagens sengesentral og i tillegg bygge nytt sengelager i under 
etasje i nybygg med tilhørende bufferlager for senger. 

Det forutsettes at tøy til pasienter og personell leveres fra eksternt vaskeri. Det planlegges for eget depot til 
mellomlagring, nødlager og forsyning for tilfeldige behov. For personaltøy forventes returautomatordningen 
videreført.  

Dagens kjøkken ordning med matproduksjon i sentralkjøkkenet forutsettes videreført. Derfra videre 
distribueres maten i matvogner til pasientcafé som betjenes av kjøkkenpersonale. 

Varelevering fra sentrallager til avdelingene. Det legges til rette for «tomt-fult» - system. 

Dagens ordning knyttet til renhold videreføres. Renholderne er ansatt på sykehuset  

Vurderinger knyttet til kapasitets/ areal tilsier at det er formålstjenlig for Haugesund sjukehus å fortsette 
nåværende avfallshåndteringsordning hvor smitteavfall autoklaveres. 

9.3.2 Kontor, møterom og undervisning 
For disse funksjonene er det lagt noen prinsipielle forutsetninger til grunn. Kontorlandskap avgrenses til 
mindre funksjonelle enheter og bør utformes med «avlukke» slik at en demper mest mulig støy.  

Utgangspunkt er at alle har sin faste plass i kontorlandskapet. Definerte personalgrupper får egne 
kontorplasser. Det er en forutsetning at disse må kunne dele kontor om nødvendig. Det tilrettelegges for at 
overleger/LIS får egne kontorer, maksimalt 2 ansatte per kontor (LIS leger 4 per kontor). Det tilrettelegges for 
et antall behandlerkontorer. 

9.4 Delfunksjonsprogram 
I delfunksjonsprogrammet foreligger et romprogram for hver av de fire DFP grupper, som beskriver 
delfunksjonens samlede rom og areal.   

• DFP 1: Akuttfunksjoner, operasjon og intensiv, fødestuer 
• DFP 2: sengeområder, poliklinikk og dagbehandling 
• DFP 3: Laboratoriemedisin 
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• DFP 4: Psykisk helsevern 
 

Dessuten foreligger et romprogram for fellesfunksjonene. 

9.4.1 Akuttfunksjoner, operasjon og intensiv, fødestuer 
Akuttfunksjonene i nybygg omfatter, akuttmottak, skadepoliklinikk inkl. integrert kirurgisk akuttpoliklinikk, 
AMK, observasjonsposten, eksklusiv barn og kontorfunksjoner. De prehospitale funksjoner til ambulanser er 
ikke med i nybygg.   

Forskjellen på de to alternativene er at intensiv/oppvåking etableres i nybygg i Vest-alternativet men blir i 
eksisterende bygg i Nord-alternativet. Dette innebærer da også, at kontorfunksjoner relatert til intensiv og 
oppvåking blir i eksisterende bygg i Nord-alternativet. 

9.4.2 Sengeområder, poliklinikk og dagbehandling 
Forskjellen på alternativene er at sengeområder for hematologi/endokrinologi/infeksjonsmedisin etableres i 
nybygg i Vest-alternativet men blir i eksisterende bygg i Nord-alternativet. Geriatri etableres som nybygg i 
Nord-alternativet med blir i eksisterende bygg i Vest-alternativet. Medikamentell kreftbehandling etableres 
kun som nybygg i Vest-alternativet. Dialyse inngår i begge alternativer.  

9.4.3 Laboratoriemedisin  
Arealet til laboratoriene er like for begge nybygg alternativer. Arealet til laboratoriene er vurdert på bakgrunn 
av erfaringstall fra andre prosjekter og det nåværende areal. Det er lagt til en betydelig arealøking 
sammenlignet med i dag. Det er stort sett ingen kontorarealer i dagens laboratorier og korridorene benyttes i 
vid utstrekning som arbeidsareal. Det nåværende areal er oppgjort på grunnlag av en romdatabase og det 
framtidige nettoareal vurderes å være noe høyere enn det nåværende bruttoareal21.   

9.4.4 Psykisk helsevern  
I Vest-alternativet er det planlagt for akuttpsykiatri og avrusning i nybygg. I Nord-alternativet er det i tillegg 
planlagt for alderspsykiatri i nybygg. Andre funksjoner blir værende i eksisterende bygg eller flyttes til DPS’ 
ene. I Nord-alternativet er det lagt til grunn sambruk av flere funksjoner mellom geriatri og alderspsykiatri 
hvilket fremgår av romprogrammene. I Vest-alternativet rommes funksjonene innen psykisk helsevern i 
byggetrinn 1 og i eksisterende bygningsmasse. Også her er det lagt til grunn sambruk av flere funksjoner 
mellom geriatri og alderspsykiatri. 

9.5 Samlet kapasitet og areal  
Det er foretatt noe ytterligere arealjusteringer etter at arbeid i prosjektgruppene ble avsluttet som 
konsekvens av en koordinering mellom skisseprosjektet og DFP. Utviklingen av DFP og skisseprosjektet har 
foregått parallelt og tilegnet kunnskap i prosessen har ført til mindre justeringer for å sikre en måloppnåelse 
knyttet til HFP arealrammen og prosjektkostnad. Foretatte justeringer knytter seg i hovedsak til støtterom. 

Tabellen nedenfor viser sammenfattingen for hver av de fire DFP grupper samt for fellesfunksjonene HFP 
arealrammen og det programmerte areal i romprogrammene.  

                                                      

 
21 Referanser for HFP areal laboratoriemedisin er prosjekt DNV-Gødstrup. Referanser for DFP areal laboratoriemedisin er 
Østfoldsykehuset. 
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Tabell 20 Programmert areal i delfunksjonene sammenholdt med HFP arealrammen 

 

For Vest-alternativet svarer det programmerte areal til HFP rammen, og for Nord-alternativet er det 
programmert 146 kvm mindre enn HFP rammen.  Det kan på dette grunnlaget konkluderes at det 
programmerte areal i delfunksjonsprogrammene ligger innenfor HFP arealrammen for begge alternativer. 

Kommentar: Da en på dette tidspunktet i prosessen ble kjent med at usikkerhet knyttet til Nord-alternativet er 
større enn forventet (vurdert av Atkins) valgte en å ikke ta Nord-alternativet opp til HFP rammen. 

Resultatet av programmeringen i relasjon til kliniske kapasiteter er oppsummert for Vest,- og Nord- 
alternativet i de to tabellene nedenfor.  

Tabell 21 Vest-alternativet. Programmerte kliniske kapasiteter sammenholdt med HFP rammen 

 
Tabell 22 Nord-alternativet. Programmerte kliniske kapasiteter sammenholdt med HFP rammen 

 

De programmerte kapasiteter tilgodeser for alle områdene HFP rammeforutsetningen. Det er imidlertid for 
begge alternativer programmert noen flere undersøkelses-/behandlingsrom enn rammen, for å få til en bedre 
fleksibilitet.  

Delfunksjonsprogrammet datert 17. desember 2015 er vedlagt konseptrapporten i vedlegg 4.  

Vest Nord Vest Nord
DFP 1 5 478 4 772 5 476 4 688
DFP 2 5 966 4 902 6 100 5 036
DFP 3 2 296 2 296 2 295 2 291
DFP 4 953 1 521 821 1 330
Felles 642 642 642 642
Total 15 334 14 132 15 334 13 986

HFP ramme DFP arealArealer

Vest Normale 
senger

Obs akutt 
senger

Intensiv Dag-
plasser

U/B OP Oppv Fødestuer

DFP 1 25 14 16 15 18 25 6
DFP 2 117 34 39
DFP 3
DFP 4 19
Felles
Total 136 25 14 50 54 18 25 6
Ramme 136 25 14 50 36 18 25 6
Differanse 0 0 0 0 18 0 0 0

Nord Normale 
senger

Obs akutt 
senger

Intensiv Dag-
plasser

U/B OP Oppv Fødestuer

DFP 1 5 30 16 15 18 9 6
DFP 2 102 16 31
DFP 3
DFP 4 29
Felles
Total 136 30 0 32 46 18 9 6
Ramme 136 30 0 32 32 18 9 6
Differanse 0 0 0 0 14 0 0 0
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10 FØRENDE PRINSIPP; ORGANISASJONSUTVIKLING OG 
LOGISTIKK 

10.1 Førende prinsipper for virksomheten 
Det har i det innledende arbeidet med hovedfunksjonsprogram vært arbeidet med sentrale prinsipielle 
føringer og veivalg mht. framtidige driftsmodeller. Flere av prosjektgruppene har bidratt med innspill og de 
ulike prinsipper og modeller har vært behandlet i styringsgruppen og ved administrerende direktør. Disse 
føringene er lagt til grunn ved utarbeidelse av de ulike scenarier, og har dannet grunnlag for det videre 
arbeidet i DFP og en evt. videreføring til forprosjekt. 
 
De prinsipielle føringene vedrører:  

• Klinisk sentermodell (fullintegrert) 
• Sengetun modell 
• Intensiv og intermediær 
• Operasjon og dagkirurgi  
• Kontorer, møterom og undervisningsrom 
• Sengevasksentral 

Fullintegrert klinisk sentermodell («Haugesundsmodellen») 

Med klinisk sentermodell menes at alle funksjoner innen et fagområde (sengepost, poliklinikk og evt. 
dagbehandling) samlokaliseres. Ved Haugesund sjukehus har en de siste årene gradvis tilpasset drift og 
bruk av bygningsmasse på en slik måte at flere fagområder i dag driftes som klinisk sentermodell. Dette har 
vært gjort for å kunne ha en effektiv bruk av fagressursene, og da særlig legene. Som et alternativ til denne 
modellen er å ha større poliklinikk og dagbehandlingsområder samlet på tvers av fag, adskilt fra 
sengepostene. Haugesund sykehus har gode erfaringer mht. kvalitet og aktivitet ved å ha samlokaliserte 
funksjoner knyttet til samme pasientforløp, og ønsker derfor å bygge videre på disse erfaringene. 
 
Følgende fagområder som drifter etter klinisk sentermodell i dag er: 

• Lungemedisin, kardiologi, barn, nefrologi, hematologi/endokrinologi/infeksjonsmedisin, geriatri, 
nevrologi, gynekologi/føde 
 

Ny driftsmodell, den såkalte «Haugesundsmodellen», med fullintegrerte kliniske sentre innebærer at 
samlokaliseringen av sengepost, poliklinikk og dagkirurgi, også vil gå på tvers av somatikk og psykisk 
helsevern, og også innen medisin og kirurgi. I modellen har pasientens behov for tjenester knyttet til de store 
pasientforløp vært utgangspunkt for lokalisering av de ulike sykehusfunksjoner. Dette medfører en 
samlokalisering av tjenester uavhengig dagens organisering i de ulike klinikker. Som eks. kan nevnes klinisk 
senter med gastromedisin og gastrokirurgi, og klinisk senter for akutt somatikk og psykiatri. Funksjoner 
knyttet til psykisk helsevern vil samlokaliseres med de funksjoner som bidrar til sammenhengende 
pasientforløp og samhandling. Som eksempel kan nevnes samlokalisering akuttsomatikk og akuttpsykiatri, 
geriatri og alderspsykiatri, nevropsykologi og nevrologi samt tettere lokalisering somatikk og rus. Denne nye 
modellen vil bli fulgt tett med evaluering og følgeforskning blant annet i samarbeid med Sykehusbygg HF. 
 
Gevinster som ønskes oppnådd med ny modell er:  

• Bedre utnyttelse av ressurser på tvers mellom sengepost og poliklinikk 
• Større effektivitet  
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• Mindre avstander for legene 
• Raskere avklaringer og diagnostisering 
• Lettere å orientere seg for pasienter og pårørende 
• Større samarbeid mellom sengepost og poliklinikk 
• Bedre kompetanseutveksling og bedre bruk av felles personell 
• Felles forståelse for utfordringsbildet. 

Sengetun modell 

Utforming av sykehus og sengeområder har vært igjennom en utvikling som i hovedsak har gått i retning av 
økning i areal og rom for støttefunksjoner og reduksjon i antall pasienter per rom. Dette handler også om 
en-sengsrom og wc/dusj til hvert rom som har kommet til det siste tiåret i forbindelse med mange nye 
utbyggingsprosjekter både i Norge og internasjonalt. 
 
Sengeområder i sykehus har i alle år har vært arena for utvikling av ulike løsninger for utforming og design. 
Bakgrunn for utforming av sengeområdene har vært reduksjon av smitterisiko og personvern ved at man 
gikk fra saler til flersengsrom og en-sengsrom. I tillegg har det vært fokus på bemanning i forhold til antall 
pasienter per sengeområde samt utforming som bidrar til god logistikk og reduksjon av gangavstander.  
 
Sammenheng mellom virksomhet og bygg er i sengeområdene tydeligere enn mange andre områder i 
sykehus, fordi det er en høy kostnad forbundet med døgnkontinuerlig bemanning, som skal ivareta de 
pasientene som er de sykeste og mest sårbare (Sintef rapport 22564). 
Sengetun som begrep ble første gang lansert i forbindelse med planlegging av nytt universitetssykehus i 
Trondheim, St. Olavs Hospital. I rapporten «Sengetun – en del av et sengeområde. Utforming og 
organisering av sengeområder i nye RiT med fokus på bemanning» står det:» I RIT 2000 er det valgt en 
modell der det beste fra sirkelformede- og korridorløsninger er kombinert. Byggesteinene er sengetun».  
Byggesteinene/sengetunene har støtterom integrert mellom seg, forsyning og personell midt i og adderes 
opp til større organisatoriske enheter, sengeområder. Sengetunet består av en arbeidsstasjon, inkludert 
nærlager, sju sengerom, bad og ett isolat. I mellom sengetunene ligger tilhørende støtterom: 
Kjøkken/spiserom og oppholdsrom for pasienter, medisinrom, tverrfaglige skriveplasser, skylle- og 
avfallsrom, pauserom og undersøkelses-/ behandlingsrom. Et sengeområde består av flere sengetun. 
 
Prosjektgruppen «Sengepost-poliklinikk-dagbehandling» og prosjektgruppe «psykisk helsevern» har gitt råd 
om at modell for sengetun blir brukt som førende modell. Gruppen anbefaler at hvert tun består av 8-10 
senger, og at 2 helst 3 sengetun samlet til et sengeområde synes å være den beste løsningen.  
Gruppen fremhever at sengetuna må ha sammenhengende areal dvs. at sengetun som hører sammen ligger 
på linje og med siktlinje mellom vaktrommene. Videre har gruppen lagt til grunn for sitt råd noen 
forutsetninger for at sengetun modellen skal fungere både innenfor somatikk og psykisk helsevern 
(delrapport prosjektgruppe sengepost-poliklinikk-dagbehandling og delrapport psykisk helsevern). 
 
Gevinster en ønsker å oppnå med sengetun er: 

• Øke mulighet for overvåking av pasienter som har overvåkingsbehov 
• Øke direkte pasientrelatert arbeid for pleiepersonell ved å redusere gangavstander 
• Redusere risiko for uønskede hendelser 
• Øke trygghet for pasientene med nærhet til pleiepersonell 
• Redusere barrierer mellom pasienter og personalet 
• Øke fleksibilitet i utnyttelse av sengekapasitet 

 
Prosjektgruppene har også belyst fordeler og ulemper ved en-to-flersengsrom. Ved Psykisk helsevern er det 
kun aktuelt med ensengsrom. Konklusjonen fra prosjektgruppen innen somatikk «Sengepost-poliklinikk-
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dagbehandling» er at en som bærende modell går for enerom, men at det også må væra noen to-roms eller 
enerom som kan omgjøres til to-roms ved hvert sengeområde. I enkelte fag kan det være aktuelt med fler-
sengs rom, blant annet for effektiv observasjon av flere pasienter. Pleieresurs kan være begrensende for 
enerom. 

Intensiv og intermediær 

En intensivenhet er en geografisk avgrenset enhet (avsnitt) i sykehuset som er bemannet av spesialutdannet 
personale, organisert som en multi disiplinær enhet, og teknisk utstyrt til å behandle pasienter med svikt i ett 
eller flere organsystemer, hvorav respirasjonssvikt er den vanligste. Derfor er respiratorbehandlingen sentral 
i forhold til organisering og bemanning. 
Intensivenheter vil i varierende grad også behandle intermediærpasienter, dvs. pasienter som ikke er 
respiratorkrevende eller krever andre intensivmedisinske tiltak. 
En generell intensivenhet behandler pasienter med organsvikt i ett eller flere organsystemer, uavhengig av 
moderavdeling eller grunnlidelse. 
 
En intermediærenhet kan behandle pasienter med organsvikt i ett organsystem, for eksempel en 
hjerteovervåkingsavdeling eller en lungeenhet for maske-ventilasjon (Non-invasiv ventilasjon; NIV). Enheten 
kan tilby bedre og mer avansert overvåking, pleie og behandling enn en vanlig sengeavdeling men lavere 
enn en intensivenhet. Enheten kan tjene som observasjonspost for pasienter med akutte, alvorlige tilstander. 
Slike enheter kan også lette utskrivning og sikre oppfølging av intensivpasienter før de overføres til 
rehabilitering eller sengepost. Den viktigste forskjellen i forhold til en intensivenhet er at en intermediærenhet 
ikke tilbyr endotrakeal intubasjon og respiratorbehandling, men f.eks. kan tilby NIV (delrapport «Operasjon-
dagkirurgi-intensiv»). 
Haugesund Sykehus har en Generell Intensivavdeling og en Medisinsk intensiv som egentlig er en 
intermediæravdeling.  
Prosjektgruppen «Operasjon-dagkirurgi-intensiv» har gitt råd om at Intensivavdelingen bør videre lokaliseres 
separat fra Medisinsk Intensiv, men avdelingene bør være lokalisert i nær tilknytning til hverandre. Gruppen 
anbefaler å endre navn på «Medisinsk Intensiv», til Medisinsk Intermediær Overvåkning (MIO) i tråd med 
definisjonene.  
Gruppen anbefaler videre at det etableres en respiratorisk overvåkingsenhet med non-invasiv ventilasjons-
støtte (NIV), inne i «Medisinsk Intensiv». Denne enheten skal organiseres og brukes i samarbeid mellom 
Medisinsk intensiv og lungeseksjonen. 
Gruppen anbefaler også at en tilstreber å skille oppvåkningsavdelingen (oppvåkning knyttet til 
Sentraloperasjon) fra intensivavdelingen i egne lokaler med nær tilknytning til Sentraloperasjon og 
Intensivavdeling, og med mulighet for rotasjon av personale mellom Intensivavdelingen og Sentraloperasjon. 

Operasjon og dagkirurgi 

Prosjektgruppen «Operasjon-dagkirurgi-intensiv») har gitt råd med tanke på prinsipielle føringer knyttet til 
operasjonsvirksomheten ved Haugesund sjukehus. Prosjektgruppen anbefaler som et hovedprinsipp at 
planlagt aktivitet bør i mest mulig grad skje separat fra øyeblikkelig hjelp-inngrep. Med hensyn til lokalisering 
og behov for nærhet mener prosjektgruppen at Dagkirurgen og Sentraloperasjonsavdelingen fortsatt bør 
være fysisk adskilt i separate avdelinger med fast personell i hver enhet.  
Det er en fordel at disse enhetene er lokalisert i nærheten av hverandre, men trenger for eksempel ikke å 
være lokalisert i samme etasje. Kirurgisk sengepost trenger heller ikke være lokalisert i samme etasje som 
Dagkirurgien eller Sentraloperasjon. Det ønskes å etablere et preoperativt mottak for å forberede planlagte 
inngrep i tilknytning til Sentraloperasjon. Videre ønskes opprettet en anestesipoliklinikk. 
 
Prosjektgruppen mener at oppdeling av dagkirurgi etter fagområde på separate steder er mer 
ressurskrevende enn å holde den samlet i en litt større avdeling. Desentralisering av dagkirurgi er aktuelt for 
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fagområder og inngrep som krever lite anestesiressurser (for eksempel øye: katarakt og glaukomoperasjoner 
i lokalanestesi, og ØNH: lokale inngrep.) Hvorvidt ØNH-dagkirurgi og tannbehandling i generell anestesi skal 
videreføres i ØNH-østblokken bør vurderes i forhold til optimal personalressurs-utnyttelse og fysisk avstand 
til annen anestesiologisk drift. Prosjektgruppen anbefaler at all dagkirurgi som trenger mer enn lokalanestesi 
samles i en enhet (se delrapport «Operasjon-dagkirurgi-intensiv»). 

Kontorfunksjoner og undervisning  

Prosjektgruppen» Kontor, møterom, undervisning» har gitt sine råd med tanke på prinsipielle føringer knyttet 
til bruk av kontor og kontorlandskap, møterom og undervisningsrom. Prosjektgruppen anbefaler følgende: 
 
Prinsipielle avklaringer knyttet til kontorlandskap 

• Kontorlandskap må avgrenses til mindre funksjonelle enheter – det vil si personell som jobber med 
samme saksområde og som kan dele informasjon uten at en bryter taushetsplikten. 

• Kontorlandskap bør utformes med «avlukke» slik at en demper mest mulig støy.   Det bør være stille 
soner slik at en har områder med mest mulig arbeidsro. 

• Der bør være møterom i tilknytning til kontorlandskap, som kan benyttes til møter/samtaler for de 
som arbeider i kontorlandskapet.   

• Utgangspunkt er at alle har sin faste plass i kontorlandskapet. Det bør legges opp med tekniske 
løsninger som bærbar pc, hodetelefon mv.   

 
Prinsipielle avklaringer knyttet til egne kontorarbeidsplasser (må kunne dele kontor om nødvendig) 

• Ledere (alle nivå) med personalansvar, administrasjon, stabsfunksjoner, økonomi, personell som 
jobber med FoU, pasientombud, prestetjeneste, tillitsvalgte, og HR 

• Verneombud/tillitsvalgte (foretaksnivå) og HR kan ha behov for kontor 
• Verneombud/tillitsvalgte kan også ha behov for kontorarbeidsplass knyttet til egen klinikk/avdeling. 

Dette kan være disponible møterom i klinikken (avdelingen) 
• Øvrige overleger/LIS skal også ha egne kontor, maksimalt 2 ansatte pr kontor  
• Det kan være andre yrkesgrupper (innen behandlingskjeden) som kan ha behov for eget kontor (for 

eksempel behandlere som bruker kontor til pasientkonsultasjoner) 
 
Prinsipielle avklaringer knyttet til undervisningsrom 
Undervisningsrom er rom som er tilrettelagt for undervisning slik som auditorium, simulatorrom, 
ferdighetsrom, IT-undervisningsrom, og har nødvendig utstyr. 

• Universell utforming 
• Tilgjengelig utstyr for telekommunikasjon 
• Undervisningsrom bør i størst mulig grad samles slik at en kan benytte felles fasiliteter, som toaletter 

osv.     
• Rommene bør være i ulik størrelse. Ønske om et mindre auditorium som et supplement til det store 

(for om lag 40 stk.)   
• Noen møterom må kunne benyttes som grupperom 
• Bør være mulig med matservering – kunne innta måltider i området hvor en har undervisning. Dette 

innebærer ikke egen kantine 
• Det bør være rom ved seksjonene som kan benyttes til undervisning. Dette kan være flerbruksrom, 

både for undervisning og møtevirksomhet 
 
Prinsipielle avklaringer knyttet til møterom 

• Bør være egne møterom ved hver avdeling/seksjon.   
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• Møterommene bør bygges med fleksible romløsninger slik at de kan gjøres om til for eksempel 
undervisningsrom ved behov. 

• Møterom som skal benyttes av alle, både kliniske og administrative funksjoner skal være tilrettelagt 
med telekommunikasjonsutstyr for samhandling med andre lokasjoner, kommuner, 
samarbeidspartnere.  Ved møterom tilknyttet avdeling/seksjon bør det avklares behov for teknisk 
utstyr i henhold til funksjonalitet/behov 

• Det bør være tilgjengelige møterom kun reservert for administrative funksjoner, og som er lokalisert i 
nærheten av administrasjonen.  

• Det er stor etterspørsel et møterom og undervisningsrom, og disse bør økes. 
 

Konklusjon og anbefaling 
• Ved en evt. nybygging/restaurering som berører kontor/møterom/undervisningsrom, vil en 

legge som grunnleggende prinsipp prosjektgruppens anbefaling med følgende merknad fra 
tillitsvalgte: «legar i utdanning (LIS) kan vere fire personar som deler kontor, mens overlegar 
og legespesialistar kan vere max to« 

• I tillegg er det kommet følgende innspill fra fagdirektør:  
Forskerne har behov for skjerma arbeidsplasser. Har de skjerma arbeidsplasser i klinikk, vil det være 
mindre behov for kontorplasser i forskingslokala 
Blir kontorlandskap valgt som løsning i klinikk, må en ha flere skjerma arbeidsplasser i forskning. 
Blir kontorlandskap med skjerma arbeidsplasser valgt i forskning- vil det være større behov for små   
møterom i forsking.  

Sengevask 

Prosjektgruppen «sengepost/poliklinikk/dagbehandling» har utredet spørsmålet mht. sentralisert eller 
desentralisert sengevask. De har tatt utgangspunkt i den nylig utarbeida Sintef rapporten, samt egne 
erfaringer og kunnskap.  
 
Prinsipielle avklaringer: 

• Dagens sentraliserte sengevask fungerer godt. På bakgrunn av argumenter framført i rapporten, 
anbefaler prosjektgruppen å beholde denne sentraliserte modellen 

• Dersom kapasiteten ikke er stor nok i sentralt vaskeri kan en øke kapasiteten ved å innføre 
turnusarbeid med to skift daglig og arbeid i helger  

• En må også ta høyde for å etablere nok heiskapasitet i nybygget slik at en får en god logistikk  
• Ideelt sett bør sengesentralen plasseres i u. etasje i samme bygg der hovedtyngde av pasientrom er 

plassert.  Det bør i tillegg planlegges egen transport- og sengeheis for å slippe unødig venting på 
heis 

• Dersom sentral sengevask blir valgt for nybygg, kan det være en god løsning å opprettholde dagens 
sengesentral og i tillegg bygge en ny sengesentral i u. etasje i nybygg. Dette gir større sikkerhet og 
beredskap for å behandle smittesenger forskriftsmessig dersom en av autoklavene settes ut av drift. 

10.2 Framtidig drif t og organisering 
De nåværende funksjoner ved Haugesund sjukehus er omtalt i rapporten, og disse er beregnet til å være 
funksjoner som òg i framtiden vil være ved sykehuset. Det er i denne konseptfasen ikke forutsatt endringer i 
funksjonsfordeling mellom sykehusene i Helse Fonna eller innen helseregionen. Vesentligste endringer er 
økt egendekning innen medikamentell kreftbehandling (onkologi).  
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I 2016 skal den nye nasjonale sykehusplanen behandles i stortinget. Eventuelle endringer i 
sykehusstrukturen vil på sikt kunne få konsekvenser for funksjonsfordeling mellom sykehusene. 
 
Helse Fonna har på bakgrunn av de krevende areal- og bygningsmessige utfordringer ved Haugesund 
sjukehus vurdert det som nødvendig å fullføre konseptfasen. Før videre utredning av byggetrinn 2 frem mot 
2030 vil en måtte ta inn eventuelle endringer fra revidert utviklingsplan og eventuelle endringer i 
sykehusstrukturen.  
 
Byggetrinn 1 er utarbeidet med areal i et 2040 perspektiv, slik at evt. endringer i areal knyttet til Haugesund 
sykehus kan bli ivaretatt innenfor byggetrinn 1, og med et evt. justert byggetrinn 2. De to utbyggingsalternativ 
er utformet med en slik fleksibilitet, at funksjoner kan gjøres større eller mindre inn i byggetrinn 2, som et 
eksempel nevnes sentraloperasjon og dagkirurgi. 
Ny driftsmodell, den såkalte «Haugesundsmodellen», med fullintegrerte kliniske sentre vil kunne medføre 
behov for justering av organisasjons og ledelsesstrukturen i framtiden. I modellen har pasientens behov for 
tjenester knyttet til de store pasientforløp vært utgangspunkt for lokalisering av de ulike sykehusfunksjoner. 
Dette medfører en samlokalisering av tjenester uavhengig dagens organisering i de ulike klinikker, som eks 
kan nevnes klinisk senter med gastromedisin og gastrokirurgi, og klinisk senter for akuttsomatikk og 
psykiatri. Etter beslutning på valgte alternativ som en skal videre med i en forprosjektfase, er det lagt opp til 
en organisasjonsutviklingsprosess med tanke på gjennomgang av organisering og ledelse i ny modell. 

10.3 Helhetlig pasientforløp og samhandling 
Nærhet mellom funksjoner er en viktig del av sykehusplanleggingen. For å kunne gi solid forankrede råd om 
plassering av funksjoner, må en ha god kunnskap om avhengigheten av de ulike funksjonene på sykehuset. 
Når det gjelder god logistikk, vil dette omfatte både pasienter, pårørende/besøkende og varer/tjenester.  
 
Gode pasientforløp og logistikk har vært sentrale prinsipper gjennom hele prosessen, for å legge til rette for 
pasientens helsetjeneste.   
 
Tidlig i prosessen ble prosjektgruppen «Pasientforløp, samdrift og logistikk» opprettet. Gruppen skal ha et 
overordnet blikk gjennom hele prosessen for at de løsninger som velges støtter opp om gode forløp, logistikk 
og samdrift. Gruppen har hatt som første oppdrag å lage et nærhetskart basert på seksjoners innspill. 
 
Prosjektgruppen fikk i oppdrag å lage en enkel nærhetskartlegging basert på innspill fra alle fagseksjonene 
ved Haugesund sykehus. Kartleggingen inneholdt en modell hvor en skulle navngi de 
seksjoner/funksjoner/tjenester en ønsket nærhet til, i prioritert rekkefølge. Det var også fritekstfelt for 
kommentar til prioriteringen, samt felt for å kommentere kjente flaskehalser i dag.  

Nærhetskartet nedenfor er laget i ulike versjoner og detaljeringsgrader, bl.a. med fargemerkinger for å vise 
ulike aspekter. En forsøker å vise de bindinger som er mest nærliggende, samt plassere seksjoner 
geografisk i forhold til dette. Pasientlogistikk har vært det førende argumentet for nærhetskartet. 

Gruppen poengterer i sin delrapport forholdet mellom nærhet og tilgjengelighet. Sykehuset er relativt lite, og 
avstandene er derfor kortere enn flere andre sykehus må forholde seg til. Uansett størrelse er det umulig å 
tilrettelegge en fysisk nærhet mellom alle, og en bør derfor tilrettelegge for økt tilgjengelighet både i nytt 
bygg, men også mellom nytt og eksisterende bygg. Teknisk utstyr som rørpost og dedikerte heiser er 
eksempler på slik tilrettelegging. I rapporten fremheves det også at dagens organisering og innbyrdes 
plassering tilbakemeldes å være bra. Flere ønsker å beholde de nærheter de har i dag, og det virker som 
hensiktsmessig at dagens store kundemassesentrering i første etasje er positivt for både trafikk og 
tilgjengelighet for kundene. (Delrapport «Pasientforløp, logistikk og samdrift»). 
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Gruppen har utarbeidet nærhetskart, vist nedenfor, mht. en generell oversikt over pasient-, personal- og 
utstyrslogistikk. Videre har de presentert nærhetskart knyttet til akuttaksen, utstyrsflyt, hovedmengde trafikk 
pasienter og «klynger» av funksjoner basert på kartleggingsskjema. Disse nærhetskartene er brukt aktivt i 
prosessen ved utarbeidelse av de ulike scenarier. 

Eksempel fra nærhetskartleggingen (se vedlegg delrapport «Pasientforløp, logistikk og samdrift») 

 
Figur 4 Illustrasjon nærheter 

10.4 Overordnet t i lnærming ti l ny organisasjonsmodell/nye arbeidsmetoder 
Større byggeprosesser knyttet til sykehus medfører som regel endring i oppgaver, samarbeidsrelasjoner og 
kultur i sykehuset. Som endel av konseptfasens mandat, skal prosjektet påpeke og gjennomføre nødvendige 
OU (organisasjonsutvikling) prosesser i forbindelse med ByggHgsd2020.  

Våren 2015 har 5 av prosjektgruppene arbeidet med avklaring av sentrale prinsipielle føringer knyttet til et 
evt. tilbygg/ombygging ved Haugesund sjukehus. Gruppene kom med råd og innspill i forhold til blant annet 
følgende prinsipper: 

• Klinisk sentermodell 
• Sengetunmodell 
• Ensengs/flersengsrom 
• Sengevask 
• Nærhet operasjon/dagkirurgi/intensivenheter 
• Kontor, møterom og undervisningsrom 
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Disse rådene om prinsipielle føringer er deretter diskutert med de 10 prosjektlederne, samt behandlet og 
forankret i styringsgruppen. Det har vært fortløpende informasjon ut i organisasjonen, og mulighet for å gi 
direkte innspill til prosjektledelsen. 

Gjennom arbeidet med de ulike scenarier, har det vært arbeidet med mulighet for å legge til rette for en 
fullintegrert modell for funksjoner knyttet til somatikk og psykisk helsevern. Det er en stor vilje til å 
gjennomføre dette i organisasjonen, og modellen er etter forankring i styringsgruppen lagt til grunn som en 
prinsipiell føring. 

En utfordring særlig knyttet til Nord-alternativet, har vært ivaretagelse av funksjoner for psykisk helsevern i 
byggeperioden. En egen prosjektgruppe har gjennom prosessen utredet ulike mulige løsninger, og har gitt 
sin anbefaling til styringsgruppen i egen rapport. 

Funksjon knyttet til seksjon for behandlingshjelpemidler, må også flyttes før byggetrinn 1. Dette gjelder både 
i Nord- og Vest-alternativet. En egen gruppe har derfor arbeidet med mulige løsninger for denne tjenesten, 
og har levert sin anbefaling til styringsgruppen i egen rapport. 

Det er knyttet et krav om økonomisk gevinstoppnåelse i størrelsesorden 45 MNOK. For å sikre et godt arbeid 
knyttet til gevinstrealiseringen, ble det tidlig i prosessen opprettet en egen prosjektgruppe som har arbeidet 
med dette gjennom hele konseptfasen. Gruppen har rapportert via prosjektdirektør på hvert 
styringsgruppemøte, samt at styringsgruppen 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. De 
gevinster som er identifisert, samt de risikoreduserende tiltak, vil kreve et målrettet 
organisasjonsutviklingsarbeid i den videre prosess. 

På bakgrunn av dette har prosjektet identifisert følgende organisasjonsutviklingsprosesser som vil være 
avgjørende for å lykkes med ByggHgsd2020, både mht. kvalitet på tjenestene og for å oppnå de gevinster 
som er lagt til grunn i den økonomiske bærekraftanalysen: 

• Fullintegrert modell psykisk helsevern/somatikk 
• Kliniske sentermodeller (Muligheter og utfordringer, bedre forløp og logistikk, smartere bruk av 

ressurser etc.) 
• Omstilling ordinære senger til observasjonspost 
• Parkeringsbehov 
• Dokumentflyt og arkiveringsrutiner –behov for arealer 
• Ny pasient og vareflyt knyttet til SOP og dagkirurgi 
• Omstilling ordinære senger til poliklinikk/dagbehandling/kirurgi 
• Omstilling psykisk helsevern-DPS 
• Samhandling kommunehelsetjenesten 
• Effektivisering av laboratorievirksomhet ved innflytting i nytt bygg/nytt utstyr 
• Ledelse og organiseringsstrukturer av nytt sjukehus 
• Nye teknologiske løsninger/telefoniløsninger 

Det er utarbeidet en egen plan for de videre organisasjonsutviklingsprosesser knyttet til ByggHgsd2020, og 
det er opprettet grupper bestående av ansatte, tillitsvalgte, verneombud samt brukere for å følge opp de 
nevnte prosesser. Planen er forankret og vedtatt i styringsgruppen. Gruppene er forankret i klinikk og vil 
rapportere til prosjektet, for å sikre en felles retning for selve byggeprosjekt og 
organisasjonsutviklingsprosesser. Flere av gruppene vil starte opp januar 2016. 
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11 UTBYGGINGSMØNSTER OG MULIGHETER, SAMMENDRAG AV 
SKISSEPROSJEKTRAPPORTEN  

11.1 Innledning 
Skisseprosjektet er del av konseptfasen for utbyggingen av Haugesund Sjukehus i Helse Fonna HF.  

Det primære formålet med skisseprosjektfasen er å utarbeide et fysisk og funksjonelt konsept for 
gjennomføring av prosjektet. Skisseprosjektet er starten på et omfattende planleggingsarbeid. Her skapes 
alternative bilder av mulig sluttresultat som gir beslutningsgrunnlag for Helse Fonna for valg av 
utbyggingsløsning og som gir grunnlag for videre planlegging, bygging og til slutt ibruktaking av et fornyet 
sykehus.  

Forutsetningen for prosjektet er at sykehuset skal bygges ut på eksisterende sykehusområde sentralt i 
Haugesund. Grunnlaget for prosjekteringsarbeidet er Idéfasens retningslinjer, Helse Fonnas økonomiske 
rammer, Hovedfunksjonsprogrammet (HFP) og Overordnet Teknisk program (OTP). I tillegg til utredning av 
alternativer og løsninger for nybygg er det foretatt overordnede vurderinger av løsninger, rekkefølge og 
kostnader for tiltak i eksisterende bygninger. 

Utgangspunktet for valgt scenario når det gjelder fordeling av funksjoner som resultat av utbyggingen er 
valgt at akuttaksen skal flyttes til byggetrinn 1 i nybygg i begge alternativer. 

Som definert i Idéfasen er følgende alternativer utredet:  

Alternativ 1   Nullalternativet 

Alternativ 2  Ny Vestblokk, videre utbygging mot nord  

Alternativ 3  Ny Nordblokk, etappe-vis utbygging  

Nullalternativet er beskrevet for seg. De to nybyggsalternativene Ny Vestblokk og Ny Nordblokk er beskrevet 
samlet og det er redegjort for på hvilken måte de er forskjellige i hvert kapittel. 

Formålet med skisseprosjektet er: 

• Etablere prosjektets bygningsmessige hoveddisposisjon 
• Klarlegge og etablere funksjonelle sammenhenger mellom de ulike enhetene og funksjonene i 

sykehuset i nye og eksisterende bygninger. 
• Klarlegge prinsippene for de tekniske konstruksjoner og anlegg 
• Klarlegge areal for de ulike delene av sykehuset 
• Utarbeide energikonsept for å nå passivhus-standard   
• Foreta nødvendige prioriteringer 
• Beregne kostnader  

Skisseprosjektrapporten datert 15.01.2016 er vedlegg 5 til konseptrapporten. 
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11.2 Program 

11.2.1 Hovedfunksjonsprogram (HFP) 
Skisseprosjektet er basert på Hovedfunksjonsprogrammet (HFP) som ble utarbeidet før oppstart av fasen 
med skisseprosjektet. HFP angir den enkelte avdelings nettoareal basert på den kapasitet avdelingen skal 
ha. Det er skisseprosjektets oppgave å innpasse programarealet og klarlegge byggets brutto-arealer. 

11.2.2 Overordnet teknisk program (OTP)  
Formålet med overordnet teknisk program (OTP) er å etablere et programdokument som setter mål for 
bygninger og teknisk funksjonalitet som støttefunksjoner til all somatisk og medisinsk-klinisk virksomhet ved 
Haugesund sykehus samt for inneklima og arbeidsmiljø. Programdokumentet skal være retningsgivende for 
alt arbeid med bygninger og teknikk i all videre prosjektering og bygging. OTP er derfor et dokument som 
ledelsen for sykehuset og prosjektet skal evaluere løpende for å kontrollere at målene oppnås.  

I tillegg til bygningsmessige og tekniske funksjoner behandler imidlertid denne OTP også de ytre forholdene 
som påvirker sykehusets funksjonalitet i form av trafikkløsninger, transport, ytre miljø og omgivelsenes 
forventninger til et godt bærekraftig sykehus. Haugesund sjukehus har en beliggenhet som legger store 
begrensninger i arealdisponering, tomt, ytre trafikkforhold og reguleringsmessige forhold er følgelig 
utfordrende for sykehuset. Dette fremgår særlig tydelig i tilgjengelighet for akutt transporter, økonomi 
inngang, pasienttilkomst, parkeringsforhold osv. Det er følgelig satt krav til regulering og trafikkanalyser og et 
tett samarbeid med Haugesund kommune og Vegvesenet. 

OTP fanger også opp nye påvirkninger og anbefalinger fra nasjonale planer for helsebygg og bærekraftig 
utvikling. Spesielt gjelder dette rapport for «Miljø- og klimatiltak innen bygg og eiendomsforvaltningen i 
spesialisthelsetjenesten – Prosjektrapport II 2012» med revisjoner. Det gis særskilte målkrav for energi og 
miljø, alt i en bærekraftig kontekst.  

En realitetsorientering i prosjektet rettet mot hva som er økonomisk mulig i eksisterende bygningsmasse må 
føre til at det oppstår avvik for eksisterende bygninger ift programdokumentet. Slike avvik skal da beskrives 
og begrunnes senere faser av prosjektet, og i nødvendig grad for å redusere usikkerhet og risiko for de 
finansielle rammene, allerede i konsept/skisseprosjektrapporten. 

Så langt fasen med skisseprosjekt skal og kan detaljere dette er rammene angitt over ivaretatt. 

11.3 Alternativene 
Idèfaserapporten forutsetter at følgende alternativer utredes i konseptfasen og med følgende utgangspunkt 
(sitat fra Idéfasédokumentet): 

Nullalternativet  

Skal være med som referansealternativ.  

Ny Vestblokk, videre utbygging mot nord  

Dette alternativet vil løse et kritisk behov for arealer på kort sikt. Alternativet krever videre utbygging mot 
nord for å tilfredsstille arealbehov i et lengre perspektiv. Alternativet krever ikke riving av bygg for Psykisk 
helsevern og vil kunne gi rask byggestart.  

Ny Nordblokk, etappevis utbygging  
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Dette alternativet vil løse et kritisk behov for arealer på kort sikt. Alternativet vil kreve videre investering i 
Nordblokk for fullt ut å dekke arealbehovet i et lengre perspektiv. Alternativet vil kreve rivning av bygg for 
psykisk helsevern før bygging kan starte. Dette vil kreve en midlertidig løsning for lokaliteter for psykisk 
helsevern og en utredning av muligheter for dette er medtatt.  

Generelt for alle alternativer:  

Dagens tekniske forsyninger, som f.eks. varme og kjøling, er ikke dimensjonert for større utbygninger. Det 
må derfor etableres en ny teknisk sentral som dimensjoneres for nybygg, det anbefales at denne også 
dimensjoners for eksisterende bygninger. 

Idéfasen anbefaler også det i konseptfasen i alle alternativer utreder utvidelse av Breidablikkgata for å få god 
adkomst til sjukehuset og evt. kunne tilrettelegge for nedkjøring til parkering under bakkenivå. Dette er 
medtatt. 

Alternativene er utredet som forutsatt i Idèfaserapporten med relativt få og mindre endringer.0 alternativet er 
drøftet under ifht ulike perspektiv. 

11.4 Nullalternativet 
Basert på kravene i Helsedirektoratets veileder for tidligfaseplanlegging (2011) er det utarbeidet et null-
alternativ.  

Veilederen forutsetter: 

• Null-alternativet skal vise krav til kostnadsoptimal utvikling av bygget for å opprettholde akseptabel 
ytelse for virksomheten over byggets resterende levetid. Dette er den aktuelle og relevante 
løsningen hvis investeringsprosjektet ikke kan gjennomføres. Kalles også et referansealternativ eller 
et utsettelsesalternativ. 

I Finansdepartementet Veileder 8 Nullalternativet (2010) fremkommer: 

• Ta utgangspunkt i dagens konsept/løsning – fremtidig behovstilfredsstillelse skal ikke bli dårligere 
enn på beslutningstidspunktet. 

• Inkludere ordinært vedlikehold.  
Korrigerende vedlikehold (reparasjoner av feil, skifte ødelagte deler). 
Forebyggende vedlikehold (periodisk vedlikehold). 

• Utskiftinger/fornyelse (nødvendige reinvesteringer, oppgraderinger) for å kunne fungere i den 
tidsperioden som forutsettes i analysen. 

• Hensynta andre vedtatte tiltak som er i gang eller har fått bevilgning. Det henvises til 
Konseptrapportens økonomikapittel, hvor det heter:  

Nullalternativet tar utgangspunkt i fortsatt drift i eksisterende sykehusbygninger, og at disse skal utnyttes for 
å dekke befolkningens fremtidige behov for spesialisthelsetjenester. Nullalternativet skal vise krav til 
kostnadsoptimal utvikling av bygget for å opprettholde akseptabel ytelse for virksomheten over byggets 
resterende levetid. Dette er den aktuelle og relevante løsningen hvis investeringsprosjektet ikke kan 
gjennomføres. 

Det er to prinsipielle tilnærminger til hva 0-alternativet innebærer: 

1. En utsettelse av beslutningen (f.eks. 3-5 år) om gjennomføring av ett av tiltaksalternativene 
2. En alternativ tilnærming i tidsperspektivet for planen (her til 2040) der investeringen minimaliseres, 

og maksimalt av eksisterende bygg benyttes. 
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Utredningen knyttet til den første tilnærmingen baserer seg bl.a. på tidligere utredninger (Idefaserapporten 
fra 2014 og Multimap analysen fra 2011), jf. også nærmere omtale i skisseprosjektbeskrivelsen. 
Nyanseringen som er gjort sammenlignet med idéfaserapporten er at siden nybygget under ingen 
omstendighet vil være ferdig før 2020, så vil en «utsettelsestilnærming» måtte innebære at ferdigstilling av 
nybygg ikke kommer før 2023-2025. Beregningsmessig legger vi 2025 til grunn.  

Dersom 0-alternativet skal ses i et 2040-perspektiv, er det viktig å være oppmerksom på at man i 2040-
perspektiv også kunne ha vurdert et samlet nytt bygg i stedet for nåværende Haugesund sykehus. I så fall 
ville den utbyggingen som nå utredes med tilbygg trolig blitt sett på som 0-alternativet. Derfor er det å 
«konstruere» et annet 0-alternativ til de to tiltaksalternativene som nå utredes i 2040-perspektiv, noe som 
naturlig nok vil gi et resultat som er tilnærmet likt tiltaksalternativene. Den modifikasjonen av 
tiltaksalternativene som teoretisk kan vurderes er mindre eller ingen evakuering av eksisterende arealer, og 
videreføring av dagens funksjonelle standard i eksisterende bygg. Dvs. nybygg tilsvarende 
aktivitetsøkningen i perioden. Videre må det da forventes behov for tung ombygging av de arealene som 
tømmes i tiltaksalternativene, og full teknisk oppgradering av resterende arealer. Det understrekes at dette i 
praksis vil være vanskelig å gjennomføre uten ytterligere avlastningslokaler i ombyggingsperioden, og at 
kostnadsusikkerheten vil være stor. Driftsgevinster kan bare forventes i begrenset grad (isolert for funksjoner 
i nye bygg) da den funksjonelle sammenhengen i sykehuset ikke kan optimaliseres, og driftsulempene under 
ombygging vil bli store. Ut fra dette forventes det at de driftsgevinster som kommer i nybyggdelen i beste fall 
vil veie opp for driftsulempene som følge av oppgradering og ombygging med sykehus i drift. 

En annen tilnærming kunne være å holde aktiviteten i Haugesund sjukehus konstant, oppgradere 
eksisterende bygg, og la andre sykehus dekke aktivitetsøkningen. Dette er det ikke gjort beregninger for, da 
det legges til grunn at heller ikke andre sykehus i området har bygningsmessig kapasitet til å dekke opp 
dette uten nybygg, og at disse derfor ville måtte investere i et tilsvarende tilleggsareal som i Haugesund. 
Dermed oppnås det ikke noen gevinst verken på HF- eller RHF-nivå av en slik tilnærming, bare lengre 
avstand mellom befolkning og sykehus. 

Uansett hvilken tilnærming man har i forhold til beskrivelsen over vil de tekniske tiltak som må gjøres i 
eksisterende bygninger vil være så omfattende at det har karakter av permanent og ikke midlertidig 
opprusting. Dette medfører at byggenes levetid teknisk sett vil være lenger enn til 2040. 

Beskrivelsen av nullalternativet i skisseprosjektet omhandler: 

• Eksisterende bygningsmasse generelt 
• Teknisk tilstand 
• Bygningenes funksjonalitet 
• Bygningsstruktur og tilpasningsdyktighet 
• Myndighetskrav 
• Kapasitet for sykehusfunksjoner 
• Investeringsbehov 
• Driftsøkonomiske konsekvenser 
• Ombygging og utbedring av sykehusanlegg 

Utredningen baserer seg bl.a. på tidligere utredninger (Idefaserapporten fra 2014 og Multimap analysen fra 
2011). 

Teknisk og funksjonelt 

M, S og Ø- blokk ble tatt i bruk i 1977 og dette er de blokkene som er i dårligst forfatning og det er behov for 
betydelig oppgradering. De funksjonelle forholdene er ulike i de forskjellige blokkene. Operasjon og føde i S-
blokk fungerer i forhold til kapasitet, i tillegg er plasseringen i anlegget god. Bygningsmessig er S-blokken i 
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dårlig tilstand, og har snarlig behov for oppgradering. I M-blokk har sengeområdene lav standard og er 
driftsmessig lite hensiktsmessig. Poliklinikker i 1. etasje oppleves som «utdatert» og sprengt arealmessig.  
Øst-blokken som bl.a. inneholder AMK, laboratorier og patologi, har betydelig og snarlig behov for 
oppgradering. Laboratorier og patologi har dårlige forhold både areal, planmessig og teknisk, og er lite egnet 
i forhold til dagens drift. Felles for M, S og Ø-blokk er et betydelig og snarlig behov for teknisk og 
bygningsmessig oppgradering. Tekniske anlegg som rør, ventilasjon, medisinsk gassanlegg etc. har passert 
sin levetid, og det må påregnes utskifting på store deler av anleggene de kommende år. I utgangspunktet vil 
det høyst sannsynlig koste like mye, eller mer, å rehabilitere som å bygge nytt. En rekke av de tekniske 
anleggene har tilstandsgrad på 3. Psykiatribygget er oppført i 1988 og tilstanden tilsier også at det er behov 
for omfattende tiltak innenfor de neste 10 år. 

Sykehuset har en god logisk oppbygging med en sentral kommunikasjonskjerne og fløyer som samler seg 
om denne. 

Generelt er sykehuset preget av trangboddhet pga. mangel på støtterom. Bad på sengerom står langt tilbake 
fra dagens standard. Det er store mangler i forhold til universell utforming (UU). 

Deler av sykehuset som bla. Laboratoriene har for lite areal og arbeider under teknisk sett dårlige forhold. 

Dagens sykehus har til sammen 56.000 kvm sykehusareal. Ut fra byggenes alder og at det er gjennomført 
mindre ombygging i eksisterende arealer har de fleste avdelinger mindre areal enn tilsvarende avdelinger ville 
hatt ved nybygg i dag. Generelt medfører dette at sykehuset har en høyere produksjon enn den teoretiske 
arealmangelen skulle tilsi. Standarden er lavere, eksempelvis flersengsrom istedenfor ensengsrom, flere deler 
bad og badene er små og ikke universelt utformet mv. Arealmangelen har ikke bare som årsak lavere standard, 
men også at enkelte funksjoner ikke lar seg innpasse som observasjonssenger, rom for obduksjoner osv. Ved 
investeringer som forutsatt i Multimap-analysen vil sykehuset tekniske og bygningsmessige standard øke og 
bygget vil med normalt vedlikehold kunne driftes frem til 2040. Sykehusets forutsatte produksjon i 2020 
forutsetter etter dagens arealstandard for de ulike avdelingene et areal på ca.72.000 kvm, dvs. en differanse 
på 16.000 kvm. Sykehusets forutsatte produksjon i 2040 forutsetter etter dagens arealstandard for de ulike 
avdelingene et areal på ca. 80.000 kvm, dvs. en differanse på 24.000 kvm. Underkapasiteten i eksisterende 
anlegg vil øke fra 16.000 kvm i 2020 til 24.000 kvm i 2040. Dette medfører at forutsatt produksjon ikke kan 
ivaretas uten en økning av areal dvs. tilbygg. Merk at dette er underkapasiteten forutsatt at arealstandarder 
for nybygg benyttes. I den grad oppgradering og ombygging viser seg å kunne gjennomføres uten at det 
utløser «hovedombygging», vil dagens standarder teoretisk sett kunne videreføres. 
 
Når man i praksis skal gjennomføre en ombygging av eksisterende bygninger som har mindre areal enn man 
planlegger for ved nybygg, vil man på mange områder ikke kunne gjennomføre dagens arealstandarder. Man 
vil likevel kunne oppnå tilfredsstillende løsninger på en del områder men ikke på alle. Utfordringen vil være å 
oppnå tilstrekkelig kapasitet, gode funksjonelle løsninger og god logistikk. Likeledes vil standard for pasienter, 
eksempelvis i sengeområdene bli lavere med større bruk av flersengsrom. 
 
Mangelen på areal som er beskrevet på ca. 24.000 m2, vil for nullalternativet kunne bli mindre når man legger 
lavere standarder og kvaliteter til grunn. 
 
Myndighetskrav 

Alle forskriftskrav gjøres gjeldende for nye bygninger mens det for eksisterende bygninger kan være ulikt hva 
som gjøres gjeldende.  

Det er en spesiell problematikk knyttet til myndighetskrav når det gjelder fornyelse av eksisterende bygg som 
er oppført etter tidligere tiders forskriftskrav og hvilke krav som gjøres gjeldende når det foretas ombygging 
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mange år senere. Det er grunn til å være i tvil om man kan gjennomføre så store tiltak i eksisterende 
sykehus uten at dette formelt er en hovedombygging og at alle forskriftskrav gjøres gjeldende 

Når det gjelder universell utforming er Regjeringens visjon er at Norge skal være universelt utformet innen 
2025. (Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013. 2009) 

Det er grunn til å være i tvil om man kan gjennomføre så store tiltak i eksisterende sykehus uten at dette 
formelt er en hovedombygging og at alle forskriftskrav gjøres gjeldende. 

Ombygging og rehabilitering vil måtte gjøres i etapper og i stor grad påvirke driften av sykehuset. Støy fra 
ombyggingsarealene vil forplante seg til avdelinger i drift, og det må påregnes driftsavbrudd på tekniske 
anlegg i forbindelse med omlegging/nyetablering av teknisk infrastruktur.  

Det vil bli behov for rokkeringsarealer ved ombygging og midlertidig utflytting til provisorier og senere 
tilbakeflytting til ferdig ombygde arealer påvirke produksjonen i sykehuset. 

Fremdrift  

Det er ikke foretatt en nærmere vurdering når det gjelder fremdrift for gjennomføring av nullalternativet. Det 
antas at en gjennomgripende utbedring av sykehuset ut fra må og bør behovene med nødvendige 
provisoriske løsninger vil kunne gjennomføres innenfor en periode på 5 – 7 år. 

Kostnader  

I Multimap undersøkelsen i 2011 ble sykehuset i Haugesund vurdert til å ha et samlet behov for teknisk 
oppgradering av eksisterende bygningsmasse på 785 MNOK. SSB Byggekostnadsindeks angir i perioden 
medio 2011 til medio 2015 en prisstigning på 10,84 %. Prisjustert oppgraderingsbehov har en kostnad på 
870 MNOK.  

Av disse er 610 MNOK strakstiltak som ble definert som «må» tiltak som forutsettes gjennomført innen 2016. 

Det er da ikke medregnet funksjonell oppgradering eller tilpasning til myndighetskrav som ligger utenfor 
konseptfasen å vurdere. 

Sammenfatning 

Den viste investering og manglende kapasitet i nullalternativet, usikkerheten om det vil bli krevet 
hovedombygging fra bygningsmyndighetenes side, manglende universell utforming og behovet for 
funksjonelle ombygging og standardheving for å nå dagens standarder og forskriftskrav for en rekke 
avdelinger karakteriserer alternativet som ikke bærekraftig i et langsiktig perspektiv. 

Nullalternativet er beskrevet ytterligere i Skisseprosjektrapporten. 

11.5 Konsept for Vest- og Nord-alternativet 
Grunnleggende prinsipper for utforming av sykehus 

Sykehus er dynamiske virksomheter og er ofte i endring. Den driftsmessige organisering endres og det er en 
kontinuerlig medisinsk utvikling. I tillegg endres sykehusenes oppgaver og de får ulike posisjoner innenfor 
regionen. Mange av disse forholdene medfører behov for bygningsmessige forandringer av ulike 
størrelsesorden gjennom et sykehusbyggs levetid. 

Generelt er følgende viktig ved utbygging av sykehusprosjekter, og lagt til grunn for skisseprosjektet:  
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• Etablere et utbyggingsmønster som gir en hensiktsmessig og rasjonell drift.  
• Etablere et utbyggingsmønster som tilpasses eksisterende bygninger, tomten, byen samt områdets 

infrastruktur og kommunikasjoner.  
• Etablere et utbyggingsmønster med ”åpne ender”, slik at plasseringer av nøkkelfunksjoner ikke 

sperrer for videre utvikling av sykehuset  
• Etablere gode forbindelseslinjer og integrasjon mellom de ulike hovedfunksjonene  
• Etablere en planløsning som gir grunnlag for hver enkelt hovedfunksjon til å utvikle seg etter egne 

premisser.  
• Utarbeide en samlet plan som er fleksibel og som kan ta opp i seg de løpende endringer som kan 

komme. Skape fremtidig disponibelt tomteareal for senere generasjoners utvikling og endringer. 
• Utvikle et bygningsmessig konsept som er har en rasjonell arealbruk og som er kostnadseffektivt å 

bygge. 
• Utvikle et bygningsmessig konsept som støtter opp under miljø- og energieffektiv bygging og drift. 

Ved utbygging av et eksisterende sykehus på en begrenset tomt vil man ikke kunne optimalisere alle disse 
målsettingene. Det er også ulike kvaliteter i forhold til disse prinsippene i de to alternativene. 

Målsetninger for konseptet  

Ved starten av skisseprosjektarbeidet ble det skissert følgende målsettinger for prosjektet: 

• Hvert nytt byggetrinn skal inngå i en fremtidig helhet og fungere godt både i første trinn og i senere 
trinn. 

• Unngå provisorer og midlertidige løsninger. 
• Redusere flytting internt i eksisterende bygninger  
• Etablere hensiktsmessig generalitet, fleksibilitet og elastisitet i anlegget. 
• Etablere hensiktsmessig adkomst for pasienter, publikum og akutt. 
• Gode energi og miljøløsninger 

 
Generalitet, fleksibilitet og elastisitet 

Det er søkt etablert et sykehusanlegg med vekt på en hensiktsmessig drift og som vil kunne ta opp i seg de 
endringer og den utvikling man vet finne sted i et sykehus i fremtiden. De enkelte deler av prosjektet er søkt 
bygget etter de forutsetninger som gjelder den enkelte delfunksjon. Dette medfører at ikke alle deler av 
sykehuset like enkelt kan benyttes til alle typer funksjoner. 

I prosjektet har man søkt å etablere en bred bygningsform for de tunge behandlingsfunksjonene som 
operasjon, intensiv og oppvåkning, laboratorier mv. og en smal bygningsform for psykiatri sengeposter, 
poliklinikker og kontorer mv. Dette gir generalitet og fleksibilitet. Videre er den tekniske organiseringen 
planlagt slik at tekniske arealer og føringer ikke skal begrense fleksibilitet for arealene og slik at generalitet 
tilfredsstilles på romnivå med lavest mulig tilpasningskostnader og minst mulig forstyrrelser for 
sykehusfunksjoner. 

Når det gjelder elastisitet, eller utvidelse bør utvidelse i utgangspunktet være som tilbygg fremfor påbygg. I 
en trang bymessig tomt som i Haugesund er mulighetene for tilbygg redusert. Følgelig er bygg og tekniske 
areal tilrettelagt for mulig vertikal utvidelse. 

I alternativ Nord er det et gjenstående tomteområde mot syd, dette er disponert til adkomstområde for 
ambulanse, uteområde for akuttpsykiatri samt varemottak. Det kan tenkes seg en begrenset utbygging som 
tillater at disse funksjonene blir liggende med en bygningsmessig overdekning. I dette alternativet er tyngden 
av sykehuset forskjøvet mot nord slik at en utbygging her har mindre god forbindelse til den øvrige delen av 
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sykehuset. I Vest-alternativet vil en kunne foreta et byggetrinn 3 ytterligere mot nord. I begge alternativene 
vil riving av Østblokken og fraflytting av S blokk, gi mulighet for framtidig utbygging i dette området. 

11.6 Sykehuset i byen 
Haugesund sjukehus ligger sentralt i Haugesund sentrum og har en tydelig plass i bybildet.  

Beliggenheten karakteriseres med nærhet og utsikt til Smedasundet og naboskapet med Høgskolen 
Stord/Haugesund i vest, det vernede rådhuset i nord, den trafikkerte Karmsundsgata i øst og det rolige 
eneboligområdet i sør.  

Sykehuset som bygningsanlegg fremstår som større og mer dominerende enn andre bygg i byen, med 
unntak av de store industrihallene ved bryggekanten i Smedasundet. Det oppstår et eget kontekstuelt forhold 
mellom sykehuset med stor skala og byen med en relativt sett mindre skala. Ved utbyggingen av sykehuset 
er det forutsatt at de fleste bygningene skal bestå, i skisseprosjektet har det derfor ikke vært grunnlag for å 
drøfte endring av denne kontekstuelle og byformingsmessige sammenheng. Sykehuset funksjonelle 
utvidelsesbehov og behov for å fornye deler av bygningsmassen gir et betydelig utbyggingsbehov som gir 
begrensete muligheter for en tradisjonell tilpasning til byens skala ved å etablere mindre bygninger.  

Sykehuset er av samfunnets viktigste funksjoner, og det er en rekke positive sider ved å opprettholde den 
sentrale plasseringen fremfor å flytte sykehuset til en annen tomt utenfor byen. Denne sammenhengen 
mellom viktighet og nærhet gir en alminnelig aksept for størrelse og dominans i bybildet. 

I utbyggingen har man så langt det er mulig valgt å følge kvartalsstrukturen, samtidig videreføres bygninger i 
en stor skala. 

Situasjon 

Det bymessige adkomstrommet inn fra Litlasundsgata til sykehuset har en klar retning nord syd med en 
tydelig visuell akse mot vest som etterstrebes videreført i utbyggingen. Denne visuelle aksen vender seg mot 
Smedasundet og havet i vest, og knytter sammen sykehusområdet og Høgskolen. Utsikten mot vest, både 
fra uterom og inne i bygget, er prioritert i utformingen av de ulike alternativene. 

Sykehusområdet ligger på en liten høyde, med en høydeforskjell på 5-6 meter ned til høgskolen og rådhuset. 
Rådhusparken ligger ytterligere noen meter lavere. For at sykehusets nybygg skal være i balanse med 
omkringliggende bygninger etterstrebes det å bygge lavere mot nord i retning rådhuset og høgskolen, mens 
man kan bygge høyere mot sør og i området nær eksisterende bygninger. Det er også ønskelig at nybygg 
trappes ned i høyde mot boligområdet vest for eksisterende vestblokk. 

11.7 Funksjonell beskrivelse 

11.7.1 Scenarier 
Som grunnlag for å vurdere en ny funksjonell hoveddisposisjon av sykehuset for utbyggingen ble det 
utarbeidet en rekke scenarier. Scenariene ble illustrert ut fra kliniske funksjonelle forbindelser, 
nærhetsbehov, kommunikasjonslinjer, kvalitet og standard på eksisterende arealer for de ulike funksjonene 
mv. Rekkefølge i byggetrinn ble også vurdert. Videre ble scenariene vurdert ut fra kostnad for nybygg og 
ombygging og disse kostnadene ble holdt opp mot prosjektets økonomiske rammer.  

Metoden med scenariene ga grunnlag for å styre prosjektet i henhold til de gitte økonomiske rammene. I 
tillegg ga scenariene grunnlag for arbeidet med skisseprosjektet. 
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11.7.2 Hoveddisposisjon 
Sykehusets prioritering av hvilke funksjoner som flyttes til nybygg er gitt av å forbedre dagens situasjon når 
det gjelder arealbehov, standard og funksjonelle sammenhenger. Bla. ligger det en betydelig driftsmessig og 
kvalitativ effekt i å etablere kliniske sentre. Dette gir at utgangspunktet for de to alternativene i nord og vest 
er det samme, det vil si at man har de samme funksjonelle behov som skal løses i begge alternativer.  

Man har ikke sett at ulikheter i egenskapene til to alternativene kan påvirke den funksjonelle 
sammensetningen i sykehuset og gi to prinsipielt ulike disposisjoner.  

Forskjellen som vises er ulikheter i følgekonsekvenser, omfang av nybygg og rehabilitering samt egnethet i 
løsningen generelt. 

Funksjoner i nybygg Nord-alternativet er: 

Tabell 23 Funksjoner i nybygg i Nord-alternativet 

 Byggetrinn 1 Byggetrinn 2 Eksisterende 

Plan U1 Støttefunksjoner og teknikk Parkering Støttefunksjoner, 
sentrallager, varemottak, 
sentrallager mm 

Plan 1 Akuttmottak somatikk og 
psykiatri 

Laboratorier Billeddiagnostikk, diverse 
poliklinikker 

Plan 2 Operasjon Dagoperasjon, div kontorer Intensiv, oppvåkning, 
lunge, kardiologi 

Plan 3 Observasjon, fødestuer Gynekologi/føde, ortopedi, 
kar/mammae 

Barneintensiv, habilitering 

Plan 4  Dialyse, gastrokirurgi/med Urologi, nefrologi, generell 
med., ØNH/Øye 

Plan 5  Geriatri, alderspsykiatri Nevro/slag, HEI/ONK 

Plan 6   Nevro/slag, adm., kjøkken, 
kantine 

Plan 7   Helikopterlandingsplass 

 

Funksjoner i nybygg Vest-alternativet er: 

Tabell 24 Funksjoner i nybygg Vest-alternativet 

 Byggetrinn 1 Byggetrinn 2 Eksisterende 

Plan U2 Støttefunksjoner og teknikk   

Plan U1 Akuttmottak somatikk og 
psykiatri 

Patologi, støttefunksjoner og 
teknikk 

Støttefunksjoner, 
sentrallager, varemottak, 
sentrallager mm 
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Plan 1 Operasjon Dagoperasjon, div kontorer Billeddiagnostikk, diverse 
poliklinikker 

Plan 2 Intensiv, oppvåkning Gastrokirurgi/med, diverse 
kontorer 

Lunge, Hjerte/Medisinsk 
intensiv, alderspsyk. og 
geriatri 

Plan 3 Føde, observasjonspost Gyn/føde, infeksjon Utvidet barneintensiv, 
barneavdeling, habilitering 

Plan 4 Laboratorier Dialyse, ortopedi Urologi, nefrologi, generell 
med., ØNH/Øye 

Plan 5 Laboratorier Onkologi 
(inkl.hematologi/endokrinologi) 

Nevropsykologi / nevrologi 
slag,  

Plan 6   Nevrologi/slag, adm., 
kjøkken, kantine 

Plan 7   Helikopterlandingsplass 

 

11.7.3 Klinisk sentermodell 
De ulike pasientforløp danner de kliniske sentrene. Kliniske sentre samles på en etasje og består av 
sengeområde, poliklinikk, dagbehandling og kontorer med felles ekspedisjon. Publikumsfunksjoner som 
poliklinikker og dagbehandling ligger nærmest publikumsaksen mens sengeområder ligger mer skjermet. Det 
legges vekt på nærhet, samarbeide og god logistikk innenfor hvert klinisk senter. 

 
Figur 5 Eksempel på klinisk sentermodell 
 

Det er i Haugesund sjukehus valgt en løsning der psykiatri integreres med somatikk, flere av de kliniske 
sentrene går derfor på tvers av somatiske og psykiatriske delfunksjoner. Mange av pasientene har 
sykdomsbilder som går på tvers av fagområder og man ser det som hensiktsmessig med nærhet mellom 
aktuelle avdelinger. Eksempler på slike kliniske sentre er akuttmottak både for somatikk og psykiatri, felles 
enhet for alderspsykiatri og geriatri mv.  
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Eksempler på andre kliniske sentre: 

• Nevrologi og nevropsykologisk testlab 
• Hjerte og lunge 
• Gastromedisin og gastrokirurgi 
• Føde, gynekologi, barsel og barn, barneintensiv og kar/mammae 

11.7.4 Ulikheter i Nord- og Vest alternativene 
Alternativ Nord medfører at eksisterende bygg for psykiatri må rives for å etablere byggetrinn 1, eksisterende 
parkeringshus må rives for å etablere byggetrinn 2.  

Dette medfører følgekostnader for midlertidige løsninger for psykiatri, midlertidig parkering og nytt 
underjordisk parkeringsanlegg som erstatning for parkeringshuset. Kommunen krever at nye 
parkeringsplasser ikke etableres som parkeringsanlegg på bakken. I Vest-alternativet beholdes 
parkeringshuset i nord. 

Kostnadene for disse forholdene i Nord-alternativet skal inkluderes i prosjektkostnaden og er del av 
kostnadsrammen. Konsekvensen er at omfang av nybygg og omfang av midler til ombygging er mindre i 
Nord-alternativet enn Vest-alternativet. 

11.8 Tomt og ny reguleringsplan 
Haugesund kommune har stilt krav om at det skal utarbeides ny reguleringsplan for Haugesund sykehus, jfr.  
PBL § 12-1. Denne skal skje som detaljregulering med konsekvensutredning. Krav om denne type regulering 
er hjemlet i PBL § 12-3, jfr. §§ 4-1.  

Haugesund sykehus er definert som bygg for offentlig tjenesteyting. 

I kommuneplanen er sykehuset avsatt til offentlig bebyggelse/ tjenesteyting. Aktuelt planområdet dekkes av 
flere reguleringsplaner, og er i all hovedsak regulert til offentlig bebyggelse med tilhørende veisystem, samt 
noe boligformål i sydvest. Gjeldende planer er av eldre dato, og gir ikke de nødvendige føringer for den 
planlagte utbygging.  

Arbeidet med ny reguleringsplan er startet opp og er planlagt vedtatt 1.kvartal 2017. 

11.9 Landskap, traf ikk og adkomst 
Landskap, trafikk og adkomst 
Hovedfunksjonene for transport for Haugesund sykehus planlegges også i fremtiden med adkomst fra 
vegnettet som i dagens situasjon. Dette gjelder for begge alternativer. Dvs. at ambulansetrafikk, 
økonomi/varelevering, vaskeri og kapell har adkomst fra syd via Stavangergata vest for Karmsundgata. 
Persontransport for pasienter, ansatte og besøkende skjer fra nord via Litlasundgata og Breidablikkgata.  

Det er foreslått en ombygging av sykehusets hovedadkomst som er felles for begge alternativer. For å gi 
bedre plass til de ulike trafikantgruppene, sykkelparkering, buss, taxi og «kiss & ride», er den innerste 
sykehusboligen i Breidablikgata foreslått revet og arealet innlemmet i adkomstområdet. Arealet er vist 
disponert til sykkelparkering og holdeplass/ventesone for buss.  
 
For begge de alternative løsningene er det lagt vekt på adskilte løsninger for varelevering og akuttmottak  
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Gang- og sykkelvegen mellom sykehuset og høgskolen må legges om som følge av sykehusutbyggingen. 
Det legges vekt på å etablere denne som en grønn forbindelse med trær i tråd med kommunedelplan for 
Haugesund sentrum. 
 
I Vest-alternativet vil parkeringshuset i Breidablikkgata beholdes som i dag. I Nord-alternativet etableres nye 
parkeringsarealer på kjellernivå under det nye sykehusbygget vest for Breidablikkgata, med nedkjøring fra 
Breidablikkgata. 

11.10  Infrastrukturanlegg 
Utvendig teknisk infrastruktur for elektro, gass og termisk energi som betjener sykehuset ligger slik til at 
begge nybyggalternativer vil kreve omlegging av utvendig ledningstrasé som ligger vest og syd-vest for 
dagens bygninger. Denne traséen må legges utenom og rundt kollen som ligger vest for dagens sykehus og 
vil medvirke til at denne kollen fjernes. 

11.11  Energi og mil jø 
Som en del av samarbeidsprosjektet «Grønt sykehus – miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten» er det 
utarbeidet en rapport med mål og handlingsplan for bygg- og eiendomsforvaltning: «Miljø- og klimatiltak 
innen bygg- og eiendomsforvaltning i spesialhelsetjenesten». Denne rapporten setter noen overordnede mål, 
som også ligger til grunn for utbygging av Haugesund sykehus. Programdokumentet OTP angir følgelig: 

Helse Vest RHF har vedtatt at denne rapporten skal gjelde for alle nybygg og hovedombygginger i 
helseregionen. (Styresak 118/13 B). I sitt vedtak presiseres at de miljøkrav som i delrapport 2 er skjerpet i 
forhold til gjeldende lover og forskrifter, skal være veiledende med sterk føring om å bli lagt til grunn.  

I denne fasen er det delmålene for energibruk som trenger mest fokus, for at man skal kunne legge til rette 
for løsninger som tilfredsstiller målene. Dette omhandles i kapitlet Energikonsept i denne rapporten. Her 
poengteres det at det fremover i prosjektet må være stort fokus på energieffektiv prosjektering, dersom man 
ikke skal få avvik på delmålene for temaet Energibruk.   

Det beregnede belastningene på miljøet i form av utslipp og iht «Grønt sykehus» er for dette prosjektets nye 
bygg følgende: 

Det er i analysen av alternativene ikke tatt inn 
eksisterende bygningsmasse. Det er inntil videre ikke 
del av dette prosjektet medtatt oppgradering, riving mv 
av eksisterende bygg som påvirker denne analysen.  

I alle senere deler av rapporten er følgelig Vest-
alternativet og Nord-alternativet vurdert som likeverdige 
i forhold til klimagassutslipp. 

Fullstendige rapporter i vedlegg til 
skisseprosjektrapporten. 

 

 
Figur 6 Fordeling av beregnede klimagassutslipp (tonn CO2-
ekvivalenter for byggenes livsløp) for nye arealer for 0-, Vest-, 
og Nord-alternativer ved Haugesund sjukehus. 
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11.12  Bygg og tekniske anlegg 
Bygningsmessige arbeider 

Som utgangspunkt for prosjektet er det lagt til grunn at det benyttes konstruksjoner og materialer som er 
kjente, robuste og har lang levetid. I alle synlige overflater etterstrebes bruk av naturmaterialer. Det er 
etterstrebet et fremtidsrettet anlegg også i bruk av materialer og energiløsninger.  

Bygningens fasader er foreslått med hovedkledning av metallplater aluminium og med vindusfelt av metall, 
større glassfelt som systemfelt i metall og glass. Byggets nedre partier foreslås mot vest å kles med 
forblendet tegl eller stein.  

Byggeteknikk 

Det er tre/fire overordnete målsettinger som er prioritert i forhold til bygningsteknikk; bygningsøkonomi, 
fleksibilitet og generalitet, industriell byggeprosess og rask bygging. Bygningene er delt i to kategorier etter 
funksjon; «lett» konstruksjon som for sengeområder, kontorer med videre og «tung» konstruksjon som for 
operasjon, radiologi, laboratorier, føde osv., dvs. funksjoner som er installasjonstunge og kan ha høyere 
lastkrav for å møte generalitet.  
Konstruksjonene vil videre tilpasses for å ta imot prefabrikkerte romløsninger. 

Akustikk 

Akustikkløsningene for prosjektet fokuserer særskilt på skjerming mot den bymessige støybelastningen og 
helikopterstøy fra akuttmottakets helikopterplattform på taket. Støytiltakene blir medtatt i de nye 
byggetrinnene. 

VVS-teknikk  
Anleggene er løst med følgende hovedprinsipper som målsetting; Høy grad av fleksibilitet og generalitet i 
basis, primær,- og sekundærinstallasjoner, investeringsøkonomi, utnyttelse av eksisterende termisk 
energisentral, energieffektivitet, høykvalitets inneklimaløsninger og hygieneforhold, fleksible og gode 
driftstekniske løsninger og utnyttelse av eksisterende bygningers tekniske løsninger så langt som mulig 
innenfor dagens kvalitetskrav. 

Teknisk hovedstruktur er basert på løsninger som ikke binder opp somatiske funksjonsarealer med store 
sjakter inne i arealene. Løsningen er basert på vertikalt plasserte tekniske rom i arealenes perimeter og 
legges i tekniske tårn som prefabrikkerte og standardiserte rom for hver etasje. 

Elektrotekniske anlegg 

Elektrotekniske anlegg vil i hovedsak bygges opp som autonome anlegg for de nye bygningene. 
Elektroanlegg for eksisterende bygg er nylig oppgradert (2013-15) med trafo, hovedtavler, nødstrøms- og 
reservekraftanlegg.  
 
Basisdelen av anleggene legges med hovedtavler, nødstrøms- og reservekraftanlegg til kjelerplanene i alle 
alternativene. Primæranleggene med føringer fra basisanlegg opp i etasjene termineres i el. tekniske tårn 
som ligger ved siden av vvs-tekniske tårn og fordeles derfra i etasjens horisontale primæranlegg i tekniske 
korridorhimlinger. 

11.13  BIM (Building information model) 
BIM (Building Information Model) eller Bygningsinformasjonsmodell, er en standardisert betegnelse på en 3D 
modell som kan bære informasjonselementer knyttet til objekter. Objekt er et bygningselement eller 
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sammensetting av elementer som kan beskrives geometrisk og produktrelatert informasjon i modellen. 
Forutsetningen er en åpen BIM, som er basert på internasjonal standard betegnet IFC (Industry Foundation 
Classes) og er et åpent, ISO-standardisert dataformat, som kreves brukt i alle offentlige prosjekter. 

Byggherren har en klar og uttalt ambisjon om at prosjektet skal benytte BIM for å oppnå miljø-, kvalitets-, tids 
- og kostnads-effekter i prosjektet, og det er en målsetting for prosjektet at BIM skal øke nytteverdien for 
leietakere og brukere, og redusere bygge- og driftskostnader samt bygg skader vesentlig gjennom bruk av 
BIM. 

BIM skal bidra til økt kvalitet, mer effektiv prosjektering og kommunikasjon på tvers av fag og mellom de 
prosjekterende og byggherre. Videre skal det føre til kvalitetssikring av arbeidsgrunnlaget før bygging og en 
mer effektiv byggeprosess. I forvaltningsfasen skal modellen inneholde definert informasjon om bygg og 
utstyr som skal effektivisere forvaltningsverktøyene som skal brukes i driftsfasen. 

Prosjektet er inntil videre underlagt retningslinjene i Helse Sør-Øst RHFs BIM-og skal etterfølge krav i til 
enhver tid gjeldende versjon av Statsbyggs BIM-manual.  

Fullstendig rapport i vedlegg til skisseprosjektrapporten. 

11.14  Arealoversikt  
Nord-alternativet 

Tabell 25 Nord-alternativet, arealoversikt netto og bruttoareal 

 Byggetrinn 1 Byggetrinn 2 Sum Nord 

 Nettoareal Bruttoareal Nettoareal Bruttoareal Nettoareal Bruttoareal 

Funksjonsareal 4.306 7.247 9.234 15.138 13.540 22.385 

Tekniske arealer, 
tverrgående 
trafikkareal 

 4.564  1.853  6.417 

Parkering  0  4.571  4.571 

Sum m2  11.811  21.562  33.373 
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Vest-alternativet 

Tabell 26 Vest- alternativet, arealoversikt netto og bruttoareal 

 Byggetrinn 1 Byggetrinn 2 Sum Vest 

 Nettoareal Bruttoareal Nettoareal Bruttoareal Nettoareal Bruttoareal 

Funksjonsareal 7.105 11.983 8.290 13.437 15.395 25.420 

Tekniske arealer, 
tverrgående 
trafikkareal 

 2.638  2.329  4.967 

Sum m2  14.621  15.766  30.387 

 

11.15  Kuttl iste 
Det er ikke utarbeidet kuttliste da utviklingen av prosjektet er styrt fra starten av etter kostnadsrammen. Alle 
løsninger er basert på økonomisk bæreevne og prosjektets definerte rammer. I det videre arbeidet med 
forprosjektet vil prosjektet ytterligere kvalitetssjekkes opp mot økonomisk bæreevne, og kuttliste vil bli 
utarbeidet knyttet til det valgte alternativ. I Vest-alternativet kan denne kuttlista knyttes opp mot ombygging, 
mens i Nord-alternativet må det kuttes i nybygg (byggetrinn 2) for å komme innenfor økonomisk bæreevne. 

11.16  Myndighetsbehandling 
Det må utarbeides ny reguleringsplan og dette arbeidet er igangsatt, bakgrunn og forhold for ny 
reguleringsplan er beskrevet i eget kapittel. 

Etter at forprosjektet er ferdigstilt må det på vanlig måte søkes rammetillatelse med senere igangsettings 
tillatelser for selve byggearbeidene med tilhørende tredjepartskontroller. 

Når det gjelder myndighetsbehandling av ombyggingsarbeider i eksisterende bygg er det usikkerhet hva som 
vil bli krevet. Dette vil bli tydeligere i neste fase, og vil arbeides videre med. 
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12 ØKONOMISKE ANALYSER  

12.1 Overordnet kostnadsramme 
De økonomiske rammene som alternativene i konseptfasen har er et resultat av Helse Vest RFH sin 
behandling av Idéfaserapporten og etterfølgende krav til konseptfasen. Da styret i Helse Vest RHF 
behandlet idéfaserapporten i styremøte 8. desember 2014 (sak 135/14) ble følgende presisert i vedtaket: 

3. Styret i Helse Vest RHF godkjenner at planlegging av utbygging av Haugesund sjukehus blir 
vidareført til konseptfase. 

4. I konseptfasen må Helse Fonna ytterlegare dokumentere: 
• I kva grad utbyggingsalternativa er eigna til å løysa dei utfordringane føretaket står overfor 

på kort og lengre sikt. 
• Korleis utbyggingsalternativa vil kunne understøtte ei effektiv drift og god tenesteyting for 

sjukehuset som heilskap 
• Finansiell evne og gjere grundigare berekningar på kost-nytte analyse og 

gevinstrealiseringspotensiale knytt til prosjektet, og såleis ta ned risiko knytt til berekning av 
økonomisk og finansiell berekraft. 

  
Beregningene av helseforetakets økonomiske bæreevne har vært førende for vurderinger knyttet til 
scenariotenking og hovedfunksjoner i nytt og eksisterende bygg. Den overordnede kostnadsrammen for 
prosjektet er på denne bakgrunn utarbeidet av Helse Fonna HF med utgangspunkt i helseforetakets 
bæreevnevurderinger. Ved godkjenning av mandatet for konseptfasen ble rammen satt til 2,8 mrd. kr (2014-
kr) fordelt på 1,5 mrd. til byggetrinn 1 (ved ferdigstillelse i 2020) og 1,3 mrd. kr til byggetrinn 2 (ved 
ferdigstillelse i 2030). 

Etter bearbeiding av prosjektet gjennom konseptfasen er det gjort noen justeringer av kostnadsrammen 
både ift tidspunkter for ferdigstilling per byggetrinn og øvre kostnadsramme. Det er gjennom utviklingen av 
bl.a. skisseprosjektet kommet fram at det i tillegg til nybygg vil være nødvendig med vesentlig ombygging i 
eksisterende bygg. Dette er ombygging som må gjennomføres som en forlengelse av byggetrinn 1. Ved å ta 
dette ombyggingsbehovet med i byggetrinn 1, vil en også kunne raskere kunne realisere både kvalitative og 
økonomiske gevinster, og dermed få et bedre grunnlag fram til byggetrinn 2. På denne bakgrunn godkjente 
styringsgruppen i sak 69-2015 å utvide byggetrinn 1 til å omfatte en ombygging som følger rett etter 
ferdigstilling av nybygg. PÅ denne bakgrunn foreligger det følgende vurdering av den samlede 
kostnadsrammen i styringsgruppesak 69-2015: 

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 
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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 (2030 – 2032) 

På denne bakgrunn foreligger følgende samlede kostnadsramme som utgangspunkt for prosjektet (i mill. kr 
korrigert til prisnivå 1. juli 2015): 

Tabell 27 Beregnet kostnadsramme i mill. 2015-kr 

 

12.2 Kostnadskalkyle – prosjektkostnad  

12.2.1 Generelt om kostnadskalkylen 
Kalkylen følger Finansdepartementets begrepsapparat for kvalitetssikring av kostnadsoverslag, se figuren 
under.  

 

 
Figur 7 Finansdepartementets «Felles begrepsapparat for kostnadsoverslag» 
 

Kalkylen følger oppsettet i NS 3453:1987, Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt. Hovedkonti, det vil si 
kapittel 2-7, følger underinndelingen fra NS 3451:2009, Bygningsdelstabellen.  

Kalkylen i post 2-7 inneholder både de elementer og kvadratmeterpriser som er beregnet, det vil si 
«grunnkalkyle», samt en andel for uspesifisert ("vi vet vi har glemt noe men ikke hva") for å oppnå 
«basiskostnad». Denne andelen varierer for de ulike fagene avhengig av kalkylemetode. Typisk er det lagt 
inn en prosentsats på grunnkalkylen for de disipliner som mengdeberegner elementer, mens der arealpriser 
basert på erfaringer er benyttet antas uspesifisert å ligge i disse.  

Postene 1, 8 og 9, samt brukerutstyr, riving, finanskostnader og kunst er også tatt med i kalkylen.  

Kostnadsramme byggetrinn 1 (nybygg inkl. 
tilkopling eksisterende bygg ferdig 2020, 

ombygging ferdig 2022)

Kostnadsramme 
byggetrinn 2 (oppstart 

2030, ferdig 2032)

SUM

1 797 1 540 3 337
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Det er ikke lagt inn andeler for usikkerheter i mengder og enhetspriser eller usikkerheter i forhold til marked, 
entrepriseform, etc. ("forventede tillegg", se figur over). Dette ivaretas i usikkerhetsanalysen. Forutsetninger 
for dette er derfor ytterligere beskrevet i usikkerhetsanalysen.  

12.2.2 Forutsetninger 
I kalkylen er det forutsatt at prosjektet gjennomføres i to byggetrinn. Det er valgt prisnivå for 1. juli 2015. 

I kalkylen er det forutsatt at prosjektet gjennomføres med en hovedentreprisemodell der: 

• Hovedentreprenøren utfører de bygningsmessige arbeider selv eller med egne underentreprenører 
• Utendørsarbeidene (post 7) utføres som underentreprise 
• De tekniske arbeidene (postene 3 – 6) utføres som sideentrepriser. 

Det bemerkes imidlertid at det, bl.a. grunnet konkurransehensyn, allikevel kan bli aktuelt å dele opp 
bygningsmassen i flere entrepriser. Dette bør ivaretas i usikkerhetsanalysen og den videre 
prosjektutviklingen.  

Rigg og drift er lagt til konto 1 (entreprenørens administrasjon, stillaser, gjerder, brakker, mm).  

Bygningsmessige hjelpearbeider for postene 3 – 6 er medtatt i post 18, det skilles på fag. Branntetting er 
skilt ut i egne poster.  

Riving av bygninger og klargjøring av tomt er medtatt i konto 92. Lokalisering og fjerning av eksisterende 
kabler og ledninger på tomta er inkludert i kostnadsoverslaget. Det forutsettes ingen forurensede masser på 
tomten. 

Kostnader for brukerutstyr er hentet fra oppdatert Hovedprogram utstyr (HPU).   

Selve kalkyletallene kommer fram i kapittelet nedenfor om usikkerhetsanalyse, og i skisseprosjektrapporten. 

12.2.3 Metode 
Estimatet er basert på: 

• Mengdegrunnlag / kalkulerte mengder 
• Estimerte enhetskostnader for kalkulerte mengder 

Mengdegrunnlaget er utledet av tegninger og skisser for de respektive fag. Med bakgrunn i denne er 
kostnadsestimatet utarbeidet fra ulike innfallsvinkler: 

• Iht. Prisboka 2015/Calcus 
• Arealbaserte estimater (i hovedsak for tekniske systemer) 
• Enhetsbaserte estimater 

12.3 Usikkerhetsanalyse 
Det er gjennomført en kvantitativ usikkerhetsanalyse av prosjektets investeringskostnader. Analysen er 
basert på basiskalkyler utarbeidet av prosjektet og det er gjennomført en heldags fellessamling med 
prosjekteier, brukere, prosjektledelse og prosjekterende den 9. desember 2015. Atkins har vært engasjert i 
gjennomføringen av selve analysen. Analysen er dokumentert i vedlegg 7. Nedenfor følger sammendrag 
med hoved konklusjoner av usikkerhetsanalysen. 
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12.3.1 Forutsetninger 
Analysen er basert på en del standard forutsetninger for usikkerhetsanalyser, og dette er dokumentert i 
vedlegg 7, rapport for usikkerhetsanalysen. Noen viktige forutsetninger er:  

• Analysen dekker ikke større premissendringer 
• Analysen er basert på 2015-kroner, det er ingen indeksering videre frem til byggeperioden 
• Usikkerhet i bevilgninger er ikke inkludert 

12.3.2 Basiskalkyler 
Usikkerhetsanalysen er basert på følgende basiskalkyler, inkludert mva. i 2015-kroner.  

Tabell 28 Basiskalkyler Vest- og Nord-alternativet 

 

I basiskalkylen inngår nybygg, tilkobling til eksisterende bygg og ca. 100 mill. kr til ombygging. 

12.3.3 Hovedresultater 
Hovedresultater for begge alternativene Vest og Nord og begge byggetrinn, avrundet til nærmeste 10 mill. 
kroner, er gjengitt i tabellen nedenfor. 

Kalkylen for Vest-alternativet gir en forventet prosjektkostnad (P5022) inkludert brukerutstyr på 2,388 mrd. 
kroner og for Nord-alternativet 2,770 mrd. kroner (prisnivå juli 2015, og basert på skisseprosjektets areal). 

Kostnadsramme (P8523) er for Vest-alternativet beregnet til 2,851 mrd. kroner og for Nord-alternativet 3,404 
mrd. kroner (basert på skisseprosjektets areal). Det innebærer at for å inneha 85 % sikkerhet mot 
overskridelse er det, basert på dagens kunnskap om prosjektet, behov for å ha en usikkerhetsavsetning 
utover forventet prosjektkostnad P85 på ca. 460 mill. kroner for Vest-alternativet og ca. 630 mill. kroner for 
Nord-alternativet. Usikkerhetsavsetningen gir da et påslag på knapt 20 % i Vest-alternativet og ca. 23 % i 
Nord-alternativet (begge byggetrinn sett under ett, dette varierer litt mellom byggetrinnene). 

Vedlegg 7 viser prosess og metode for dette. Vi har benyttet Atkins Norge til å gjennomføre 
usikkerhetsanalysen. Rapporten som utgjør vedlegg 7 konkretiserer mer hvordan dette er gjennomført enn 
sammendraget i konseptrapporten. Det er en standard usikkerhetsanalyse der det defineres 
forventningsverdier, avvik oppover og nedover i ett av ti tilfeller, og så beregnes et spenn ut ifra dette. Dette 
gir en forventet kostnad og estimat for bl.a. såkalt p85-nivå. 

Nedenfor vises resultatet av analysen i tabellen og i form av en sannsynlighetskurve (S-kurve). Av kurven 
kan man lese av sannsynligheten for et gitt kostnadsnivå eller omvendt; kostnaden ved en gitt sannsynlighet. 

                                                      

 

22 P50 betyr forventet prosjektkostnad, dvs. den prosjektkostnad hvor det er like sannsynlig at resultatet blir lavere som høyere enn denne 
kostnad (eller vice versa). 

23 Se forrige fotnote. Ved p85 er det en forventet prosjektkostnad pluss en avsetning for usikkerhet som gjør at det vurderes om 85 % 
sikkerhet for at resultatet blir lavere enn p85, og da følgelig 15 % sannsynlig at det blir høyere. 

 

Vest Nord
BT1 1 122 354 330 1 105 203 443
BT2 1 061 161 955 1 352 989 194
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Tabell 29 Resultater fra usikkerhetsanalysen fordelt på alternativ og byggetrinn, alle tall i MNOK 1) 

 
1)  Sum-tallene (Vest totalt og Nord totalt) avviker fra den adderte summen av byggetrinn 1 og 2 fordi disse er statistiske verdier for hvert 
byggetrinn og for totalen. 
 
Det totale usikkerhetsspennet (der det er tatt hensyn til summen av usikkerhet på estimater, generelle 
forhold og hendelser) for prosjektkostnadene for Vest byggetrinn 1 er vist med blå kurve i figuren nedenfor. 
Figuren viser kostnadene i form av en S-kurve, som angir akkumulert sannsynlighet i prosent (y-aksen) for at 
den endelige totalkostnaden er lik eller lavere enn en tilhørende verdi på x-aksen (mill. kr).  
Den røde vertikale streken viser basiskalkylen, jf. figuren nedenfor. 

 
Figur 8 S-kurve Vest-alternativet, byggetrinn 1 
 
Tornadodiagrammet i figuren nedenfor viser usikkerhetselementene i sortert rekkefølge iht. det enkelte 
element sitt relative bidrag til total usikkerheten der;  

Vest BT1 Vest BT2 Vest Totalt Nord BT1 Nord BT2 Nord Totalt
Basis 1 122 1 061 2 184 1 105 1 353 2 458

Forventningsverdi 1 233 1 175 2 408 1 253 1 541 2 790
10 % 956 911 1 875 909 1 129 2 051
15 % 1 009 955 1 972 972 1 201 2 174
35 % 1 141 1 086 2 239 1 134 1 408 2 533
50 % 1 223 1 169 2 388 1 240 1 529 2 770
65 % 1 311 1 251 2 559 1 349 1 653 3 011
70 % 1 343 1 282 2 619 1 390 1 698 3 097
85 % 1 464 1 395 2 851 1 544 1 887 3 404
90 % 1 522 1 451 2 956 1 616 1 964 3 556

P50 minus Basis 101 108 204 135 176 312
P85 minus P50 241 226 463 304 358 634

Standardavvik 17 % 18 % 17 % 21 % 20 % 21 %
Sannsynlighet for Basis 32 % 30 % 31 % 31 % 29 % 31 %



                                                               

 

 

102 

 

 
• 0-linjen (vertikal linje) refererer seg til basiskostnaden  
• (G) - står for generelle forhold (usikkerhetsdrivere)  
• (E) står for estimatposter fra kalkylen  
• (H) står for hendelsesusikkerhet  
• Høyre side: trusler/ nedside  
• Venstre side: muligheter/ oppside  

 
Alle estimatusikkerhetselementer med beskrivelser og kvantifisering er vist vedlegg 7, Bilag B, mens 
hendelsesusikkerhet og usikkerhetsdrivere er drøftet i vedlegg 7, kapittel 4.  
 
De ti viktigste bidragene til usikkerhetsbildet er vist i figuren under. 
 

 
Figur 9 Tornado Vest-alternativet, byggetrinn 1 (tall i MNOK) 
 

12.3.4 Vurdering av resultatet 
Foreliggende prosjekt er i konseptfasen, hvor to ulike hovedalternativer er utredet. Det er et stort og 
komplisert prosjekt med nybygg og rehabilitering på en trang tomt sentralt i et bysentrum.  
Analysen viser relative standardavvik (et mål på usikkerhet) på henholdsvis 17 % og 21 % for Vest- og Nord-
alternativene. Denne forskjellen er rimelig ut i fra diskusjoner i fellessamlingen. Usikkerheten er dominert av 
de store usikkerhetsdriverne markedsusikkerhet, prosjektutvikling og endringer etter kontrakt.  
For store, kompliserte byggeprosjekter i forprosjektfasen er Atkins’ erfaring at relativt standardavvik ligger i 
størrelsesorden 15-19 % og at standardavvik i tidligere faser typisk vil ligge over 20 %. Foreliggende 
analyser viser med andre ord et standardavvik som er relativt moderat i forhold til prosjektets karakteristika 
og fase. Dette begrunner i at prosjektet i stor grad er kostnadsstyrt. Det ses også at sannsynligheten for at 
basiskalkylene er tilstrekkelige er på over 30 %. Dette viser en høy grad av tillit til disse kalkylene. 
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12.4 Samlet vurdering av prosjektkostnad (styringsmål og kostnadsramme)  

12.4.1 Generelt 
Vurderingen av forslag til styringsmål og kostnadsramme baseres på informasjonen i foreliggende 
kostnadskalkyle for basiskostnad, samt informasjonen fra usikkerhetsanalysen. Det er vanlig å fastlegge 
styringsmålet med utgangspunkt i p50-estimatet fra usikkerhetsanalysen og kostnadsrammen med 
utgangspunkt i p70 eller p85-estimatet fra usikkerhetsanalysen. Det mest vanlige er at kostnadsrammen 
knyttes til p85-estimatet, men den settes i noen tilfeller lavere, bl.a. knyttet til at det foreligger en realistisk og 
betydelig kuttliste som kan sikre kostnadsstyringen av prosjektet. 

I dette tilfellet er det valgt å legge p50 og p85-estimatene til grunn for vurdering av hhv. styringsmål og 
kostnadsramme. Dette vil gi en trygg basis for kostnadsstyringen av prosjektet. I tillegg ligger det en mulig 
kuttliste knyttet til at ombyggingen kan begrenses, og ved at disse følger etter nybygg i tid, sikrer de 
gjennomførbarhet av kuttlisten. Ut fra dette kunne det også vært forsvarlig å benytte p70 som 
kostnadsramme, men p85 er likevel benyttet. 

For samlet ombyggingsbehov og for 0-alternativet foreligger det ikke tilsvarende kostestimater basert på 
usikkerhetsanalyse. Det er gjort kostnadsvurderinger basert på teknisk oppgradering, og ombygging i tre 
ulike ombyggingsklasser (lett, middels og tung). Kostnadsvurderingene er gjort basert på begrepet «forventet 
kostnad» (grunnkalkyle, uspesifiserte kostnader og forventede tillegg). Avsetning for usikkerhet er beregnet 
med utgangspunkt i differansen mellom p50 og p85 for nybygg (ca. 20 %). Selv om den grunnleggende 
estimatusikkerheten er noe større her enn for nybygg, og også styringsmuligheten ved å tilpasse omfanget 
av ombygging større, slik at dette vurderes som en akseptabel tilnærming. I praksis er ombygging tilpasset 
differansen mellom kostnadsramme for nybygg og samlet tilgjengelig kostnadsramme for prosjektet. Ideelt 
sett, ut fra hva det vill være ønskelig å bygge om, ville ombyggingsbehovet i begge tiltaksalternativene 
overstige tilgengelig kostnadsramme. 

12.4.2 Nybygg og tilkopling til eksisterende bygg 
Basert på forutsetningene beskrevet ovenfor blir forslaget til styringsmål og kostnadsramme slik som vist i 
tabellen nedenfor. 

Tabell 30 Styringsmål og kostnadsramme (MNOK). 

 

Som det framgår vil Nord-alternativet gå ut over kostnadsrammen for byggetrinn 2 og samlet før det er lagt 
inn noe ombygging. 

12.4.3 Samlet styringsmål og kostnadsramme for tiltaksalternativene med spesifisering av nybygg og 
ombygging 

Nedenfor følger forslag til styringsmål og kostnadsramme per byggetrinn og samlet. I tillegg vises en 
inndeling som spesifiserer kostnader til nybygg inkl. tilkopling til eksisterende bygg i en kolonne (Nyb) og 
ombygging i en kolonne (Omb). 

Tallene viser at Nord-alternativet «sprenger» kostnadsrammen samlet og i byggetrinn 2. 

Vest BT1 Vest BT2 Vest Totalt Nord BT1 Nord BT2 Nord Totalt
Styringsmål (p50) 1 500 1 289 2 789 1 451 1 412 2 863
Kostnadsramme (p85) 1 797 1 540 3 337 1 797 1 743 3 540
Beregnet kostnadsramme fra 
helseforetaket (inkl. ombygging) 1 797 1 540 3 337 1 797 1 540 3 337
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Tabell 31 Beregnet kostnadsramme og styringsmål Vest- og Nord-alternativet, fordelt på byggetrinn 1) 2) 

 
1) Sumtallene (Vest totalt og Nord totalt) avviker litt fra usikkerhetsanalysen da byggetrinn 1 og 2 her er summert direkte uten å foreta 
statistisk korreksjon for sammenhengen mellom trinnene i denne oppstillingen 
2) I Nord-alternativet, nybygg, overstiges kostnadsrammen både i byggetrinn 2 og samlet, allerede før ombygging er tatt med. 
Ombyggingsbehovet i Nord-alternativet er derfor bare vist med forventet kostnad og inklusiv avsetning for usikkerhet uten å vurdere om 
disse tallene kan modifiseres. 

12.5 Alternativ anvendelse av eksisterende anlegg 
Prosjektet er en utvidelse av eksisterende sykehus i Karmsundgata. Eksisterende bygg benyttes i det 
vesentlige videre. Nybyggene i alternativene Nord og Vest er utvidelser av anlegget som en nødvendig 
økning av kapasitet, bedring av funksjonalitet og økning av standard. 

Av eksisterende bygninger er Øst-blokken og Syd-blokken i dårligst stand og disse foreslås faset ut. Øvrige 
bygninger rehabiliteres og bygges om i ulik grad og over ulikt tidsrom i de to alternativene, slik som 
beskrevet i prosjektet. 

I tråd med strategien om at det skal flyttes ut av hele bygg, tømmes Øst- og Syd-blokken for 
sykehusfunksjoner og byggene fases ut. I begge alternativer forutsettes imidlertid at de delvis benyttes 
videre til byggetrinn 2 står ferdig. Patologi flytter ikke før i andre byggetrinn, slik at avdelingen blir værende 
igjen i Øst-blokken. I Syd-blokken vurderes om man kan etablere midlertidige obduksjonssaler, som man 
ikke har i dag, der hvor operasjon har flyttet ut. Videre vurderes det om den vestre delen av Syd-blokken kan 
benyttes til støttefunksjoner og utvidelsesareal for funksjoner i Vestblokk.  

M blokken vil i Vest-alternativet bygges om til lettere funksjoner som kontor, møterom, undervisning, 
forskning. 

Det er ikke vurdert om arealene kan anvendes til andre funksjoner enn sykehusformål som alternativ 
anvendelse. Dette vil neppe være hensiktsmessig. På sikt representerer området hvor Øst- og Syd-blokken 
ligger et senere utvidelsesområde for sykehuset. 

12.6 Om 0-alternativet 

12.6.1 0-alternativet i idéfasen 
I idéfaseutredningen ble det bl.a. sagt følgende om 0-alternativet: 

«Foretaket har konkludert med at det er teoretisk mulig å planlegge for et null-alternativ til 2020 med 
ulike løsninger (investering, økt arealeie eller at deler av virksomheten må utføres i andre foretak). Et 
slikt alternativ vil ut over 2020 ikke bli funksjonelt for en effektiv pasientbehandling og logistikk.  
Foretaket setter tidspunktet for lengste levetid for null-alternativet til 2020. En regner med å 
investere i ombygging, vedlikehold og renovering i tråd med 5-årig investeringsplan. Skulle det bli 
behov for ytterligere utvidelser innenfor denne periode, må løsningen være kortvarig og ekstern leie 
av areal i slutten av perioden.  
 
Et utbyggingsalternativ basert på nybygg kan stå ferdig tidligst til 2020. Foretaket har beregnet å ha 
økonomisk bærekraft på 1 300 millioner kroner frem til 2020, og ytterligere ca. 1 500 millioner kroner 
frem til 2030. Beregningen er utført innenfor dagens gjeldende økonomimodell.  

Nyb Omb Sum Nyb Omb Sum Nyb Omb Sum Nyb Omb Sum Nyb Omb Sum Nyb Omb Sum
Styringsmål (p50) 1 223 277 1 500 1 054 235 1 289 2 277 512 2 789 1 240 211 1 451 1 412 0 1 412 2 652 211 2 863
Kostnadsramme (p85) 1 464 333 1 797 1 258 282 1 540 2 722 615 3 337 1 544 253 1 797 1 743 0 1 743 3 287 253 3 540
Beregnet kostnadsramme fra 
helseforetaket (inkl. ombygging) 1 797 1 540 3 337 1 797 1 540 3 337

Nord Byggetrinn 2 Sum Alternativ nordVest Byggetrinn 1   Vest Byggetrinn 2 Sum Alternativ vest   Nord Byggetrinn 1
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Foretaket la dermed i idefasen til grunn at null-alternativet beskrives frem til 2020 med 
begrensede investeringer. Det er vesentlig mer formålstjenlig å velge et utbyggings-alternativ 
som også kan realiseres innenfor foretaket sin økonomiske bærekraft.» 

Det ble også i dette 2020-perspektivet konkludert med at  

«Investeringskostnadene for nullalternativet er i følge Multimap-analysens (tekniske oppgraderinger) 
MÅ Tiltak (0-5 år) i størrelsen 547 mill. (okt. 2011) for Haugesund sjukehus. (tilsvarer 571 mill. feb. 
2014, en økning på 4.1 %)». 

Videre ble det pekt på følgende: 

• Rehabilitering og mindre utvidelse av dagens areal til å imøtekomme aktiviteten til 2020 vil bli 
svært kostbare og neppe fungere optimalt, samtidig som det er svært utfordrende å 
rehabilitere/utvide mens daglig drift pågår.  

• Å leie inntil 6.000 m
2 
midlertidig (2,5-3 år) er kostbart og lite funksjonelt. Vi kan estimere en årlig 

leiekostnad på minimum 10 mill. (1.666 kr/m²). Det ligger også store utfordringer i å finne 
egnede lokaler i denne størrelsen, det må også påregnes kostnader med tilrettelegging av leide 
lokaler.  

• Vi ser heller ikke at andre sjukehus/ foretak har ledig kapasitet til å utføre den del av Haugesund 
sjukehus sin virksomhet som aktivitetsveksten er beregnet til. Foretaket har i dag også en 
betydelig andel av gjestepasienter til andre foretak.  

 
I tråd med SSB vil befolkningsveksten fortsette, vi må påregne at befolkningen øker med nye 37.000 
(33 %) innbyggere frem til 2040 (sammenlignet med 2010). Aktiviteten antas å øke tilsvarende. Av 
den grunn ser vi ikke at det er mulig å planlegge et null-alternativ ut over 2020 uten en betydelig 
arealutvidelse. 

12.6.2 Prinsipielle tilnærminger til 0-alternativet 
Basert på kravene i Helsedirektoratets veileder for tidligfaseplanlegging (2011) er det utarbeidet et null-
alternativ. Nullalternativet tar utgangspunkt i fortsatt drift i eksisterende sykehusbygninger, og at disse skal 
utnyttes for å dekke befolkningens fremtidige behov for spesialisthelsetjenester. Utredningen klarlegger 
nødvendige tiltak i bygningsanleggene og vurderer nødvendige investeringer. Nullalternativet skal vise krav 
til kostnadsoptimal utvikling av bygget for å opprettholde akseptabel ytelse for virksomheten over byggets 
resterende levetid. Dette er den aktuelle og relevante løsningen hvis investeringsprosjektet ikke kan 
gjennomføres.  

Det er to prinsipielle tilnærminger til hva 0-alternativet innebærer: 

1. En utsettelse av beslutningen (f.eks. 3-5 år) om gjennomføring av ett av tiltaksalternativene. 
2. En alternativ tilnærming i tidsperspektivet for planen (her til 2040) der investeringen minimaliseres, og 

maksimalt av eksisterende bygg benyttes. 

Utredningen knyttet til den første tilnærmingen baserer seg bl.a. på tidligere utredninger (Idefaserapporten 
fra 2014 og Multimap analysen fra 2011), jf. også nærmere omtale i skisseprosjektbeskrivelsen. 
Nyanseringen som er gjort sammenlignet med idéfaserapporten er at siden nybygget under ingen 
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omstendighet vil være ferdig før 2020, så vil en «utsettelsestilnærming» måtte innebære at ferdigstilling av 
nybygg ikke kommer før 2023-2025. Beregningsmessig legger vi 2025 til grunn. 

Dersom 0-alternativet skal ses i et 2040-perspektiv, er det viktig å være oppmerksom på at man i 2040-
perspektiv også kunne ha vurdert et samlet nytt bygg i stedet for nåværende Haugesund sykehus. I så fall 
ville den utbyggingen som nå utredes med tilbygg trolig blitt sett på som 0-alternativet. Derfor er det å 
«konstruere» et annet 0-alternativ til de to tiltaksalternativene som nå utredes i 2040-perspektiv, noe som 
naturlig nok vil gi et resultat som er tilnærmet likt tiltaksalternativene. Den modifikasjonen av 
tiltaksalternativene som teoretisk kan vurderes er mindre eller ingen evakuering av eksisterende arealer, og 
videreføring av dagens funksjonelle standard i eksisterende bygg. Dvs. nybygg tilsvarende 
aktivitetsøkningen i perioden. Videre må det da forventes behov for tung ombygging av de arealene som 
tømmes i tiltaksalternativene, og full teknisk oppgradering av resterende arealer. Det understrekes at dette i 
praksis vil være vanskelig å gjennomføre uten ytterligere avlastningslokaler i ombyggingsperioden, og at 
kostnadsusikkerheten vil være stor. Driftsgevinster kan bare forventes i begrenset grad (isolert for funksjoner 
i nye bygg) da den funksjonelle sammenhengen i sykehuset ikke kan optimaliseres, og driftsulempene under 
ombygging vil bli omfattende. Ut fra dette forventes det at de driftsgevinster som kommer i nybyggdelen i 
beste fall vil veie opp for driftsulempene som følge av oppgradering og ombygging med sykehus i drift. 

En annen tilnærming kunne være å holde aktiviteten i Haugesund sjukehus konstant, oppgradere 
eksisterende bygg, og la andre sykehus dekke aktivitetsøkningen. Dette er ikke det ikke gjort beregninger 
for, da det legges til grunn at heller ikke andre sykehus i området har bygningsmessig kapasitet til å dekke 
opp dette uten nybygg, og at disse derfor ville måtte investere i et tilsvarende tilleggsareal som i Haugesund. 
Dermed oppnås det ikke noen gevinst verken på HF- eller RHF-nivå av en slik tilnærming, bare lengre 
avstand mellom befolkning og sykehus. 

For ytterligere vurderinger ift 0-alternativet henvises det til omtale i skisseprosjektet, sammendrag av 
skisseprosjektet i denne konseptrapporten, og til idéfaserapporten.  

Idéfaserapporten omtalte et investeringsbehov på 571 mill. kr (2014-kr) fram til 2020. Det er forutsatt at man 
kan unngå denne investeringen dersom det vedtas et tiltaksalternativ.  

12.6.3 Investeringsbehov i 0-alternativet ved de to ulike tilnærmingene 

0-alternativet - Utsettelsesalternativet: 

Jf. beskrivelsen i skisseprosjektet der teknisk oppgradering ved en utsettelse av nybygg med 3-5 år er 
beregnet til 870 mill. kr. Dvs. at med opprettholdelse av drift i dagens lokaler til 2025 må det oppgraderes for 
ca. 870 mill. kr (forventet kostnad). I tillegg kommer usikkerhet i å gjennomføre driften under så omfattende 
oppgradering, og usikkerheten knyttet til løsning av manglende kapasitet pga. befolkningsendringer. Med en 
avsetning for usikkerhet på 25 % ville dette gitt 1.088 mill. kr i «teoretisk kostnadsramme». 

0-alternativet i 2040-perspektiv 

I skisseprosjektbeskrivelsen er det beskrevet to tilnærminger ift behov for nybygg:  

3. Den teoretiske arealforskjellen mellom dagens areal og nytt areal med nybyggstandard (24.000 kvm) 
4. Den teoretiske forskjellen mellom dagens areal og 2040 basert på videreføring av dagens 

arealstandard (8000 kvm). 

Realiteten vil ligge et sted mellom disse to ytterpunktene. Nybyggbehovet er nedenfor vurdert ut ifra at de 
arealene som planlegges tømt i 2040 i tiltaksalternativene (Øst-blokk, Syd-blokk, T-blokk og vaskeri) som 
utgjør ca. 14.500 kvm, ikke tømmes, men underkastes tung ombygging. Da blir gjenstående nybyggbehov 
ca. 15.500 kvm. 
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Arealkostnad for nybygg er basert på p50, gjennomsnitt for Vest, byggetrinn 1 og 2. Arealkostnad for tung 
ombygging er basert på 75 % av nybyggkostnad. 

Ved denne tilnærmingen får vi følgende investeringsbilde: 

Tabell 32 Investeringskostnader i 0-alternativet ved tidsperspektiv 2040 

 

Med en avsetning for usikkerhet på 25 % ville dette gitt en «teoretisk kostnadsramme» på 3.276 mill. kr, dvs. 
nesten likt med den beregnede kostnadsrammen for tiltaksalternativene på 3.337 mill. kr.  

I tillegg er det noen av usikkerhetsområdene som bør understrekes: 

• Tung ombygging vil trolig kreve rokeringsarealer i ombyggingsperioden. Et tilsvarende leieareal leid i 
to år vil koste rundt 60 mill. kr (2000 kr/kvm). I tillegg kommer flytte- og ulempekostnader. 

• Teknisk oppgradering vil også skape betydelige driftsulemper, med risiko for redusert kapasitet 
og/eller ekstra kostnader. 

• Teknisk oppgradering kan bli så omfattende at det vil utløse nye forskriftskrav på områder som gjør 
at det i tillegg kommer betydelig ombygging. 

I sum betyr dette at et 0-alternativ i et 2040-perspektiv, vil være vesentlig dårligere og trolig minst like 
kostbart som det beste tiltaksalternativet. 

12.7 Finansiering 

12.7.1 Overordnet om finansiering 
Finansieringsplanen viser hovedtrekkene i planen for finansiering av forventet prosjektkostnad. Det som skal 
finansieres er prosjektets samlede kostnad (p85, prisnivå medio 2015) inklusiv de byggelånrentene som vil 
påløpe.  

Investeringen finansieres 70 % med lån fra staten og 30 % med egenkapital. I planleggings- og 
byggeperioden for byggetrinn 1 er forutsatt med 2,1 % byggelånrenter i 2016 som økes med 0,1 % hvert år. I 
tilbakebetalingsperioden er beregnet med 3 % fast rente. Når det gjelder byggetrinn 2 er beregnet med 3 % 
fast rente i planleggings- og byggeperioden samt tilbakebetalingsperioden. I tillegg kommer prisstigning i 
hele planleggings- og byggeperioden.   

I byggetrinn 1, for begge alternativer er det forutsatt med at kostnader i planleggingsperioden samt 
ombyggingskostnader finansieres med egenfinansiering. Lånet fra HOD er derfor brukt for å dekke 
kostnader i byggeperioden. I byggetrinn 2 er det forutsatt flat låneprofil gjennom hele planleggings- og 
byggeperioden samt ombyggingsperioden.  

 

 

Investeringstiltak MNOK
Nybygg, 15.500 kvm, 1 161
Tung ombygging 14.500 kvm 815
Teknisk oppgradering (av 41.500 kvm) 645
SUM forventet kostnad 2 621
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Tabell 33 Investering og lånopptak per alternativ, byggetrinn 1 (MNOK). 

 

Tabell 34 Investering og lånopptak per alternativ, byggetrinn 2 (MNOK). 

 

12.7.2 Oppsummering brutto og netto finansieringsbehov inkl. byggelånsrente 
Sammenstilling av prosjektkostnad (p50, inkl. byggelånrenter) med fordeling på HOD-lån og 
egenfinansiering er vist i tabellen under.  

Tabell 35 Samlet investeringkostnad fordelt på lån og egenfinansiering (MNOK.*) 

 
*) I Nord-alternativet er tallene basert på kostnadsramme (p85) ut fra kalkyle for byggetrinn 2, selv denne overstiger tilgjengelig 
kostnadsramme (selv uten ombyggingskostnader i byggetrinn 2). Dersom Nord-alternativet skulle velges, må enten byggetrinn 2 kuttes 
ned, eller helseforetakets kostnadsramme økes. 

12.7.3 Prisstigning i planleggings- og byggeperioden 
Alle øvrige tall i denne rapporten vises i faste 2015-priser i tråd med forutsetningene i prosjektkalkylen. 
Tabellene nedenfor viser effekten på prosjektkostnaden når prisstigning er inkludert. Her er det lagt en 
forutsetning om 3 % gjennomsnittlig prisstigning i planleggings- og byggeperioden. 

Tabell 36 Prosjektkostnad p85 i løpende priser ved 3 % prisstigning per år, byggetrinn 1 (MNOK). 

 
Tabell 37 Prosjektkostnad p85 i løpende priser ved 3 % prisstigning per år, byggetrinn 1 (MNOK). 

 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Sum
Investering 29 73 373 615 373 111 111 111 1 797
Lånopptak 0 0 345 568 345 0 0 0 1 258
Investering 8 62 278 479 479 239 127 127 1 797
Lånopptak 0 0 237 408 408 204 0 0 1 258

Vest

Nord

Alternativ

2028 2029 2030 2031 2032 2033 Sum
Investering 6 44 252 478 478 282 1 540
Lånopptak 4 31 176 335 335 197 1 078
Investering 9 61 349 662 662 0 1 743
Lånopptak 6 43 244 464 464 0 1 220

Nord

Alternativ

Vest

Finansiering av samlet investering Vest BT1 Vest BT2 Sum Vest Nord BT1 Nord BT2 Sum Nord 
Investingsbeløp i 2015 kr. (p85, inkl. byggelånrente) 1 797 1 540 3 337 1 797 1 743 3 540
Lån - HOD 70 % 1 258 1 078 2 336 1 258 1 220 2 478
Egenfinansiering 30 % 539 462 1 001 539 523 1 062

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Sum
Investering inkl. byggelånrente 29 73 378 630 401 111 111 111 1 844
Prisstigning 1 4 35 77 59 22 26 30 253
Sum 30 78 412 708 460 133 137 141 2 098
Investering inkl. byggelånrente 8 62 281 490 500 270 127 127 1 863
Prisstigning 0 4 26 60 76 46 29 34 275
Sum 8 66 307 550 576 316 156 160 2 138

Vest

Nord

Alternativ

2028 2029 2030 2031 2032 2033 Sum
Investering inkl. byggelånrente 6 45 255 490 500 312 1 608
Prisstigning 3 23 140 289 312 198 965
Sum 9 67 396 779 812 510 2 573
Investering inkl. byggelånrente 9 62 354 679 692 0 1 796
Prisstigning 4 31 195 401 432 0 1 063
Sum 13 93 548 1 079 1 125 0 2 858

Vest

Nord

Alternativ
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12.8 Drif tseffekter inkl. plan for gevinstreal isering 

12.8.1 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 45 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 2030-2032. 

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 og trukket fra når den 
økonomiske gevinsten er satt opp for 0 alternativet. Driftsgevinster kan derfor bare forventes i begrenset 
grad (isolert for funksjoner i nye bygg) da den funksjonelle sammenhengen i sykehuset ikke kan 
optimaliseres, og driftsulempene under ombygging vil bli omfattende. 
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12.8.2 Organisering  
For å sikre et godt arbeid knyttet til gevinstrealiseringen, ble det tidlig i prosessen opprettet en egen 
prosjektgruppe som har arbeidet med dette gjennom hele konseptfasen. Gruppen har rapportert via 
prosjektdirektør på hvert styringsgruppemøte, samt at styringsgruppen 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. Tillitsvalgte og verneombud har deltatt i gruppen. Klinikkdirektørene samt 
økonomidirektør har bidratt gruppen i ROS analysen som er utarbeidet. De gevinster som er identifisert, 
samt de risikoreduserende tiltak, vil kreve et målrettet organisasjonsutviklingsarbeid i den videre prosess 
samt en målrettet oppfølging av måloppnåelse.  

Mandat og prosess: 

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

• Identifisere mulige områder for gevinstrealisering knyttet til de ulike alternativ. 

• I den grad det er mulig sette opp målbare parametere 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 gevinstrealiseringsgruppen i 
egen klinikk 

Gruppen har arbeidet etter følgende prosess: 

 
Figur 10 Prosess for arbeid med gevinstrealisering 
 
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 

Identifisere 
gevinster og 

hvordan disse 
kan måles

Identifisere 
interessenter

Forankre 
eierskap

Realisere 
gevinstene

Dokumentere 
de realiserte 
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8. Sette opp eventuelt 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. 

Identifiserte gevinster, tiltak, mål og risikofaktorer 

Følgende gevinster er identifisert og forankret i styringsgruppe og organisasjon: 

• Økt aktivitet  

• Reduserte utgifter/endra bruk av ressurser 

• Økt kvalitet og pasientsikkerhet 

• Økt trivsel-redusert sykefravær 

• Mindre miljøbelastning 

• Bedre omdømme 

Skjema i vedlegg 8 viser de identifiserte gevinster, målsetting, hvordan gevinsten kan måles samt risikofaktor 
knyttet opp til at den enkelte gevinst ikke kan oppnås. Disse identifiserte gevinstene vil kunne være 
gjeldende i både 0-alternativet, Vest-alternativet og Nord-alternativet. I det videre arbeidet med beregning av 
de økonomiske gevinster har det vært utfordrende å beregne en sannsynlig gevinst knyttet til 0 alternativet, 
da dette alternativet vil gi store driftsøkonomiske konsekvenser over en lang ombyggingsperiode. Det er 
likevel satt opp mulige nettogevinster knyttet til nybyggdelen av 0 alternativet. 

12.8.3 Økonomiske nytteeffekter  
Gruppen har gjennomgått alle gevinster og beregninger, og identifisert de tiltak som kan tenkes å gi en 
økonomisk gevinst. 

Ved beregning av de økonomiske gevinster er det blant annet tatt utgangspunkt i de krav som ligger i 
hovedfunksjonsprogrammet knyttet til omstilling og effektivisering. På de områder der en ikke kan 
dokumentere en faktisk økonomisk gevinst ut ifra de økonomiske beregninger som er beregnet av 
helseforetakets seniorcontrollere, er disse ikke tatt med i oppsummeringen. De økonomiske beregninger er 
forankret i organisasjonen via klinikkdirektørene, samt behandlet og godkjent i styringsgruppen. 

Følgende tiltak er vurdert og beregnet knyttet til økonomiske gevinster: 

1. Reduserte liggetider somatikk 
2. Redusert sykefravær 
3. Redusert/endra bruk av bemanning 
4. Økt aktivitet 
5. Reduserte leieutgifter 
6. Reduserte driftsutgifter helikopterdekket 
7. Reduserte gjestepasienter, kreft 
8. Omstilling psykiatri 

 
De økonomiske gevinster knyttet til disse områdene er analysert og beregnet som følgende: 
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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 5 i 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 valgt 
å legge opp til halvparten så stor obspost i 0 alternativet.  

 
Tabell 38 Gevinst knyttet til liggetider somatikk, 2014-2020. Alle tall i norske kroner. 

 
 
Tabell 39 Gevinst knyttet til liggetider somatikk, 2014-2040. Alle tall i norske kroner. 

 

Redusert sykefravær 

Her har en tatt utgangspunkt i reduksjon i sykefravær i Vest-alternativet med 1 %.  

I Nord-alternativet 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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Tabell 40 Effekt ved reduksjon av sykefravær fra 6,5 % til 5,5 % 

 

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 observasjonsposten 
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 ifht Nord-alternativets utregning. (se oppsummering 
økonomiske gevinster). 
 

Tabell 41 Effekt ved etablering av obspost. Vest-alternativet 2014-2020 

 
Tabell 42 Effekt ved etablering av obspost. Nord-alternativet 2014-2020 

Helse Fonna 201401 201402 201403 201404 201405 201406 201407 201408 201409 201410 201411 201412 Sum 2014
(1004H) Foretaksledelse/stab 15                -           12                6                 33                    
(1021H) HR Område 22                39             42            23             7              18             3               8                 47                26              19             8                 263                  
(1047H) Internservice område 152              240           248         228          241         177           52            169            277              226            225           159             2 395              
(1055H) Kirurgisk klinikk 246              209           263         232          207         164           93            162            239              195            240           244             2 494              
(1062H) Klinikk for psykisk helsevern 453              595           543         430          322         355           351          414            529              489            432           463             5 375              
(1084H) Medisinsk klinikk 283              284           319         205          256         208           126          218            281              281            306           346             3 113              
(1089H) Medisinsk service klinikk 247              245           319         217          217         170           165          274            302              353            277           260             3 047              
(1185H) Økonomi område 8                  20             23            15             20            25             20            11               15                12              11             20               197                  
(1998H) Klinikk Somatikk Stord 182              149           143         149          128         92             95            108            177              161            189           186             1 758              
(999H) Enhet for fag og foretaksutvikling 22                20             4              7               6              1                8               34               8                  21              30             14               173                  

Sum 1 630          1 800       1 904      1 506       1 404      1 210        914          1 397         1 887          1 764         1 729        1 705         18 849            

141 371          
77                    

-15 %
-12                  

490 000          
-5 773 134     Sum Gevinst kroner

Antall timer
Antall årsverk
Reduksjon 1,5 %
Reduksjon årsverk
Snitt årsverk kroner

Effekt 2014-2020 - Vest Reduksjon liggedager 
overført til OBS-post

Bemannings-
faktor 

fagområdet

Pleiefaktor 
OBS-post

Økning Senger 
OBS-post fra 
fagområdet

Årsverk ved 
moderavd. knyttet til 

overført seng

Årsverk OBS-post 
knyttet til overført 

seng

Årsverk til 
gevinst

Gevinst (kroner)

Generell Kirurgi                                  174                    1,08                 1,00                         1,03                                1,11                              1,03              -0,08 -40 432
Urologi                                    93                    1,13                 1,00                         0,55                                0,62                              0,55              -0,07 -35 116
Ortopedisk kirugi, nevrokirugi                                  400                    1,08                 1,00                         2,37                                2,56                              2,37              -0,19 -92 946
Kar-, thorax, plastikk, mammakir.                                    28                    1,08                 1,00                         0,17                                0,18                              0,17              -0,01 -6 506
Gastroenterologisk kirugi                                  488                    1,13                 1,00                         2,89                                3,27                              2,89              -0,38 -184 266
ØNH, kjevekirugi                                    72                    1,08                 1,00                         0,43                                0,46                              0,43              -0,03 -16 730
Øye                                    11                    1,08                 1,00                         0,07                                0,07                              0,07              -0,01 -2 556
Generell indremedisin                                  198                    1,18                 1,00                         1,17                                1,38                              1,17              -0,21 -103 519
Nefrologi                                    16                    1,21                 1,00                         0,09                                0,11                              0,09              -0,02 -9 759
Kardiologi                                  807                    1,33                 1,00                         4,78                                6,36                              4,78              -1,58 -773 515
Lungemedisin                                  127                    1,24                 1,00                         0,75                                0,93                              0,75              -0,18 -88 531
Hematologi, endokrinologi 120                    1,18                 1,00                         0,71                                0,84                              0,71              -0,13 -62 739
Infeksjonsmedisin                                    70                    1,18                 1,00                         0,41                                0,49                              0,41              -0,07 -36 598
Geriatri                                       3                    1,77                 1,00                         0,02                                0,03                              0,02              -0,01 -6 710
Nevrologi, fysikalsk med., rehab.                                  283                    1,39                 1,00                         1,68                                2,33                              1,68              -0,65 -320 577
Gynekologi/Føde                                  135                    1,04                 1,00                         0,80                                0,83                              0,80              -0,03 -15 685
Barn                                  318                    1,63                 1,00                         1,89                                3,07                              1,89              -1,19 -581 900
Gastroenterologisk medisin                                    31                    1,21                 1,00                         0,18                                0,22                              0,18              -0,04 -18 909
Sum                               3 374                    1,22                       20,00                              24,89                            20,00              -4,89 -2 396 992
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Tabell 43 Effekt ved etablering av obspost. Vest-alternativet 2014-2040 

 
 

Da laboratoriet flytter inn i nybygg i byggetrinn 1 i Vest-alternativet, er hele gevinsten knyttet opp til 
effektivisering lagt til byggetrinn 1. I Nord-alternativet 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 ifht Nord-alternativets utregning. (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.  

  

Effekt 2014-2020 - Nord Reduksjon liggedager 
overført til OBS-post

Bemannings-
faktor 

fagområdet

Pleiefaktor 
OBS-post

Økning Senger 
OBS-post

Antall stillinger pr 
overført seng

Årsverk overført 
OBS-post

Årsverk til 
gevinst

Gevinst (kroner)

Generell Kirurgi                                  264                    1,08                 1,00                         1,59                                1,72                              1,59              -0,13 -62 355
Urologi                                  146                    1,13                 1,00                         0,88                                0,99                              0,88              -0,11 -56 037
Ortopedisk kirugi, nevrokirugi                                  594                    1,08                 1,00                         3,58                                3,87                              3,58              -0,29 -140 298
Kar-, thorax, plastikk, mammakir.                                    41                    1,08                 1,00                         0,25                                0,27                              0,25              -0,02 -9 684
Gastroenterologisk kirugi                                  700                    1,13                 1,00                         4,22                                4,77                              4,22              -0,55 -268 668
ØNH, kjevekirugi                                  106                    1,08                 1,00                         0,64                                0,69                              0,64              -0,05 -25 036
Øye                                    15                    1,08                 1,00                         0,09                                0,10                              0,09              -0,01 -3 543
Generell indremedisin                                  302                    1,18                 1,00                         1,82                                2,15                              1,82              -0,33 -160 492
Nefrologi                                    27                    1,21                 1,00                         0,16                                0,20                              0,16              -0,03 -16 740
Kardiologi                               1 222                    1,33                 1,00                         7,36                                9,79                              7,36              -2,43 -1 190 585
Lungemedisin                                  206                    1,24                 1,00                         1,24                                1,54                              1,24              -0,30 -145 967
Hematologi, endokrinologi 189                    1,18                 1,00                         1,14                                1,34                              1,14              -0,20 -100 441
Infeksjonsmedisin                                  110                    1,18                 1,00                         0,66                                0,78                              0,66              -0,12 -58 458
Geriatri                                       5                    1,77                 1,00                         0,03                                0,05                              0,03              -0,02 -11 367
Nevrologi, fysikalsk med., rehab.                                  424                    1,39                 1,00                         2,55                                3,55                              2,55              -1,00 -488 209
Gynekologi/Føde                                  174                    1,04                 1,00                         1,05                                1,09                              1,05              -0,04 -20 549
Barn                                  409                    1,63                 1,00                         2,46                                4,02                              2,46              -1,55 -760 745
Gastroenterologisk medisin                                    45                    1,21                 1,00                         0,27                                0,33                              0,27              -0,06 -27 900
Sum                               4 979                    1,22                       30,00                              37,24                            30,00              -7,24 -3 547 073

Effekt 2014-2040 - Vest Reduksjon liggedager 
overført til OBS-post

Bemannings-
faktor 

fagområdet

Pleiefaktor 
OBS-post

Økning Senger 
OBS-post fra 
fagområdet

Årsverk ved 
moderavd. knyttet til 

overført seng

Årsverk OBS-post 
knyttet til overført 

seng

Årsverk til 
gevinst

Gevinst (kroner)

Generell Kirurgi                                  174                    1,08                 1,00                         1,29                                1,39                              1,29              -0,10 -50 539
Urologi                                    93                    1,13                 1,00                         0,69                                0,78                              0,69              -0,09 -43 895
Ortopedisk kirugi, nevrokirugi                                  400                    1,08                 1,00                         2,96                                3,20                              2,96              -0,24 -116 183
Kar-, thorax, plastikk, mammakir.                                    28                    1,08                 1,00                         0,21                                0,22                              0,21              -0,02 -8 133
Gastroenterologisk kirugi                                  488                    1,13                 1,00                         3,62                                4,09                              3,62              -0,47 -230 332
ØNH, kjevekirugi                                    72                    1,08                 1,00                         0,53                                0,58                              0,53              -0,04 -20 913
Øye                                    11                    1,08                 1,00                         0,08                                0,09                              0,08              -0,01 -3 195
Generell indremedisin                                  198                    1,18                 1,00                         1,47                                1,73                              1,47              -0,26 -129 398
Nefrologi                                    16                    1,21                 1,00                         0,12                                0,14                              0,12              -0,02 -12 199
Kardiologi                                  807                    1,33                 1,00                         5,98                                7,95                              5,98              -1,97 -966 893
Lungemedisin                                  127                    1,24                 1,00                         0,94                                1,17                              0,94              -0,23 -110 664
Hematologi, endokrinologi 120                    1,18                 1,00                         0,89                                1,05                              0,89              -0,16 -78 423
Infeksjonsmedisin                                    70                    1,18                 1,00                         0,52                                0,61                              0,52              -0,09 -45 747
Geriatri                                       3                    1,77                 1,00                         0,02                                0,04                              0,02              -0,02 -8 387
Nevrologi, fysikalsk med., rehab.                                  283                    1,39                 1,00                         2,10                                2,91                              2,10              -0,82 -400 721
Gynekologi/Føde                                  135                    1,04                 1,00                         1,00                                1,04                              1,00              -0,04 -19 606
Barn                                  318                    1,63                 1,00                         2,36                                3,84                              2,36              -1,48 -727 376
Gastroenterologisk medisin                                    31                    1,21                 1,00                         0,23                                0,28                              0,23              -0,05 -23 636
Sum                               3 374                    1,22                       25,00                              31,11                            25,00              -6,11 -2 996 240
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Tabell 44 Effekt ved 10 % reduksjon, bemanning Laboratoriet 2020 

 

Økt aktivitet 

Gevinst knyttet til økt aktivitet er beregnet ut fra følgende tiltak: 

• Overføring av pasienter fra døgn til poliklinikk/dagbehandling 
• Økt aktivitet ved laboratoriet 

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: 

Tabell 45 Effekt ved økte inntekter knyttet til økt aktivitet 

 
Økt aktivitet knyttet til at hele laboratoriemedisin kommer over i nybygg er knyttet opp mot følgende element: 

• Ny analysehall 
• Større tapperom for blodgivere 

 
I Vest-alternativet tas gevinsten ut i byggetrinn 1, og i Nord-alternativet 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 derfor halvert knyttet til 0 alternativet(se oppsummering økonomiske 
gevinster). 

Effekt 2020 10 % 
reduksjon

Snitt lønn 
bioingeniør 

Sum gevinst 
(NOK) 

Bemanning 5,5 545 672 3 001 195

Økte inntekter knyttet til økt aktivitet Kroner
Økning i  anta l l  DRG-poeng utover anta l l  i  besti l l ing fra  
Helse Vest 5 396                 
ISF-refus jon 50 % 20 731               
Økt ISF - inntekt 111 872 271      
Økning egenandeler 8 894 720          
Økte røntgen inntekter 1 745 200          
Inntekt 122 538 318      
Økning sengepost pr. døgn (pleie) 26 353 992        
Økning behandl ingskostnader opphold meds iner o.l 22 195 224        
Økning dagki rurgi/dagbehandl ing di rekte kostnader 
(personel l /medis iner o.l ) 10 999 557        
Økning pol ikl inikk kostnader 3 981 462          
Økt legekostnad innel iggende 32 589 633        
Økt legekostnad dagbehandl ing 8 202 128          
Økt legekostnad Pol ikl inikk 8 822 710          
Økt røntgen kostnad pga. vekst 7 168 115          
Økt laboratorie kostnad 5 113 690          
Total kosntad 125 426 511      
Avvik 2 888 193          
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Tabell 46 Effekt ved økt aktivitet i laboratoriet 

 

Reduserte leieutgifter 

Her er 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 måttet 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 Nord-
alternativet vil en ikke innenfor rammen kunne renovere M-blokk. 

I 0 alternativet vil en måtte leie store areal under ombygging/bygging, og en kan derfor ikke legge inn noen 
gevinst på dette. 

Tabell 47 Effekt på grunn av reduserte leieutgifter 

 

Reduserte driftsutgifter helikopterdekket 

Behov og muligheter for helikopterdekket er nå under utredning. I Vest-alternativet vil en enten kunne 
oppgradere dagens helikopterdekk eller bygge nytt. Det vil være midler til dette i byggetrinn 2. I Nord-
alternativet er signalene at det vil bli utfordrende å få til en landingsplass på ny bygningsmasse, samt at det 
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 MNOK årlig). På grunn av den store usikkerheten med Nord-
alternativets løsning både mht. mulighet og økonomi, er det avventet med denne gevinsten på dette 
alternativet. 

Det er ikke lagt inn nytt helikopterdekke i beregning av nullalternativet. 

Reduserte gjestepasienter, kreft 

Ingen faktisk økonomisk gevinst er identifisert her, se beregninger under: 

Effeket 2020-2023 Antall Snitt inntekt pr 
analyse (kroner)

2021 (kroner) 2022 (kroner) 2023 (kroner) Sum Gevinst 
(kroner)

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          

Adresse Leie (kroner)
Kyvik (Forskning) 531 248
Kyvik (Kjørekontor..) 385 880
Kirkegaten 103 (økonomi/ innkjøp) 616 152
Breidablikkgt. 55 171 300
Sum 1 704 580
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Tabell 48 Økning egendekning medikamentell kreftbehandling, 10 %. Endring i inntekter og kostnader. 

 

Omstilling psykiatri 

Her er følgende lagt til grunn: 

• Vest-alternativet og 0 alternativet, byggetrinn 1 
• Omstilling til DPS fra alderspsykiatri 
• Generell liggetidsreduksjon 7 % (3,5 % i 0 alternativet pga senere innflytting i nye lokaler 

pga driftspåvirkning og rokader) 
• Nord-alternativet, byggetrinn 1 

• Omstilling til DPS fra alderspsykiatri 
• Generell liggetidsreduksjon 7 % 
• Full effekt av omstilling Rus til DPS 

• Vest-alternativet og 0 alternativet, byggetrinn 2 
• Omstilling til DPS fra alderspsykiatri 
• Generell liggetidsreduksjon 16 % (8 % i 0 alternativet pga seinere innflytting i nye lokaler pga 

driftspåvirkning og rokader) 

• Full effekt av omstilling Rus til DPS 
• Nord-alternativet, byggetrinn 2 

• Omstilling til DPS fra alderspsykiatri 
• Generell liggetidsreduksjon 16 % 

 
 

Anta l l  økning ti l   2040 554
Økning anta l l  DRG-poeng 121,9               
ISF-refus jon 50 % 20 731             
Inntekt 2 526 694        
Varekostand 3 804 945        
Besparelse gjestepas ientkostnader -1 516 017       
Lønnskostnader(onkolog + pleie) 1 500 000        
Besparelse pas ientreiser* -969 500          
Total kosntad 2 819 428        
Avvik 292 734           
* Snitttutbetaling pasientreiser pr sak enkeltoppgjør er kr 1 000, og 1 overnatting  kr 750.

Endring i kostnader og inntekter ved økt aktivitet
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Tabell 49 Effekt ved omstilling til DPS fra alderspsykiatri. Gjelder begge alternativer, byggetrinn 1. 

 
Tabell 50 Effekt ved generell liggetidsreduksjon. Gjelder begge alternativer, byggetrinn 1, 0 alternativet medtas halverte gevinster (se 
oppsummering økonomiske gevinster) 

 
Tabell 51 Nord-alternativet, byggetrinn 1. Full effekt av omstilling RUS til DPS 

 
Tabell 52 Effekt ved omstillinng til DPS fra alderspsykiatri. Gjelder begge alternativer, byggetrinn 2 

 
Tabell 53. Vest-alternativet, byggetrinn 2. Effekt ved generell liggedagsreduksjon. Gjelder begge alternativer, byggetrinn 2, 0 alternativet 
medtas halverte gevinster(se oppsummering økonomiske gevinster) 

 
Tabell 54 Vest-alternativet, byggetrinn 2. Total effekt ved omstilling RUS til DPS 

 
Ut i fra alle delelementer i foregående punkt skissert over, har styringsgruppen vedtatt følgende samlede 
økonomiske gevinster: 
Tabell 55 Samlete økonomiske gevinster 

 

Effekt 2014-2020 Omstilling Psyk. til 
DPS 2 % 

Liggedager

Bemannings faktor 
Alderspsyk.

Bemannings 
faktor DPS

Diff. Endring senger Gevinst (kroner) Potensiell 
gevinst 
(kroner)

Alderspsyk.                           -466                            2,02                        1,90                     0,12                          1,44                  -84 672               -84 672 
Sum               -84 672 

Effekt 2020 Liggedager 2020 Korr. omstilling til 
DPS 15 %

Liggedags 
reduksjon 7 %

Pris pr 
liggedag

Gevinst (kroner) Potensiell 
gevinst (kroner)

Alderspysk.                         2 154                                 -                          -151                  7 850              -1 183 623             -1 183 623 
Rus                         1 660                            -249                          -99                  7 850                  -775 345                -775 345 
Avrusning                         1 429                                 -                          -100                  7 850                  -785 236                             -   
Sum             -1 958 968 

Effekt 2020 Liggedager 2020 Omstilling til DPS 
15 %

Pris pr liggedag 
Rus

Pris pr 
liggedag DPS

Gevinst (kroner) Potensiell 
gevinst (kroner)

Rus                         1 660                      -249,00                7 850,00             7 300,00            -136 950,00                -136 950 
Sum                -136 950 

Effekt 2020-2040 Omstilling Psyk. til 
DPS 6 % 

Liggedager

Bemannings faktor 
Alderspsyk.

Bemannings 
faktor DPS

Diff. Endring senger Gevinst (kroner) Potensiell 
gevinst 
(kroner)

Alderspysk.                       -1 042                            2,02                        1,90                     0,12                          3,00                -176 400            -176 400 
Sum            -176 400 

Effekt 2040 Liggedager 2040 Korr. omstilling til 
DPS 35 %

Liggedags 
reduksjon 16 %

Pris pr 
liggedag

Gevinst (kroner) Potensiell 
gevinst (kroner)

Alderspysk.                         2 826                                 -                          -452                  7 850              -3 549 456             -3 549 456 
Rus                         1 733                            -607                        -180                  7 850              -1 414 821             -1 414 821 
Avrusning                         1 650                                 -                          -264                  7 850              -2 072 400                             -   
Sum             -4 964 277 

Effekt 2040 Liggedager 2040 Omstilling til DPS 
35 %

Pris pr liggedag 
Rus

Pris pr 
liggedag DPS

Gevinst (kroner) Potensiell 
gevinst (kroner)

Rus                         1 733                      -606,55                7 850,00             7 300,00            -333 602,50                -333 603 
Sum                -333 603 
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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. 

12.8.4 Risiko og sårbarhetsanalyse knyttet opp til realisering av gevinstene identifisert i konseptfasen 
For å få realisert de identifiserte kvalitative og økonomiske gevinster, vil det kreve et målrettet arbeid fram 
mot at bygget står ferdig. De ulike tiltak som er knyttet opp mot den enkelte gevinst må følges opp i 
organisasjonsutviklings prosesser, samt må følges systematisk opp mht. måling, måloppnåelse og 
rapportering. Gjennom arbeidet er det avdekket ulike risikofaktorer knyttet til de ulike gevinster. Dette er 
risikofaktorer som kan bidra til at gevinstene ikke oppnås. Slike avdekka risikofaktorer kan reduseres ved 
risikoreduserende tiltak. Oppfølgingen av disse risikoreduserende tiltak må også følges konkret og målrettet 
opp, slik at de gevinster som er lagt til grunn for den økonomiske bæreevnen faktisk blir gjennomført. 

For å avdekke og forankre risikofaktorer og risikoreduserende faktorer, ble det i prosjektet gjennomført en 
ROS-analyse knyttet til de identifiserte gevinster og risikofaktorer. Klinikkdirektører og økonomidirektør har 
bidratt i utarbeidelsen av ROS-analysen. 

ROS-analysen identifiserte en rekke risikofaktorer (se vedlagte risikomatrise for å se alle områder). Nedenfor 
framstilles kun de risikofaktorer som skåret fra 6 og oppover. Til disse risikofaktorene ble det satt opp 
risikoreduserende tiltak samt ansvarlig for tiltak og tidsperiode. Disse vil bli fulgt tett opp i det videre 
prosjektet. 

Følgende 6 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, økt kvalitet og pasientsikkerhet, 
økt trivsel-redusert sykefravær, mindre miljøbelastning, bedre omdømme): 

Tabell 56 ROS-analyse knyttet til identifiserte gevinster 
Risikofaktor Angi 

verdi 
for 

sannsy
n-lighet 

Angi 
verdi 
for 

konsek
vens 

Risiko 
(s•k) 

Tiltak Ansvarlig Tidsfrist Utført 

1. Ikke tilstrekkelige 
ressurser/rekruttering i 
tråd med 
HFP(hovedfunksjonspro
grammet) 

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

Lederlinje Før innflytting 
byggetrinn 1 

 

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

2 3 6 Forankring i lederlinje, 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. 

Lederlinje 
og 
samhandli
ngsenhet 

Før innflytting 
byggetrinn 1 

 



                                                               

 

 

120 

 

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 

Lederlinje Fortløpende  

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   

 

12.8.5 Økte avskrivingskostnader 
Tabellen nedenfor viser økningen i avskrivingskostnader per alternativ ved gjennomsnittlig avskrivingstid på 
30 år. Avskrivingskostnadene vises både ved p50- og p85 kostnad.  

Tabell 57 Økning i avksrivingskostnader per alternativ ved p50 og p85 kostnad (MNOK). 

 

12.8.6 Økte FDVU kostnader 
Tabellen nedenfor viser forventede kvadratmeterkostnader etter type areal.  

Tabell 58 Forventet FDVU-kostnade24 per kvadrat, fordelt på arealtyper 

 

Med bruk av tabellen ovenfor kan utviklingen i FDVU kostnader estimeres. Tabellen nedenfor viser dette. 
Tabellen nedenfor viser at når alle tiltak er gjennomført økes FDVU kostnader med ca. 29 mill. kr og ca. 25 
mill. kr henholdsvis til Nord- og Vest-alternativet. I senere tabell for bærekraft på HF-nivå er tallene for U 
(utvikling) skilt ut fra FDV og knyttet til investering. Nytt areal er multiplisert med nybygg-kostnad. Det samme 
gjelder tung ombygging, som så er fratrukket «gammel» FDVU-kostnad. Eksisterende bygg uten tung 
ombygging er korrigert for forskjellen mellom dagens kostnad og dagens kostnad med ny energisentral, noe 
som bare gir et marginalt utslag. For lokaler som tømmes legges kostnad for «tomme lokaler» til grunn, og 
innsparingen utgjør forskjellen mellom dagens lokaler og tomme lokaler. 

                                                      

 
24 Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling 

2021 2022 2023 2024 …. 2033 2034
p50 40,8 3,1 3,1 3,1 35,1 7,8
p85 48,8 3,7 3,7 3,7 41,9 9,4
p50 41,3 3,5 3,5 47,1
p85 51,5 4,2 4,2 58,1

Alternativ

Vest

Nord

Dagens kostnad 1461 kr/kvm
Dagens med ny energisentral 1441 kr/kvm
Tomme lokaler 359 kr/kvm
Nybygg/tung ombygging 1309 kr/kvm
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Tabell 59 Utvikling in FDVU kostnad per alternativ 

 

12.9 Investerings- og drif tseffekter sett i sammenheng 

12.9.1 Kost nytte modell – overordnet om tilnærmingen 
Så langt er investeringsbehovet beskrevet, samt hvordan investeringen kan finansieres. I fortsettelsen 
beskrives sammenhengen mellom de kostnader investeringen gir, både når den gjennomføres og i 
investeringens levetid, og de nytte-effekter investeringen gir. I tillegg beskrives den økonomiske bæreevnen. 

Det er beskrevet en plan for hvilke gevinster som kan genereres. Gevinstene er dels kvalitative og dels 
økonomiske. Det er den økonomisk identifiserbare delen av gevinstene som kommer med i tallene som 
inngår i bæreevnevurdering og nåverdianalyse. 

Den kvalitative delen av gevinstene kommer primært fram i den kvalitative evalueringen av alternativene. 

Kostnadsrammen for prosjektet er utarbeidet basert på en vurdering av hele helseforetakets bæreevne, og 
der det er tatt hensyn til at man i samme periode også må investere i øvrige deler av helseforetakets 
virksomhet, f.eks. i fornyelse av medisinsk teknisk utstyr. Dette er en analyse gjennomført av helseforetaket. 

I tillegg er det gjennomført en bæreevneanalyse isolert i prosjektperspektivet. Denne analysen viser ikke 
bæreevne. Dette er en vanlig situasjon i og med at det bare er det prosjektutløste kvantifiserbare 
økonomiske gevinstene som identifiseres. Men det gir en nyttig indikasjon på forskjellen mellom 
alternativene. Det samme reflekteres i nåverdianalysen, der nåverdiene normalt blir negative av samme 
grunn, men der forskjellen mellom alternativene likevel er interessant.  

12.9.2 Nåverdi 
Nåverdianalyse er metode som normalt sett benyttes ved å vurdere om investering bør gjennomføres eller 
ikke utfra et økonomisk perspektiv og/eller for sammenligning av alternativer. Nåverdi tar hensyn til 
usikkerhet og risiko knyttet til forventet fremtidig kontantstrøm ved å neddiskontere kontantstrømmen med en 
diskonteringsrente. Nåverdien beregnes ved å summere opp denne neddiskonterte kontantstrømmen. 
Nedenfor vises hvilke inngangsverdier og forutsetninger legges til grunn for beregningene.  
 

• Investeringsbehov (p50 kostnad) per alternativ. I tillegg til Nord- og Vest-alternativene legges til 
grunn det langsiktige 0-alternativ (2040-perspektiv) som beskrevet i kapittel 12.6 

• Endring i driftskostnader (kjernedrift og FDVU-kostnader) 
• Diskonteringsfaktor er satt til 4 % 
• Basisår for diskonteringsfaktoren er 2016 
• Byggelånsrenter er ikke tatt med i analysen 

Figuren nedenfor viser nåverdi per alternativ. Figuren viser at Vest-alternativet har høyest nåverdi mens 0-
alternativet har lavest. Ingen alternativer har positiv nåverdi, men dette er heller ikke vanlig at de har i denne 
typen prosjekter. Derfor er det sammenligningen som er mest interessant.  

Nord Nybygg 
(kvm)

Tung 
ombygging 

(kvm)

Tømmet areal 
(kvm)

Økning i FDVU 
kostnad (MNOK)

Vest Nybygg 
(kvm)

Tung 
ombygging 

(kvm)

Tømmet 
areal (kvm)

Økning i FDVU 
kostnad (MNOK)

11 811 14,3 14 621 18,0
1 700 14,1 4 000 17,5

BT 2 21 562 12 071 29,3 BT 2 15 766 12 071 25,1

BT 1 BT 1
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Det bør påpekes at i 0-alternativet forutsettes at alle tiltak gjennomføres i perioden 2016-2027. I Nord- og 
Vest-alternativet forutsettes at byggetrinn 2 inkl. ombygging ferdigstilles henholdsvis i 2032 og 2033. Med 
økonomisk levetid på 30 år for alle tiltak betyr dette at analyseperioden er kortere for 0-alternativet. Dette 
medfører at noen re-investeringer må forekomme i 0-alternativet før de andre alternativene er fullt 
nedskrevet. Denne re-investeringen vurderes ikke her men det betyr i praksis at 0-alternativet har dårligere 
nåverdi enn det som framkommer av figuren.    

 

 
Figur 11 Nåverdi per alternativ 

12.9.3 Samfunnsøkonomisk vurdering 
Samfunnsmessig bør det gjøres en vurdering ved stor investeringer om de ulike alternativene får tydelig ulike 
virkninger for samfunnet rundt der investeringen gjøres, eller eventuelt også i videre forstand. Dersom 
alternativene her hadde vært et valg mellom å bygge et nytt sykehus (eller en ny «sykehusavdeling av 
betydelig størrelse») et annet sted, ville f.eks. dette vært en relevant analyse. 

I dette tilfellet er alternativene i praksis temmelig like ift virkningene for samfunnet rundt sykehuset (byen, 
kommunen og opptaksområdet). Den eneste forskjellen av noe betydning ligger i den særskilte utfordringen 
som ligger i parkeringsløsningen ved Nord-alternativet. Men med kommunens krav om å legge dette under 
bakken, løses dette i praksis gjennom en merkostnad for prosjekteier. 

Den samfunnsøkonomiske tilnærmingen skal fange opp det som ikke fanges opp innenfor 
prosjektperspektivet, HF-perspektivet og evt. RHF-perspektivet. Samfunnsperspektivet skal m.a.o. fange 
«helheten» av prosjektets virkninger, dvs. at det som fanges opp innenfor HF-perspektivet selvsagt også er 
samfunnseffekter, men disse er beskrevet innenfor HF-perspektivet. I tilfelle et sykehus er effekter for 
pasienter, ansatte, studenter, pårørende osv. fanges opp innenfor HF-perspektivet. Det som ikke vil fanges 
opp er «eksterne virkninger», f.eks. ulike regionale effekter av ulike alternativer, ulike transporteffekter, ulike 
miljøeffekter osv. I dette tilfellet er det ulike alternativer som alle løses på samme lokalisering med ca. 
samme aktivitetsomfang osv. Hadde ett alternativ flyttet en betydelig virksomhet til et annet sted, ville det 
kunne oppstått en region effekt. Det skjer ikke i dette tilfellet. Vi oppfatter derfor at alle signifikante 
samfunnseffekter som skiller alternativene er fanget opp gjennom HF-perspektivet. 
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12.10  Økonomisk bærekraft 

12.10.1  Generelt om bærekraft 
«Bærekraft» representerer en analyse av alternativenes økonomiske bæreevne med hensyn til lånerenter, 
avskrivinger og avdrag samt økonomiske konsekvenser for helseforetaket. Investeringer kan ikke sees 
isolert, men må settes inn i en sammenheng med forventet utvikling i drift av foretaket forutsatt at 
investeringsprosjektene gjennomføres. Økonomisk bæreevne på lang sikt blir i stor grad et spørsmål om 
foretaket klarer å gjennomføre driften innenfor forutsatte tildelte inntekter, dvs. drive i økonomisk balanse i et 
langsiktig perspektiv. I praksis vil dette være sammenfallende med hvorvidt foretaket er i stand til å 
opprettholde verdien av egenkapitalen over tid.  

Analysene på økonomisk bærekraft er gjennomført både på prosjekt-nivå og HF-nivå. 

12.10.2  Bærekraft i prosjektperspektiv  
Følgende inngangsverdier er lagt til grunn i analysen. 

• Lånopptak ved p50 kostnad og byggelånsrenter i planleggings- og byggeperioden, per alternativ. 

• 3 % årlige lånerenter med 25 års løpetid  

• Kjernedriftsgevinster per alternativ 

• Endring i FDVU kostnader per alternativ 

• Avskrivinger direkte knyttet til prosjektet. Avskrivingstid er satt til 30 år for alle tiltak. 

Figurene nedenfor viser akkumulert bærekraft per alternativ. Øverste figuren viser bærekraft med hensyn til 
renter og avdrag mens den nederste tar hensyn til renter og avskrivinger. Som vist i figurene er prosjektet 
ikke bærekraftig dersom man ser isolert på prosjektperspektivet.  

 
Figur 12 Akkumulert bærekraft per alternativ. Renter og avdrag 
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Figur 13 Akkumlert bærekraft per alternativ. Renter og avskrivinger 
 

For bærekraft gjelder den samme bemerkningen som under nåverdianalysen mht. 0-alternativet. I dette 
alternativet er det forutsatt en sammenhengende prosess mellom byggetrinnene, og dermed en tidligere 
ferdigstilling enn i tiltaksalternativene. Dermed vil dette alternativet framstå bedre i slutten av levetidsfasen 
for tiltaksalternativene. Men i perioden fra 2040 og utover må det mest trolig gjøres en betydelig 
reinvestering i 0-alternativet, som ikke er tatt med her. Derfor gjelder det som er skrevet under 
nåverdianalysen også her: 

Med økonomisk levetid på 30 år for alle tiltak betyr dette at analyseperioden er kortere for 0-
alternativet. Dette medfører at noen re-investeringer må forekomme i 0-alternativet før de andre 
alternativene er fullt nedskrevet.  

 

12.10.3  Følsomhetsanalyse 
Nedenfor vises akkumulert bærekraft dersom; 

1. Investeringen blir lik p85 estimatet 

2. Rentesats i tilbakebetalingsperioden reduseres fra 3 % til 2 % 

3. Rentesats i tilbakebetalingsperioden økes 3 % og 4 % 

Figurene nedenfor viser akkumulert bærekraft for Nord-alternativet for de tre overnevnte scenariene samt 
basis scenariet. Som vist i figuren er prosjektet mest følsomt mot p85 estimatet.   
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Figur 14 Følsomhetsanalyse - Akkumlert bærekraft per år, Nord-alternativet. Renter og avrdag 
 

 
Figur 15 Følsomhetsanalyse - akkumulert bærekraft per år, Nord-alternativet. Renter og avskrivinger 

12.10.4  HF-perspektiv 
Foretakets samlede økonomiske bærekraft er beregnet ved hjelp av samme modell som ble benyttet i 
idefasen.  
 
Modellen baserer seg på de forutsetninger som er gjeldende i regionen for finansiering av 
investeringsprosjekter. Av den årlige basisrammen fra Helse Vest RHF til helseforetakene, er helse- 
foretakene selv ansvarlig for å sette av nok midler til planlagte investeringer. For å kunne ta både de årlige 
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investeringene og avsette til egenkapitalkravet på 30 % for nybygget, er det i langtidsbudsjettet satt opp et 
årlig resultatkrav på 40 millioner kroner fram til 2020 (se vedlegg 9). I modellen som er brukt i dette 
prosjektet, er det lagt inn en gevinstrealisering på 35 millioner kroner for året etter nybygget i byggetrinn 1 er 
tatt i bruk og videre en opptrapping med 5 millioner kroner pr år til 45 millioner kroner i fra 2023. Denne 
gevinstrealiseringen er en forutsetning for å kunne gjennomføre byggetrinn 2 i perioden 2030-2032. 
 
Tabell 60 Helse Fonna beregnet økonomisk bærekraft fra 2015 - 2040 

 
 

 
 

Beløp i heile tusen kroner 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
EBITDA ekskl. byggeprosjekt 170 180      173 171      173 081      172 951      172 847      172 729      173 420      174 114      174 810      175 509      176 211      176 916      177 624      
Resultat før gevinster og renter nye lån 46 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 11 959 13 640 12 759 -3 154 -2 724 -1 198 -1 289
-Renter nye lån 0 0 0 0 0 0 -32 056 -31 930 -31 703 -32 458 -30 949 -29 439 -27 929
-Økning i FDV kostnader 0 0 0 0 0 0 -13 500 -13 500 -13 500 -13 500 -13 500 -13 500 -13 500
+Gevinster, dekning av renter og avskr/avdrag 0 0 0 0 0 0 35 000 40 000 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000
Resultat til styrking av finansieringsgrunnlaget 46 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 1 404 8 210 12 556 -4 112 -2 173 863 2 282
+ Avskriving 124 180 133 171 131 581 125 451 123 347 121 729 159 106 158 435 160 359 177 338 177 959 177 433 178 433
+ Nedskriving anleggsmidlar 3 003
= Kontantstrøm fra driften inkl. renter 173 183 173 171 171 581 165 451 163 347 161 729 160 509 166 645 172 915 173 226 175 786 178 296 180 715
+ Opptak av nye lån 0 0 0 431 340 431 340 395 395 0 0 0 0 0 0 0
-  Avdrag lån -15 085 -15 085 -15 085 -15 085 -15 085 -15 085 -65 408 -65 408 -65 408 -64 025 -61 703 -57 791 -56 592
- Tilførsel av likviditet til Helse Vest IKT -6 272 -6 069 -1 897 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ Salg av anleggsmidler 8 094 1 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansieringsgrunnlag investeringar 159 920 153 179 154 600 581 706 579 602 542 040 95 102 101 238 107 507 109 201 114 083 120 505 124 124

Nybygg, inkl byggelånsrenter 0 0 0 462 150 462 150 410 800 154 050 154 050 154 050 0 0 0 0
Ombygginger, mindre nybygg 50 000 50 000 50 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 35 000 35 000 35 000 35 000
Medisinteknisk utstyr 40 948 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 35 000 35 000 35 000 35 000
Anna 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Sum investeringer 100 948 90 000 90 000 532 150 532 150 480 800 224 050 224 050 224 050 80 000 80 000 80 000 80 000
Avvik  investeringsplanar og finansielt grunnlag 58 972       63 179       64 600       49 556       47 452       61 240       (128 948)    (122 812)    (116 543)    29 201       34 083       40 505       44 124       

Overføring av disponibel likviditet til året etter 66 288          125 260       188 440       253 040       302 596       350 048       411 288       282 339       159 527       42 984          72 185          106 268       146 773       
Ubenyttet disponibel likviditet til investeringer 125 260 188 440 253 040 302 596 350 048 411 288 282 339 159 527 42 984 72 185 106 268 146 773 190 897

Beløp i heile tusen kroner 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
EBITDA ekskl. byggeprosjekt 178 334      179 048      179 764      180 483      181 205      181 930      182 657      183 388      184 122      184 858      185 597      186 340      187 085      
Resultat før gevinster og renter nye lån -5 228 -5 610 13 864 19 049 22 351 -26 220 -25 801 -25 669 -25 585 -24 915 -24 768 -23 445 -17 878
-Renter nye lån -26 420 -24 910 -23 400 -21 891 -20 381 -50 575 -47 771 -44 967 -42 163 -39 360 -36 556 -33 752 -30 949
-Økning i FDV kostnader -13 500 -13 500 -13 500 -13 500 -13 500 -18 750 -18 750 -18 750 -18 750 -18 750 -18 750 -18 750 -18 750
+Gevinster, dekning av renter og avskr/avdrag 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 60 000 65 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000
Resultat til styrking av finansieringsgrunnlaget -148 980 21 964 28 659 33 470 -35 545 -27 322 -19 386 -16 498 -13 025 -10 074 -5 947 2 423
+ Avskriving 183 251 184 452 165 784 161 347 158 797 208 125 208 458 209 057 209 706 209 773 210 365 209 784 204 963
+ Nedskriving anleggsmidlar
= Kontantstrøm fra driften inkl. renter 183 103 185 432 187 748 190 005 192 267 172 580 181 136 189 671 193 208 196 748 200 291 203 838 207 387
+ Opptak av nye lån 0 0 359 450 359 450 359 450 0 0 0 0 0 0 0 0
-  Avdrag lån -53 703 -53 703 -51 203 -51 203 -51 203 -94 337 -93 457 -93 457 -93 457 -93 457 -93 457 -93 457 -93 457
- Tilførsel av likviditet til Helse Vest IKT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ Salg av anleggsmidler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansieringsgrunnlag investeringar 129 400 131 729 495 995 498 252 500 514 78 243 87 679 96 214 99 751 103 291 106 834 110 381 113 930

Nybygg, inkl byggelånsrenter 0 0 513 500 513 500 513 500 0 0 0 0 0 0 0 0
Ombygginger, mindre nybygg 35 000 35 000 30 000 30 000 30 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000
Medisinteknisk utstyr 35 000 35 000 30 000 30 000 30 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000
Anna 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Sum investeringer 80 000 80 000 583 500 583 500 583 500 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000
Avvik  investeringsplanar og finansielt grunnlag 49 400       51 729       (87 505)      (85 248)      (82 986)      (1 757)        7 679         16 214       19 751       23 291       26 834       30 381       33 930       

Overføring av disponibel likviditet til året etter 190 897       240 297       292 026       204 521       119 273       36 287          34 530          42 210          58 424          78 175          101 466       128 300       158 681       
Ubenyttet disponibel likviditet til investeringer 240 297 292 026 204 521 119 273 36 287 34 530 42 210 58 424 78 175 101 466 128 300 158 681 192 611
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Figur 16 Helse Fonna beregnet økonomisk bærekraft fra 2015 - 2040 
 
Forutsetninger i de økonomiske analysene av bærekraft i HF-perspektivet er: 

• Alle tall er i 2015 kroner uten justering for lønns- og prisvekst 
• Aktivitetsvekst i bestilling fra RHF’et for planperioden (2017-2021) på 0,4 % pr år 
• Inntekter og kostnader endres i takt med aktivitetsvekst på 0,4 % 
• Kontantstrømmen fra driften før rentekostnader (EBITDA) økes også med 0,4 % 
• Det er ikke lagt inn gevinstrealisering utover å dekke noe av mer kostnader til renter og avskrivninger 
• Gevinster fra andre prosjekter er ikke tatt med 
• Rente 2,1 % i 2016 og økes med 0,1 % -poeng hvert år og 3 % fra 2024 
• Maksimal lånefinansiering på 70 % av investeringsbeløpet med 25 års nedbetalingstid 
• Større nybygg prosjekter er gitt gjennomsnittlig 30 år avskrivningstid 
• I investeringene i nybygg er MTU inkludert 
• Lån BT1 opptrekk 2018-2020. Driftsførte renter fra 2021. Ombygging er egenkapitalfinansiert. 
• Økte FDV-kostnader er lagt inn med 75% av de økte FDVU kostandene i tabell 56. Resterende 25% 

regnes som utviklingskostnader og tas dermed over investeringsbudsjettet 
• Utover investeringene beskrevet i alternativene i konseptfasen er det i perioden 2016-2017 lagt inn 

investeringer i Helse Fonna HF på 90 mill. kr pr år. Under begge byggetrinnene 2018-2023 og 2030-
2023 er det lagt inn 70 mill. kr pr år. Årene mellom byggetrinnene og etter byggetrinn 2 er 
investeringene lagt inn med 80 mill. kr pr år  

 
Med disse forutsetningene vil en kunne investere for 1 797 mill. kr i nybygg og ombygging i byggetrinn 1 fra 
2018-2023. Innenfor det økonomiske handlingsrommet ligger da alle de tre alternativene med noe 
ombygging av eksisterende bygg, men med mindre rom for ombygging i Nord-alternativet. I byggetrinn 2 vil 
en i perioden 2030-2032 kunne investere for 1 540 millioner kroner. I dette byggetrinnet vil det ikke være 
økonomisk handlingsrom til å gjennomføre de nødvendige investeringene for nybygg i Nord-alternativet. I 
Vest-alternativet vil en innenfor det økonomiske handlingsrommet kunne gjøre de nødvendige 
investeringene i både nybygg og ombygging. 
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Med de rammene som er gitt for de to byggetrinnene på til sammen 3 337 millioner kroner, viser den 
økonomiske bærekraften for foretaket at investeringsevnen på lokasjoner som ikke er berørt av 
nybyggprosjektet, kan opprettholdes. 

12.10.5  Oppsummering bærekraft 
Nord-alternativet har høyere investeringsbehov enn det HF’ets bærekraft tillater. Vest-alternativet er, med 
den tilpasning av ombygging som er gjort, løst på en god måte innenfor HF’ets bærekraft. 0-alternativet vil 
pga. manglende prosjektrelaterte driftsgevinster ikke ha tilstrekkelig bærekraft. 

I et rendyrket prosjektperspektiv har ingen av tiltakene bærekraft, men dette er «den mest vanlige» 
situasjonen i store investeringsprosjekter i sykehusbygg.  



                                                               

 

 

129 

 

13 SAMLET EVALUERING AV ALTERNATIVENE 

13.1 Evalueringsmetode og prosess 
Metoden for evaluering er utarbeidet på bakgrunn av retningslinjer i veilederen for tidligfaseplanlegging i 
sykehusprosjekter fra 2011 og gjennomprøvd i andre sykehusprosjekter, f.eks. Helse og Møre Romsdal HF, 
Helse Stavanger HF og Oslo universitetssykehus HF. Det er i veilederen presisert at evaluering av 
alternativer skal gjennomføres med likeverdig dokumentasjon, som gir grunnlag for evaluering og anbefaling 
av det ”beste” alternativet. Alternativene har blitt vurdert og rangert i forhold til oppsatte kriterier. Klare og 
operasjonaliser bare mål er formulert fra starten av prosjektet og dette gir et godt grunnlag for evalueringen; 
jf. veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter fra 2011: 

«Samfunnsmål/sektormål: Overordnede, strategiske samfunnsmål som gjelder for sektoren og som er 
relevant for prosjektet slik dette er beskrevet i spesialisthelsetjenesteloven § 2.   

Sykehus er store og viktige samfunnsinstitusjoner. Hvordan de planlegges, lokaliseres, bygges og drives har 
betydning for hvordan allmenne samfunnsmål kan realiseres.  

 Effektmål: Kvantitative og kvalitative mål knyttet til driften av kjernevirksomheten. Dette kan også omfatte 
konkrete forhold knyttet til bygget.  

Resultatmål: Mål for gjennomføringen av prosjektet. Er i hovedsak knyttet til styring av prosjektet innenfor 
rammer for tid og kost.  

Alternativene skal rangeres. Det krever at kriteriene gis en vekting. Gjennomsiktighet og etterprøvbarhet i 
evalueringen er viktig for å kunne vise grunnlaget for anbefalingen.» 

Med hensyn til resultatmål for prosjektet beskriver veilederens tekst ovenfor kun resultatmål knyttet til 
gjennomføring. I vedlagte evaluering er det også fokusert på resultatmål for organisasjonen/eier og det er 
lagt inn delkriterier som utdyper dette. 

Tidlig i konseptfasen ble prosjektgruppen (10 ledere for prosjektgruppene) presentert et evalueringsskjema 
bestående av 4 hovedkriterier og vekting av kriterier for alle tre alternativer, mht. gjennomgang, forankring og 
godkjenning av kriterier, og for å se om disse var tilstrekkelig dekkende. Evalueringsskjemaet ble 
videreutviklet etter prosjektgruppens innspill og det ble utarbeidet en prosessbeskrivelse for 
gjennomføringen av evalueringen. Styringsgruppen ga deretter sin anbefaling til kriterier for evalueringen, 
vekting av hovedkriterier og prosessen for gjennomføring (sak 43/15). 

Evalueringen er gjennomført som en dagssamling med prosjektgruppen. Metodisk ble den kvalitative 
evalueringen gjennomført først, med beskrivelse av styrker og svakheter (kun der det skiller mellom 
alternativene) for de tre alternativene. Styringsgruppen ga sin tilslutning til de vurderinger som ble gjort i den 
kvalitative evalueringen. 

Før karaktersettingen ble det gjennomført to tilleggs-vurderinger: 

a. Alternativets usikkerhet, muligheter og trusler  
En sentral vurdering i dette punktet var å se på om en kritisk vurdering av alternativene vil synliggjøre hvilket 
av alternativene som medfører likestilling eller økt risiko når det gjelder lokalisering, tomt, måloppfylling 
sykehusets kjernevirksomhet, måloppfylling bygg- og eiendomsvirksomhet samt generalitet og fleksibilitet. 
Denne vurderingen ble gjennomført i stedet for en ROS analyse. 
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b. Totaløkonomi 
Alternativets økonomi – «liv laga»? med følgende delkriterier: investering, driftseffekt, bærekraft, finansiering 
og totaløkonomi/nåverdi ble vurdert. 

Deretter ble for hver av de 4 definerte hovedkriterier fastsatt karakter fra 1 - 5 (5 høyeste karakter). 
Resultatet av den kvalitative evalueringen og poengsum er beskrevet i kap.13.3. 

Den kvalitative evalueringen kan ikke stå alene, men må ses på som et supplement til resultatet av 
usikkerhetsanalysen. Først etter gjennomført usikkerhetsanalyse er den endelige økonomiske evalueringen 
av alternativene gjennomført (kapittel 13.4).  

I kapittel 13.6 beskrives evalueringen med en oppsummering, rangering og anbefalt alternativ. 

Sykehusbygg HF har gjort en vurdering av metodikk og gjennomføring av evaluering av alternativ. (Se kap 
16). 

13.2 Evalueringskriterier  
Det er lagt fire hovedkriterier til grunn for alternativvurderingen og i tillegg er det supplert med en del 
delkriterier/stikkord til hovedkriteriene for å øke forståelsen av hva hovedkriteriet omfatter. Kriteriene fanger 
opp ønskede samfunnsmål, ønsket effektmål og ønsket resultatmål, jf. mål beskrevet i kapittel 3.4. 

13.2.1 Måloppfylling for sykehusets kjernevirksomhet 
Alternativene skal evalueres i forhold til de overordnede, strategiske målene som gjelder for Helse Vest RHF. 
Hvordan prosjektet bidrar til å oppfylle «sørge-for-ansvaret» innenfor gjeldende rammer er vist (tilbudets 
kvalitet, likeverdig tjenestetilbud, best mulig ressursutnytting, tjeneste tilbud tilpasset pasientens behov, 
tilgjengelig tjeneste tilbud).  

Helse Fonna HF/Haugesund sjukehus skal særlig ivareta følgende oppgaver: pasientbehandling, utdanning 
av helsepersonell, forskning, og opplæring av pasienter og pårørende. Alternativenes vurdering er 
gjennomført i forhold til dette: 

Pasientbehandling – Vurderes på hvilken måte det enkelte alternativ dekker de definerte kvantitative behov, 
hvilke gevinster som kan oppnås. 

Kvalitet – Dette gjelder i første rekke behandlingskvalitet og opplevd kvalitet for brukene. Man viser på 
hvilken måte alternativene reduserer risiko for uønskede hendelser (pasientsikkerhet), er attraktive 
tjenestetilbud for befolkningen og legger til rette for orientering i anlegget, informasjon og helsefremmende 
tilbud. 

Fag- og kompetanseutvikling. Alternativene er vurdert med hensyn til deres egnethet for fag- og 
kompetanseutvikling. God tilrettelegging for styrking av kompetanse, både innenfor det enkelte fagfelt og på 
tvers av fagfelt, er viktig for fremtidig rekruttering og behandlingskvalitet. 

Miljø. Alternativene er vurdert mht. indre og ytre miljø. Tilrettelegging for helsefremmende omgivelser for 
pasienter, besøkende og ansatte og bygningsmassens totale påvirkning av det ytre miljø. 

Hovedkriteriet «Måloppfylling for sjukehusets kjernevirksomhet» er delt inn i 3 målområder: samfunnsmål, 
effektmål (for bruker) og resultatmål (for organisasjon/eier), og med delkriterier/stikkord under hver 
delområde. 
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13.2.2 Tomt 
Alternativene er evaluert med hensyn til lokalisering på tomten. Et viktig element i så måte er prosjektets” 
plassering” i forhold til resten av sykehuset, form og størrelse, tomtens tilgjengelighet, miljøfaktorer, landskap 
og tekniske kvaliteter, Infrastruktur, planstatus, eiertilhørighet og alternativ bruk, oppstart, gjennomførbarhet 
– bygging, unngå midlertidige provisoriske løsninger, elastisitet - utviklingspotensialer på tomten, best mulig 
utnyttelse av tomtereserver og tilrettelegging for videre utbygging. 

13.2.3 Måloppfylling for bygg- og eiendomsutvikling 
Alternativene er vurdert i forhold til drift, vedlikehold, utvikling og miljø. For driften er effekten av investeringa 
på eiendomsdrift vurdert. 

I tillegg bruken av den øvrige bygningsmasse som gir kvalitative forskjeller i bygningsmasse og i forhold til 
eiendomsutvikling vurdert. Tydeligst er nok dette mellom 0 alternativet og de andre alternativene. 

I forhold til planleggingen av den nye bygningsmassen så ligger både nasjonale bygningskrav og de kravene 
som Helse Vest har vedtatt, bl.a. innenfor miljøsatsing. Som sagt så vil dette være likt for alle alternativene 
knyttet til den nye eiendomsmassen, men vil variere noe i forhold til videre bruk av den eksisterende. 

13.2.4 Generalitet og fleksibilitet 
Dette hovedkriterium skiller primært mellom 0-alternativet og resten. Men både med 0 alternativet som skal 
være med, og igjennom at det er aktuelt å nytte noe av den eksisterende bygningsmasse til andre 
funksjoner, må en vurdere dette arealet nærmere i forhold til generalitet og fleksibilitet. 

Fleksibilitet. Det er vurdert hvordan løsningene kan tilpasses fremtidige endringer i aktivitet, kapasitetsbehov 
og driftsmodeller. Dette gjelder både mulighet for endring i driftsformer uten ombygging, ombygging innenfor 
eksisterende bygningsmasse ved endring i funksjoner, og mulighet for på- eller tilbygg. 

13.2.5 Vekting av kriterier  
Helse Fonna HF har valgt å prioritere vurderingskriteriene for måloppfylling for sjukehusets kjernevirksomhet 
øverst. Det betyr igjen at vurderingskriterier som går på øvrige forhold; tomt, måloppfylling for bygg- og 
eiendomsutvikling og generalitet og fleksibilitet blir prioritert lavere enn sjukehusets kjernevirksomhet.  
 
Vektingen ble satt til totalt 100 og med følgende fordeling av vektingen: 

1. Måloppfylling for sjukehusets kjernevirksomhet (50 poeng) 
2. Tomt (20 poeng) 
3. Måloppfylling for bygg- og eiendomsutvikling (20 poeng) 
4. Generalitet og fleksibilitet (10 poeng) 

13.3 Kvali tativ evaluering 
Resultatet av den kvalitative evalueringen, gjennomført den 4. desember 2015, er vist i vedlegg 6 til 
konseptrapporten «Evalueringsskjemaer for de tre alternativer» - Kvalitativ evaluering av alternativer, datert 
7. desember 2015.  

Hovedmomentene som skilte vurderingen av de tre alternativene omfatter følgende punkter:  

• Omrokkeringsbehovet og behov for midlertidige løsninger for psykisk helsevern i Nord-alternativet. I 
Vest-alternativet kan akuttpsykiatrien bli i eksisterende lokaler fram til nybygg står klar for innflytting. 
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• Den endelige løsningen for psykisk helsevern har en bedre løsning i Vest-alternativet enn i Nord-
alternativet. 

• Behov for erstatning av og midlertidig løsning av parkeringshus i Nord-alternativet (ca. 180 P-
plasser). Det er et krav fra kommunen om at disse P-plasser blir lagt under bakken. Dette medfører 
store kostnader (130 mill. kr). 

• Større mulighet i Vest-alternativet for å bygge nytt/renovere/utvide areal tilhørende funksjoner med 
store pasientvolum (f. eks Hjerte, Lunge, Intensiv, Onkologi og Infeksjon). I basiskalkylen for 
alternativene er det avsatt 386 mill. kr. til renovering i Vest-alternativet og 86 mill. kr. til renovering i 
Nord-alternativet. 

• Det er totalt sett mer areal til sykehusfunksjoner i Vest-alternativet og flere sykehusfunksjoner får 
areal i nybygg i byggetrinn 1 i Vest-alternativet enn i Nord-alternativet (Vest-alternativet har blant 
annet 117 senger og Nord-alternativet har 107 senger). De funksjoner som løses i byggetrinn 1 og 
som skiller alternativene er laboratoriet, intensiv- og postoperativ avdeling. 

• Akutt mottak og medisinsk intensiv sin nærhet til helikopter er løst mer logistisk hensiktsmessig i 
Vest-alternativet enn i Nord-alternativet. 

• Rasjonell intern logistikk mellom nytt og eksisterende. For Vest-alternativet er det kortere avstand til 
sengesentralen (M blokken) enn i Nord-alternativet. 

• Bedre intern logistikkløsning og trafikkareal i bygget i Vest-alternativet. Det opprettholdes to 
trafikklinjer ut i Vestblokk og to ut mot nord hvilket gir god publikumstrafikk og god intern 
sykehustrafikk. Nord-alternativet får ett knutepunkt mot nord, noe som kan bli en flaskehals. 

• Oppstart av bygging for somatikkfunksjoner i «røde bygg» starter raskere i Vest-alternativet. I Nord- 
alternativet må en først av alt bygge for ROP-post på Haugaland DPS, leie eksterne lokaler, for 
deretter å rive bygg for psykisk helsevern før det kan startes med byggetrinn 1. 

• Det er et større potensiale for videre utbygging (elastisitet) i Vest-alternativet, både mot nord og mot 
øst. I Nord-alternativet er det låst for videre utbygging mot nord og avstanden til en utbygging mot 
øst øker avstandene i sjukehuset. 

• I Vest-alternativet lukkes flere tilstandsgrad 3 bygg enn i Nord-alternativet. 

Resultatet av den kvalitative evalueringen som ble gjennomført den 4. desember 2015 viste følgende 
resultater: 

 

Tabell 61 Poengsum for den kvalitative evalueringen av alternativene 

Alternativ Poeng 

Alternativ 0 100 

Alternativ 1 Vest 400 

Alternativ 2 Nord 230 

 

Den maksimale poengsum som er mulig å oppnå er 500. Tabellen ovenfor viser at 0-alternativet fikk 100 
poeng, Nord-alternativet 230 poeng og Vest-alternativet kom best ut med 400 poeng.  

Det var full konsensus blant deltakerne i prosjektgruppen omkrig vurderingene og karaktersettingen som ble 
gjort i den kvalitative evalueringen og Vest-alternativet ble anbefalt. Styringsgruppen gav sin tilslutning til 
evalueringen. 
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13.4 Økonomisk analyse 
For alternativenes «økonomi og liv laga» vil en investeringsmessig for Vest-alternativet få flere kvm nybygg 
og mer ombyggete arealer enn i Nord-alternativet. Vest-alternativet har en bedre bærekraft med en større 
margin til ombygging hvilket er en styrke, dersom det senere i prosjektet skulle komme i en situasjon der 
man trenger å realisere en «kutt-liste». Dermed har man en buffer og kan avvente renovering fremfor 
reduksjoner av funksjoner i nybygg. Denne økonomiske muligheten finnes ikke i Nord-alternativet, da en her 
uten ombygging i byggetrinn 2 likevel vil ligge ca. 200 millioner kr over økonomisk bæreevne. Driftseffekten 
oppnås i tillegg raskere og bedre for laboratoriet i Vest-alternativet. 

For alternativenes «usikkerhet, muligheter og trusler» vil en del av de kritiske funksjoner få nytt areal i Vest – 
alternativet, og andre vil bli renovert i eksisterende bygg. Dermed realiseres måloppnåelse av sykehusets 
kjernevirksomhet. I Nord-alternativet ny-bygges færre funksjoner, og mindre areal i eksisterende bygg kan 
renoveres grunnet manglende investeringsmidler. I Vest-alternativet er det gode muligheter for ytterligere 
utvidelse av sentrale funksjoner etter byggetrinn 2. Man oppnår en bedre sammenheng med eksisterende 
bygg og utnytter tomtearealet mye bedre enn mot nord, da en i Vest-alternativet har mer penger å bygge for i 
byggetrinn 1 (fordi psykiatrien må flyttes midlertidig i Nord-alternativet). 

13.5 Risiko og sårbarhet  
Det er gjennomført en ROS-analyse i forhold til de identifiserte gevinster og risikofaktorer knyttet opp til 
realisering av gevinstene i byggeprosjektet. ROS-analysen er dokumentert i rapporten for 
«Gevinstrealisering ByggHaugesund2020» datert 01.12.15, vedlegg 8. Det ble indentifisert 6 risikofaktorer, 
som vil ha særlig betydning for om Haugesund sjukehus klarer å oppnå de identifiserte mulige gevinstene 
(økt aktivitet, reduserte utgifter, endret bruk av ressurser, økt kvalitet og pasientsikkerhet, økt trivsel-redusert 
sykefravær, mindre miljøbelastning og bedre omdømme). Disse risikofaktorer vil følges opp videre gjennom 
de planlagte organisasjonsutviklingsprosesser knyttet til prosjektet samt i lederlinjen i Haugesund sjukehus. I 
siste del av konseptfasen er det også gjennomført noen flere ROS-analyser i OU-prosessene, bl.a. knyttet til 
psykiatrien som skal løses i midlertidige lokaler.  

13.6 Samlet oppsummering, rangering og anbefalt alternativ  
I konseptrapportens vedlegg 6 vises resultatet av den kvalitative evalueringen. Evalueringskriterier for en 
kvalitativ vurdering av alternativene er listet opp, med en vekting i tråd med det Haugesund sjukehus vil 
legge størst vekt på. Måloppfylling for sykehusets kjernevirksomhet veier tyngst, fulgt av tomteforhold, 
måloppfylling for bygg- og eiendomsutvikling og byggets generalitet og fleksibilitet. I vurderingen av 
alternativene er det lagt stor vekt på beskrivelsene av fordeler og ulemper for de tre alternativene. Resultatet 
av den kvalitative evalueringen viser at Vest-alternativet kommer best ut med 400 ut av 500 mulige poeng, 
Nord- alternativet kommer nest best ut med 230 poeng og 0-alternativet med 100 poeng kommer dårligst ut.  

Det var full konsensus blant deltakerne i prosjektgruppen i vurderingene og karaktersettingen som ble gjort i 
den kvalitative evalueringen, og Vest-alternativet ble anbefalt som det kvalitativt beste alternativet. 
Styringsgruppen gav sin tilslutning til evalueringen. 

Vest-alternativet kommer også best ut ift. «økonomi og liv laga», og en vil investeringsmessig for få flere kvm 
nybygg og mer ombyggete arealer enn i Nord-alternativet. Vest-alternativet har en bedre bærekraft med en 
større margin til ombygging hvilket er en styrke, dersom det senere i prosjektet skulle komme ytterligere 
uventete kostnader utover P85 nivå. Dermed har man en buffer og kan avvente renovering fremfor 
reduksjoner av funksjoner i nybygg. Denne økonomiske muligheten finnes ikke i Nord-alternativet, da en her 
uten ombygging i byggetrinn 2 likevel vil ligge ca. 200 millioner kr over økonomisk bæreevne. Driftseffekten 
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oppnås i tillegg raskere og bedre for laboratoriet i Vest-alternativet. 0-alternativet gir et dårligere resultat enn 
Vest- og Nord-alternativene og vil bli tilnærmet like kostbart. 

For alternativenes «usikkerhet, muligheter og trusler» vil en del av de kritiske funksjoner få nytt areal i Vest – 
alternativet, og andre vil bli renovert i eksisterende bygg. Dermed realiseres måloppnåelse av sykehusets 
kjernevirksomhet. I Nord-alternativet ny-bygges færre funksjoner, og mindre areal i eksisterende bygg kan 
renoveres grunnet manglende investeringsmidler. I Vest-alternativet er det gode muligheter for ytterligere 
utvidelse av sentrale funksjoner etter byggetrinn 2. Man oppnår en bedre sammenheng med eksisterende 
bygg og utnytter tomtearealet mye bedre enn mot nord, da en i Vest-alternativet har mer penger å bygge for i 
byggetrinn 1. 0-alternativet vil ha betydelig usikkerhet knyttet til mye tung ombygging med sykehus i drift. 
 
Nord-alternativet vil kreve at en starter ombygging ved Haugaland DPS og eksternt leielokale først for å få 
flyttet ut funksjoner tilhørende psykisk helsevern. Løsningen vil kreve en omfattende rokadekabal som 
omfatter størstedelen av psykisk helsevern som er lokalisert ved Haugesund sjukehus og Haugaland DPS. 
Først når dette er gjort, og bygg for dagens psykisk helsevern er revet, kan en starte byggingen av 
byggetrinn 1. Dette vil medføre en forsinket ferdig løsning for somatikkfunksjoner som det haster å få en 
bedre bygningsmessig løsning for. Det hefter også en betydelig usikkerhet knyttet til kostnader knyttet til 
erstatning for parkeringsbygget som må rives i Nord-alternativet, samt midlertidig løsning for dette. 
Kommunen har krav til at disse legges under bakken. 
 
Vest-alternativet gir hensiktsmessige forbindelseslinjer mellom de nye byggetrinnene og eksisterende 
anlegg. Det etableres en generell publikumsakse øst-vest i nordre del av byggetrinn 1, og intern 
behandlingsakse øst – vest i søndre del. Nord-alternativet knytter seg til eksisterende anlegg i hjørnet mot 
nordøst. I prinsippet vil all trafikk passere gjennom dette punktet.  
 
Vest-alternativet utnytter tilgjengelig tomteområde mot syd bedre enn nord. I Vest-alternativet er det mulighet 
for et senere byggetrinn mot nord, noe det ikke er i Nord-alternativet. Det er fremtidig utvidelsesområde i øst, 
Vest-alternativet kan etablere bedre forbindelse og nærhet til dette. 
 
Samlet oppsummert betyr dette at Nord-alternativet er mindre egnet og kan ikke gjennomføres innenfor 
kostnadsrammen. 0-alternativet gir en kvalitativt dårlig løsning, stor risiko, og koster tilnærmet det samme 
som Vest-alternativet. Blant alternativene kommer derfor Vest-alternativet mest hensiktsmessig ut. På 
bakgrunn av ovenstående oppsummering og rangering anbefales det en videreføring av Vest – alternativet. 
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14 PLAN FOR NESTE FASE (FORPROSJEKTFASEN) 

I forprosjektfasen skal grunnlag for beregning av prosjektkostnaden og avgjørelse om byggestart 
kvalitetssikres ved at det blir gjennomført detaljert prosjektering av det valgte alternativet.  
Forprosjektfasen er siste delfase i planprosessen for tidligfase og gir grunnlag til å beslutte gjennomføring av 
det valgte alternativ. 
 
Forprosjektfasen bygger på konseptrapporten med underliggende delutredninger samt eventuelle tillegg og 
endringer. 
Forprosjektrapporten skal gi en oppdatert prosjektkostnad og ellers vise konsekvenser av nødvendige 
revisjoner av plangrunnlaget. 
Et forprosjekt er en spesifikasjon av en fysisk byggløsning for et investeringsprosjekt. 
 
Forprosjektet innbefatter nybygg, ombygging i eksisterende bygg og midlertidige løsninger lagt til nye 
byggetrinn 1. 
 
Veileder for Tidligfase i sykehusprosjekter definerer hovedelementene i et samlet prosjektforløp slik: 

 
Figur 17 Planprosess i tidligfase for sykehusprosjekter- forprosjekt 

14.1 Mandat 
I konseptfasen er det gjennomført DFP (Delfunksjonsprogram) og SKPR (skisseprosjekt), og sammen med 
de øvrige delutredningene gir dette grunnlag for forprosjektfasen. 
 
Forprosjektfasen vil omfatte: 

• Evt. endring av grunnlagsdokument i tråd med ekstern kvalitetsikring (KSK) 
• Videreutvikle og optimalisere byggetrinn 1 for det valgte alternativ inklusive ombygging og evt. behov 

for midlertidig areal 
o Romfunksjonsprogram (RFP) 
o Tegninger på romnivå med lokalisering 
o Brutto (BUP) og netto utstyrsprogram (NUP) 
o Detaljering av bygningsmessige og tekniske løsninger 
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o Detaljering av prosjektkostnader og driftskostnader for bygget (årskostnad) 
o Kostnadsramme og finansieringsplaner 
o Usikkerhetsanalyse. 

• Anbefaling av endelig valg av entreprisemodell og gjennomføringsmodell innenfor gjeldende 
regelverk. 

• Plan for gjennomføring fram til ferdigstilling, overlevering og idriftsetting  
• Ferdigstille reguleringsprosessen for valgte alternativ.  
• Gjennomføre nødvendig risikostyring og ROS analyser i tråd med konseptfaserapport 
• Utarbeide prioriteringsplan med hensyn til ombyggingsareal og kuttliste 
• Videreføre og følge opp OU-prosjekter knyttet til ByggHGsd2020.  
• Følge opp og realitets-vurdere gevinstrealiseringsplan  
• Sørge for at forprosjektet blir av en slik kvalitet at det kan fattes nødvendige vedtak med mål om 

byggestart 2018 
 

 
Figur 18 Prinsippskisse for gjennomføring av forprosjektfasen 

14.2 Rammer og mål for forprosjektfasen 

14.2.1 Forprosjektfasen bygger på følgende dokumenter: 
• Strategi for Helse Fonna HF 
• Utviklingsplan for Helse Fonna HF 
• Plan for psykisk helsevern 
• Plan Somatikk 
• Idéfaserapport – Haugesund sjukehus. 
• Konseptfaserapport med alle underliggende dokument 

14.2.2 Overordnet målsetting for forprosjektfasen 
I forprosjektfasen skal grunnlag for beregning av prosjektkostnaden og beslutning om byggestart 
kvalitetssikres ved at det blir gjennomført detaljert prosjektering av det valgte alternativet. 
 
Forprosjektfasen er siste delfase i planprosessen for tidligfasen og gir grunnlaget å beslutte gjennomføring 
av det valgte alternativ. 
Forprosjektfasen bygger på konseptrapporten med underliggende delutredelser samt eventuelle tillegg og 
endringer. 

 



                                                               

 

 

137 

 

Forprosjektrapporten skal gi en oppdatert prosjektkostnad og ellers vise konsekvenser av nødvendige 
revisjoner av plangrunnlaget. 
Et forprosjekt er en spesifikasjon av en fysisk byggløsning for et investeringsprosjekt. 
 
De samme mål som har væt gjeldende i idefase og konseptfase, vil også være gjeldende og for 
forprosjektfasen: 

14.2.3 Ønsket samfunnsmål 
Å sikre langsiktige løsninger for å oppnå et helsemessig godt og samfunnsøkonomisk effektivt sykehustilbud 
til befolkningen i opptaksområdet. 
 
Samfunnsmålet i denne fasen av prosjektet er å legge grunnlag for rett veivalg for å oppnå den langsiktige 
samfunnsmessige målsettingen. Prosjektet skal basere løsninger på de føringer som kommer fram som 
følge av Helse Vest RHF sin utvikling av helsetjenester sett i et langsiktig perspektiv. De totale løsningene 
skal sikre at størrelse, driftskonsept samt oppgave- og funksjonsfordeling blir ivaretatt i dette framtidige 
helseperspektivet. 

14.2.4 Ønsket effektmål 
Er knyttet til at Haugesund sjukehus skal kunne betjene befolkningen med et tidsmessig 
spesialisthelsetjenestetilbud og i tillegg hvilken gevinst i samfunnsøkonomisk perspektiv de ulike 
alternativene vil gi.  
 
Prosjektet skal sikre at en bygger på bærande element for et framtidig og kvalitetsmessig godt tilbud innen 
spesialisthelsetjenesten med vekt på følgende bærande ideer. 
 

• Rask diagnostikk og utredning  
• Pasienten skal få et tilbud på rett nivå, med god kvalitet og pasientsikkerhet 
• Pasienten sitt behov skal stå i sentrum 
• Samhandling med primær- og kommunehelsetjenesten 
• Skille øyeblikkelig hjelp og planlagt virksomhet 
• Størst mulig grad av planlagt virksomhet 
• Integrering av psykisk helsevern og somatikk 

14.2.5 Ønsket resultatmål 
Ønsket resultatmål i forprosjektfasen er at det blir videreutviklet et alternativ som hensyntar følgende forhold: 
 

• Mulighet for fleksible driftsformer og best mulig utnyttelse av lokaler og utstyr.  
• Moderne bygningsmessig fleksibilitet, elastisitet og generalitet (enklere å tilpasse areal til nye 

funksjoner og ny metodikk) i framtiden etter at de er tatt i bruk.  
• Moderne sengeposter med hensyn til størrelse, driftsøkonomi, service, lager og sanitære forhold.  
• Optimal logistikk.  
• Mulighet for forsking, undervisning og opplæring.  
• Mulighet for at gode medisinsk faglig funksjoner kan videreutvikles  
• Mulighet for moderne og brukertilpasset pasientbehandling og opplæring. 
• Gode løsninger med tanke på ytre miljø og energisparende tiltak.  
• Godt inneklima.  
• Godt arbeidsmiljø.  
• Rasjonell drift.  
• God tilgjengelighet for alle brukere (Universell utforming).  
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14.2.6 Føringer og rammer 
Føringer for videreutvikling i forprosjektfasen er: 
• Legge til rette for et bygg som understøtter at det er pasienten sin helsetjeneste 
• Prosessen skal sikre brukermedvirkning 
• Den økonomiske totalrammen(1,797 mrd i byggetrinn 1 og 1,540 mrd i byggetrinn 2 -2015 kr) 
• De prinsipielle føringene på driftskonsept som er lagt i konseptfasen 
• De vedtatte kvalitative og kvantitative gevinstene 
• De identifiserte OU prosessene 
• Sikre framtidigtidsrettede løsninger i tråd med framskriving til 2040.  
• Sikre funksjoner i «røde bygg» 
• Sikre gode løsninger for psykisk helsevern i byggeperioden 
• Sikre god logistikk og nærhet for viktige funksjoner 
• Legge til rette for gode pasientforløp og rasjonell drift 
 
 
Beregningene på helseforetakets økonomiske bæreevne blir førende og for arbeidet videre i 
forprosjektfasen. Den økonomiske bæreevnen ble kvalitetssikret og justert i konseptfasen. Ombyggingen 
etter byggetrinn 1 var opprinnelig planlagt som en del av byggetrinn 2. Det har i løpet av konseptfasen blitt 
avdekket at det vil kreve vesentlig ombygging i eksisterende bygg som en del av byggetrinn 1.  

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. 

Tabell 62 Beregnet kostnadsramme i mill. 2015-kr 

 

14.3 Organisering av forprosjektfasen, hovedorgan og mandat 
Det er i forprosjektfasen lagt opp til følgende organisering: 
 

Kostnadsramme byggetrinn 1 (nybygg inkl. 
tilkopling eksisterende bygg ferdig 2020, 

ombygging ferdig 2022)

Kostnadsramme 
byggetrinn 2 (oppstart 

2030, ferdig 2032) SUM
1 797 1 540 3 337
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Figur 19 Organisering av forprosjektfasen 
 

14.3.1 Administrerende direktør 
Administrerende direktør: 

• Ansvarlig for at prosessen blir gjennomført i tråd med vedtatte føringer og rammer. 
• Ansvarlig for ledelse og organisering av prosjektet. 
• Ansvarlig for at styret i Helse Fonna HF får fortløpende nødvendig informasjon. 
• Ansvarlig for at styret i Helse Fonna HF får et godt grunnlag for beslutning 
• Ansvarlig for god styringsdialog med eier. 
• Ansvarlig for å ta nødvendige avgjørelser knyttet til prosjektet 

 

14.3.2 Styringsgruppen 
Styringsgruppen: 

• Godkjenner organisering og prosess. 
• Godkjenner viktige prinsipielle føringer og veivalg underveis i prosessen. 
• Sikrer at det faglige grunnlaget, som blir presentert som grunnlag for anbefalinger i 

Forprosjektfaserapporten, gir tilstrekkelig trygghet for valg. 
• Sikrer at beste endelige enterprisemodell blir anbefalt i tråd med myndighetskrav og regellverk. 
• Sikrer at prosjektet følger vedtatte mandat, rammer og føringer. 
• Foreslå og oppnevne deltakere i prosjektet 
• Godkjenner forprosjektfaserapport før behandling i styret, og at denne tar vare på helseforetaket 

sine rammevilkår med hensyn til økonomisk bæreevne, funksjonsfordeling og framtidig kapasitet. 

14.3.3 Prosjektdirektør 
Prosjektdirektør: 

• Har ansvar for at prosjektet blir gjennomført i tråd med rammer, føringer og krav. 
• Sikrer at oppgavene blir fulgt opp innen fastsatt frist og innenfor økonomisk avtalte ramme. 
• Sikre god rapportering på innhold, kvalitet, fremdrift og økonomi i prosjektet. 
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• Etablerer et godt samarbeid, rapportering og informasjonsdeling med Sykehusbygg HF 
• Etablerer samarbeid og oppfølging med eksterne rådgivere 
• Har ansvar for at brukere, interessenter og medarbeidere blir involvert i prosessen på en god måte 
• Følger opp prosjekt og delprosjektledere knyttet til prosjektet. 
• Sørger for at beste enterprisemodell blir valgt i tråd med myndighetskrav og regelverk. 
• Legger til rette for god informasjon om prosjektet internt og eksternt 
• Sørger for at det faglige grunnlaget, som blir presentert som grunnlag for anbefalinger i 

Forprosjektfaserapporten, gir tilstrekkelig trygghet for valg 
• Sørger for at forprosjektfaserapporten tar vare på helseforetaket sine rammevilkår med hensyn til 

økonomisk bæreevne, funksjonsfordeling og framtidig kapasitet. 

14.3.4 Sykehusbygg HF 
Sykehusbygg HF skal være en internleverandør for de regionale helseforetakene og landets helseforetak, og 
skal legge til rette for og bidra til standardisering, erfaringsoverføring, god ressursutnyttelse og ressurstilgang 
innen prosjektering og bygging av sykehus, og sørge for at erfaring fra forvaltning og drift av 
sykehuseiendom tas hensyn til i nye prosjekter og kommer foretakenes eiendomsforvaltning til nytte.  
I henhold til vedtektene skal Sykehusbygg HF bidra til fremtidsrettet utvikling av sykehusbyggingen i Norge 
gjennom læring, innovasjon, erfarings- og kompetanseoverføring, og skal være en ressursleverandør for 
sykehuseiere og sektoren forøvrig. 
 
Helseforetaket vil tilrettelegge for et godt samarbeid med Sykehusbygg HF som sikrer kompetanse og 
erfaringsdeling inn i forprosjektfasen. Helse Fonna HF er i dialog med Sykehusbygg om detaljer i 
samarbeidsmodellen. Modellen vil bli beskrevet i eget prosjektdirektiv for forprosjektfasen. 

14.3.5 Konsulentbistand (arkitekter, ingeniører) 
Mandat: 

• Rapporterer regelmessig til prosjektdirektør på gjennomføring, kvalitet og økonomi 
• Utarbeider forprosjekt i tråd med mandat i nært samarbeid med oppdragsgiver og prosjektdirektør.  
• Bearbeider prosjektet til gjennomarbeidet og dokumenterbare løsninger. 
• Utvikler prosjektet på alle områder som gjelder planløsning, konstruksjoner, tekniske strukturer, 

hovedvalg for materialer, fasader, møblering, utomhus mv avhengig av fagfelt.  
• Alle arkitektoniske (bygningsmessige), tekniske og elektrotekniske system skal være vurdert ut ifra 

forventet ytelse og resulterende påvirkning og effekt for de mål som er fastsatt for prosjektet.   
• Utarbeidelse av gode virtuelle bygningsmodeller. 
• Bidra til at det faglige grunnlaget, som blir presentert som grunnlag for anbefalinger i 

Forprosjektfaserapporten, gir tilstrekkelig trygghet for valg. 
• Bidra til at forprosjektfaserapporten tar vare på helseforetaket sine rammevilkår med omsyn til 

økonomisk bæreevne, funksjonsfordeling og framtidig kapasitet 
• Holde seg innenfor de avtalte rammer. 

14.3.6 Prosjektgrupper 
Det vil i alle prosjektgrupper være medvirkning av ansette, tillitsvalgte og verneombudstjenesten. 
Brukerutvalget får tilbud om å delta i alle grupper.  
 
Det blir opprettet følgende prosjektgrupper: 
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Forprosjektgruppe 

Forprosjektet er en utvikling og detaljering av de fysiske løsningene fra skisseprosjektet. Det skal bygge på 
mål og forutsetninger fra konseptrapporten med delutredelser (HFP/DFP, SPR, OTP), inklusive prosjektets 
økonomiske rammer. 
 
Forprosjektet skal beskrive nybygg, ombygging i eksisterende og evt. midlertidige løsninger for byggetrinn 1. 
 
De tekniske utredelsene som blir gjort i forprosjektfasen må være tilstrekkelig detaljert og grundige til å 
utarbeide et budsjett som grunnlag for endelig beslutning om bygging.  
Forprosjektet er grunnlaget for detaljprosjekt. 
 
Forprosjekt skal omfatte beskrivelser og tegninger som omfatter: 

• Utforming, hovedidé (hentet fra skisseprosjektet) 
• Bebyggelsen sin utforming, med etasjeplaner, snitt og fasader, samt systemtegninger og 

perspektivtenkninger 
• Utforming av det enkelte funksjonsområde der alle rom skal være tegnet 
• Hovedtrafikkårer 
• Pasientmiljø og pasientsikkerhet 
• Arbeidsmiljø 
• Framtidige utviklingsretninger 
• Bebyggelsen sin endringsevne (generalitet, fleksibilitet og elastisitet) 
• Tekniske anlegg 
• Utomhusområder 
• Helse, miljø og sikkerhetsforhold både under bygging og i ferdig anlegg 
• Krav til og beskrivelse av energieffektive løsninger 
• Miljøaspekter (CO2, gjenbruk, avløp/utslipp) 
• Oppfyllelse av krav til universell utforming 
• Økonomiske analyser 
• Kunst og utsmykking 

Romprogram og utstyr 

• Bistå i utarbeidelse av romfunksjonsprogram(RFP)- og utstyrsprogram, brutto og netto 
utstyrsprogram (BUP og NUP) 

• Dokumentere funksjoner i alle rom 
• Dokumentere funksjonelle og tekniske krav til rom og bygg.  
• Brutto utstyrsprogram (BUP) omfatter alt utstyr som funksjonene og aktiviteten krever.  
• Netto utstyrsprogram (NUP) tilsvarer BUP men med fradrag for gjenbruk av eksisterende utstyr. 

NUP angir investeringsramma for brukerutstyr. 
 

Det blir opprettet følgende delprosjektgrupper: 
a. Akuttmottak og AMK 
b. Akuttpsykiatri og akuttrus 
c. Operasjon 
d. Intensiv/oppvåking 
e. Føde /Barn/barneintensiv (samme gruppe som OU prosess) 
f. Observasjonspost 
g. Laboratoriet (samme gruppe som OU prosess) 
h. Hjerte-lunge-MIO (samme gruppe som OU prosess) 
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i. Geriatri-alderspsykiatri (samme gruppe som OU prosess) 
j. Behandlingshjelpemidler 
k. Poliklinikk psykiatri 
l. ROP post og ruspol (Samme gruppe som i OU prosess) 

Bygg, teknikk og eiendom 

• Bidrar til oppfølging av alle føringer lagt i OTP inn i forprosjektet 
• Bistår i arbeidet med risikostyring og sikrer at nødvendige ROS analyser blir gjennomført 
• Følger opp evt. avvik knyttet til de ulike områder i OTP 
• Sørger for at gjeldende regelverk, forskrifter og krav blir fulgt opp 
• Bistår i valg av endelig enterprisemodell 
• Bistår i utarbeidelse og videreutvikling av forprosjekt blant annet med hensyn til: 

o Tekniske anlegg 
o Utomhusområder 
o Helse, miljø og sikkerhetsforhold både under bygging og i ferdig anlegg 
o Krav til og beskriving av energieffektive løsninger 
o Miljøaspekter (CO2, gjenbruk, avløp/utslipp) 
o Bidrar til plan som beskriver aktiviteter, framdrift og organisering for det videre arbeidet med 

prosjektering og bygging. 

Organisasjonsutviklingsprosesser 

Sikrer at organisasjonen blir tilpasset endring i oppgaver og samarbeidsrelasjoner i sykehuset som et 
resultat av prinsipielle føringer, virksomhetsmodeller og gevinstrealisering som er besluttet på i 
konseptfasen. 

 
Det er i konseptfasen besluttet at følgende delprosesser blir startet opp: 
 

1. Fullintegrert modell psykisk helsevern/somatikk 
2. Kliniske sentermodeller (Muligheter og utfordringer, betre forløp og logistikk, smartere bruk av 

ressurser etc.) 
3. Omstilling ordinære senger til observasjonspost 
4. Parkeringsbehov 
5. Dokumentflyt og arkiveringsrutiner  
6. Ny pasient og vareflyt knyttet til SOP og dagkirurgi 
7. Omstilling ordinære senger til poliklinikk/dagbeh/kir 
8. Omstilling psykisk helsevern-DPS 
9. Samhandling kommunehelsetjenesten 
10. Effektivisering av laboratorievirksomheten ved innflytting i nytt bygg/nytt utstyr 
11. Ledelse og organiseringsstruktur av nytt sykehus. 
12. Nye teknologiske løsninger/telefoniløsinger. 

 
Detaljer for gjennomføring blir beskrevet i prosjektdirektiv for forprosjektfase, samt eget dokument utarbeidet 
i konseptfasen. 

Økonomi og gevinstrealisering 

• Gjennomgår og evt. justere gevinstrealiseringsplan for forankring i styringsgruppe og gjennomføring i 
lederlinjen.  

• Realitetsorientere ifht de gevinster som er satt opp og evt. gjøre justeringer. 
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• Synliggjøre evt. nye gevinstområder og evt. områder der en må gjøre ny risikovurdering 
• Bistår i økonomiske analyser 
• Bistår i arbeidet med prosjektkostnad inkludert brukerutstyr, byggutstyr, tomt og prosjekterings- og 

administrasjonskostnader, ref. NS 3451. Beregne byggelånsrente. 
• Bistår i arbeidet med driftsøkonomiske konsekvenser og plan for gevinstrealisering, hentet fra 

konseptrapporten, 
• Bistår i arbeidet med finansieringsplan. 
• Bistår i arbeidet med usikkerhetsanalyser og kuttlister 
• Kvalitetssikrer og eventuelt justerer økonomisk bæreevneanalyse 
• Bistår i arbeidet med risikostyring. 

14.3.7 Ressurspersoner Helse Fonna 
Ressursperson forskning: Skal støtte de ulike delprosjektgruppene med forsking, studie og litteratursøk ved 
behov.  
 
Ressursperson kommunikasjon: Støtter prosjektdirektør til å sikre god kommunikasjon og informasjon 
gjennom hele prosessen internt og eksternt. Støtte i utarbeidelse og oppfølging av interessentanalyse og 
kommunikasjonsplan  
 
Ressursperson pasientsikkerhet: Skal støtte prosjektet særlig tanke på pasientsikkerhet og kvalitet 

14.4 Tidsplan for forprosjektfasen 
Forprosjektfasen planlegges startet opp medio 2016 etter nødvendige vedtak i styrene i Helse Fonna HF og 
Helse Vest RHF, og blir avsluttet 2. kvartal 2017 med beslutning om utbyggingsvedtak. Lånesøknad sendes 
til Helse og Omsorgsdepartementet innen fristen for inkludering i statsbudsjettet 2018. 
Tidspunkt for byggestart er avhengig av gjennomføringsstrategi og valg av entreprisemodell. Forprosjektet 
må utrede ulike gjennomføringsstrategier med tilhørende entreprisemodeller grundig slik at den videre 
detaljprosjekteringen optimaliseres i forhold til disse valgene. 
Den generiske framdriftsplanen nedenfor er derfor basert på parallell prosjektering og bygging etter 
gjennomført funksjonsprosjekt.  
 



                                                               

 

 

144 

 

 
Figur 20 Tids- og framdriftsplan for forprosjektfasen 

14.5 Suksesskriterier og suksessfaktorer 
I utbyggingen av Haugesund sjukehus vil man rette oppmerksomheten på å etablere: 

• Klare felles mål, ansvar og prioriteringer for prosessen 
• Effektiv og beslutningsdyktig prosjektorganisasjon og ledelse 
• Åpen og transparent prosess, med god og tilgjengelig informasjon til alle aktører på ulike nivå i 

prosjektet 
• Hensiktsmessig kvalitetssikring av arbeidet  
• God forankring i organisasjonen 
• Godt samarbeid og kompetanseutveksling med Sjukehusbygg i tråd med avtalt konsept 
• Organisasjonsutvikling og gevinstrealisering som et kontinuerlig og målrettet arbeid som en del av 

byggprosjektet 
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• Langsiktig utvikling av IKT som virkemiddel for god kvalitet og gevinstrealisering, herunder 
videreføring av IKT prosjektet etablert i konseptfasen med deltagelse fra Helse Vest IKT 

• Fortsatt åpen og god dialog med de identifiserte interessentgrupper.  

14.6 Helse, mil jø og sikkerhet (HMS) 
I byggeprosjektet skal det legges vesentlig vekt på hensynet til helse, miljø og sikkerhet. Dette gjelder på 
følgende områder i selve bygget inkludert utstyr og installasjoner: 
 

• Pasientsikkerhet og oppholdsmiljø for pasienter 
• Besøksmiljø for pårørende og publikum 
• Arbeidsmiljø for medarbeidere 
• Miljøkonsekvenser for omgivelser (energi, avfall, utslipp, trafikk osv.) 

 
I tillegg vil det bli lagt vekt på HMS i selve byggefasen, både for de som arbeider på byggeplassen og for 
omgivelsene. 
 
Dessuten må HMS også ivaretas i alt arbeid med planlegging av selve virksomheten. 

14.7 Særski lte utfordringer 
Prosjektet har en normal vanskelighetsgrad for sykehus, det er bygget flere sykehus i Norge de siste år med 
tilsvarende kompleksitet som er viktige referanser. For dette prosjektet er det følgende særskilte utfordringer 
som bør fremheves: 

Bygge på trang tomt i byen 

Tomtesituasjonen er relativt trang og ligger inne i byen. Det er en utfordring å etablere riggplass og 
nødvendig lager med god nærhet for gjennomføring av byggearbeidene. Videre vil byggearbeidene måtte 
foregå tett inn til eksisterende sykehus som skal være i full drift. Det er viktig at arbeidene gjennomføres med 
minst mulig forstyrrelser over kortest mulig tidsrom. 

Adkomst til byggeplassen vil i utgangspunktet være i Stavangergata som også er adkomst for ambulanse og 
varetransport, alternativer til denne eller spesielle tiltak må vurderes slik at det ikke oppstår blokkering av de 
ulike trafikk-kategoriene. 

Avveie hva som skal bygges om i eksisterende 

Ved at deler av sykehuset bygges nytt og deler forblir i eksisterende vil medføre en løpende avveiing av hva 
som flyttes, hva som forblir i eksisterende og omfang av ombygging i eksisterende anlegg. Det ikke er del av 
prosjektet å fornye alle deler av eksisterende sykehus, slik at «trykket» på omfang av ombygging og 
utvidelse i eksisterende må da forventes å bli vesentlig. 

 

 



                                                               

 

 

146 

 

14.8 Kontraktstrategi for kontrahering av tjenester 
Det er et krav i Tidligfaseveilederen at kontrakts-strategien/entreprise-strategien skal beskrives i 
konseptvalgrapporten. Entreprisestrategien er imidlertid ikke fastsatt enda. Prosjektestimatet er utarbeidet 
med grunnlag i en modell basert på byggherrestyrte delte entrepriser. 

I forbindelse med konseptfaseutredningene og skisseprosjektet ble det engasjert arkitekt/rådgivende 
ingeniørselskap til å bistå i arbeidet. Denne avtalen inneholder en opsjon for videreføring til de neste fasene 
og denne avtalen må reforhandles og videreføres før forprosjektfasen kan starte. 

Når det gjelder strategi for øvrige anskaffelser og leveranser, vil helseforetaket bruke tilstrekkelig med tid i 
forprosjektfasen for å vurdere markedet grundig og sørge for å utarbeide en entreprisestrategi innenfor EUs 
regelverk, men som samtidig ikke diskvalifiserer det lokale markedet fra å komme på tilbyderlisten. 

Videre vil reduksjonen i olje- og gassektoren i denne regionen medvirke til at det ventelig vil kunne oppnås 
gunstige priser i markedet, dvs. at lokalmarkedet er konkurransedyktig. 

14.9 Prinsipp for prosjekt- og risikostyring 
Prosjektet styres ut fra:  

• Kostnad  
• Kvalitet  
• Tid  

I forprosjektfasen vil en starte arbeidet med å etablere en prosjektnedbrytingsstruktur. Helseforetaket ønsker 
mest mulig standardiserte verktøy- og oppfølgingssystemer, for å bidra til å legge til rette for å kunne 
sammenligne sykehusprosjekter på tvers. Alt i samsvar med veileder for tidligfaseplanlegging i 
sykehusprosjekter, man vil også ha dialog med Sykehusbygg HF om disse systemene. 

Risikostyring vil bli gjennomført ved bruk av en struktur som etableres tidlig i forprosjektfasen. Det legges 
opp til månedlig rapportering mot risikoelementer, og jevnlig oppdatering av ROS analysene. I tillegg vil 
usikkerhetsanalysen gjennomføres av ekstern part som del av programmet for hver fase. 

14.10 Opplegg for kvalitetssikring 
Kvalitetssikring planlegges gjennomført på flere nivåer: 

• Et overordnet styringsdokument utarbeides for forprosjektfasen, og danner grunnlag for oppfølging 
av prosjektet 

• System for rapportering vil bli etablert (intern til ledelse og til styret) 
• Prosjektstyringssystem som nevnt over 
• ROS-analyser på ulike nivå 
• Usikkerhetsanalyser 
• Utstrakt bruk av digitalisert 3D modell/BIM for kvalitetssikring og kontroll av alle funksjoner og 

løsninger og for visualisering til oppdragsgiver og brukere. 
 



                                                               

 

 

147 

 

14.11 Ressursbruk og kostnader knyttet t i l  forprosjektfasen 
De nåværende funksjoner ved Haugesund sjukehus er omtalt i rapporten, og disse er beregnet til å være 
funksjoner som òg i framtiden vil være ved sykehuset. Det er i denne konseptfasen ikke forutsatt endringer i 
funksjonsfordelingen mellom sykehusene i Helse Fonna eller innen helseregionen. Vesentligste endringer er 
øket egendekning innen medikamentell kreftbehandling (onkologi).  

Den nye nasjonale sykehusplanen skal behandles i Stortinget i 2016. Eventuelle endringer i 
sykehusstrukturen vil på sikt kunne få konsekvenser for funksjonsfordeling mellom sykehusene. 

Helse Fonna har på bakgrunn av de krevende areal- og bygningsmessige utfordringene ved Haugesund 
sjukehus vurdert det som nødvendig å fullføre konseptfasen og videreføre prosjektet uten opphold. Før 
videre utredning av byggetrinn 2 frem mot 2030 vil en måtte ta inn eventuelle endringer fra revidert 
utviklingsplan og eventuelle endringer i sykehusstrukturen. En avventer derfor videre forprosjektering av 
byggetrinn 2 til etter at ny utviklingsplan er utarbeidet. 

Kostnader og ressursbruk i forprosjektfasen vil derfor avgrenses til nybygg, ombygging i eksisterende samt 
midlertidige løsninger knyttet til byggetrinn 1 i valgte alternativ. 

Det er vurdert ressursbruk og kostnader for forprosjektfasen.  

Konseptrapporten skal gi grunnlag for å velge ett av de to tiltaksalternativene. Av disse er det noe mindre 
areal i byggetrinn 1 i Nord-alternativet enn i Vest-alternativet, på den annen side er det mer midlertidige 
løsninger og større kompleksitet i Nord, slik at disse er vurdert til å ha samme størrelsesorden av arbeid og 
kostnader i forprosjektfasen.  

Forprosjektet vil ha følgende kostnadselementer: 

• Prosjektering  
• Regulering (bestilt)  
• Programmering  
• Prosjektledelse  
• KS-aktiviteter (bl.a. KSK)  
• Andre kostnader (reiser, leie dRofus m.v. m.v.)  
• Avsetning usikkerhet 
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15 TILBAKEMELDING ETTER VURDERING AV UTVALGTE 
DOKUMENTER AV SYKEHUSBYGG HF 

15.1 Tilbakemelding etter vurdering av utvalgte dokumenter av 
Sykehusbygg HF 

Det har vært en dialog med Sykehusbygg HF gjennom konseptfasen. Helse Fonna har gjennom dialog blitt 
enig om at Sykehusbyggs rolle i konseptfasen vil være å gjennomgå og gi innspill til underliggende 
dokumenter, samt kriterier for valg av alternativ i en tett dialog med prosjektledelsen.  
Sykehusbygg har gjennomgått noen av dokumentene i konseptfasen. Disse dokumentene er: 

• Hovedfunksjonsprogram (HFP), datert 24.09.2015 
• Notat om kriterier for evaluering av alternativer, datert 25.09.2015 
• Rapport – overordnet teknisk program - OTP, datert 26.10.2015 

 
Sykehusbygg HF har levert et dokument, datert 8. januar 2016, med tilbakemeldinger på de dokumenter 
som er gjennomgått. I dokumentet står det blant annet: 
«Sykehusbyggs overordnede vurdering er at prosjektet er godt utredet og har dokumentert nødvendige 
forhold på en grundig måte. Prosjektet er godt organisert med deltakere fra alle relevante fagmiljø. Det er 
også samsvar mellom prosjektets besluttede målsettinger og evalueringskriterier. 
Sykehusbygg har gjennomgått utvalgte grunnlagsdokumenter og evalueringskriterier. 
Sykehusbygg har ikke utført en prioritering av de enkelte alternativer da dette etter vår oppfatning best 
utføres av de prosjektdeltakere som har deltatt i prosjektet og kjenner målsetting og premisser for evaluering. 
ByggHaugesund2020 metodikk for evaluering av alternativer er beskrevet i notat fra OEC til prosjektdirektør 
datert 25.9.2015, med tilhørende evalueringsskjema for de enkelte alternativene. 
Kriterier som fastsettes i tidligfaseveileder samt konkretisering av mål i dokument «Prosjektdirektiv 
konseptfase bygg Haugesund 2020» er inntatt i OECs notat og evalueringsskjema. Dette vurderes som en 
god metodikk som sikrer samsvar mellom overordnede føringer og evaluering av de konkrete alternativ. 
Det er viktig at evalueringsgruppen har en omforent oppfatning av de begreper som benyttes i 
evalueringsskjema. I møte med prosjektdirektør har Sykehusbygg forstått det slik at det legges opp til en 
felles gjennomgang i evalueringsgruppa, et dialogmøte med arkitekt, rådgivere og prosjektledere, noe som 
gjør det mulig å avklare eventuelle forskjellige begrepsoppfatninger. Dette vurderes av Sykehusbygg som en 
god tilnærming til evalueringen». 
 
En del av innspillene er ivaretatt i andre deler av konseptfaserapporten, men for oversiktens del svares disse 
ut i dette kapittel. 

15.2 Sykehusbygg sitt innspil l t i l  dimensjoneringsgrunnlaget 
«Aktivitetsframskrivningen er basert på framskrivningstall fra SSB for 5 aldersgrupper fra befolkningen i det 
aktuelle området. SSB’s alternativ MMMM er benyttet her. Utviklingen i disse aldersgruppene er deretter 
benyttet som basis for å demografisk sett fremskrive aktiviteten i sykehuset. Dette er en tradisjonell og grei 
måte å foreta demografisk framskrivning på. I forhold til den framskrivningsmodellen som Sykehusbygg HF 
benytter er inndelingen i 5 aldersgrupper en innsnevring av aldersfordelingen da Sykehusbygg modellen er 
basert på ett års alderskutt. Forskjellen her er at nå situasjonen beskrives noe mindre detaljert her enn i 
Sykehusbyggmodellen. Dette behøver imidlertid ikke å bety at framskrivningen blir kvalitetsmessig dårligere 
da framtidssituasjonen antakelig ikke tilsvarer nå-situasjonen. 
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Alternativet MMMM inneholder en middelverdi for de faktorene framskrivningen er basert på. En av disse 
faktorene er innvandring. Utviklingen i innvandringen den siste tiden kan være en indikasjon på at 
innvandring sandelen øker, men det kan også være et forbigående fenomen. SSB anbefaler ikke en 
overgang til alternativet med høy innvandring ennå, da det ligger en stor andel innvandring i 
middelalternativet også. Bruken av MMMM er derfor grei. 
 
Det som midlertid savnes er en antakelse om at det ikke skal være vekst i forbruksratene utover effekt av 
ovennevnte tiltak (realvekst). Denne antakelsen holder antakelig ikke for poliklinisk aktivitet og det innebærer 
en fare for at framtidig poliklinisk aktivitet kan være noe underestimert. 
 
Utnyttelsesgradene som benyttes kan defineres som middels til høye og mange prosjekter benytter 
tilsvarende tall. I forhold til vedtaket i styret for Helse Sør-Øst som setter en ambisjon på 10 timer effektiv 
åpningstid, kan det sies at ambisjonsnivået her er lavere. Det bør imidlertid presiseres at det er få 
erfaringstall å finne der slike høye utnyttelsesgrader for poliklinikk er forsøkt, slik at det er vanskelig å 
vurdere realismen i dette. 
 
Det tas utgangspunkt i framskrevet aktivitet og produktivitet i 2014. Dette gir en framskrivning tilsvarende 
dagens produktivitet. Samtidig er det lagt inn en forutsetning om 2 % effektivisering fram til 2020 og 10 % 
fram til 2040. Det lages vektede aktivitetsmål i begge sektorer slik at det er mulig å se behandlingsnivåene 
samlet. Dette er en helt grei måte å gjøre denne typen betraktninger på. Det anføres imidlertid at Stavanger 
universitetssykehus har lagt inn en effektivisering på 10 prosent fram til 2025. I forhold til dette er det en lite 
ambisiøs effektiviseringsprosent med 10 prosent fram til 2040». 
 
Svar på innspill: 
Helse Fonna oppfatter gjennom dokumentet og også gjennom dialogen med Sykehusbygg, at 
datagrunnlaget som foreligger er tilfredsstillende som grunnlag for de konklusjoner som videre trekkes i 
konseptfaserapporten. Sykehusbygg påpeker i midlertidig at dimensjonering av poliklinikkareal i somatikk og 
psykisk helsevern kan tenkes noe underdimensjonert i et 2040 perspektiv. Samtidig påpekes at 
helseforetaket har en del å gå på med hensyn til de utnyttelsesgrader som er lagt til grunn for poliklinikkene. 
Årsaken til at helseforetaket har valgt noe lavere utnyttelsesgrad enn flere andre sykehusprosjekter, er at 
foretaket innen flere spesialiteter har få legespesialister som må fordele seg på poliklinikk og sengeposter i 
løpet av dagen. En for optimistisk utnyttelsesgrad med poliklinikk utover normalarbeidstid vil vanskelig la seg 
gjennomføre uten at det vil gå utover aktiviteten på dag   og vakttid. Helseforetaket vil ha mulighet for å ta 
imot større aktivitet ved å legge opp til utvidet åpningstid i poliklinikk ved behov, noe Sykehusbygg påpeker 
har vært gjort i andre helseforetak. Dimensjoneringen vil i midlertidig ikke påvirke valg av alternativ, da dette 
er gjort likt for alle tre alternativ. Helseforetaket vil derfor foreta en kvalitetssjekk av datagrunnlaget etter 
Sykehusbygg sin metodikk før videre planlegging av poliklinikk og sengeposter. Dimensjonering av 
poliklinikk og utnyttelsesgrader både for somatikk og psykisk helsevern vil være del av gjennomgangen. 
Disse funksjonene er lagt til byggetrinn 2 (2030), og ny framskriving vil bli foretatt i forkant av denne. 
Bemanningsfaktorene ved Haugesund sjukehus er på et nøkternt nivå i dag. Helseforetaket mener en har 
lagt seg på et realistisk nivå mht. mulig effektivisering fram mot 2040. 

15.3 Sykehusbygg sitt innspil l t i l  konseptvalg 
«Prosjektet har klare målsettinger om de konsepter som er valgt. Disse er beskrevet i HFP og vist i 
skisseprosjektet. Sykehusbygg har vurdert disse ut fra forutsetningene som er lagt, de forutsetninger som 
ligger i tilsvarende prosjekter og den kunnskap som er tilgjengelig om effekten av ulike konsepter og 
løsninger på drift». 
 
Svar på innspill  
Ensengsrom-flersengsrom 
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Sykehusbygg peker på at Helseforetaket ikke har valgt kun ensengsrom. Det har vært opprettet egen 
prosjektgruppe som har arbeidet med denne problemstillingen. Gruppen har vurdert fordeler og ulemper 
knyttet til ensengs- og tosengsrom ut ifra forskningsartikler, evalueringer, samtaler med andre nye sykehus 
og egen erfaring. Gruppen har vurdert fordeler opp mot utfordringer. Som hovedprinsipp er det valgt 
ensengsrom. Ved hvert sengetun er det i tillegg lagt opp til et rom som kan benyttes som tosengsrom. Dette 
rommet vil benyttes ved for eksempel observasjonspasienter, eller ved overbelegg for ikke å få 
korridorpasienter. Det er ikke lagt opp til desentralisert sengevask ute på sengepostene. Det er i tillegg til alle 
ensengsrom lagt opp til fire isolat ved alle sengeavdelinger (36 senger á 4 tun). Dette gjelder også ved 
observasjonspost, akuttmottak og psykisk helsevern. Gruppen mener dette vil utgjøre en god og fleksibel 
løsning ved sengepostene. Om ny entydig forskning skulle komme før videre planlegging av sengeposter i 
byggetrinn 2, vil Helseforetaket gjøre ny vurdering av dette. Ved observasjonspost er det valgt både flere 
ensengsrom og tosengsrom, samt to rom for korttidsobservasjon med plass til flere pasienter. I tillegg er 
også her to smitteisolat. Ledelsen ved observasjonsposten, som har lang erfaring med drift av 
observasjonspost, har vært tydelig på at denne fordelingen er ønskelig. Den gir en fleksibel og effektiv 
driftsform. 
 
Fullintegrert klinisk sentermodell 
Valg av denne modellen er også beskrevet i kapittel 10.3 og 11.7.3 i konseptfaserapporten. 
Med klinisk sentermodell menes at alle funksjoner innen et fagområde (sengepost, poliklinikk og evt. 
dagbehandling) samlokaliseres. Ved Haugesund sjukehus har en de siste årene gradvis tilpasset drift og 
bruk av bygningsmasse på en slik måte at flere fagområder i dag driftes som klinisk sentermodell. Dette har 
vært gjort for å kunne ha en effektiv bruk av fagressursene, særlig legene. Som et alternativ til denne 
modellen er større poliklinikk og dagbehandlingsområder samlet på tvers av fag, adskilt fra sengepostene. 
Haugesund sykehus har gode erfaringer med å ha samlokaliserte funksjoner knyttet til samme pasientforløp, 
og ønsker derfor å bygge videre på disse erfaringene. 
Følgende fagområder som drifter etter klinisk sentermodell i dag er: 
Lungemedisin, kardiologi, barn, nefrologi, hematologi/endokrinologi/infeksjonsmedisin, geriatri, nevrologi, 
gynekologi/føde. 
 
Ny driftsmodell, den såkalte «Haugesundsmodellen», med fullintegrerte kliniske sentre innebærer at 
samlokaliseringen av sengepost, poliklinikk og dagkirurgi, vil gå på tvers av somatikk og psykisk helsevern 
og mellom kirurgiske og medisinske fag. I modellen har pasientens behov for tjenester knyttet til de store 
pasientforløp vært utgangspunkt for lokalisering av de ulike sykehusfunksjoner. Dette medfører en 
samlokalisering av tjenester uavhengig dagens organisering i de ulike klinikker. Som eksempel kan nevnes 
klinisk senter med gastromedisin og gastrokirurgi og klinisk senter for geriatri og alderspsykiatri. Funksjoner 
knyttet til psykisk helsevern vil samlokaliseres med de funksjoner som bidrar til sammenhengende 
pasientforløp og samhandling. Som eksempel kan nevnes samlokalisering akuttsomatikk og akuttpsykiatri, 
geriatri og alderspsykiatri, nevropsykologi og nevrologi samt tettere lokalisering somatikk og rus. Denne nye 
modellen vil bli fulgt tett med evaluering og følgeforskning blant annet i samarbeid med Sykehusbygg HF. 
 
Gevinster som ønskes oppnådd med ny modell er:  

• Bedre utnyttelse av ressurser på tvers mellom sengepost og poliklinikk 
• Større effektivitet  
• Mindre avstander for legene 
• Raskere avklaringer og diagnostisering 
• Lettere å orientere seg for pasienter og pårørende 
• Større samarbeid mellom sengepost og poliklinikk 
• Bedre kompetanseutveksling og bedre bruk av felles personell 
• Felles forståelse for utfordringsbildet. 
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Helseforetaket har god erfaring med klinisk sentermodell fra før. Løsningen med fullintegrerte tjenester, og at 
pasienten er satt i sentrum for plassering av sykehusfunksjonene, er tidligere ikke gjort i Norge. I Danmark 
har en i flere områder nå lagt til grunn nettopp en slik samlokalisering av psykisk helsevern og somatikk som 
i konseptet ved Haugesund sjukehus. I den videre detaljplanlegging av byggene vil vi ha et særlig fokus på 
uro, uønsket stimuli og tilstrekkelig mulighet for skjerming. Psykisk helsevern skal i planen ha tilgang til 
uteområder, tilstrekkelig støtteareal, demping av institusjonspreg og sikkerhetstiltak for å redusere risiko for 
selvskading. Det er lagt opp til en fleksibel bruk av disse arealene, og oksygen og gasser vil legges helt til 
vegg også i rom for psykisk helsevern. I kostnadskalkylen har en tatt høyde for dette. Da modellen er 
banebrytende, men helt i tråd med de siste faglige og politiske signal, er det ønskelig at konseptet følges opp 
med følgeforskning og evalueres på en god måte. Helseforetaket har også bedt sykehusbygg om å bistå 
denne følgeforskningen. 
 
Intensiv og overvåking 
Sykehusbygg påpeker behov for nærhet mellom intensiv, overvåking og medisinske intensivenheter.  
Gode pasientforløp og logistikk har vært sentrale prinsipper gjennom hele prosessen, i utarbeidelse av HFP 
og vurdering av ulike mulige scenarier/virksomhetsmodeller. Tidlig i prosessen ble prosjektgruppen 
«Pasientforløp, samdrift og logistikk» opprettet. Gruppen har hatt et overordnet blikk gjennom hele 
prosessen for at de løsninger som velges støtter opp om gode forløp, logistikk og samdrift. Gruppen har 
utarbeidet flere nærhetskart basert på alle fagseksjoners innspill. Disse kartene er brukt aktivt i utarbeidelse 
av konseptet.  
 
I både Nord- og Vest-alternativet er intensiv og overvåking samlokalisert i en enhet, med medisinsk intensiv 
som nærmeste nabo. 
 
Operasjon, dagkirurgi og oppvåking 
Sykehusbygg påpeker at oppvåking sentraloperasjon og oppvåking dagkirurgi er lokalisert hver for seg. 
Oppvåking tilhørende sentraloperasjon er som tidligere nevnt samlokalisert med intensiv i begge alternativ. 
Oppvåking dagkirurgi er lokalisert som i dag, sammen med dagkirurgisk avdeling for å ha en effektiv 
logistikk. Det har vært en egen prosjektgruppe som har arbeidet med disse spørsmålene gjennom prosjektet, 
og disse har vurdert fordeler og ulemper med ulik form for samlokalisering. Gruppen har som beskrevet i 
konseptfaserapporten anbefalt å holde sentraloperasjon og dagkirurgi med dens oppvåking separat for å 
rendyrke og opprettholde en god logistikk på dagkirurgisk virksomhet. Sentraloperasjon får nybygg i 
byggetrinn 1, mens dagkirurgi får nybygg i byggetrinn 2. De to enhetene er i begge alternativ etter byggetrinn 
2 lagt sammen, slik at en kan ha en fleksibilitet med hensyn til areal til sentraloperasjon og til dagkirurgi.  
Det er i DFP også lagt opp til en felles mottaksenhet for sentraloperasjon og dagkirurgi, for pasienter til 
sammedagskirurgi med mulighet for felles oppvåkingsavsnitt. 
 
Laboratoriebygg 
Sykehusbygg påpeker at nye sykehusprosjekter legger ofte laboratoriefunksjoner i et eget bygg, både på 
grunn av at det er spesielle krav mht. ventilasjon og bygningsdybde. De påpeker at bygging av laboratorier 
integrert i kliniske bygg kan få en høyere byggekostnad som kan «smitte over» på de øvrige funksjonene. 
Laboratoriet er i Vest-alternativet tenkt inn i byggetrinn 1 i de to øverste etasjene. Patologi kommer i 
byggetrinn 2 i første etasje. I Nord-alternativet kommer både laboratoriet og patologi i byggetrinn 2 i første 
etasje. Det er ikke lagt opp til teknisk etasje på toppen, men tekniske vertikale tårn. Laboratoriefunksjoner er 
funksjoner som er godt egnet til å ligge i brede bygningskropper, noe som passer godt inn i konseptet, da 
laboratoriene er lagt inn i behandlingsblokkene. Det har derfor ikke medført ekstra kostnader som følge av 
laboratorienes plassering 
Laboratoriet i Vest-alternativet vil ligge sentralt til i forhold til de kliniske enheter de betjener, for eksempel 
store sengeposter og onkologisk senter. Publikumsdelen vil legges helt i nord i byggetrinn 1, i trafikkåre for 
publikum både horisontalt og vertikalt. Laboratoriet i Nord-alternativet vil ha god publikumstilkomst fra 
bakkeplan. 
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15.4 Sykehusbygg sitt innspil l t i l  general itet, f leksibil itet og elastisitet  
«Med en stor grad av usikkerhet for framtidig utvikling er fleksibilitet (uttrykt som generalitet, fleksibilitet og 
elastisitet) en av de viktigste forutsetningene i planleggingen. Tilrettelegging for full fleksibilitet kan gi høye 
kostnader, så det er viktig å prioritere de områder der man har høyest grad av usikkerhet og kan forvente 
seg endringer». 
 
Svar på innspill  
De viktigste premissene for å oppnå generalitet, fleksibilitet og elastisitet, eller robusthet i forhold til 
endringer, er den utformingen og de løsningene som legges i bygningene og bygningenes tekniske 
organisering. Dette er besvart i skisseprosjektrapporten: 

• Bygningsutforming 
Det er vist to hoved bygningskategorier; behandlingsbygning med stor bredde (to-korridor), og 
senge/kontorbygning med smalere bygningskropp (én korridor). Dette gir god arealfleksibilitet i 
forhold til funksjonsendringer. 

• Teknisk organisering. 
Det er vist et robust prinsipp med primær-installasjoner som i posisjon og kapasitet er organisert slik 
at det blir minst mulig hindringer i forhold til arealenes fleksibilitetsbehov, og som gir en effektiv og 
enkel tilpassing i forhold til generalitet og endringer på romnivå. 

• Elastisitet-utvidelser 
Det er begrensete utvidelsesmuligheter på tomt. Bygningene og teknisk organisering åpner imidlertid 
for vertikal utvidelse som forklart i vedlegget for skisseprosjekt. 

 
I forhold til funksjoner kan kommenteres: 
De nåværende funksjonene ved Haugesund sykehus er omtalt i rapporten, og disse er beregnet til å være 
funksjoner som også i framtiden vil være ved sykehuset. Det er i denne konseptfasen ikke lagt til grunn 
endringer i funksjonsfordelingen mellom sykehusene i Helse Fonna eller innen helseregionen. Vesentligste 
endring er økt egendekning innen medikamentell kreftbehandling (onkologi).  
I 2016 skal den nye nasjonale sykehusplanen bli behandlet i Stortinget. Eventuelle endringer i 
sykehusstrukturen vil på sikt kunne få konsekvenser for funksjonsfordeling mellom sykehus. 
Helse Fonna har på bakgrunn av de krevende areal- og bygningsmessige utfordringene ved Haugesund 
sykehus vurdert det som nødvendig å fullføre konseptfasen. Før videre utredning av byggetrinn 2 fram mot 
2030 vil en måtte ta inn eventuelle endringer fra revidert utviklingsplan og eventuelle endringer i 
sykehusstrukturen.  
 
Byggetrinn 1 er utarbeidet med areal i et 2040 perspektiv, slik at evt. endringer i areal knyttet til Haugesund 
sykehus kan bli ivaretatt innenfor byggetrinn 1, og med et evt. justert byggetrinn 2. De to utbyggingsalternativ 
er utformet med en slik fleksibilitet, at funksjoner kan gjøres større eller mindre inn i byggetrinn 2, som et 
eksempel nevnes sentraloperasjon og dagkirurgi. 

15.5 Sykehusbygg sitt innspil l t i l  kostnader  
«Sykehusbygg har ikke kvalitetssikret kostnadskalkylen. Det er imidlertid benyttet erfarne aktører for både 
kostnadsanalysen og usikkerhetsanalysen, hhv. Bygganalyse AS og Atkins Norge AS, som begge benytter 
anerkjente metoder for sine analyser og har etablert erfaringsgrunnlag fra denne type bygg. 
De viktigste kostnadsdrivere som gir forskjell mellom Vest – og Nord-alternativet, og som i praksis kan være 
utslagsgivende ved evaluering mellom alternativene, er behovet for flytting av PHV-enhetene og bygging av 
parkeringsareal under bakke for nord-alternativet. Begge forhold virker godt utredet, men da disse forhold er 
så utslagsgivende, kan det likevel være riktig i denne fasen å gjennomføre en ny vurdering av disse 
forholdene for å se muligheter for å redusere kostnadene». 
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Svar på innspill  
Det har vært et omfattende arbeid knyttet til gode løsninger for psykisk helsevern i konseptfasen. Dette har 
vært et av de sentrale føringer i konseptfaseprosessen. En egen prosjektgruppe har arbeidet med å utrede 
mulige løsninger for psykisk helsevern. Gruppen har utredet alle mulige kjente løsninger, og har satt dette 
opp i en egen rapport som er vedlagt konseptfaserapporten. Det er en samlet prosjektgruppe som står bak 
den grundige utredningen og anbefalinger som også er forankret i styringsgruppen. Det er utfordrende å 
finne gode lokaler. Det er en rekke elementer som har vært diskutert og vurdert knyttet opp til kvalitet, 
pasientsikkerhet og økonomi. Skulle det dukke opp nye bedre løsninger før oppstart, som i dag ikke er kjent, 
vil foretaket ta dette med i det videre arbeidet.  
 
Teknisk avdeling i Haugesund kommune har i oppstartsmøte for reguleringsplan satt som føring at alle nye 
parkeringsplasser skal legges under bakken. Helse Fonna vil fortsette dialog og møter angående dette 
videre i reguleringsprosessen, både politisk og administrativt. Når den kvalitative evalueringen ble foretatt 
var ikke funksjoner i Nord-alternativet tatt ut som konsekvens av ekstrakostnader med parkeringsplasser 
under bakken. Det vil uansett resultat av forhandlinger med kommunen være forskjell i kostnader knyttet til 
parkering på Nord - og Vest-alternativet, da parkeringshuset i nord kun berøres i Nord-alternativet. 
Konsekvensen av økte kostnader med å legge parkeringsplasser under bakken ble da kun heftet med Nord-
alternativet som en usikkerhet. Styringsgruppen har hatt spørsmålstillingen oppe til ny vurdering, og mener 
at den kvalitative evalueringen står seg uavhengig om parkeringsplassene blir lagt under bakken eller ei. Det 
var flere tungtveiende moment som skilte alternativene: 

• Midlertidige løsninger for psykisk helsevern  
• Løsning av parkeringshus  
• Mulighet for å bygge nytt/renovere/utvide areal tilhørende funksjoner med store pasientvolum (f.eks. 

hjerte-lunge-intensiv-onkologi og infeksjon) 
• Areal til sykehusfunksjoner for pengene (i byggetrinn 1 og 2)  
• Intern logistikkløsning og trafikkareal i bygget  
• Oppstart av bygging for somatikkfunksjoner i «røde bygninger»  
• Potensiale for videre utbygging  
• Lukking av bygg med tilstandsgrad 3 

 
Dersom føringene fra kommunen blir stående, og Nord-alternativet blir valgt, må funksjoner tilsvarende ca. 
200 millioner kroner måtte tas ut av prosjektet knyttet til usikkerheten som er lagt i usikkerhetsanalysen 
(foretatt av Atkins Norge a/s) i Nord-alternativet. Dette er beskrevet nærmere kapittel 12 om økonomi i 
konseptrapporten. 

15.6 Sykehusbygg innspil l t i l  gevinstreal isering  
«I obs enhet er det forutsatt gevinstrealisering gjennom lavere bemanning enn i sengeområdene. Dette 
henger ikke sammen med hvordan man skal ha en meget aktiv diagnostikk og bemanning 24/7 med tilgang 
på personell med høy kompetanse. Gj. snitt liggetid er under ett døgn, dvs. svært høy turnover av pasienter. 
Her tror vi det er beregnet for lav bemanning». 
 
Svar på innspill  
For å sikre et godt arbeid knyttet til gevinstrealiseringen, ble det tidlig i prosessen opprettet en egen 
prosjektgruppe som har arbeidet med dette gjennom hele konseptfasen. Gruppen har rapportert via 
prosjektdirektør på hvert styringsgruppemøte, samt at styringsgruppen 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. Tillitsvalgte og verneombud har deltatt i gruppen. Klinikkdirektørene samt 
økonomidirektør har bidratt gruppen i ROS analysen som er utarbeidet. De gevinster som er identifisert, 
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samt de risikoreduserende tiltak, vil kreve et målrettet organisasjonsutviklingsarbeid i den videre prosess 
samt en tett oppfølging av måloppnåelse. Pleiefaktor ved framtidig observasjonsenhet er forankret i dagens 
ledelse av observasjonspost. Helseforetaket vil i midlertidig ta med tilbakemeldingene fra Sykehusbygg når 
forprosjektet skal kvalitetssikre den gevinstrealiseringen som er satt opp. 

15.7 Sykehusbygg sitt innspil l t i l  Overordnet teknisk program (OTP) 
«Slik ordlyden i dagens veiler er utformet vedrørende «OTP skal også vise forventede kostnader til 
forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av bygget (FDVU-kostnader).» så vil en generell vurdering være at 
dette savnes i gjennomgåtte OTP. Dette er også en vanlig tilbakemelding også ved ekstern vurdering av 
OTP opp mot Veileder for Tidligfaseplanlegging. I praksis er det ikke mulig å detaljere/estimere FDVU-
kostnader på dette nivået før anlegg/løsninger er mer konkretisert. Føringer og ambisjonsnivå i OTP kan 
imidlertid gi grunnlag for overordnede forventninger om normalisert, lavere eller høyere FDVU-kostander ut 
fra gitte normer». 
 
Energieffektivitet og miljøbelastning etterlyses i OTP fra sykehusbygg 
 
Det gis føringer for håndtering av adkomst for nyttetrafikk og ambulansetrafikk. Veisystemet må arrangeres 
slik at en får effektiv og trygg ambulansetrafikk adskilt fra persontrafikk. Det samme kravet gjelder 
varelevering. Økt persontrafikk skal forsøkes dekket gjennom kollektivtransport, sykling og gange og 
begrenset parkeringstilbud. Det anbefales å etablere overbygd sykkelparkering og garderobeforhold som 
møter behov for sykkeltransport for ansatte. 
 
I forhold til spesialrom bemerkes følgende: De generelle forholdene som det vises til og som skal besvares i 
senere faser bør avklares i løpet av konseptfasen og ikke utsettes til forprosjektet. 
Generelt mangler det avklaring på følgende forhold: 
- Klassifisering 
- Aktuelt regelverk 
- Arbeidsflyt, logistikk 
- Plassering av rommene 
- Plassering av tilhørende tekniske rom 
 
Svar på innspill  
OTP er skrevet som et rent programdokument som angir krav til systemer og tekniske prinsipper som 
prosjektet må løse i løsningsfasen, som er konsept/skisse- og forprosjekt. I hovedsak er dette vist i vedlegget 
skisseprosjekt til konseptrapporten.  
FDVU kostnader er belyst i vedlegget og i økonomikapitlet her. Det er foretatt driftsanalyser iht program. 
Driftskostnader tas kraftig ned grunnet oppgradering av termisk energisentral, alle nybygg som passivhus og 
i eksisterende areal forutsettes fraflyttede areal å driftes som tomme areal med kun grunnvarme og 
ventilasjon. Tallverdier er vist til i kapittel for økonomi.  
 
Energieffektivitet, oppvarmingskarakter og miljøbelastning er beskrevet i vedlegget til konseptfaserapporten i 
kapittel for energikonsept og i vedlegg Notat RI-001 til skisseprosjektet. Det er også utarbeidet egen 
miljøoppfølgingsplan, klimagassregnskap samt utredning ang termisk energisentral. Konseptrapporten med 
vedlagte skisseprosjektrapport tilfredsstiller krav til miljøoppfølgingsplan. CO2 fotavtrykket er analysert og 
gevinst realiseres i forhold til materialbruk i nye bygg, redusert termisk produksjon med gass. 
Oppvarmingskarakter tilfredsstilles i forhold til karakter «grønn» ved oppgradering av varmepumpeanlegget 
med knapp margin men innenfor kravet til økonomisk bærekraft i prosjektet. Kravene til passivhusnivå 
tilfredsstilles for nybygg. 
 
Det er lagt opp til adskilt adkomst som i dag ifht ambulanse/vare transport og adkomst for persontrafikk. 
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Det er lagt opp til økning i sykkelparkering, samt avsatt areal til garderober med dusj i underetasjene i 
nybygg. 
 
Det er foretatt en brukerundersøkelse knyttet til transportmiddel fra og til sykehuset både blant alle ansatte 
og pasienter til poliklinikker og dagbehandling. Denne vil bli brukt i det videre arbeidet med utarbeiding av 
mobilitetsplan og videre planlegging av parkeringsplasser. Det er også satt ned en rekke 
organisasjonsutviklingsprosesser, derav den ene gruppen som skal arbeide med parkeringssituasjonen og 
de mål som er satt knyttet til sertifiseringen av sykehuset som grønt sykehus. Egen plan med mandat for 
organisasjonsutviklingsprosessene ligger ved konseptfaserapporten. 
 
Egne utredninger knyttet til helikopterlandingsplass har vært gjort i prosjektet, og dette er beskrevet i 
skisseprosjektrapport og vedlegg. 
 
De elementer som er bemerket fra Sykehusbygg knyttet opp mot tekniske forhold, bygning og IKT, og som 
ikke er belyst i vedlegget til konseptfaserapport, men de faglige innspillene vil også bli tatt med i 
vurderingene i det videre arbeidet i forprosjektfasen. 
 
De element som påpekes ifht spesialrom, er ivaretatt for de aktuelle og sentrale rom vedlegget til 
konseptfaserapporten.  
 
Arealanalyser for de generelle tekniske areal er innarbeidet og vist i skisseprosjektrapportens 
tegningsgrunnlag. Program for tekniske spesialrom er beskrevet i DFP og vil detaljeres i forprosjektet. 
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1 SAMMENDRAG 

Dette sammendraget oppsummerer hovedinnhold I HFP (hovedfunksjonsprogrammet) for sykehusutbygging 
ved Haugesund sjukehus. HFP er et led i konseptfasen for Haugesund sjukehus og fastlegger framtidige 
oppgaver, aktivitet, kapasitet og areal som grunnlag for å utvikle alternative modeller for sjukehuset:  

• Nullalternativet (renoveringsalternativet) 
• Ny Vestblokk, videre utbygging mot nord 
• Ny Nordblokk, etappevis utbygging 

 
Sammendraget er disponert som følger:  

• Status noverande virksomhet 
• Befolkningsutvikling 
• Demografisk framskriving 
• Framskriving med omstilling 
• Aktivitets -og kapasitetsanalyse  
• Alternative bygningsmessige modeller og virksomheitsmodellar 
• Kapasiteter og areal 
• Spesielle dimensjonerande forutsetningar for kvart alternativ 
• Arealberekningar per alternativ 

1.1 Status noverande virksomhet 
Helse Fonna HF har i dag organisert det somatiske spesialisthelsetjenestetilbudet sitt i tre sykehus, lokalisert i 
Haugesund, Odda og på Stord. Spesialisthelsetjenestetilbud innen psykisk helsevern er lokalisert på Valen 
sjukehus og Haugesund sjukehus, samt ved de fire DPS ene (Distriktspsykiatriske sentre). 
I den videre beskrivelse konsentrerer HFP seg om Haugesund sjukehus, da det er ved dette sykehuset en nå 
utreder utbygging. 
 
Haugesund sjukehus er det største sykehuset i Helse Fonna. Sykehuset har tilbud i de fleste kliniske 
spesialiteter innen somatikk og psykisk helsevern. Dessuten innen feltene ufrivillig barnløshet og 
hormonanalyser. Haugesund sjukehus dekker kommunene: Tysvær, Bokn, Haugesund, Karmøy, Vindafjord, 
Sveio, Sauda, Suldal, Etne og Utsira. Innen en del spesial funksjoner dekker sykehuset hele Helse Fonna sitt 
opptaksområde. 
 
Dagens funksjoner ved Haugesund sjukehus er organisert som følger:  

• Medisinsk klinikk 
• Kirurgisk klinikk 
• Medisinsk serviceklinikk 
• Klinikk for psykisk helsevern 
• Klinikk for internservice 
• Enhet for fag og foretaksutvikling 
• Andre funksjoner 

 
I HFP kapitel 4 er der en nærmere beskrivelse av dagens virksomhet ved Haugesund sjukehus. 

1.2 Befolkningsutvikling 
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Data for befolkningsutvikling kommer fra Statistisk sentralbyrå (SSB), middels nasjonal vekst MMMM - 
alternativet1. Tabellene nedenfor viser befolkningsutviklingen fra 2014 til 2020 og 2040 i Haugesunds 
opptaksområde samt for hele Helse Fonna. 
 
Tabell 1 Befolkningsutvikling Haugesund opptaksområde 2014 – 2020 - 2040 

 
 
Tabell 2 Befolkningsutvikling Helse Fonna opptaksområde 2014 – 2020 - 2040 

 
 
Som det vises i tabellene er det den eldre del av befolkningen som øker mest, især mot 2040.  

1.3 Demografisk framskriving 
Ved en demografisk framskriving gjør man en beregning av hvilken effekt befolkningsutviklingen over et gitt 
antall år kan ha på aktiviteten i sykehus. 
 
Datagrunnlag er pasientaktiviteten og befolkningstallet for sykehusets opptaksområde i utgangsåret 2014, og 
det framskrives til 2020 og 2040 hvilket svarer til utviklingsplanen og idéfasen.   
For å ta hensyn til at ulike aldersgrupper utvikler seg forskjellig rent demografisk, men også at det er forskjell i 
de ulike aldersgruppers benyttelse av sykehuset, arbeides det med en aldersinndeling for både 
pasientaktivitet og befolkningsutvikling. 
 
Opptaksområdet er kommunene i Helse Fonna for de spesialiteter hvor Haugesund sjukehus dekker hele 
Helse Fonna og ellers de kommuner som er opptaksområde for Haugesund sjukehus.  
Av Haugesund sjukehus’ plan for somatikk framgår at noen spesialiteter dekker hele Helse Fonna, og som 
derfor skal fremskrives demografisk i forhold til utviklingen i Helse Fonnas opptaksområde. Resten følger 
Haugesund sitt opptaksområde.   
 
Data for pasientaktiviteten i 2014 er innhentet av sykehusets økonomifunksjon ved seniorcontroller/konsulent 
basert på sjukehuset informasjonssystem DIPS. DIPS innberetter til Norsk pasientregister (NPR), således at 
data svarer til NPR data.  
 
Utgangsåret for framskrivingen er 2014 og hver aldersgruppe fremskrives kvantitativt i henhold til den 
demografiske utviklingen til 2020 og 2040.  
 
Detaljer er beskrevet i HFP vedlegg 1, hvor også alle tabeller er vist.  

                                                      
 
1 Hvert alternativ beskrives ved fire bokstaver i følgende rekkefølge: fruktbarhet, levealder, innenlandsk flytting og innvandring. M = middels, 
L = lav og H = høy. MMMM er SSB`s hovedalternativ. 

Haugesund 2014 2020 2040 Endring 2014-2020 Endring 2014-2040
0-17 27 788 28 929 32 290 4,1% 16,2%
18-44 42 125 43 857 47 192 4,1% 12,0%
45-66 31 126 33 284 37 598 6,9% 20,8%
67-79 10 483 13 222 17 889 26,1% 70,6%
80+ 4 985 5 132 10 432 2,9% 109,3%
Total 116 507 124 424 145 401 6,8% 24,8%
Haugesund, Suldal, Sauda, Bokn, Tysvær, Karmøy, Utsira, Vindafjord, Etne og Sveio

Helse Fonna 2014 2020 2040 Endring 2014-2020 Endring 2014-2040
0-17 42 338 43 448 48 002 2,6% 13,4%
18-44 62 670 65 027 69 170 3,8% 10,4%
45-66 48 266 51 124 56 879 5,9% 17,8%
67-79 16 634 20 887 27 797 25,6% 67,1%
80+ 8 178 8 349 16 477 2,1% 101,5%
Total 178 086 188 835 218 325 6,0% 22,6%
Haugesund, Suldal, Sauda, Bokn, Tysvær, Karmøy, Utsira, Vindafjord, Etne, Sveio, Bømlo, 
Stord, Fitjar, Tysnes, Kvinnherad, Jondal, Odda, Ullensvang og Eidfjord.
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1.4 Framskriving med omstil l ing 
Med den kvalitative framskriving tas hensyn til parameter som effektiviserer pasientbehandlingen i form av 
omstilling og effektivisering samt ved å ta hensyn til andre faktorer som økt samarbeid med 
primærhelsetjenesten, endring i pasientstatus og egendekning for medikamentell kreftbehandling samt flytting 
av akutt kirurgisk poliklinikk til akuttmottak. 
 
Datagrunnlaget omfatter blant annet elektive og akutte korttidsinnleggelser, hvor de elektive 
korttidsinnleggelser benyttes til omstilling fra inneliggende behandling til dag/poliklinisk behandling og de 
akutte korttidsinnleggelser til omstilling til observasjon.  
 
Etter omstilling og korreksjon for andre forhold, herunder samhandling, foretas en generell reduksjon i antall 
liggedager, som uttrykk for en mer effektiv pasientbehandling. Andre forutsettinger er økt egendekning for 
medikamentell kreftbehandling, overførsel av akutt kirurgisk poliklinikk til akuttmottak, overførsel av alle 
liggedager for utskrivningsklare pasienter til primærhelsetjenesten og ta høyde for en vis effekt av økt 
samhandling med primærhelsetjenesten 
 
Resultatet av den kvalitative framskrivingen er den endelige framskriving, og resultatet herav for somatikk og 
psykisk helsevern er vist i HFP vedlegg 1.  

1.5 Aktivitets -og kapasitetsanalyse  
HFP bygger på de tidligere utredninger Utviklingsplanen for Helse Fonna HF og Idéfasen for Haugesund 
Sjukehus. I disse dokumentene ble de framtidige aktiviteter og kapasiteter basert på aktivitetsdata for 2010. Det 
har imidlertid skjett en betydelig øking i pasientomsetting i Haugesund Sjukehus fra 2010 til 2014 samtidig med 
en reduksjon av sengetallet, hvilket er et uttrykk for en mer effektiv pasientbehandling. Aktivitetstall for 2014 er 
lagt til grunn for framskrivingen i HFP, samtidig som det er forutsatt videre omstilling og effektivisering.  
 
For somatikk kan den framskrevne utvikling til 2020 og 2040 sammenholdt med dagens aktivitet i 2014 
oppsummeres i følgende tabell. 
Tabell 3 Aktivitetsutvikling somatikk 2014 – 2020 – 2040 

 
 
Det vises en øking i befolkningstallet som medfører et økt behov for sykehustjenester. Dette økte behovet 
reduseres noe i framskrivingen med omstilling til observasjonsseng og dagbehandling. Den gjennomsnittlige 
liggetiden for alle utskrivinger reduseres som følge av den mere effektive pasientbehandling.  

Pasientframskriving somatikk 2014 2020 2040 Endring 
14-20

Endring 
14-40

Befolkning Haugesund Innbyggere 116.507 124.424 145.401 7% 25%
Normale senger Avd opph 19.616 16.280 20.111 -17% 3%

Liggedager 70.756 64.594 76.778 -9% 9%
Liggetid 3,6 4,0 3,8 10% 6%
Antall senger 231 211 249 -9% 8%

Observasjons senger Akutte innleggelser 3.881 7.828 10.491 102% 170%
Liggedager 1.651 7.087 9.473 329% 474%
Liggetid 0,4 0,9 0,9 113% 112%
Antall senger 6 24 32 329% 474%
Utskrivninger 1.766 4.697 7.343 166% 316%
Utskrivninger 21.382 20.977 27.455 -2% 28%
Liggedager 72.407 71.681 86.251 -1% 19%
Liggetid 3,4 3,4 3,1 1% -7%
Senger 237 235 282 -1% 19%

Dagbehandling Antall besøk 11.136 13.948 18.793 25% 69%
Poliklinikk Antall besøk 99.311 109.030 134.126 10% 35%
Senger 2014 er forbrukte senger (ikke normerte senger) med 85 % belegg - 70 % for barn og 80 % for observasjon 
Dagbehandling inkluderer medikamentell kreftbehandling
Poliklinikk er ekskl. akutt kirurgisk poliklinikk   

Inneliggende behandling (normale 
senger og obs senger)
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Det samlede sengetallet øker noe men ikke så mye som befolkningsutviklingen, hvilket skyldes omstilling fra 
normal seng til observasjonsseng. Det ses en større øking innen dagbehandling og poliklinisk aktivitet.  
 
For psykisk helsevern kan den framskrevne utviklingen til 2020 og 2040 sammenholdt med dagens aktivitet i 
2014 oppsummeres i følgende tabell. 
 
Tabell 4 Aktivitetsutvikling psykisk helsevern Haugesund 2014 – 2020 – 2040  

 
 
Den vesentligste endringen er innen poliklinikk, idet rus poliklinikk omstilles til DPS. Det er foretatt noe 
omstilling og liggedagsreduksjon således at utviklingen i liggedager og senger er mindre enn 
befolkningsutviklingen.  
 
I HFP`s vedlegg 1 vises den detaljerte beskrivelse av framskrivingen.   

1.6 Alternative bygningsmessige modeller og virksomheitsmodellar 
Både utviklingsplan og idéfase viste behov for økt areal til Haugesund sjukehus samtidig med at en del 
sentrale bygg er i dårlig stand (røde bygg). Dette HFP dokumenterer et økt arealbehov til sjukehuset, og 
foruten nullalternativet skal det utredes to alternative utbyggingsmuligheter:   

• Ny Vestblokk, videre utbygging mot nord (Vest-alternativet) 
• Ny Nordblokk, etappevis utbygging (Nord-alternativet) 

 
Begge nybygg alternativer innebærer utbygging mot nord hvor dagens bygninger for psykisk helsevern er 
lokalisert. Dette innebærer at funksjonene til psykisk helsevern må etableres på nytt i begge nybygg 
alternativer.  
Samtidig er det oppstilt en økonomisk ramme for det samlede prosjekt på 2,8 mrd. kr. i alt (2015 kroner), 
fordelt med 1,3 mrd. kr i første byggetrinn og 1,5 mrd. kr. i annet byggetrinn.  
 
Disse forutsettingene gir de overordnede rammer for utbyggingsalternativene, idet nye bygg for psykisk 
helsevern kan vente til annet byggetrinn med Vest-alternativet, hvorimot Nord-alternativet nødvendiggjør at 
det finnes «nye» løsninger til psykisk helsevern i første byggetrinn.  
 
Føringer for utvikling av nybygg alternativene er:  

• Den økonomiske totalrammen 
• Framtidig arealbehov per 2040 for å sikre framtidsrettet løsning 
• Fokus på funksjoner i «de røde bygg» 
• Sikre gode løsninger til psykisk helsevern i perioden 
• Sikre god logistikk, nærhetsbehov og pasientforløp og dermed rasjonell drift 
• Hensyntagen til prinsipielle føringer (virksomhetsmodeller) 

 
Helseforetaket sin økonomiske bæreevne har vært førende for utarbeidelse av de ulike scenarier og 
funksjoner i nytt og eksisterende bygg.  
 
Videre er det fra administrerende direktør gitt føring om at en må sikre forsvarlig midlertidig løsning for psykisk 
helsevern, og at utgifter til dette også må tas med innenfor den totale rammen. For Vest scenariene kan 

Pasientframskriving psykisk 
helsevern

2014 2020 2040 Endring 
14-20

Endring 
14-40

Befolkning Haugesund Innbyggere 116.507 124.424 145.401 7% 25%
Normale senger Avd opph 779 839 1.009 8% 30%

Liggedager 8.367 8.558 10.083 2% 21%
Liggetid 10,7 10,2 10,0 -5% -7%
Antall senger 25 26 31 4% 24%

Poliklinikk Antall besøk 10.364 7.738 8.350 -25% -19%
Senger 2014 er forbrukte senger (ikke normerte senger) med 90 % belegg
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psykiatrien integreres i det somatiske sykehus og det er ikke behov for gjenhusing. For Nord scenariene er det 
behov for gjenhusing og renovering av nye lokaler, kostnader som må avsettes i første byggetrinn.  
 
Det som ellers skiller scenarier mot vest og nord, er høyere utgifter til nyetablering av parkeringsplasser ved 
byggetrinn 2 mot nord. Til alle scenarier er det lagt inn kostnader til støttefunksjoner nybygg, utomhus 
kostnader, tillegg for infrastruktur, midlertidige løsninger og tiltak i eksisterende anlegg. På bakgrunn av dette 
er det oppstilt en tentativ økonomisk ramme for nybygg og ombygging mot vest og nord.  
 
Ulike prosjektgrupper har i HFP prosessen jobbet med virksomhetsmodeller og organisering, og har 
utarbeidet sentrale prinsipielle føringer og veivalg mht. framtidige driftsmodeller:  

• Klinisk sentermodell 
• Sengetun modell 
• Intensiv og intermediær 
• Operasjon og dagkirurgi 
• Kontorer, møterom og undervisningsrom 
• Sengevasksentral 

 
De prinsipielle føringene er til dels av betydning for utforming av alternativene, for eksempel den kliniske 
sentermodell, hvor senger, poliklinikk og dagområde knyttet til en klinisk avdeling er samlokalisert. Andre er 
mer av betydning for det videre arbeid, for eksempel sengetun modellen.  
 
Utvikling av scenarier bygger også på utarbeidet nærhetsanalyser. Det har vært sentralt å utvikle en framtidig 
bygningsmasse og funksjonsfordeling som sikrer gode pasientforløp, logistikk og mulighet for samdrift.  
 
I arbeidet med HFP har en hatt en prosess på mulige scenarier/virksomhetsmodeller med involvering av alle 
prosjektdeltakerne for innspill. Det ble utredet til sammen 6 ulike scenarier, knyttet opp mot 
utbyggingsalternativ mot nord og mot vest. Hvert scenario ble kvalitetssikret mht. de tilgjengelige økonomiske 
rammer. 
 
På grunnlag av dette ble de 6 scenarier for utbygging mot vest og nord deretter drøftet i et større forum i form 
av en innspillsamling, hvor medarbeidere i sjukehuset fikk til oppgave å beskrive fordeler og ulemper ved de 6 
scenerier. Disse innspill deretter bearbeidet i prosjektgruppen, og de 6 scenarier ble innsnevret til to 
alternativer for utbygging mot nord henholdsvis vest.  
 
De funksjonelle premissene for de to alternativene er:  

• Flytte akuttsøylen først (akuttmottak, skadepoliklinikk, AMK, operasjon, helikopterdekke) 
• Integrert modell somatikk og psykisk helsevern 
• Laboratorier (inkl. patologi) i første byggetrinn 
• Føde, barsel og gynekologi (ekskl. fertilitetsbehandling) må være samlet 

 
Og de mer konkrete premisser for Haugesund sjukehus sine bygg:   

• Tømme mest mulig hele bygg 
• Tømme Syd blokk og Øst blokk 
• Bygge mest mulig om i Midt blokk 
• Bygge minst mulig om i Vest blokk 
• Lukke alle tilstandsgrad 3 bygg 

  
På bakgrunn av premisser og innspill er det utviklet to alternative utbyggingsløsninger: Vest-alternativet og 
Nord-alternativet.  
 
Den vesentligste forskjell på de to alternativer er at det bygges flere somatiske funksjoner i første byggetrinn i 
Vest-alternativet, da det ikke skal benyttes kostnader til gjenhusing av psykisk helsevern. Begge alternativer 
suppleres med varierende grad av rokader og ombygging i eksisterende bygninger. For begge alternativer er 
det vurdert mulig å rive gammel Øst blokk.  
 
Alternativene og konsekvensene for eksisterende bygg skal utredes nærmere i skisseprosjektfasen, hvor det 
også vil være en mer detaljert vurdering av de økonomiske konsekvensene.   
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1.7 Kapasiteter og areal 
Kapasitets- og arealberegningen for Haugesund Sjukehus 2020 og 2040 er basert på den framskrevne aktivitet 
og bemanning jf. HFP vedlegg 1 og 2 samt utnyttelsesgrader og arealstandarder.  

1.7.1 Utnyttelsesgrader 
Utnyttelsesgradene fastlegger hvor effektiv kapasitetene i sykehuset skal utnyttes i den daglige drift.  
For senger tas utgangspunkt i 85 %, hvilket svarer til at sengene er belagt 310 av året 365 dager. For senger 
til barn anvendes en belegg prosent på 70 % for å ta hensyn en lavere belegg på grunn av små enheter og 
sesongvariasjoner. For psykisk helsevern regnes med 90 % belegg.  
 
For undersøkelses- og behandlingsfunksjonene poliklinikk, billeddiagnostikk og operasjon omfatter 
utnyttelsesgradene: 

• Antall dager/år og antall effektive timer/dag 
• Antall minutter per undersøkelse/behandling 

 
Antall dager per år er fastsatt 230, og antall timer per dag er 8. Dette er effektiv drift per dag, dvs. pasienttid i 
rommene, hvilket betyr at åpningstiden kan være 1-2 timer lengere enn de 8 timer.  
Antall minutter per undersøkelse/behandling svarer til pasientens tid i rommet, og er fastsatt på grunnlag av 
erfaringsdata fra andre prosjekter. Se nærmere i HFP`s vedlegg 3.  

1.7.2 Arealstandarder  
Arealstandardene fastlegger nettoarealet per kapasitet inklusive støtterom, men ekskl. kontorfunksjoner. 
Støtterom omfatter alle typer av støtterom, f.eks. pasientoppholdsrom, venteplasser, resepsjoner, 
personalrom, arbeidsstasjoner, lager, etc. Kontorer og møterom har egne arealstandarder. 
 
Arealstandardene er tilpasset nyere prosjekter, herunder nytt Østfoldsykehus og nyeste standarder for 
Stavanger universitetssykehus.  
Arealstandarden for normale senger på 28 m2 er på nivå med Østfoldsykehusets programareal, men 
forutsetter et antall 2-sengsrom, da rommene skal tilgodese universell utforming.  
 
Sammenfatting av de anvendte arealstandarder er vist i tabellen nedenfor.  
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Tabell 5 Arealstandarder 

 
 

1.7.3 Kapasitets- og arealberegning 
På grunnlag av forutsettingene med hensyn til pasientaktivitet og bemanning i 2020 og 2040 samt 
utnyttelsesgrader og arealstandarder er det foretatt kapasitets- og arealberegning for Haugesund sjukehus 
2020 og 2040. 
 
For de funksjonsområdene, som ikke umiddelbar kan kapasitets beregnes, f.eks. apotekfunksjon og 
servicearealene, er det anvendt erfaringsdata fra andre prosjekter kombinert med en vurdering og evt. opp 
skalering av det nåværende areal basert på en detaljert romdatabase.  
 
Kapasitets- og arealberegningen for 2020 og 2040 er vist herunder – til sammenligning er anført resultatet fra 
utviklingsplanen for 2040.  
 

Arealstandarder kvm netto NØS SUS NY (av 
juni 15)

Haugesund

Kliniske funksjoner
Senger (somatikk) 27,8 27 28 Forutsetter noen 2-sengs stuer
Senger intermediær 30 34,5 34,5
Barn 39 39 39
Infeksjonsmedisin 32,5 34 34
Døgnplass (voksenpsykiatri) 41,5 42 42
Skjermet døgnplass (voksenpsykiatri) 42

Døgnplass ungdomspsykiatri 53
Skjermet døgnplass ungdomspsykiatri 55
Dagplass (somatikk) 15
Dagplass dialyse og kreft 20
Dagplass (psykiatri) 20
Poliklinikkrom, standard (somatikk & 
psykiatri)

30 30 30

Spesialrom (somatikk) 40 40 40
Spesialrom (psyk.) 30
Hotellseng 23
Observasjonsseng 22 27 25
Medisinske servicefunksjoner
Intensivsenger 42,5 43 43
Postoperativ 16 16 16
Operasjon, inneliggende 110 105 110
Operasjon, dag 110 105 110
Billeddiagnostikk, angio, CT, MR, 
intervensjon

90 dog 70 for CT 90 90

Billeddiagnostikk, UL 30 30 30
Billeddiagnostikk, øvrige 70 70
Fødestue 60 50 50
Ikke-medisinske servicefunktioner
Kontorarbeidsplass 9
Kontorarb.plass til administrasjon 9
Kontorarb.plass psykiatri 9
Møteromsplass 1,8
Garderobeskap 0,8
Overnattingsrom 15

Personalkantine og kafeteria 2,1 Pr. plass

Inkl toalett og bad samt andel i 
fellesom

Kommentar
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Tabell 6 Arealbehov Haugesund 2020 og 2040 

 
 
Det samlede nettoarealbehov utgjør på dette grunnlaget ca. 34.000 m2 for somatikk i 2020 økende til ca. 
37.000 m2 i 2040. Dette er litt lavere end nettoarealet i utviklingsplanen for 2040. En av årsakene er et 
redusert antall senger i konseptfasen.   
 
For psykisk helsevern utgjør det samlede nettoareal i 2020 ca. 2.500 m2 hvilket øker til ca. 2.900 m2 2040. 
Dette er mindre enn arealet fra utviklingsplanen, da psykisk helsevern i utviklingsplanen var vurdert som en 
selvstendig enhet, og dermed tildelt egne støttefunksjoner innenfor alle serviceområder. Her er det forutsatt at 
psykisk helsevern er integrert i det somatiske sjukehuset, og dermed deler servicefunksjoner med somatikken.  
 

Antall 
enheter 

2020

Arealbehov 
kvm netto 

2020

Antall 
enheter 

2040

Arealbehov 
kvm netto 

2040

Antall 
enheter 

2040

Arealbehov 
kvm netto 

2040

Akuttmottak/observasjonspost/prehospitale tjenester
Akuttmottak og prehospital 1.227 1.380 1.423
Observasjonspost 24 600 32 800 14 373

Delsum 1.827 2.180 1.796
Somatikk, poliklinikker/dagavdeling
Poliklinikker 41 1.230 51 1530 44 1.320
Kliniske spesiallaboratorier 32 1.250 40 1560 31 1.232
Dagområde 38 665 50 890 40 675
Operasjon dagkirurgi 7 770 8 880 7 770
Postoperativ, dag 7 112 9 144 6 96
Kliniske støttefunksjoner 300 300 550

Delsum 4.327 5.304 4.643
Somatikk, døgnbehandling
Sengeområde (inkl. intermediære senger) 212 6.343 251 7456 306 8.595
Intensiv 12 516 14 602 8 344
Operasjon, inneliggende 9 990 10 1.100 6 720
Postoperativ 13 208 16 272 6 96
Fødestuer 6 300 6 300 5 300
Fysio- og ergoterapi 420 460 712
Pasientservice 1.368 1.397 860

Delsum 10.145 11.587 11.627
Psykisk helsevern
Poliklinikk, kliniske spesiallaboratorier 9 270 10 300 8 240
Sengeområde 26 1.092 31 1.302 38 1.580
Skjermede senger 2 84 3 126 4 150
Kontorer og møterom 660 715 763
Klinisk støtte 0 0 66
Fysio- og ergoterapi 112 136 0
Pasientservice 0 0 62
Personalservice 201 209 339
Undervisning og forskning 40 42 128
Intern service 0 0 293

Delsum 2.459 2.831 3.621
Medisinsk service
Billeddiagnostikk 9 670 11 810 17 1.230
Laboratorier 2.360 2.360 2.317
Apotek 680 680 637
Sterilsentral/sterilforsyning 600 600 630
Medisinsk teknikk 270 270 397

Delsum 4.580 4.720 5.211
Intern service, kontorfunksjoner og administrasjon
Sentral administrasjon og annen administrasjon 1.055 1.055 1.198
Kontorer og møterom (klin avd og medisinsk service) 3.007 3.408 3.642
Personaleservice 1.972 2.215 2.586
Ikke-medisinsk service 5.500 5.500 5.678
Undervisning og forskning 1.350 1.405 1.991

Delsum 12.883 13.582 15.095
Nettoareal somatikk 33.762 37.373 38.371
Bruttoareal somatikk (b/n faktor 2,0) 67.523 74.745 76.742
Nettoareal psykiatri 2.459 2.831 3.621
Bruttoareal psykiatri (b/n faktor 1,8) 4.425 5.095 6.518
Samlet nettoareal 36.220 40.203 41.992
Samlet bruttoareal 71.949 79.841 83.260

Konseptfase 2040 Utviklingsplan 2040Konseptfase 2020Arealberegning for Haugesund sjukehus 2020 og 
2040
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Nettoarealene omregnes til et bruttoareal som inkluderer alle trafikk-, teknikk- og konstruksjonsarealer med en 
brutto/netto faktor på 2,0 for somatikk og 1,8 for psykisk helsevern. Også bruttoarealene er litt lavere enn 
utviklingsplanen 2040.   
 
Arealbehovet som beregnet her er et teoretisk arealbehov, hvis sjukehuset skulle bygges på nytt. Realiteten 
er at en del av det nåværende sjukehus skal videreføres – evt. i en endret form – supplert med nybygg.  

1.8 Spesiel le dimensjonerande forutsetningar for kvart alternativ 
HFP fokuserer på tre alternativer 

• Nullalternativet (renoveringsalternativet) 
• Ny Vest blokk, videre utbygging mot nord 
• Ny Nord blokk, etappevis utbygging 

 
For alle alternativene tas utgangspunkt i det samlede nåværende areal, som er vurdert til ca. 57.000 m2 brutto 
ekskl. BUP, DPS, garasje, barnehage og ambulansestasjon.   
For de to bygg som det forutsettes å rive i de to nybygg alternativer, psykiatri bygget og Øst blokken forutsettes 
følgende bruttoareal 

• Psykiatri bygget: 6.000 m2 
• Øst blokken: 4.000 m2 

Dermed blir arealet i de eksisterende bygg 47.000 m2 når psykiatrien og Øst blokken er revet.  
 
For å kunne oppstille alternativene og beregne nybygg arealet og et foreløpig prisoverslag for utbyggingen er 
det oppstillet noen forutsetninger for den økonomiske ramme for nybygg alternativene med hensyn til 

• Utgifter i forbindelse med riving av psykiatri bygget og gjenhusing av psykisk helsevern inkl. utgifter til 
renovering av de leiede lokalene 

• Utgifter til etablering av støttefunksjoner til nybygg (garderober, renhold og transport) 
• Utgifter til parkeringsplasser 
• Utgifter til riving av Øst blokk 
• Utgifter til utomhus, infrastruktur, midlertidige løsninger og tiltak eksisterende anlegg 

 
De enkelte utgifter er oppgjort skjønnsmessig som samlede utgifter for hele utbyggingen. Deretter er hver 
utgiftstype fordelt på byggetrinn 1 og byggetrinn 2. På dette grunnlaget er det beregnet noen økonomiske 
rammeforutsettinger for Vest-alternativet og Nord-alternativet. 
 
Den samlede ramme på 2,8 mrd. kr. reduseres til ca. 2,5 mrd. kr. for Vest-alternativet og til ca. 2,3 mrd. kr. for 
Nord-alternativet, da det må avsettes ca. 185 mill. kr. til gjenhusing av psykisk helsevern inkl. renovering av 
leide lokaler.  
 
Derutover er det foretatt noen forutsetninger for beregning av areal og pris for alternativene:  

• Arealbehovet til nybygg 
• M2 priser til nybygg 

 
Arealbehovet til nybygg svarer som hovedregel til arealbehov 2040 i henhold til kapasitets- og arealberegningen 
i HFP. Det er valgt 2040 som utgangspunkt for sikre en framtidsrettet løsning. Arealberegningen for 2040 er vist 
i HFP vedlegg 3.   
 
Nybygg alternativene har konsekvenser for det eksisterende sjukehus, og i de økonomiske overslag er det 
dessuten tatt hensyn til:  

• Utgifter til interne rokader  
• Utgifter til arealutvidelse av visse funksjoner 
• Totalrenovering av 5 etasjer i Midt blokk (ca. 8.000 m2) 

 
I HFP kapitel 8 er det en mer detaljert beskrivelse av beregningsforutsetningene for nybygg alternativene.  
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1.9 Arealberekningar per alternativ 

1.9.1 Nullalternativet (renoveringsalternativet) 
I nullalternativet videreføres dagens drift i Haugesund sjukehus, med en oppgradering av den nåværende 
bygningsmasse til dagens standard.  
 
Med nullalternativet har Haugesund sjukehus 57.000 m2 til somatikk og psykiatri. I 2040 vil der være behov for 
ca. 80.000 m2, dvs. at der er behov for ytterligere 23.000 m2 for å kunne håndtere fremtidens aktivitet med 
moderne standard.  
 
Det vil også bli svært utfordrende å foreta en totalrenovering av store deler av bygningsmassen, med full drift i 
sentrale funksjoner ved sykehuset. Nullalternativet vil således neppe kunne løse fremtidens behov for 
sykehustjenester på en driftseffektiv måte, renoveringen vil bli svært kostbar og det vil formentlig bli nødvendig 
med en utvidelse av arealene i tillegg.   
 

1.9.2 Ny Vestblokk, videre utbygging mot nord 
Dette alternativet er basert på de førende prinsipper og premisser, hvorav de vesentligste er 

• De økonomiske rammer 
• Akuttsøylen og laboratoriene i første byggetrinn 
• Samlet gynekologi/føde/barsel 
• Psykiatri integrert i det somatiske sykehus 

 
På bakgrunn av premisser og innspill er Vest-alternativet strukturert som følger:   

• I første byggetrinn bygges akuttsøylen, observasjonssenger, intensiv/oppvåking, 
føde/barsel/gynekologi, dialyse, akutt psykiatriske funksjoner samt laboratoriene.  

• I annet byggetrinn dagkirurgi samt noen kliniske funksjoner innen somatikk og resterende funksjoner 
til psykisk helsevern.  

 
For eksisterende bygg betyr dette, at Midtblokken renoveres i etasje 1-5 og benyttes til bla forskning, 
terapeutavdeling, kontorer, møterom og undervisning samt apotekerlokaler. Gammel Øst blokk og psykiatri 
bygg rives. 
 
Det samlede nybygg areal og anslått byggepris kan oppsummeres som følger:  
 
Tabell 7 Vest-alternativet oversikt arealer 

 
 
Med dette alternativet kan det bygges ca. 31.300 m2 nytt til en anslått pris på godt 2 mrd. kr. Dette levner ca. 
0,5 mrd. kr. til ombygg i eksisterende bygg.  
 
Dertil kommer 1000 m2 til støttefunksjoner. Sammenholdt med de 47.000 m2 i eksisterende bygg blir det 
samlede sykehusareal i Vest-alternativet ca. 79.300 m2.   
 

m2 netto m2 avd brutto m2 netto m2 avd brutto m2 netto m2 avd brutto
Nybygg somatikk 7.881 13.333 6.002 9.742 13.884 23.075
Nybygg psykisk helse 1.116 1.757 769 1.199 1.886 2.956
Nybygg avdelingsareal i alt 8.998 15.090 6.772 10.940 15.770 26.030
Tillegg trafikk & teknikk 3.081 2.238 5.319
Samlet nybygg areal 18.171 13.179 31.350
Samlet nybygg pris 1,22 0,82 2,04
Ramme for nybygg/ombygg 1,24 1,32 2,56
Buffer/ombygg 0,02 0,50 0,52
Priser i mrd. kr. 
Arealtillegg til trafikk og teknikk er beregnet som ca. 21 % for somatikk og 15 % for psykisk helse

1. byggetrinn 2. byggetrinn I altVest-alternativet
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Tabell 8 Vest-alternativet arealbalanse 

 

1.9.3 Ny Nordblokk, etappevis utbygging 
Dette alternativet er basert på de førende prinsipper og premisser som er anført tidligere. På den bakgrunn er 
Nord-alternativet strukturert som følger:   
 

• I første byggetrinn bygges akuttsøylen, observasjonssenger, fødestuer og fødeobservasjonssenger, 
dialyse, akuttpsykiatriske funksjoner samt laboratoriene.  

• I annet byggetrinn bygges dagkirurgi, resten av føde/barsel/gynekologi, noen kliniske funksjoner innen 
somatikk samt resterende funksjoner innen psykisk helsevern.  

 
For eksisterende bygg betyr dette, at Midtblokken renoveres i etasje 1-5 og benyttes til bla forskning, 
terapeutavdeling, kontor, møterom og undervisning samt apotekerlokaler. Gammel Ø blokk og psykiatri bygg 
rives. 
 
Det samlede nybygg areal og anslått byggepris kan oppsummeres som følger:  
 
Tabell 9 Nord-alternativet oversikt arealer 

 
 
Med Nord-alternativet kan det bygges ca. 28.800 m2 nytt til en anslått pris på knapp 2 mrd. kr. Dette levner ca. 
0,5 mrd. kr. til ombygg i eksisterende bygg.  
 
Det samlede nybygg areal blir 29.800 m2 brutto. Dertil kommer de 1.000 m2 til støttefunksjoner. Sammenholdt 
med de 47.000 m2 i eksisterende bygg blir det samlede sykehusareal i Nord-alternativet ca. 76.800 m2.   
 

Arealbalanse Vest - 
alternativet

Samlet bruttoareal i eksisterende bygg 57.000
Rive Psykiatri bygg -6.000
Rive Øst blokk -4.000
Resterende areal i eksisterende bygg 47.000
Nybygg areal 31.300
Støttefunksjoner til nybygg 1.000
Samlet areal nybygg 32.300
Samlet bruttoareal etter byggetrinn 2 79.300
Arealbehov 79.800
Manglende areal 500

m2 netto m2 avd brutto m2 netto m2 avd brutto m2 netto m2 avd brutto

Nybygg somatikk 6.092 10.342 5.957 9.669 12.049 20.011
Nybygg psykisk helse 1.116 1.757 1.384 2.171 2.500 3.928
Nybygg avdelingsareal i alt 7.209 12.098 7.341 11.841 14.549 23.939
Tillegg trafikk & teknikk 2.496 2.413 4.910
Samlet nybygg areal 14.595 14.254 28.849
Samlet nybygg pris (mrd. kr.) 1,0 0,9 1,9
Ramme for nybygg/ombygg 1,03 1,33 2,35
Buffer/ombygg 0,05 0,45 0,50
Priser i mrd. kr. 
Arealtillegg til trafikk og teknikk er beregnet som ca. 21 % for somatikk og 15 % for psykisk helse

Nord-alternativet 1. byggetrinn 2. byggetrinn I alt
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Tabell 10 Nord-alternativet arealbalanse 

 
 

1.9.4 Arealbalanse for de tre alternativer 
For å få et overblikk over arealkonsekvensene for det samlede sjukehus med de tre alternativer foretas 
oppstilling av:  

• Nåværende areal i eksisterende bygg 
• Bygg som rives 
• Resulterende areal i eksisterende bygg etter 2. byggetrinn 
• Nybygg areal etter 2. byggetrinn 
• Samlet areal etter 2. byggetrinn 

 
Dette er oppsummert i tabell herunder 
Tabell 11 Arealbalanse for alle alternativer 

  
 
Med nullalternativet vil det bli en større arealmangel ved sjukehuset, som det må forutses vil gi driftsmessige 
vanskeligheter og dårligere kvalitet for pasienter og personal.  
 
Av de to nybygg alternativer oppnås størst nybyggareal med Vest-alternativet, som inneholder 2.500 m2 mer 
nybygg enn Nord-alternativet. Begge nybygg alternativer vil likevel kunne oppfylle sjukehuset arealbehov på 
lengere sikt, og dermed gi en framtidsrettet løsning  
 
I HFP kapitel 8 er det en mer detaljert beskrivelse av arealene for de to nybygg alternativer.   
 
 
 
 

Arealbalanse Nord - 
alternativet

Samlet bruttoareal i eksisterende bygg 57.000
Rive Psykiatri bygg -6.000
Rive Øst blokk -4.000
Resterende areal i eksisterende bygg 47.000
Nybygg areal 28.800
Støttefunksjoner til nybygg 1.000
Samlet areal nybygg 29.800
Samlet bruttoareal etter byggetrinn 2 76.800
Arealbehov 79.800
Manglende areal 3.000

Arealbalanse Nullalternativet Vest - 
alternativet

Nord - 
alternativet

Samlet bruttoareal i eksisterende bygg 57.000 57.000 57.000
Rive Psykiatri bygg -6.000 -6.000
Rive Øst blokk -4.000 -4.000
Resterende areal i eksisterende bygg 57.000 47.000 47.000
Nybygg areal 31.300 28.800
Støttefunksjoner til nybygg 1.000 1.000
Samlet areal nybygg 32.300 29.800
Samlet bruttoareal etter byggetrinn 2 57.000 79.300 76.800
Arealbehov 79.800 79.800 79.800
Manglende areal 22.800 500 3.000
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2 BAKGRUNN OG PROSESS 

 
Hovedfunksjonsprogrammet for Haugesund sjukehus (HFP) er et ledd i konseptfasen for Haugesund sjukehus, 
og beskriver den framtidige virksomhet i sykehuset, på hvilket grunnlag det foretas en dimensjonering av det 
framtidige behov for kapasitet og areal. HFP’s plassering i konseptfasen er vist herunder: 
 

 
Figur 1 Planprosess 

 
HFP fastlegger framtidige oppgaver, aktivitet, kapasitet og areal som grunnlag for å utvikle alternative modeller 
for sjukehuset. Resultatet fra HFP danner utgangspunkt eller er i samspill med de øvrige elementer i 
konseptfasen:   

• HPU: Hovedprogram utstyr 
• OTP: Overordnet teknisk program 
• DFP: Delfunksjonsprogram 
• SPR: Skisse prosjekt 

I dette kapittelet beskrives bakgrunn for HFP arbeidet fra utviklingsplanen for Helse Fonna HF og idéfasen for 
Haugesund sjukehus samt gjennomførelsesprosessen for konseptfasen herunder også HFP arbeidet.   

2.1 Bakgrunn fra utviklingsplan og idefase  
To tidligere utredninger danner bakgrunnen for HFP, som utarbeides som et ledd i konseptfasen for Haugesund 
sjukehus:  

• Helse Fonna HF Arealplan og mulighetsstudie, mars 2012 (utviklingsplanen) 
• Idéfaserapport Haugesund sjukehus, 14.11.2014 (Idéfasen)  

I det etterfølgende gjøres kort rede for resultatene fra disse utredninger. 

2.1.1 Utviklingsplanen 
Utviklingsplanen for Helse Fonna hadde som hensikt å være et styrende dokument for vurdering av behov for 
lokaler, arealutnyttelse, planlegging av oppgradering, ombygging og nybygg, samt for avvikling av lokaler som 
ikke er hensiktsmessige eller nødvendige for framtidig drift. Det overordnede målet var å etablere en plan med 
perspektiv 2020 som gir tilstrekkelig grunnlag for å dimensjonere et langsiktig tjenestetilbud til befolkningen i 
helseforetakets opptaksområde.  
 
Haugesund sjukehus er det største sykehus i Helse Fonna, og er et kompakt anlegg som ligger midt i byen. 
Nesten alle tomteressurser er utnyttet. I følge arealoversikten er det i dag ca. 57.000m² bruttoareal brukt til 
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sykehusformål. Det er beregnet et behov i 2020 på ca. 64.000m² for somatikk og 6.000m² for psykisk helsevern, 
dvs. et arealbehov på 70.000 m2 i alt. Etterfølgende ble det også foretatt en arealvurdering for 2040, hvilket 
resulterte i et samlet arealbehov på ca. 83.000 m2.   
Det ble i forbindelse med utviklingsplanen foretatt et mulighetsstudie med teknisk gjennomgang av alle bygg. 
Haugesund sjukehus har flere bygg med tunge sykehusfunksjoner som operasjon, laboratorier, og akuttfunksjon 
beliggende bygninger som har dårlig teknisk tilstand og som bør fornyes. På bakgrunn av dette er det foreslått 
nybygg i flere byggetrinn. Det er presentert i et hovedalternativ med nybygg på 30.300m² og to alternative 
utbyggingsforslag.  

2.1.2 Idéfasen 
Idéfasen omhandlet alene Haugesund sjukehus og tok utgangspunkt i arealvurderingene fra utviklingsplanen. 
Det ble konkludert at Haugesund sjukehus har arealknapphet og flere bygg med dårlig bygningsteknisk 
standard.  
 
Nybygg vil kunne legge til rette for en flytting av sentrale funksjoner (laboratorier, operasjon, akuttmottak, 
fødeavdeling, poliklinikker og senger) til nybygg for å sikre rasjonell drift. Foretakets beregnede økonomiske 
bærekraft legges til grunn, og ved å utvide investeringsperioden til 2030, vil en kunne investere i alt 2,8 mrd. kr. 
På hvilken bakgrunn det ble anbefalt utbygging mot vest eller etappevis mot nord. Dessuten skulle 
nullalternativet utredes.  

2.2 Annen relevant bakgrunnsinformasjon 
I dette avsnittet anføres bakgrunn for oppstart av konseptfasen.  
Helse Fonna har hatt en gjennomgang av vedlikeholds status for bygningene i helseforetaket. Kartlegging og 
beregninger har vist at det foreligger et teknisk oppgraderingsbehov for de forhold som haster (”må-tiltak”) på 
til sammen 1 230 millioner kroner. Videre viser beregningene knyttet til utvidet vedlikehold for utbedring av 
utilfredsstillende forhold (”bør-tiltak”) til sammen 480 millioner kroner. Kartleggingen ble lagt fram for styret i 
Helse Fonna HF i sak 102/11 B. 
Som en oppfølging av denne kartleggingen la administrerende direktør i juni 2013 i sak 59/13 A fram en plan 
for styret i Helse Fonna HF for hva som må gjøres for at en skal nå minimumsstandard for helseforetaket sine 
bygg. De største utfordringene når det gjelder areal og bygningsteknisk standard er ved Haugesund sjukehus. 
I samme styremøte ble også utviklingsplanen for Helse Fonna vedtatt i sak 58/13 A. 
 
Styret i Helse Fonna HF vedtok i saken: 

1. Styret i Helse Fonna HF vedtok den reviderte utviklingsplanen for Helse Fonna 2020. 
2. Styret i Helse Fonna HF ber administrerande direktør utarbeide mandat for idéfase for utbygging av 

Haugesund sjukehus som eit første trinn i oppfølginga av utviklingsplanen. 
3. Styret i Helse Fonna HF får mandatet for idéfasen til godkjenning. 

 
På bakgrunn av dette ble det startet opp et arbeid for å utrede for et nytt bygg/tilbygg ved Haugesund sjukehus. 
Mandat for idéfasen ble godkjent i styremøte 02.10.13 i sak 88/13 A. 
Idéfasen ble gjennomført i 2014 og idéfaserapporten og mandat for konseptfasen ble godkjent i styremøte i 
Helse Fonna HF 17.11.14 sak 80/14 A. Styret i Hele Vest RHF behandlet idéfaserapporten i styremøte 08.12.14 
i sak 135/14 og presiserte i følgende vedtak: 

1. Styret i Helse Vest RHF godkjenner at planlegging av utbygging av Haugesund sjukehus blir vidareført 
til konseptfase. 

2. I konseptfasen må Helse Fonna ytterlegare dokumentere: 
• I kva grad utbyggingsalternativa er eigna til å løysa dei utfordringane føretaket står overfor på 

kort og lengre sikt. 
• Korleis utbyggingsalternativa vil kunne understøtte ei effektiv drift og god tenesteyting for 

sjukehuset som heilskap 
• Finansiell evne og gjere grundigare berekningar på kost-nytte analyse og 

gevinstrealiseringspotensiale knytt til prosjektet, og såleis ta ned risiko knytt til berekning av 
økonomisk og finansiell berekraft. 
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Det skal gjennomføres en konseptfaseutredning som dekker kravene i den nasjonale veilederen for 
tidligfaseplanleggelse av sykehus, og som er tilpasset rammevilkår gitt av Helse Vest RHF og overordna 
myndighet 

2.3 Prosess og brukermedvirkning 

2.3.1 Mandat for HFP-arbeidet 
I tråd med veiledende dokumenter skal HFP sammen med HPU (hovedprogram utstyr), OTP (Overordnet 
teknisk program) samt sykehusets økonomiske bæreevne, danne grunnlaget for å utarbeide skisseprosjekt. 
Sammendrag av disse dokumentene sammen med eventuelle andre supplerende dokument, inngår i den samla 
konseptrapporten som blir utarbeidet i slutten av konseptfasen. 
 
HFP bygger på disse hoved dokumentene: 
 

• Prosjektdirektiv konseptfase bygg Haugesund sjukehus 2020, datert 07.05.15 
• Strategi for Helse Fonna HF 
• Utviklingsplan for Helse Fonna HF 
• Plan for psykisk helsevern 
• Plan Somatikk 
• Idéfaserapport – Haugesund sjukehus 
• Andre vedtatte planer innen de ulike fagområder 

 
Når HFP foreligger skal følgende være utarbeidet: 

• Dokumentasjon og beskrivelse av dagens situasjon, samt krav til og konsekvenser av framtidig utvikling 
og endring 

• Oppdaterte og kvalitetssikrede data om aktivitet, bemanning, kapasitet og areal 
• Beregning av framtidig aktivitet, kapasitetsbehov og arealbehov fordelt på hoved og delfunksjoner for 

2020 og 2040 
• Fordeling av funksjoner på nybygg henholdsvis eksisterende bygg for alternativene 

o Ny Vestblokk, videre utbygging mot nord 
o Ny Nordblokk, etappevis utbygging 

• Beskrive og konsekvensvurdere nullalternativet 
 
HFP arbeidet skal leve opp til retningslinjene i Helsedirektoratets «Veileder for Hovedfunksjonsprogram Januar 
2013» og for så vidt angår framskriving av aktiviteter, bemanning, kapasiteter og areal til 2020og 2040 skal 
SINTEF’s veileder for bruk av «Fremskrivingsmodell for aktivitet i sykehus» anvendes.   

2.3.2 Prosess og brukermedvirkning i konseptfasen og HFP 
Arbeidet med utarbeidelse av konseptfaserapport med tilhørende delrapporter er organisert som et prosjekt 
med en styringsgruppe ledet av administrerende direktør og ti prosjektgrupper.  
Prosjektdirektør er ansatt for å lede prosessen innenfor de rammer og mandat som er gitt. Prosjektdirektør har 
hatt et tett samarbeid med innleide fagkonsulenter fra OEC. Eget vedtatte prosjektdirektiv beskriver 
sammensetning av styringsgruppe og prosjektgruppe, ansvar og mandat. 
 
Det er opprettet 10 prosjektgrupper til å medvirke i arbeidet som dekker alle sentrale fagområder ved sykehuset:  

• Sengepost/poliklinikk/dagbehandling 
• Operasjon/dagkirurgi/intensiv 
• Pasientforløp og logistikk 
• Psykisk helsevern 
• Akuttmottak/observasjonspost/AMK 
• Føde/barsel/barn/barneintensiv 
• Radiologi/laboratoriet/patologi 
• Kontor/møterom/undervisning 
• Bygg, eiendom og tekniske installasjoner (OTP) 
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• Utstyr (HPU) 
 

Det er lagt opp til en bred involvering og god informasjon gjennom hele prosessen. Representanter fra ansatte, 
ledelse, brukerorganisasjoner, tillitsvalgte og verneombud er med i alle prosjektgrupper.  
Noen av prosjektgruppene har i forbindelse med utarbeidelse av HFP fått egne mandat for å gi innspill før 
beslutninger av viktige veivalg, prinsipielle føringer og driftskonsept.  
Prosjektlederne av de 10 gruppene har medvirket særskilt i egne arbeidsmøter for innspill og kvalitetssikring av 
datagrunnlag, areal og utforming av de ulike scenarier i HFP prosessen.  
Forutsetninger for datagrunnlaget er drøftet med de Foretakstillitsvalgte. 
 
Alle prosjektgruppedeltakere ble invitert til en storsamling for innspill på ulike scenarier mht. hvilke funksjoner 
som skal flyttes over i nybygg og hvilke som skal bli i de ulike deler av eksisterende bygningsmasse. Det er 
opprettet en egen prosjektgruppe med fokus på logistikk og pasientforløp, noe som også har vært et hovedfokus 
i utarbeidelse av de ulike scenarier.  
Det er lagt opp til månedlige informasjonsmøter for alle ansatte og fortløpende informasjon på intranett med 
mulighet for å sende inn innspill. Ulike eksterne interessenter har deltatt på jevnlige møter.  
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3 MÅL OG RAMMER 

 
HFP legger til grunn de mål som er vedtatt i idefaserapporten og mandat for konseptfasen. HFP skal bidra til å 
utvikle et faglig godt grunnlag som gir tilstrekkelig trygghet for valg av det alternativet som best oppfyller mål 
innenfor definerte rammer.  
Hensikt med prosjektet i denne fasen er altså å utarbeide et HFP som gir et godt grunnlag for noen alternativer 
som det kan arbeides videre med i skisseprosjektet, således det samlede resultat kan fremstå så klart i 
konseptfaserapporten, at Helse Fonna HF og Helse Vest RHF har et nødvendig grunnlag til å vedta om en skal 
gå videre med forprosjekt for et av alternativene, og hvilket alternativ dette er.  

3.1 Vedtatte planer og strategier for Helse Fonna HF 
Arbeidet i HFP bygger på allerede vedtatte planer og strategier for Helse Fonna HF. Særlig er det lagt vekt på 
Plan for somatiske spesialisthelsetjenester, Plan for psykisk helsevern samt Helse Fonna sitt strategidokument. 

3.1.1 Plan for somatiske spesialisthelsetjenester 
Plan for somatiske spesialisthelsetjenester i Helse Fonna HF 2010-2020 (Plan Somatikk) strekker seg frem i tid 
til 2020. Målet med planen er å sikre trygge og nære spesialisthelsetjenester for alle som bor i regionen. 
Endringene på sykehusene i Helse Fonna skal skje innenfor de til enhver tid tilgjengelige økonomiske rammene. 
Plan for somatiske spesialisthelsetjenester legger til grunn at pasientene skal få behandling nærme der de bor 
og at dagens sykehusstruktur skal opprettholdes. Det er et prinsipp at en skal desentralisere de tjenestene en 
kan - og sentralisere de tjenestene en må. Samtidig skal kvalitet være avgjørende for om de ulike 
behandlingstilbudene blir opprettholdt, eller om det blir startet nye behandlingstilbud. Både demografiske 
endringer og medisinsk utvikling er hensyntatt for det fremtidige tjenestetilbudet. Det vil fremover bli en 
forskyvning av alderssammensetningen i befolkningen, og tallet på eldre vil øke. Det er viktig for Helse Fonna 
å gi et tilbud til eldre og kronikere nær der de bor.  

3.1.2 Plan for psykisk helsevern 
Plan for psykisk helsevern i Helse Fonna er en plan for hele ansvarsfeltet, knyttet til tjenestetilbudet for 
pasientgrupper som har psykiske lidelser og/eller er rusmiddelavhengige.  
Plan for psykisk helsevern legger føringer for hvordan Helse Fonna skal videreutvikle faglig gode, tilgjengelige, 
likeverdige og effektive tjenester i bærekraftige fagmiljø. For å møte nasjonale og regionale føringer samt 
endringer i sykdomsbildet i befolkningen må en i større grad arbeide ambulant og ha fokus på tidlig intervensjon 
i spesialisthelsetjenesten. En må sikre at det er fagmiljø med tilstrekkelig fagkompetanse til å behandle 
moderate til alvorlige psykiske lidelser samt å kunne rettlede kommunehelsetjenesten. Funksjonsfordeling 
mellom DPS og sjukehus er i endring. 

3.1.3 Strategien for Helse Fonna 
Strategien for Helse Fonna ble vedtatt av styret i Helse Fonna HF i 2013. Visjon, verdier og mål er felles for 
hele foretaksgruppen i Helse Vest RHF. Planen peker på de overordnede målene for Helse Fonna.  
Hovedmålene i strategiplanen er: 

• Trygge og nære sykehustjenester 
• Helhetlig behandling og effektiv ressursbruk 
• En fremtidsrettet kompetanseorganisasjon 

3.2 Mål for den framtidige virksomheten (samfunns og effektmål) 

3.2.1 Ønsket samfunnsmål 
Det overordnede samfunnsmål for den framtidige virksomhet i Haugesund sjukehus er å oppnå et helsemessig 
godt og samfunnsøkonomisk effektivt sykehustilbud til befolkningen i opptaksområdet. 
Samfunnsmålet konseptfasen av prosjektet er å legge grunnlag for rett veivalg for å oppnå den langsiktige 
samfunnsmessige målsettingen. Prosjektet skal basere løsninger på de føringer som kommer fram som følge 
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av Helse Vest RHF sin utvikling av helsetjenester sett i et langsiktig perspektiv. De totale løsningene skal sikre 
at størrelse, driftskonsept samt oppgave- og funksjonsfordeling blir ivaretatt i dette framtidige helseperspektivet. 

3.2.2 Ønsket effektmål 
Haugesund sjukehus skal kunne tjene befolkningen med et tidsmessig spesialisthelsetjenestetilbud og i tillegg 
være en gevinst i samfunnsøkonomisk perspektiv.  
Prosjektet sitt konkrete effektmål i konseptfasen – og dermed også nærværende HFP – er at det blir valgt ett 
utbyggingsalternativ og at det blir lagt fram en konseptrapport som gir tilstrekkelig grunnlag for å vedta om 
forprosjektet skal settes i gang slik at styret for Helse Fonna HF og Helse Vest RHF kan ta stilling til igangsetting 
av neste fase. 
Prosjektet skal sikre at en bygger på bærende elementer for et framtidig og kvalitetsmessig godt tilbud innen 
spesialisthelsetjenesten med vekt på følgende bærende ideer.  

• Rask diagnostikk og utredning  
• Pasienten skal få et tilbud på rett nivå, med god kvalitet og pasientsikkerhet 
• Pasienten sitt behov skal stå i sentrum 
• Samhandling med primær- og kommunehelsetjenesten 
• Skille øyeblikkelig hjelp og planlagt virksomhet 
• Størst mulig grad av planlagt virksomhet 
• Integrering av psykisk helsevern og somatikk 

3.3 Resultatmål for prosjektet 
Ønsket resultatmål i konseptfasen – og dermed også et indirekte mål for HFP – er at det blir valgt alternativ og 
at det kommer fram en” konseptfaserapport” som gir tilstrekkelig grunnlag for å vedta om forprosjekt skal settes 
i verk, slik at styret for Helse Fonna HF og Helse Vest RHF kan ta stilling til igangsetting av neste fase.  
 
Dette blir ivaretatt ved at hele prosjektet skal føre til en ønsket sluttilstand som omhandler følgende forhold:  

• Mulighet for fleksible driftsformer og best mulig utnyttelse av lokaler og utstyr.  
• Moderne bygningsmessig fleksibilitet, elastisitet og generalitet (enklere å tilpasse arealene til nye 

funksjoner og ny metodikk) i framtiden etter at de er tatt i bruk.  
• Moderne sengeposter med hensyn til størrelse, driftsøkonomi, service, lager og sanitære forhold.  
• Optimal logistikk.  
• Mulighet for forsking, undervisning og opplæring.  
• Mulighet for at gode medisinsk faglig funksjoner kan videreutvikles.  
• Mulighet for moderne og brukertilpasset pasientbehandling og opplæring. 
• Gode løsninger med tanke på ytre miljø og energisparende tiltak.  
• Godt inneklima.  
• Godt arbeidsmiljø.  
• Rasjonell drift.  
• God tilgjengelighet for alle brukere (Universell utforming).  
• Konseptrapporten skal være ferdig til samlet behandling i styringsgruppen vinteren 2015/2016. 
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Figur 2 Resultatmål for prosjektet 

3.4 Rammeforutsetninger  
I dette avsnittet gjennomgås rammene for HFP arbeidet.  

3.4.1 HFP’s oppdrag 
HFP skal utrede tre alternativer:  

• Nullalternativ (renoveringsalternativ) 
• Ny Vestblokk, videre utbygging mot nord 
• Ny Nordblokk, etappevis utbygging 

 
Rammen for HFP arbeidet i relasjon til alternativene er grunnlaget fra Idéfasen supplert med mandatet for 
konseptfasen, hvor det foruten nullalternativet er skissert to alternative utbyggingsløsninger, hvor den ene 
starter mod vest i første byggetrinn for deretter i annet byggetrinn å bygge mot nord. Det andre alternativ bygger 
kun mot nord og i to byggetrinn.  
 
Det annet byggetrinn vil tidligst kunne ha byggestart 2025 ut i fra foretaket sin investeringsevne.  
 
Dimensjonering av kapasiteter og areal i HFP er basert på innhentning av aktivitets- og bemanningsdata fra 
2014 og en ny framskrivning til 2020 og 2040. HFP omfatter både somatikk og psykisk helsevern. Barne- og 
ungdomspsykiatri er ikke med.   

3.4.2 Økonomiske rammer 
De økonomiske rammer som alternativene i HFP skal tilgodese er et resultat av Helse Vest RFH sin behandling 
av Idéfaserapporten og etterfølgende krav til konseptfasen. Dette beskrevet nedenfor. 
 
Styret i Helse Vest RHF behandlet idéfaserapporten i styremøte 08.12.14 i sak 135/14 og vedtok: 
1. Styret i Helse Vest RHF godkjenner at planlegging av utbygging av Haugesund sjukehus blir vidareført 
til konseptfase. 
2. I konseptfasen må Helse Fonna ytterlegare dokumentere: 
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• i kva grad utbyggingsalternativa er eigna til å løysa dei utfordingane føretaket står overfor på kort 
og lengre sikt 

• korleis utbyggingsalternativa vil kunne understøtte ei effektiv drift og god tenesteyting for sjukehuset 
som heilskap 

• korleis ei utbygging kan fasast inn over tid i tråd med behov og finansiell evne og gjere grundigare 
berekningar på kost-nytte analyse og gevinstrealiseringspotensiale knytt til prosjektet, og såleis ta 
ned risiko knytt til berekning av økonomisk og finansiell berekraft.    
  

Beregningene på Helseforetakets økonomiske bæreevne blir førende for vurderinger knyttet til «scenariotenking 
og hovedfunksjoner i nytt og eksisterende bygg. Den økonomiske bæreevnen er beregnet til 1.3 milliarder fram 
mot 2020, og ytterligere 1.5 milliard fram mot 2030. Dette vil således danne rammen for de totale muligheter og 
begrensinger med hensyn til areal nybygg og evt. renovering i fraflyttet lokale for å sikre god logistikk og 
pasientbehandling. 
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4 STATUS DAGENS VIRKSOMHET OG BYGG MED FOKUS PÅ 
FREMTIDEN 

Helse Fonna HF har i dag organisert det somatiske spesialisthelsetjenestetilbudet sitt i tre sykehus, lokalisert i 
Haugesund, Odda og på Stord. Spesialisthelsetjenestetilbud innen psykisk helsevern er lokalisert på Valen 
sjukehus og Haugesund sjukehus, samt ved de fire DPS ene (Distriktspsykiatriske sentre). 
I den videre beskrivelse konsentrerer HFP seg om Haugesund sjukehus, da det er ved dette sykehuset en nå 
utreder utbygging. 
 
Haugesund sjukehus er det største sykehuset i Helse Fonna. Sykehuset har tilbud i de fleste kliniske 
spesialiteter innen somatikk og psykisk helsevern. Dessuten innen feltene ufrivillig barnløshet og 
hormonanalyser. Haugesund sjukehus dekker kommunene: Tysvær, Bokn, Haugesund, Karmøy, Vindafjord, 
Sveio, Sauda, Suldal, Etne og Utsira. Innen en del spesial funksjoner dekker sykehuset hele Helse Fonna sitt 
opptaksområde. 
For en utfyllende beskrivelse av tjenestetilbudet nedenfor henvises til «Plan for somatiske 
spesialisthelsetjenester i Helse Fonna HF 2010 – 2020»2 og «Plan for Psykisk helsevern 2012 – 2020, Helse 
Fonna HF»3, samt andre vedtatte føringer, planer og retningslinjer.  

4.1 Beskrivelse av dagens funksjoner, akt ivitet og kapasiteter, samt 
spesielle problemstil l inger 

I dette avsnittet er en beskrivelse av dagens funksjoner ved Haugesund sjukehus organisert som følger:  
• Medisinsk klinikk 
• Kirurgisk klinikk 
• Medisinsk serviceklinikk 
• Klinikk for psykisk helsevern 
• Klinikk for internservice 
• Enhet for fag og foretaksutvikling 
• Andre funksjoner 

Deretter en oppsummering av aktivitetene i 2014 samt den nåværende sengekapasitet ved sjukehuset.  

4.1.1 Medisinsk klinikk 
Indremedisinske pasienter representerer store pasientgrupper og er ofte kronikere med behov for hyppig 
kontakt med helsetjenesten. Det vil framover bli en forskyving av alderssammensetningen i befolkningen og 
tallet på eldre vil øke. Livsstilstrender vil føre til at flere pasienter får bl.a. kronisk lungesykdom, 
infeksjonssykdommer, diabetes, hjerte, kreft og overvekt. Hjerneslag insidens øker og allerede nå er den 3. 
hyppigste dødsårsak og den hyppigste årsak til alvorlig funksjonshemming. Stadig flere får mer avanserte 
behandlingshjelpemidler hjemme. 
For det medisinske fagfeltet har aldersutviklingen i befolkningen store konsekvenser når gjennomsnittsalderen 
på innlagte pasienter er over 75 år. De siste 10- årene har vist en økning i store pasientgrupper som lever 
med kronisk sykdom, og et økende behov for medisinske spesialisthelsetjenester.  
Medisinsk klinikk ble i 2011 utvidet til også å omfatte fagområdene barn, nyfødt, spesialiserte 
terapeuttjenester samt Odda sjukehus. Også mht. fagområdet barn ser en økt etterspørsel med stadig flere 
henvisninger og innleggelser. 
Generelle tiltak ved Haugesund sjukehus er i plan somatikk å styrke det indremedisinske tilbudet, utnytte 
totalkapasiteten, redusere ventetid for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp og fjerne brudd på 
ventetidsgarantien og styrke samarbeid med kommunene. Det er et felles døgnkontinuerlig vaktberedskap 
innen de indremedisinske fag samt egen døgnkontinuerlig vaktberedskap innen nevrologi og barn. 
 
Medisinsk klinikk ved Haugesund sjukehus yter tjenester innenfor følgende fagområder: 

• Kardiologi og medisinsk intermediær overvåking (sengepost, poliklinikk) 

                                                      
 
2 Plan for somatiske spesialisthelsetjenester i Helse Fonna HF 2010 – 2020, vedtatt av styret i Helse Fonna HF 29. september 2010. 
3 Plan for Psykisk helsevern 2012 – 2020, Helse Fonna HF. 
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• Lungesykdom (sengepost, poliklinikk og KOLS rehabilitering) 
• Nefrologi (sengepost, poliklinikk, dialyseavdeling) 
• Endokrinologi (noen senger, tverrfaglig poliklinikk) 
• Medisinsk gastroenterologi (sengepost, poliklinikk, gastrolaboratorium, dagbehandling) 
• Infeksjonsmedisin (noen senger og poliklinikk) 
• Geriatri (sengepost, poliklinikk) 
• Onkologi (senger benyttes knyttet til hvert fagområde, poliklinikk, onkologisk dagenhet) 
• Hematologi (noen senger, poliklinikk) 
• Nevrologi og slagbehandling (sengepost, spesialisert slagenhet, poliklinikk, dagbehandling) 
• Voksen og barnehabilitering (poliklinikk, ambulant virksomhet) 
• Barne- og barneintensiv (sengepost, intensiv, poliklinikk, dagbehandling) 
• Pasient og pårørende opplæring (ressurser i alle poliklinikker, hovedenhet tilknyttet FOUSAM) 
• Behandlingshjelpemidler (holder til i eget hus vest for sykehuset). Ansvar for over 4700 pasienter i 

Helse Fonna pr. dags dato) 
• Terapeuttjenester (fysio, ergo, ernæring, logoped, sosionom, prest) 

 

4.1.2 Kirurgisk klinikk 
Innen kirurgiske fagområder går utviklingen i behandling fort. I følge det arbeid som ble gjort i forhold til 
Regional plan for kirurgi i Helse Vest 2013-2017 vil følgende element medføre et økt behov for kirurgi: 

• Den demografiske utviklinga generelt og spesielt økningen i tallet på «eldre» 
• Det er forventa 30% økning i tallet på krefttilfeller fram mot 2030 – og en økning i tallet på 

kreftpasienter som lever med sin sykdom og som har behov for gjentatt kirurgisk behandling 
• Utviklinga av ny teknolog og nye metoder som gjør at stadig flere kan behandles 
• En jevn og konsistent økning i øyeblikkelig hjelp innleggelser gjennom flere år 
• Nye oppgaver, spesielt knyttet til politiske lovnader (overvektskirurgi, brystrekonstruksjon). 

 
Et bærekraftig behandlingstilbud for befolkningen i opptaksområde har vært målsettingen for Kirurgisk klinikk. 
At pasienter skal måtte reise til andre helseforetak for å få behandling skal være unødvendig dersom tilbudet 
fins eller kan etableres i Helse Fonna.  Kirurgisk klinikk har de siste årene jobbet for å sikre kapasitet, gode 
kirurger og gode kirurgisk team. Det er gjort gjennom deltakelse i «Alle møter» prosjektet, rekrutteringstiltak 
og fordeling av operasjonsressurser med utgangspunkt i ventelister. På denne måten er ventelister redusert 
og det er færre pasienter som må vente på behandling ut over behandlingsfristen. Det er etablert et tett 
samarbeid med støttetjenestene, spesielt mellom karkirurgene og intervensjonsradiologene. Etter innføringen 
av pakkeforløpene i 2015 er det utviklet gode pasientforløp med samhandling for å oppfylle krav til 
forløpstider.  For store pasientgrupper som mammapasienter og gastrorektalpasienter har dette gitt gode 
resultater.  
 
Kirurgisk klinikk har assistentlege (LIS) i tilstedevakt hele døgnet innen følgende fagområder; anestesiologi, 
bløtdelskirurgi, og gynekologi/fødselshjelp. Det er overleger i bakvakt. Overlege gynekologi/fødselshjelp har 
tilstedevakt hele døgnet. Det er hjemmevakt kveld/natt for fagområdene ortopedi, ØNH og øye innenfor 
varierende klokkeslett.  
 
Kirurgisk klinikk ved Haugesund sykehus yter tjenester innenfor følgende fagområder: 

• Anestesiologi (døgnkontinuerlig vaktberedskap) 
• Intensiv/postoperativ 
• Generell kirurgi (kirurgi, dagkirurgi, poliklinikk) 
• Barnekirurgi (begrenset tilbud) 
• Gastroenterologisk kirurgi (kirurgi, dagkirurgi, sengepost, poliklinikk) 
• Karkirurgi (kirurgi, dagkirurgi, sengepost, poliklinikk) 
• Mamma- (bryst) og endokrinkirurgi (kirurgi, dagkirurgi, sengepost, poliklinikk, brystdiagnostisk senter) 
• Plastisk kirurgi (kirurgi, dagkirurgi, noen senger, poliklinikk) 
• Ortopedi (akutt og elektiv kirurgi, dagkirurgi, sengepost, poliklinikk) 
• Urologi (kirurgi, dagkirurgi, sengepost, poliklinikk) 
• Øre-, nese-, hals-sykdommer (kirurgi, dagkirurgi, noen senger, poliklinikk, søvnsenter) 
• Øye-sykdommer (kirurgi, dagkirurgi, noen senger, poliklinikk) 
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• Allergologi (poliklinikk) 
• Onkologi (senger innenfor det enkelte fagområde, poliklinikk) 
• Palliasjon (knyttet til inneliggende og oppfølging av kommunehelsetjenesten, poliklinikk) 
• Fertilitet(dagbehandling) 
• Fødselshjelp (fødeavdeling, poliklinikk) 
• Gynekologi (kirurgi, dagkirurgi, 5 døgnpost, poliklinikk) 
• Simuleringssenter (trenings- og simuleringsfunksjoner, har i dag egne lokaler i 3. etasje ved 

sykehuset.) 
 

4.1.3 Medisinsk service klinikk 
Medisinsk og teknologisk utvikling gir mulighet for å diagnostisere og behandle stadig flere pasienter. Samtidig 
øker tallet på eldre og tall på de som lever med kronisk sykdom. Samtidig skal ventetider og svartider holdes 
under kontroll, særlig på det som haster. Fokus i årene framover vil være rett vurdering og prioritering av 
oppgaver, basert på system som er felles og anerkjent. Eksempel på slike system er pakkeforløp for kreft, 
triage system for prehospital og akuttmottak, samt fast track behandling av hjerteinfarkt og hjerneslag. «Plan 
for akuttmedisinske tjenester utenfor sjukehus, Helse Fonna 2014-2018» er utarbeidet og vedtatt høsten 2014 
av styret i Helse Fonna. Den beskriver en økning i aktivitet innen akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus.  
Akuttmottakene har gjennom de siste 3-4 årtier fått en sentral plass som inngangsporten til sykehuset i den 
akuttmedisinske kjede. Akuttmottaket ved Haugesund sjukehus mottok 12.554 pasienter til innleggelse i 2014. 
Mer enn halvparten av pasientene kommer i tidsrommet mellom kl. 15 – 07, og en overvekt av pasientene er 
medisinske pasienter.  
Trenden ved flere sykehus har de senere årene vært en dreiing med flere pasienter til observasjonspost 
istedenfor innleggelse i ordinær sengeavdeling. Dette har til nå vært utfordrende pga. lokaliteter ved 
sykehuset. 
 
Medisinsk Service klinikk ved Haugesund sykehus yter tjenester innenfor følgende fagområder: 

• Prehospitale tjenester og AMK (18 ambulansebiler i daglig drift, helseekspressen, legebil, AMK 
sentral) 

• Akuttmottak og observasjonspost 
• Billeddiagnostikk (døgnkontinuerlig vaktberedskap, radiologisk enhet med alle modaliteter) 
• Laboratoriemedisin (medisinsk biokjemi, medisinsk mikrobiologi, immunologi og transfusjonsmedisin, 

patologi) 
• Medisinsk teknikk (reparasjon, service og vedlikehold på alt medisinsk teknisk utstyr) 
• Dokumentbehandling (Dokumentsenter, henvisningssenter, scanning, journalarkiv) 
• Pasientreiser (formidling av reiser samt oppgjør) 

4.1.3 Klinikk for Psykisk helsevern 
Det er grunn til å regne med at store samfunnsmessige helseutfordringer framover blir depresjon, angst og 
rusmiddelmisbruk, jf. st.prp. nr. 1 (2008–2009). Verdens Helseorganisasjon regner med at den samlede 
belastningen med uførhet og tidlig død som følge av depresjon vil øke, og at psykiske lidelser i 2020 vil være 
den viktigste årsaken til den totale sykdomsbelastningen i vestlige land. 
Psykiske lidelser medfører nedsatt arbeidsevne og høyt sykefravær. Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) 
resulterer psykiske lidelser i flere tapte arbeidsår enn alle andre sykdommer.  
Undersøkelser tyder på at om lag en sjettedel av den voksne befolkningen til enhver tid har en psykisk lidelse 
og/eller et rusproblem. Demografiske data tilsier en økning i den eldre delen av befolkningen, noe som 
innebærer et økt behov for alderspsykiatriske helsetjenester (Plan for psykisk helsevern 2012- 2020) 
 
For å møte endringene som samhandlingsreformen medfører samt endringer i sykdomsbilde i befolkningen 
må spesialisthelsetjenesten i større grad arbeide ambulant og ha fokus på tidlig intervensjon 
Gjennom opptrappingsplanen og samhandlingsreformen ønsker en å gå vekk fra store, sentrale 
sykehusinstitusjoner med døgnbehandling og satse på ambulant, poliklinisk virksomhet, der 
spesialisthelsetjenesten samarbeider tett med kommunehelsetjenesten. 
I Helse Fonna HF er den psykiatriske spesialisthelsetjenesten samlet i en klinikk. Klinikken er organisert i seks 
seksjoner. I dette inngår fire distriktspsykiatriske senter (DPS), to barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger 
(BUP) og to sjukehus. 
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Sykehusfunksjonene er organisert i to sykehusområder; Haugesund og Valen. Helse Fonna HF har fire DPS 
med definerte geografiske opptaksområder, samt to barne- og ungdomspsykiatriske senter.  
 
Gjennom opptrappingsplanen og styringsdokument er det pekt på at en skal redusere døgnaktivitet til fordel 
for poliklinisk og ambulant virksomhet. På sykehusnivå skal en bare ha behandlingstilbud som kan gis på 
sykehusnivå som lukka akuttpost, sikkerhetspost og enkelte avgrensede spesialfunksjoner. DPS skal styrkes 
og kunne levere fullverdige tjenester til befolkningen inkludert en akuttberedskap for hele døgnet. Veien inn i 
spesialisthelsetjenesten skal gå gjennom DPS. (Plan for psykisk helsevern 2012- 2020) 
 
Klinikk for psykisk helsevern ved Haugesund sykehus yter tjenester innenfor følgende fagområder: 

• Alderspsykiatri (lukket sengepost og skjermingsenhet, ambulant, poliklinikk) 
• Akuttpsykiatri (lukket sengepost og skjerming) 
• Rus (lukket avrusingspost, lukket sengepost, poliklinikk, LAR team) 
• Nevropsykologi (nevropsykologisk ambulatorium, poliklinikk) 
• Psykiskutviklingshemmede og psykiske lidelser (ambulant, poliklinikk) 
• ECT (dagbehandling, registreres som poliklinikk) 
• Barne- og ungdomspsykiatri (barnepost, ungdomspost, ambulant, poliklinikk i eget bygg) 

4.1.4 Klinikk for internservice 
Klinikk for internservice omfatter støttefunksjoner og ikke medisinsk service herunder drift- og vedlikehold, 
lager, varemottak, matforsyning, renhold, transport, avfall, tekstilforsyning og garderober.   
 
Teknisk enhet ivaretar drift og vedlikehold av Helse Fonnas eiendomsmasse, almen tekniske anlegg, utstyr og 
systemer.  
 
Renholdstjenesten på sykehuset ivaretar daglig renhold, periodisk renhold, hovedrengjøring, spesialrenhold, 
vindusvask, byggrengjøring, daglig vask av smitterom og renhold av smitterom etter opphør av smitte, og 
renhold etter at rommet er desinfisert av avdelingspersonalet. Består av en renholdssentral med eget 
moppevaskeri og disponerer i tillegg noen få desentrale rengjøringsrom.  
 
Sjukehuset har i dag sentralisert sengesentral i underetasjen ved Haugesund sjukehus. Det er etablert en 
arbeidsgruppe som skal se på framtidig modell. 
 
Sjukehuset leier alle tekstiler fra eksternt vaskeri. Alle tekstiler blir pakket avdelingsvis fra vaskeriet. Det er 
etablert et lite bufferlager av pasienttekstiler for tilfeldige behov.  
Mottak av rent tøy, og avlevering av skittent tøy foregår via rampe. For personaltøy har sjukehuset gått til 
innkjøp av modulbaserte tøyskap, der hvert plagg har påmontert RFID-brikker som registrerer hva som til 
enhver tid ligger i tøyskap, og alle plagg som tas ut av tøy-automaten registreres for hver enkelt bruker da alle 
får tilgang på skap via eget ID-/ adgangskort.   
 
Innkjøpsfunksjonen (3 – 4 rådgivere) vil bli overført til Helse Vest Innkjøp HF fra 1. nov 2015. 
Sentrallagerfunksjonen blir igjen i Helse Fonna. 
 
Klinikk for internservice ved Haugesund sykehus yter tjenester innenfor følgende områder: 

• Drift, vedlikehold (FDVU) (almen tekniske verksteder, bygg- og eiendomsadministrasjon og fasiliteter 
til utvendig vedlikehold og serviceoppdrag) 

• Lager (aktiv forsyning til avdelinger, begrenset kapasitet på sentrallager, lager for ferdigpakka vogner, 
lager for beredskapsvarer, gasslager) 

• Renhold (renholdsavdeling, moppevaskeri, sentralisert sengesentral) 
• Innkjøpsavdeling 
• Varemottak (varerampe, mottak av varer, utstyr, mat, tøy, søppel, post, blod, medisin, leveranser) 
• Kjølerom (mat og matavfall) 
• Avfallshåndtering og avfallsdepot (ca.1 tonn avfall pr dag, smitteavfall autoklaveres) 
• Inn- og utgående logistikk (daglig ledelse, koordinering og styring av varemottaksfunksjonen, 

transport, evt. lagring, plan- og oppfølgingsfunksjon) 
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• Transporttjeneste (ivaretar intern og ekstern transport av forsyninger til avdelingene på området, samt 
transporttjeneste for laboratorienes tjenester til primærhelsetjenesten) 

• Kjøkken (produksjonskjøkken med matlevering, sentralkantine for de ansatte, pasientkantiner 
tilknyttet sengepostene, kafeteria for pasient og pårørende) 

• Tekstilforsyning (alle tekstiler fra ekstern leverandør, eget depot til mellomlagring, nødlager og 
forsyning for tilfeldige behov) 

• Fonnatorget (utleie, drift og service på Helse Fonna kjøretøy) 
• Sikkerhetstjeneste (adgangskort, skallsikring) 
• Sentralbord (intern og ekstern telefoni 24 timers drift mellom kl. 19 - 07 dekker hele HF)  
• Portørfunksjon 
• Garderober (lokalisert i underetasje på sykehuset) 

4.1.5 Enhet for fag og foretaksutvikling 
Helse Fonna har nylig hatt en omstrukturering av organisering av stab og forskningsfunksjonene. I dag er 
forskning innen somatikk og psykisk helsevern samorganisert under en felles ledelse. Det foregår forskning ved 
ulike lokaliteter i foretaket, med hovedsete i leide lokaler i Haugesund, 15 minutters gangavstand fra sykehuset. 
Det er i dag 35 pågående kliniske forskningsprogram/prosjekter innen de vanligste sykdommene, med kliniske 
problemstillinger eller knyttet til pasientprosesser/samhandling. 19 forskere i ulike stillingsandeler er i dag knyttet 
opp mot Haugesund sjukehus. Forskere som er tilknyttet de andre sykehusene har kontorplass, deltar i 
undervisning og får/gir veiledning i forskningsseksjonens lokaler i Haugesund.  
 
Enheten ble etablert 2014 og yter følgende tjenester ved Haugesund sjukehus: 

• Samhandling (enhet for samhandling lokalisert ved sykehuset, deltagelse i FOUSAM lokalisert ved 
HSH) 

• Klinisk IKT (EPJ senter, informasjonssikkerhet, analysefunksjon) 
• Pasientsikkerhet og kvalitet (lokalisert ved sykehuset) 
• Forskning og innovasjon (felles forskningsenhet somatikk og psykisk helsevern lokalisert i eksternt bygg 

i byen) 
• Smittevern  
• Beredskap 
• Foretaksadvokat 
 

4.1.6 Andre funksjoner 
Dessuten er det følgende funksjonsområder ved Haugesund sjukehus:   

• IKT drift og service (Det er etablert eget Helse Vest IKT for tjenester innen IKT). Ved Haugesund 
sjukehus er det kontorer til IKT leder samt EPJ senter) 

• Apotek (apoteket eies og driftes av Helse Vest. Apoteket leier i dag lokaler av Helse Fonna til 
produksjon og et utsalg) 

• Sentraladministrasjon (lokalisert ved Haugesund sjukehus, kontor, møterom) 
• Kommunikasjonsenhet 
• Økonomi (Ledelse og økonomicontroller lokalisert ved sykehuset, andre funksjoner i leide eksterne 

lokaler) 
• HR avdeling inklusive HMS og Bedriftshelsetjeneste (lokalisert i eget eksternt bygg sør for sykehuset) 
• Overnatting pårørende (ved den enkelte aktuelle fagseksjon, eks Føde, nyfødtintensiv) 
• Kiosk (etablert i vestibyle) 
• Pasientombud og kreftforening låner kontor ved behov på sykehuset. 
• OCH ortoped ingeniør (leier lokaler i underetasjen ved sykehuset) 
• Fagorganisasjoner (kontorer i eksternt bygg vest for sykehuset) 
• Overnattingsrom for vakthavende personell (ved akuttmottak) 
• Vestibyle (nyoppusset i 2015 med ventesoner og utreiseområde) 
• Studenter (totalt 450 studenter innenfor ulike yrkeskategorier ved Haugesund sjukehus i 2014. Egne 

lokaler ved sykehuset til studenter tilknyttet universitetet i Bergen) 
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4.1.7 Dagens aktiviteter og kapasiteter 
Pasientaktivitet i form av avdelingsopphold, liggedager, dagbehandling og poliklinisk aktivitet innen somatikk er 
oppsummert her hvor også dagens normerte senger er anført:  
 
Tabell 12 Pasientaktivitet 2014 

 
 
Medikamentell kreftbehandling er her medregnet under dagbehandling, og poliklinikk er ekskl. akutt kirurgisk 
poliklinikk som flyttes til akuttmottak. Disse justeringer er nærmere beskrevet i metodekapitlet og i vedlegg 1.  
Kardiologiske senger inkluderer 10 senger til medisinsk intensiv (intermediære senger) 
 
Dagens normerte senger følger ikke helt fordelingen av spesialiteter, men den samlede belegg for alle de 
normerte senger er 91%, hvilket er noe høyere enn det som planlegges med for framtiden, hvor det regnes med 
70% belegg for barn og 85 % for øvrige spesialiteter. Dertil kommer 20 senger i intensiv/postoperativ (9 intensiv 
og 11 postoperative senger) samt 8 observasjonssenger.   
.   
For psykisk helse ekskl. barne- og ungdomspsykiatri var det i 2014 ca. 800 avdelingsopphold, 8.300 liggedager 
og ca. 10.300 polikliniske besøk. Det var 28 normerte senger, hvilket svarer et belegg på 82 %. For framtidig 
dimensjonering regnes med 90 % belegg.  

4.2 Beskrivelse av dagens bygg, spesiel le problemstil l inger (som er 
relevant for HFP) 

Januar 2012 ble det i forbindelse med arbeidet med utviklingsplan/arealplan for Helse Fonna HF gjennomført 
en bygningsmessig kartlegging - Nåsituasjonsanalyse - funksjonell egnethet av Multiconsult.  
Metoden som ble benyttet for kartlegging av bygningsmasse er basert på prinsippene fra Norsk Standard 
3424- Tilstandsanalyse av byggverk. Dette innebærer angivelse av tilstandsgrader mellom 0 og 3, der 0 er 
best og 3 er dårligst.  
Kartleggingen har avdekket at lokalenes funksjonelle egnethet for dagens bruksformål varierer stort. Med 
funksjonell egnethet menes i hvilken grad ønskede helsetjenester, eller andre aktiviteter, kan leveres i de 
eksisterende lokaler med tilstrekkelig kvalitet og på en ressurseffektiv måte, og med tilfredsstillende forhold for 
de som oppholder seg i lokalene.  
Funksjonell egnethet og tilpasningsdyktighet bør ses i sammenheng, og også i sammenheng med estimert 
behov for teknisk oppgradering. 
 
Det er særlig lokalene som ligger i dagens Østblokk, Midtblokk samt Sydblokk ved Haugesund sjukehus som 
trenger snarlig oppgradering eller erstatning. I disse byggene er sentrale funksjoner for sykehusdriften 

Avd 
opphold

Liggedager Gjns. 
liggetid 
(normal 
seng)

Antall 
normerte 
senger

Belegg % Dag-
behandling

Poli-
klinikk

Generell kirurgi 739 2.665 3,6 142 2.984
Urologi 889 2.949 3,3 10 81% 117 2.574
Ortopedisk kirurgi, nevrokirurgi 1.975 7.883 4,0 23 94% 909 9.783
Kar-, thorax-, plastikk-, mammakirurgi 363 1.826 5,0 10 50% 35 1.917
Gastroenterologisk kirurgi 2.468 9.646 3,9 29 91% 259 4.774
ØNH, kjevekirurgi 333 1.046 3,1 4 72% 1.415 16.608
Øye 94 388 4,1 1 106% 684 11.571
Generell indremedisin, habilitering 762 2.632 3,5 8 448
Nefrologi 141 809 5,7 4.215 1.519
Gastroenterologisk medisin 267 1.042 3,9 132 4.964
Kardiologi 3.040 9.039 3,0 21 118% 26 6.712
Lungemedisin 1.233 5.979 4,8 19 86% 82 3.831
Hematologi, endokrinologi 691 3.225 4,7 2.286 5.338
Infeksjonsmedisin 554 3.069 5,5 12 326
Geriatri 483 3.644 7,5 8 125% 0 426
Nevrologi, fysikalsk med, rehabilitering 1.418 4.651 3,3 15 85% 69 5.249
Gynekologi/føde 2.342 6.114 2,6 28 60% 587 13.540
Barn 1.824 4.149 2,3 18 63% 158 6.747
Total 19.616 70.756 3,6 214 91% 11.136 99.311

Haugesund sjukehus 2014

18

10 51%

96%
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lokalisert, f.eks. operasjon, akuttlinje, helikopterlandingsplass, føde, store sengeposter, dialyse, poliklinikker, 
laboratoriemedisin, patologi. Disse bygg er vist som «røde bygg» på figuren herunder.  
 

 
Figur 3 Haugesund sykehus tilstand 

 
Lokasjon Haugesund står for mer enn 50 % av den totale bygningsmassen, og 65 % av arealet har en 
tilstandsgrad på over 2, hvorav 38 % av dette er tilstandsgrad 3. Dette betyr at det er store behov for 
oppgraderinger på kort sikt (0-5 år). 
Ved disse tre blokkene (øst, midt og syd) er det store behov for strakstiltak (0-5 år) for de tekniske anleggene, 
mens det i løpet av en tiårsperiode vil være behov for større tiltak på det bygningsmessige. For Midtblokka er 
det derimot behov for strakstiltak på både yttertak og vinduer/ytterdører for å unngå vannlekkasjer og 
skadeutvikling. 
Tilpasningsdyktigheten til byggene er derimot god, både med tanke på å endre planløsning og å bygge om til 
annen bruk. Det som utgjør den største begrensningen når det gjelder ombygging er begrensninger i 
takhøyden og installasjonsplass i vertikale sjakter. («Bygningsmessig kartlegging - Nåsituasjonsanalyse - 
funksjonell egnethet for Helse Fonna HF» datert 30. januar 2012) 
 
Det henvises ellers til rapporten «Bygningsmessig kartlegging - Nåsituasjonsanalyse - funksjonell egnethet for 
Helse Fonna HF» datert 30. januar 2012 for detaljert informasjon. 
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5 METODEBESKRIVELSE 

 
I dette kapittelet beskrives den framskrivings modellen som er anvendt for å få fram et kapasitets- og 
arealbehov for Haugesund sjukehus.  
Kapitlet er disponert således:  

• Oppbygging av modellen 
• Begrepsavklaringer 
• Demografisk framskriving 
• Kvalitativ framskriving 
• Bemanningsframskriving 
• Kapasitetsbehov 
• Arealbehov 

 
Beskrivelsen er inspirert av SINTEF’s Veileder for bruk av «Fremskrivingsmodell for aktivitet i sykehus» 
versjon 5. 
Etterfølgende beskrives modellen i henhold til punktene ovenfor med hovedfokus på somatikk. Prinsippene 
gjelder også for psykisk helsevern. Barne- og ungdomspsykiatri er ikke med i datagrunnlag. 
For detaljer i modellen for både somatikk og psykisk helsevern henvises til Vedlegg 1: Pasientframskriving, 
Vedlegg 2: Bemanningsframskriving og Vedlegg 3: Kapasitets- og arealberegning.   

5.1 Oppbygging av modellen 
Det er stor usikkerhet knyttet dimensjonering av fremtidige helsetjenester og derav følgende behov for 
kapasiteter og areal. Modellens formål er derfor å etablere en strukturert fremgangsmåte til støtte for de valg 
og målsettinger som treffes for det fremtidige sykehus.  
Modellen består av følgende elementer:  

• Datagrunnlag for nåværende pasientaktivitet og bemanning i sykehuset 
• Demografisk utvikling for sjukehusets opptaksområde 
• Kvantitativ framskriving av pasientaktiviteten basert på den demografiske utviklingen 
• Kvalitativ framskrivning av pasientaktiviteten basert på forutsettinger for omstilling, effektivisering og 

andre forhold  
• Kvantitativ og kvalitativ framskrivning av bemanningen 
• Beregning av kapasitetsbehov 
• Beregning av arealbehov 

5.2 Begrepsavklaringer 
Følgende begreper er viktige for bruken av modellen: 

Framskrivings modell I denne sammenhengen er det avgrenset til modell for analyse og beregning 
av fremtidig aktivitet og bemanning i sykehus, på hvilket grunnlag behovet for 
kapasiteter og areal beregnes 

Pasientaktivitet Behandling av pasienter i sykehus avgrenset til avdelingsopphold, 
liggedager, dagopphold og polikliniske konsultasjoner i kliniske avdelinger, 
slik dette er dokumentert i NPR-meldingen.  

Annen aktivitet Aktivitet i observasjonspost, akuttmottak, operasjoner for inneliggende og 
dagpasienter, endoskopiske undersøkelser, billeddiagnostiske undersøkelser 
(henvisninger) 

Bemanning Antall årsverk oppdelt i leger/psykologer, pleiepersonell, øvrig personell samt 
administrativt personell fordelt på funksjonsområder 

Demografisk 
framskriving  

Beregning av pasientaktivitet i sykehus på et gitt år i fremtid på grunnlag av 
registrert pasientaktivitet i basisåret, og SSBs prognose for befolkningens 
størrelse og sammensetning i basisåret og i året for planleggingen, gitt at 
etterspørsel etter sykehustjenester og sykehussektorens tilbud er de samme 
på begge tidspunkter.  
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MMMM alternativ Hvert alternativ beskrives ved fire bokstaver i følgende rekkefølge: 
fruktbarhet, levealder, innenlandsk flytting og innvandring. M = middels, L = 
lav og H = høy. MMMM er SSB`s hovedalternativ. 

Epidemiologi Læren om befolkningens helse, sykdommers forløp, årsak og konsekvens, 
utbredelse og demografi.  

Realvekst En vekst i pasientaktivitet som kommer i tillegg til den demografiske vekst. Er 
en kombinasjon av epidemiologiske forhold samt pasientforventninger, 
trender og medisinsk/teknologisk utvikling i behandlingen. 

Kvantitativ modell Modell for analyse av problemstillinger som lar seg belyse ved kvantitative 
data og generelle, lineære modeller. 

Kvalitativ modell Kunnskapsbasert modell hvor det brukes ulike kunnskapskilder fra forskning 
og praksis. I den kvalitative modellen inngår teknikker og metoder som 
omstilling av inneliggende pasienter til dagbehandling eller innleggelse i 
observasjonspost.  

Kapasitet  Omfatter reell, bygningsmessig kapasitet i sykehus. Defineres som antall 
enheter (rom eller plasser) som brukes til diagnostikk, behandling og pleie av 
pasienter i sykehus. Dette omfatter senger, dagplasser, polikliniske 
konsultasjonsrom, operasjonsrom eller andre enheter og rom hvor behovet 
for rommet er knyttet til en aktivitet. 

Kapasitetsbehov Omfatter beregnet behov for bygningsmessig kapasitet på grunnlag av 
registrert eller fremskrevet aktivitet og et definert krav til utnyttelse av enheter 
og rom (krav til beleggsprosent, åpningstid og produktivitet).  

5.3 Demografisk framskrivning 
Ved en demografisk framskriving gjør man en beregning av hvilken effekt befolkningsutviklingen over et gitt 
antall år kan ha på aktiviteten i sykehus. 

5.3.1 Datagrunnlag 
Datagrunnlag er pasientaktiviteten og befolkningstallet for sykehusets opptaksområde i utgangsåret 2014, og 
det framskrives til 2020 og 2040 hvilket svarer til utviklingsplanen og idéfasen.   
For å ta hensyn til at ulike aldersgrupper utvikler seg forskjellig rent demografisk, men også at det er forskjell i 
de ulike aldersgruppers benyttelse av sykehuset, arbeides det med en aldersinndeling for både 
pasientaktivitet og befolkningsutvikling etter følgende aldersgrupper:  

• Aldersgruppen 0 – 17 år inklusive 
• Aldersgruppen 18 - 44 år inklusive  
• Aldersgruppen 45 - 66 år inklusive  
• Aldersgruppen 67 - 79 år inklusive  
• Aldersgruppen 80 år og derover 

Befolkningsutvikling 

Opptaksområdet er kommunene i Helse Fonna for de spesialiteter hvor Haugesund sjukehus dekker hele 
Helse Fonna og ellers de kommuner som er opptaksområde til Haugesund sjukehus.  
Kommunefordelingen er følgende:  

• Helse Fonna: Haugesund, Suldal, Sauda, Bokn, Tysvær, Karmøy, Utsira, Vindafjord, Etne, Sveio, 
Stord, Bømlo, Kvinnherad, Fitjar, Tysnes, Ullensvang, Odda, Jondal, Eidfjord 

• Haugesund sjukehus: Haugesund, Suldal, Sauda, Bokn, Tysvær, Karmøy, Utsira, Vindafjord, Etne og 
Sveio 

 
Data for befolkningsutviklingen kommer fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) og er fra mellomalternativet MMMM.  
Det henvises til vedlegg 1.  
 
Av Haugesund sjukehus’ plan for somatikk framgår at noen spesialiteter dekker hele Helse Fonna, og som 
derfor skal fremskrives demografisk i forhold til utviklingen i Helse Fonnas opptaksområde. Resten følger 
Haugesund sitt opptaksområde. Se nærmere i vedlegg 1.  
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Pasientaktivitet 

Data for pasientaktiviteten i 2014 er innhentet av sykehusets økonomifunksjon ved seniorcontroller/konsulent 
basert på sjukehuset informasjonssystem DIPS. DIPS innberetter til NPR, således at data svarer til NPR data.  
Alle inneliggende barn og unge i alderen 0-17 år inklusive skal innlegges i barneavdeling. Dette gjelder dog 
ikke unge innlagte i gynekologi/føde. Alle inneliggende barn registret under andre avdelinger er overført til 
avdeling for barn.  
Geriatriske pasienter er i en del tilfeller registret som avdelingsopphold i andre avdelinger. Det er derfor 
innhentet data for geriatriske postopphold, og disse pasientene inkl. liggedagene er overført til geriatri.  
 
Dessuten er det innhentet data for aktivitet i observasjonspost 2014:  

• Antall innleggelser og liggedager i observasjonspost 
• Antall utskrivninger fra observasjon 

Disse data er ikke aldersfordelt.  

5.3.2 Fremgangsmåte 
Utgangsåret for framskrivingen er 2014 og hver aldersgruppe fremskrives kvantitativt i henhold til den 
demografiske utviklingen til 2020 og 2040.  
 
Aktiviteten i observasjonspost 2014 framskrives demografisk til 2020 og 2040 med den gjennomsnittlige 
utvikling i antall opphold, da disse data ikke er aldersfordelt.   
 
Detaljer er beskrevet i vedlegg 1, hvor også alle tabeller er vist.  

5.4 Kvali tativ framskriving 
Med den kvalitative framskriving tas hensyn til parameter som effektiviserer pasientbehandlingen i form av 
omstilling og effektivisering samt ved å ta hensyn tal andre faktorer som økt samarbeid med 
primærhelsetjenesten, endring i pasientstatus og egendekning for medikamentell kreftbehandling samt flytting 
av akutt kirurgisk poliklinikk til akuttmottak. 

5.4.1 Datagrunnlag 
Datagrunnlaget er innhentet av økonomifunksjonen ved seniorcontroller/konsulent ved Haugesund sjukehus. 
Datagrunnlaget er hentet fra DIPS.  

• Elektive innleggelser mellom 0 dager liggetid og opp til 2,9 dager med henblikk på omstilling fra 
inneliggende behandling til dagbehandling 

o Oppdelt i aldersgrupper og fordelt på spesialiteter 
• Akutte innleggelser mellom 0 dager liggetid og opp til 2,9 dager med henblikk på omstilling fra 

innleggelse i seng til observasjon 
o Oppdelt i aldersgrupper og fordelt på spesialiteter 

• Antall liggedager for utskrivningsklare pasienter 
 
De elektive korttidsinnleggelser benyttes til omstilling fra inneliggende behandling til dag/poliklinisk behandling 
og de akutte korttidsinnleggelser til omstilling til observasjon.  
Normalt benyttes data for elektive og akutte korttidsinnleggelser opp til og med 2 døgn. Det viste seg ikke 
mulig å skille ved 2 døgn, idet innleggelser opp til og med 2,9 døgn var inkludert.   
 
Dessuten er det innhentet data for medikamentell kreftbehandling, som flyttes fra poliklinikk til dagbehandling 
og akutt kirurgisk poliklinikk, som flyttes til akuttmottak.  

5.4.2 Omstilling 
Datagrunnlaget fremskrives demografisk til 2020 og 2040 som øvrig pasientaktivitet og deretter benyttes de 
fremskrevne data som grunnlag for omstilling:  

• Omstilling til dagbehandling 
o 75 % av elektive innleggelser opp til og med 1 døgn 
o 40 % av elektive innleggelser mellom 1 døgn og 2,9 døgn 
o Omstillede pasienter får også 1 poliklinisk besøk 
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o Fødepasienter omstilles ikke 
• Omstilling til observasjon 

o 75 % av akutte innleggelser opp til og med 1 døgn 
o 40 % av akutte innleggelser mellom 1 døgn og 2,9 døgn 
o Fødepasienter omstilles ikke 
o 60 % av de omstillede pasienter utskrives fra observasjon i 2020 
o 70 % av de omstillede pasienter utskrives fra observasjon i 2040 

• Det spares 1 liggedag for alle omstillede pasienter 
Omstillingsprosenten er redusert fra 75 % til 40 % for pasienter mellom 1 og 2,9 dagers liggetid, for å ta høyde 
for at datagrunnlaget inkluderer pasienter mellom 2 og 2,9 dagers liggetid.  
 
Omstillingsprosentene er erfaringsbaserte fra andre sykehusprosjekter, blant annet fra konseptfasen i 
Stavanger universitetssykehus og utviklingsplan for Nordmøre og Romsdal.   

5.4.3 Effektivisering 
Etter omstilling og korreksjon for andre forhold, herunder samhandling, foretas en generell reduksjon i antall 
liggedager, som uttrykk for en mer effektiv pasientbehandling:  

• Reduksjon med 7 % av liggedager i normal seng per 2020 
• Reduksjon med 16 % av liggedager i normal seng per 2040 

5.4.4 Andre forutsettinger 
Andre forutsettinger er:  

• Økt egendekning for medikamentell kreftbehandling  
• Overførsel av akutt kirurgisk poliklinikk til akuttmottak 
• Overførsel av alle liggedager for utskrivningsklare pasienter til primærhelsetjenesten 
• Innregnet en vis effekt av økt samhandling med primærhelsetjenesten 

 
Det er innhentet data for medikamentell kreftbehandling utført poliklinisk, og disse pasientene er overført fra 
poliklinikk til dagbehandling, da de har behov for en dagplass. Dessuten er det innhentet data for egendekning 
som i dag er knapp 70 %. Egendekningen er økt til 80 %.  
Akutt kirurgisk poliklinikk inngår i de polikliniske aktivitetsdata, men denne forutsettes overført til akuttmottak.  
Det er innhentet data for liggedager for utskrivningsklare pasienter og disse forutsettes å kunne overføres til 
primærhelsetjenesten.  
 
Det er innkalkulert en effekt av samhandling med primærhelsetjenesten. Kommunene i Helse Fonna skal 
opprette plasser for øyeblikkelig hjelp døgntilbud (ØHD) som til sammen vil utgjøre 24 senger. Etableringene 
vil utgjøre ca. 10% av alle sengene i foretaket, og 16 av de kommunale sengene skal avlaste Haugesund 
sjukehus. Med ca. 230 forbrukte senger i 2014 svarer dette til 7 % av sengene. Det forutsettes følgende:  

• 2020: det reduseres med 7 % av pasientopphold og tilhørende liggedager fordelt med 2,5 % på 
normale senger og 4,5 % på observasjonssenger 

• 2040: det reduseres med 7 % av pasientopphold med tilhørende liggedager for normale senger 
Resultatet av den kvalitative framskrivingen er den endelige framskriving, og resultatet herav for somatikk og 
psykisk helsevern er vist i vedlegg 1.  

5.5 Bemanningsframskriving 
Bemanningen skal som pasientaktivitetene framskrives til 2020 og 2040 for å få et grunnlag for 
dimensjonering av kapasitetsbehov til de personalrelaterte funksjonene. For nærmere detaljer i så vel 
datagrunnlag som framskriving henvises til Vedlegg 2: Bemanningsframskriving.   

5.5.1 Datagrunnlag 
Datagrunnlaget er innhentet av økonomifunksjonens controller og omfatter antall årsverk for de enkelte 
funksjonsområder i sjukehuset oppdelt på  

• Leger og psykologer 
• Pleiepersonell 
• Øvrig personell 
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• Administrativt personell 
 
Disse data er innhentet for alle kliniske avdelinger innen somatikk og psykisk helsevern samt medisinske 
servicefunksjoner, sentraladministrative funksjoner og intern service funksjoner.  

5.5.2 Fremgangsmåte 
Bemanningen I 2014 danner utgangspunkt for framskrivingen til 2020 og 2040. Denne gjennomføres således:  

• Kvantitativ framskrivning. Bemanningen framskrives på grunnlag av den framtidige pasientaktiviteten i 
2020 og 2040 

• Kvalitativ framskriving: Deretter innregnes en effektivisering for stort sett alle funksjonsområder:  
o 2 % effektivisering i 2020 
o 10 % effektivisering i 2040 

 
Den kvantitative framskrivning for de kliniske avdelinger baseres på en sammenvekting av de ulike 
pasientkategorier, for å ta hensyn til endringer i sammensettingen. Sammenvektingen søker å ta høyde for 
ressursforbruket for de ulike pasientkategorier, men skal betraktes som en tilnærmet fremgangsmåte.  
 
Vektingen foretas på følgende måte:  

• Somatikk:  
o Vektede opphold: antall avdelingsopphold + dagopphold/3 + observasjonsopphold/3 + 

polikliniske besøk/12 
o Vektede liggedager: antall liggedager + dagopphold x 2 + polikliniske besøk/2  

• Psykisk helsevern: Vektede liggedager = antall liggedager + polikliniske besøk/2 
 
På grunnlag av de vektede aktiviteter beregnes nøkkeltall, som et uttrykk for aktiviteten per årsverk:   

• Somatikk:  
o Vektede opphold per leger/psykolog 
o Vektede liggedager per pleie og øvrig personell 
o Vektede liggedager per administrativt personell 

• Psykisk helsevern 
o Vektede liggedager per årsverk 

 
For somatikk beregnes nøkkeltall for de kliniske avdelinger, idet kirurgiske fag og medisinske fag er beregnet 
som en samlet gruppe, da personalet ikke er spesifisert på alle spesialiteter. For psykisk helsevern beregnes 
nøkkeltall for hver funksjon.   
 
Ved den kvantitative framskriving for de kliniske avdelinger innen somatikk og psykisk helsevern fastholdes 
2014 nøkkeltallene, og antall årsverk for 2020 og 2040 beregnes på grunnlag av de vektede aktiviteter i 2020 
og 2040. Deretter foretas den kvalitative framskriving, hvor det innregnes en effektiviseringsgevinst.  
 
Se nærmere i vedlegg 2 for detaljer og resultatet av bemanningsframskrivingen.  

5.6 Kapasitetsbehov 
Pasientaktiviteten og bemanningen i 2020 og 2040 danner grunnlag for beregning av behovet for kapasiteter 
som for eksempel senger, polikliniske rom, operasjonsstuer. Også utnyttelsesgrader er av betydning for 
kapasiteten, da disse fastlegger hvor effektivt kapasitetene skal utnyttes i sjukehusets daglige drift.  
For detaljer i kapasitetsberegningen henvises til vedlegg 3: Kapasitets- og arealberegning  

5.6.1 Datagrunnlag 
Datagrunnlaget er den framskrevne aktivitet til 2020 og 2040, for eksempel  

• Antall liggedager i normal seng 
• Antall ankomster til akuttmottak 
• Antall liggedager i observasjonsseng  
• Antall operasjoner 
• Antall polikliniske besøk 
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• Antall billeddiagnostiske prosedyrer 
I etterfølgende avsnitt anføres det spesifikke datagrunnlag for de enkelte funksjonsområder. For konkrete data 
henvises til vedlegg 3  

5.6.2 Utnyttelsesgrader 
Utnyttelsesgradene fastlegger hvor effektiv kapasitetene i sykehuset skal utnyttes i den daglige drift.  
For senger tas utgangspunkt i 85 %, hvilket svarer til at sengene er belagt 310 av året 365 dager. 
Helsetilsynet ga i 2001 anbefalinger i tråd med 85 % belegg. For senger til barn anvendes en belegg prosent 
på 70 % for å ta hensyn et lavere belegg på grunn av små enheter og sesongvariasjoner. For 
observasjonssenger regnes med 80 % for å ta hensyn til variasjoner i akuttankomster.  
 
For undersøkelses- og behandlingsfunksjonene poliklinikk, billeddiagnostikk og operasjon omfatter 
utnyttelsesgradene: 

• Antall dager/år og antall effektive timer/dag 
• Antall minutter per undersøkelse/behandling 

 
Antall dager per år er fastsatt 230, og antall timer per dag er 8. Dette er effektiv drift per dag, dvs. pasienttid i 
rommene, hvilket betyr at åpningstiden kan være 1-2 timer lengere.  
Antall minutter per undersøkelse/behandling svarer til pasientens tid i rommet, og er fastsatt på grunnlag av 
erfaringsdata fra andre prosjekter.  
 
Det henvises til vedlegg 3 for detaljer.  

5.6.3 Kapasitetsberegning normale senger 
Normale senger beregnes på grunnlag av antall liggedager i normale senger og med 70 % belegg for 
barnesenger og 85 % belegg for øvrige senger. Det anvendes følgende formel:   

• Antall senger = Antall liggedager/365 dager/belegg % 
For hver spesialitet foretas en avrunding til et helt antall senger etter normale avrundings prinsipper. Se 
nærmere i vedlegg 3 for antall senger per spesialitet.  
 
Antall normale senger inkluderer isolater som er satt til å utgjøre 10 % av sengene4. Også intermediære 
senger er inkludert i antall normale senger. Antall intermediære senger beregnes på grunnlag av Wales 
modellen, se avsnitt herunder vedr. Kapasitetsberegning intensiv og tung overvåking (intermediær). 
5.6.4 Kapasitetsberegning akuttmottak og observasjonssenger 
Kapasiteten akuttmottak vedrører antall undersøkelses-/behandlingsrom som er basert på antall akutte 
pasientankomster per år samt antall akutte polikliniske besøk i skadepoliklinikk.  
2014 data framskrives til 2020 og 2040 basert på den gjennomsnittlige utviklingen i antall pasientopphold, 
hvoretter kapasitetsberegningen tar utgangspunkt i aktiviteten i 2020 og 2040 med følgende forutsettinger:  

• Antall pasienter per time baseres på 365 dager per år og 24 timer per dag 
• 70 % av pasientene kommer i perioden kl. 8 – 18, og denne perioden er dimensjonerende 
• Gjennomsnittlig undersøkelses-/behandlingstid:  

o 2 timer per akutt innleggelse 
o 1,5 timer per besøk i skadepoliklinikk 

• 90 % utnyttelse av rommene 
 
Antall observasjonssenger er basert på antall liggedager i observasjon og 80 % belegg, og antall senger 
beregnes på samme måten som normale senger og avrundes til et helt antall senger.  
 
For nærmere detaljer se vedlegg 3. 

                                                      
 
4 Smittevernplan Helse Vest RHF 2012 – 2015 
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5.6.5 Kapasitetsberegning intensiv og tung overvåking (intermediær) 
Kapasitetsberegning av behovet for intensiv senger og intermediære senger er basert på Wales modellen5. 
Wales-modellen er en metode brukt i flere norske sykehusprosjekter. Denne modell fremsetter en modell for 
beregning av antall intensiv og intermediære senger for et opptaksområde.  
 
I Helse Fonnas opptaksområde er det tre sjukehusenheter og det benyttes da følgende relasjon:  

• 3 enheter til en befolkning på 500.000 krever 48 intensiv senger og 81 intermediære senger for å 
dekke variasjon i behovet 95 % av tiden.  

• Intensivfunksjonen ved Haugesund sjukehus vil i praksis dekke noe mer enn det rene opptaksområde 
for sjukehuset. Dette er det tatt høyde for i tallene.  

 
Helse Fonnas befolkningsunderlag er ca. 189.000 i 2020 og ca. 218.000 i 2040, og for Haugesund sjukehus 
ca. 124.000 i 2020 og ca. 145.000 i 2040.   
 
På grunnlag av befolkningsunderlaget til Haugesund sjukehus beregnes behovet for intensive og 
intermediære senger i Haugesund sjukehus. Antall senger avrundes til hele antall senger.  
De intermediære senger er inkludert i de normale senger, hvorimot intensiv senger kommer i tillegg.  
Se vedlegg 3 for detaljer.   

5.6.6 Kapasitetsberegning operasjon, postoperativ overvåking og dagkirurgiske dagplasser 
Kapasitetsberegning av behovet for operasjonsstuer til inneliggende pasienter og dagkirurgi er basert på en 
beregning av antall operasjoner i 2020 og 2040.  
 
Antall operasjoner for inneliggende pasienter er beregnet på grunnlag av antall avdelingsopphold inkl. 
utskrevne fra observasjonsposten samt operasjonsfrekvensen for 2014. Dimensjoneringen av antall 
operasjonsstuer er dessuten basert på følgende forutsettinger:   

• Utnyttelsesgrad 230 dager per år og 8 timer per dag 
• 80 % av operasjonene foregår i dagtiden 
• Operasjonstider som anført i vedlegg 3. 
  

På bakgrunn av dette er det beregnet et behov for operasjonsstuer, som opp rundes til nærmeste hele antall 
operasjonsstuer for de fleste fagområdene. Dessuten foretas tillegg på 1 operasjonsstue til føde med henblikk 
på sectio samt 1 hybridstue. Disse to ekstra stuene skal også dekke behovet for en smittestue. Det henvises 
til vedlegg for nærmere detaljer.  
 
For dagkirurgi er det foretatt en demografisk framskrivning av den nåværende aktivitet samt innregnet tillegg 
for de overførte til dagbehandling innen de kirurgiske fagområdene. Dessuten er det foretatt følgende 
forutsettinger:  

• Utnyttelsesgrad 230 dager per år og 8 timer per dag 
• Operasjonstider som anført i vedlegg 3 

På bakgrunn av dette er det beregnet et behov for operasjonsstuer, som er opp rundet til nærmeste hele 
antall operasjonsstuer for de største fagområdene. Se vedlegg 3 for nærmere detaljer.  
 
Behovet for plasser til oppvåking baseres antall operasjoner samt oppholdstiden i oppvåking. For 
inneliggende pasienter er det forutsatt 6 timers opphold i gjennomsnitt og for dagkirurgiske 2 timer. Dessuten 
er det forutsatt 8 timers effektiv drift av oppvåking per dag.  
 
For dagkirurgi er det dessuten adgang til de kirurgiske dagplasser. Dagplasser til dagkirurgi er basert på antall 
dagbesøk innen de kirurgiske fagområder. Antall besøk er beregnet som en del av pasientframskrivningen, og 
antall plasser er basert på 230 dager/år og 2 pasienter per plass per dag.  
Se nærmere detaljer i vedlegg 3.  

                                                      
 
5 The Lancet 19.02.2000: Population requirement for adult critical-care beds: a prospective quantitative and qualitative study 
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5.6.7 Kapasitetsberegning poliklinikker, spesialrom og dagplasser 
Kapasitetsbehovet for poliklinikker og dagplasser er basert på den fremskrevne pasientaktivitet for polikliniske 
besøk og dagbesøk, se vedlegg 1. Dagbesøk er ekskl. dagbesøk i de kirurgiske fagområdene, da disse er 
behandlet ovenfor under avsnitt vedrørende «kapasitetsberegning operasjon, postoperativ overvåking og 
dagkirurgiske dagplasser».  
Antall polikliniske standardrom dimensjoneres på grunnlag av antall polikliniske besøk innen hver spesialitet 
samt utnyttelsesgradene antall dager per år og antall timer per dag, samt en gjennomsnittlig undersøkelsestid. 
På dette grunnlag beregnes et behov for rom som runnes opp til det nærmeste hele antall.  
Antall dagplasser dimensjoneres på grunnlag av antall dagbesøk innen hver spesialitet, samt 230 dager per 
år. Det forutsettes 2 dagbesøk per plass per dag, unntak medikamentell kreftbehandling, hvor det forutsettes 
1,5 pasient per plass per dag. Det rundes opp til et helt antall plasser.  
 
Spesialrom inkluderer blant annet endoskopirom, rom til høresentral og nevrofysiologi. Antall spesialrom er 
anslått å utgjøre 70 % av standardrom, hvilket er et erfaringstall fra andre prosjekter. Antall endoskopirom 
beregnes på grunnlag av en framskrevet aktivitet. Fordelingen av øvrige spesialrom på spesialiteter er 
skjønnsmessig og skal etterprøves i programmeringen. Det henvises til vedlegg 3 for nærmere detaljer.  

5.6.8 Kapasitetsberegning bildediagnostikk 
Det er innhentet data for den billeddiagnostiske aktivitet i 2014 på Haugesund sjukehus i form av antall 
henvisninger. Aktiviteten i 2014 framskrives til 2020 og 2040 som følger:  

• Billeddiagnostikks aktivitet for inneliggende pasienter framskrives med utviklingen i inneliggende 
pasienter og observasjonspasienter 

• Billeddiagnostikks aktivitet for sjukehusets polikliniske og dagpasienter framskrives med utviklingen i 
polikliniske og dagpasienter 

• Billeddiagnostikks aktivitet for ekstern poliklinikk og for HSR (Revmatismesjukehuset) framskrives 
med befolkningsutviklingen 

Dessuten foretas en justering i den prosentvise fordeling på undersøkelsestyper: en reduksjon av 
konvensjonell røntgenundersøkelser og en øking av de øvrige undersøkelsesmetoder.  
På dette grunnlag fås en framskrevet aktivitet til 2020 og 2040, og dimensjoneringen av antall 
billeddiagnostiske laboratorier baseres på:  

• 80 % av aktiviteten utføres i dagtiden 
• Utnyttelsesgrader og gjennomsnittlige undersøkelsestider 
• De beregnede antall rom rundes opp til hele antall rom 

Se nærmere i vedlegg 3.  

5.7 Arealbehov 
I dette avsnittet beskrives hvorledes man kommer fram til et arealbehov for Haugesund sjukehus. I øvrig 
henvises til vedlegg 3, hvor det er en detaljert gjennomgang av arealberegningen og arealvurderingene.  

5.7.1 Datagrunnlag 
Datagrunnlag er de beregnede kapasiteter jf. vedlegg 3.  

5.7.2 Arealstandarder 
Arealstandardene fastlegger nettoarealet per kapasitet inklusive støtterom til personal, logistikk, oppholds- og 
ventearealer, resepsjon m.m. Kontorfunksjoner er ikke inneholdt i funksjonsarealstandarden, da 
kontorarbeidsplasser og møteroms plasser har egne arealstandarder.  
Det henvises til vedlegg 3, hvor det er en nærmere beskrivelse av de anvendte arealstandarder.  

5.7.3 Fremgangsmåte 
På grunnlag av det beregnede kapasitetsbehov estimeres et arealbehov idet det til hver kapasitetstype 
knyttes en arealstandard. dvs. et nettoareal knyttet til den pågjeldende kapasiteten. For de funksjonsområder 
som ikke umiddelbart kan kapasitets beregnes, for eksempel servicearealer, er det anvendt erfaringsdata fra 
andre prosjekter kombinert med en vurdering og evt. oppskalering av dagens areal.  
Det henvises til vedlegg 3, hvor det er en detaljert gjennomgang av arealvurderingene for hvert 
funksjonsområde.  
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6 AKTIVITETS- OG KAPASITETSANALYSE 

6.1 Tidligere akt ivitetsanalyser 

6.1.1 Utviklingsplan Helse Fonna HF og Idéfaserapport Haugesund sjukehus  
Tidlige aktivitetsanalyser kommer fra utviklingsplanen «Helse Fonna HF Arealplan og mulighetsstudie» av 
mars 2012. Utviklingsplanen for Helse Fonna HF er et styrende dokument for den bygningsmessige 
utviklingen av 4 sykehus og 4 distriktpsykiatriske sentre.  
 
Planen inneholder en analyse av aktiviteter samt kapasitets- og arealbehov for sykehusene i Helse Fonna, 
samt et mulighetsstudie av den bygningsmessige utvikling. Planens opprinnelige tidshorisont var 2020 hvilket 
senere ble supplert med 2040. Resultatet av utviklingsplanen var blant annet at det skulle skje nybygg i 
Haugesund dels fordi sjukehuset hadde behov for mer areal, dels fordi en del av de nåværende bygg er i 
dårlig stand.  
 
I forbindelse med utviklingsplanen ble det foretatt pasientframskriving samt kapasitets- og arealberegning 
basert på data fra 2010 som blev framskrevet til 2020 og 2040 for Haugesund sjukehus.  
 
Utviklingsplanen ble etterfulgt av en idéfase for Haugesund sjukehus «Idéfaserapport Haugesund sjukehus» 
av 14.11.2014, hvor data fra utviklingsplanen ble gjenanvendt.  

6.1.2 Tidligere data for 2020 og 2040 
I dette avsnitt oppsummeres de vesentligste resultater for pasientfremskriving samt kapasitets- og 
arealberegning fra Utviklingsplanen.   

Befolkningsutvikling 2020 og 2020 

Befolkningsutviklingen for opptaksområdet til Haugesund sjukehus er følgende:  
 
Tabell 13 Befolkningsutvikling Haugesund opptaksområde jf. utviklingsplan 

 

Pasientframskriving somatikk 2020 og 2040 

Resultatet av pasientframskrivingen for Haugesund sjukehus 2020 og 2040 er følgende:  
 

2010 2020 Endring i % 2040 Endring i %
0-17 27.050 30.026 11,0% 33.395 23,5%
18-44 39.886 45.055 13,0% 47.304 18,6%
45-66 29.242 33.878 15,9% 37.677 28,8%
67-79 9.115 13.251 45,4% 18.024 97,7%
80+ 4.979 5.237 5,2% 10.569 112,3%
Sum 110.272 127.447 15,6% 146.969 33,3%

Alder Haugesund sykehus *)

*) Gjelder kommunerne: Haugesund, Suldal, Sauda, Bokn, Tysvær, Karmøy, Utsira, 
Vindafjord, Etne og Sveio
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Tabell 14 Endelig pasientframskrvining 2020 og 2040 jf. utviklingsplan 

 
Under tabellen er vist utviklingen i % fra 2010.  

Pasientframskriving psykisk helsevern 2020 og 2040 

For psykisk helsevern ble det i utviklingsplanen tatt utgangspunkt i aktivitetsdata fra 2011 og foretatt en 
demografisk framskriving til 2020 og 2040:  
    
Tabell 15 Demografisk framskrivning psykisk helsevern 2020 og 2040 jf. utviklingsplan 

 
 
Denne aktivitet ble anvendt som pasientgrunnlag i psykisk helsevern.  

Bemanning 2020 og 2040 

For somatikk resulterte bemanningsframskrivingen i følgende:  
Tabell 16 Bemanningsframskrivning Haugesund somatikk 2020 og 2040 jf. utviklingsplan 

  
 
For psykisk helsevern resulterte bemanningsframskrivingen i:  
  
Tabell 17 Bemanningsframskrivning Haugesund psykisk helsevern 2020 og 2040 jf. utviklingsplan 

 
 

Kapasitets- og arealberegning 2020 og 2040 

Resultatet av kapasitets- og arealberegningen for 2020 og 2040 i utviklingsplanen og idéfasen er oppsummert 
i tabeller herunder for så vidt angår sengekapasitet samt netto- og bruttoareal. For somatikken fås følgende:  
 

Speciale
Avdelings-
opphold

Ligge-
dager

Gjenn. 
Liggetid

Obs 
pasienter

Dag-
besøk

Poliklinikk 
besøk

Avdelings-
opphold

Ligge-
dager

Gjenn. 
Liggetid

Obs 
pasienter

Dag-
besøk

Poliklinikk 
besøk

Avdelings-
opphold

Ligge-
dager

Gjenn. 
Liggetid

Obs 
pasienter

Dag-
besøk

Poliklinikk 
besøk

Kirurgi 314 1 239 3,9 99 21 534 341 1 150 3,4 154 27 213 436 1 536 3,5 185 33 129
Urologi 800 3 246 4,1 70 310 793 2 997 3,8 284 396 1 131 4 257 3,8 343 530
Ortopedi 1 578 8 730 5,5 256 206 1 795 8 338 4,6 419 254 2 515 11 953 4,8 499 288
Kar/thorax kirurgi 306 1 734 5,7 16 26 297 1 643 5,5 107 33 431 2 312 5,4 129 41
Gastrokirurgi 1 835 9 284 5,1 235 990 2 014 8 770 4,4 478 1 222 2 669 11 969 4,5 571 1 358
ØNH 311 928 3,0 30 9 209 278 764 2,8 121 10 672 350 1 002 2,9 142 12 506
Øye 72 290 4,0 5 11 459 62 251 4,0 27 13 654 85 330 3,9 33 18 060
Medisin 1 6 6,0 1 5 501 1 6 4,8 2 7 196 1 6 4,8 2 8 676
Nefrologi 30 136 4,5 3 629 820 27 128 4,8 4 814 1 089 40 174 4,4 6 785 1 359
Kardiologi 2 175 7 586 3,5 362 5 297 2 270 7 167 3,2 639 7 028 3 130 10 154 3,2 778 9 192
Onkologi 0 4 253 5 812 0 0 0,0 0 7 415
Lungemedisin 2 046 10 980 5,4 276 93 2 190 10 318 4,7 569 121 3 128 14 602 4,7 687 154
Hematologi/endokrinolo 1 205 6 416 5,3 246 50 1 318 6 166 4,7 373 63 1 829 8 436 4,6 458 74
Geriatri 362 3 276 9,0 4 2 403 2 936 7,3 24 3 712 5 219 7,3 30 4
Revmatologi 11 12 0 0 0,0 24 0
Rehabilitering 0 0 0,0 0 0
Nevrologi 1 049 5 900 5,6 350 4 750 1 099 5 559 5,1 580 6 599 1 465 7 534 5,1 648 7 776
Gynekologi 488 1 508 3,1 111 12 697 453 1 285 2,8 253 15 107 503 1 457 2,9 284 16 307
Føde 1 697 5 557 3,3 79 2 278 1 914 4 949 2,6 96 2 689 2 010 5 190 2,6 101 2 824
Pediatri 1 632 4 207 2,6 370 5 701 1 408 3 442 2,4 681 6 695 1 548 3 811 2,5 767 7 436
Barnekirugi 42 170 4,0 33 26 45 149 3,3 41 31 50 165 3,3 45 34
Nyfødtmedisin 392 3 526 9,0 8 121 422 2 912 6,9 17 140 469 3 229 6,9 19 156
Total 16 335 74 719 4,6 2 230 6 191 85 323 17 128 68 928 4,0 3 501 9 692 106 017 22 502 93 336 4,1 4 037 12 530 127 319
Endring fra 2010 4,86% -7,75% -12,02% 57,00% 56,54% 24,25% 37,76% 24,92% -9,32% 81,04% 102,40% 49,22%

20402010 2020

Opphold Liggedager Poliklinikk Opphold Liggedager Poliklinikk Opphold Liggedager Poliklinikk
Spes beh 627 5.683 4.312 718 6.508 4.938 774 7.016 5.324
Alderspsyk 100 1.991 1.081 132 2.620 1.423 194 3.868 2.101
I alt 727 7.673 5.393 849 9.128 6.361 968 10.885 7.425

Psykiatri 
Haugesund

2011 2020 2040

Leger Øvrig Total Leger Øvrig Total Leger Øvrig Total
Bemanning årsverk 182 1.027 1.209 189 1.021 1.211 241 1.309 1.550

Haugesund somatikk 2010 2020 2040

Haugesund psykiatri 2011 2020 2040

Bemanning årsverk 151 177 207



 
 

   

   
          s. 44/120 

 

Tabell 18 Arealbehov Haugesund somatikk 2020 og 2040 jf. utviklingsplan 

 
  
 
Og for psykisk helsevern fås følgende for 2020 og 2040:  
Tabell 19 Arealbehov Haugesund psykisk helsevern 2020 og 2040 jf. utviklingsplan 

 
 

6.2 Analyse av grunnlaget for dagens aktivitet og kapasitet 
I dette avsnittet ses på utviklingen i aktivitet og kapasitet siden 2010 som lå til grunn for utviklingsplanen og 
2014, som er lagt til grunn for aktivitets- og kapasitetsvurderingen i HFP.  
 
Utviklingen i pasientaktivitet (avdelingsopphold, liggedager, dagbehandling og poliklinikk) samt årsverk og 
normale senger fra 2010 til 2014 er vist herunder:  
 
Tabell 20 Aktivitetsutvikling Haugesund somatikk 2010 – 2014 

 
 
Det ses en betydelig øking i pasientomsetting dvs. avdelingsopphold, dagbehandling og poliklinisk aktivitet, 
samtidig med en reduksjon av liggedager i normal seng. Dette er uttrykk for en mer effektiv 
pasientbehandling. Det ses også en mindre øking i personal som skal ses i sammenheng med den økte 
pasientaktivitet. Antall normale senger (normerte er redusert i perioden). 
 
Befolkningsutviklingen i perioden er vist herunder:  
 

Haugesund sjukehus somatikk 
Utviklingsplan/Idéfase

Senger 
2020

Arealbehov 
netto 2020

Senger 
2040

Arealbehov 
netto 2040

Akuttmottak/observasjonspost/prehospitale tjenester 12 1.581 14 1.796
Somatikk, poliklinikker/dagavdeling 4005 4.643
Somatikk, døgnbehandling 227 9261 306 11.627
Medisinsk service 4.595 5.211
Intern service og administrasjon 12.635 15.095
I alt 239 32.076 320 38.371
Bruttoareal (brutto/netto faktor 2,0) 64.153 76.742
Senger: Observasjonssenger med 80 % belegg. Normale senger med 70 % belegg for barn og 85 % for øvrige

Haugesund sjukehus psykiatri 
Utviklingsplan/Idéfase

Senger 
2020

Arealbehov 
netto 2020

Senger 
2040

Arealbehov 
netto 2040

Behandling 29 1.677 35 1.925
Kontorfunksjoner 666 763
Service 792 818
I alt 29 3.135 35 3.506
Bruttoareal (brutto/netto faktor 1,8) 5.643 6.311
Senger: Normale senger med 90 % belegg

Haugesund, 
somatikk

Avd 
opphold

Liggedager Gjns 
liggetid

Dagbeh Poliklinikk Årsverk Normale 
senger

2010 16.335 74.719 4,6 6.191 85.323 1.264 230
2014 19.625 70.767 3,6 8.620 117.990 1.406 214
Endring i % 20% -5% -21% 39% 38% 11,3% -7,0%
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Tabell 21 Befolkningsutvikling Haugesund opptaksområde 2010 – 2014  

  
 
Det ses en befolkningsøkning især for de eldre aldersgrupper som trekker pasientaktiviteten opp.  
 
Relateres aktivitetstall og senger til befolkningstallet (aktivitet per 1000 innbyggere) fås en grov vurdering av 
utvikling i forbruksmønster:  
 
Tabell 22 Forbruksrater Haugesund somatikk 2010 – 2014 pr 1000 innbyggere 

   
 
Dette er en grov vurdering da det ikke tas hensyn til aldersgruppe og sykdomsmønster, men viser en relativ 
øking i opphold, dagbehandling, poliklinikk og operasjoner og et fall for liggedager og senger.  
 
De høyere aktivitetstall for 2014 er lagt til grunn for framskrivingen i HFP, men det er samtidig forutsatt videre 
omstilling til både dagbehandling og observasjonspost samt effektivisering.  

6.3 Framskriving av aktivitet (demografisk, omstil l ing, endringer) 
Det henvises til vedlegg 1, hvor det er en detaljert gjennomgang av framskrivingen av pasientaktiviteten fra 
2014 til 2020 og 2040, herunder befolkningsutvikling, omstilling og effektivisering samt andre forhold som 
påvirker aktivitetsutviklingen:  
Det er forutsatt omstilling til dagbehandling og observasjon i et omfang som er på nivå med andre sykehus, 
samt en betydelig effektivisering av liggedagene på 16 %.  
Derutover er det tatt hensyn til en rekke andre forhold:  

• Det er forutsatt en øking av egendekning for medikamentell kreftbehandling fra 70 % til 80 % 
• Det er forutsatt effektivisering som følge av forbedret samhandling med primærhelsetjenesten, idet 

det er redusert med opp til 7 % av pasientopphold og liggedager 
• Det er forutsatt at utskrivningsklare pasienter kan overføres til primærhelsetjenesten og liggedager 

knyttet dertil er trukket ut 
 
Det er ikke tatt hensyn til andre forhold som kunne øke det framtidige aktivitetsnivå. For eksempel er det ikke 
innregnet realveksttillegg som følge av epidemiologisk utvikling for f.eks. kreftsykdommer og dialyse eller tatt 
hensyn til økt pasientforventninger som følge av generell velferdsutvikling eller endret BNP nivå, som kunne 
tenkes å ha innflytelse på aktivitetsutviklingen.  

6.4 Oppsummering av aktivitets- og kapasitetsendringer 
I dette avsnitt vises framskrevne aktivitet og kapasitet i form av senger sammenlignet med forholdene i 2014.  

6.4.1 Somatikk 
For somatikk kan den framskrevne utvikling til 2020 og 2040 sammenholdt med dagens aktivitet i 2014 
oppsummeres i følgende tabell. 
 

Befolkning 2010 2014 Endring

0-17 27.050 27.788 2,7%
18-44 39.886 42.125 5,6%
45-66 29.242 31.126 6,4%
67-79 9.115 10.483 15,0%
80+ 4.979 4.985 0,1%
Total 110.272 116.507 5,7%
0-66 96.178 101.039 5,1%
67+ 14.094 15.468 9,7%

Pr 1.000 innb Avd 
opphold

Liggedager Dagbeh Poliklinikk OP Normale 
senger

2010 148 678 56 774 67 2,1
2014 168 607 74 1.013 77 1,8
Endring 13,7% -10,4% 31,8% 30,9% 14,3% -11,9%
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Tabell 23 Aktivitetsutvikling somatikk 2014 – 2020 – 2040  

 
 
Det skjer en øking i befolkningstallet som medfører et økt behov for sykehustjenester. Dette økte behov 
reduseres noe i framskrivingen med omstilling til observasjonsseng og dagbehandling. Den gjennomsnittlige 
liggetid for alle utskrivinger reduseres som følge av den mere effektive pasientbehandling.  
Det samlede sengetall øker noe men ikke så mye som befolkningsutviklingen, hvilket skyldes omstilling fra 
normal seng til observasjonsseng.  
Det ses en større øking innen dagbehandling og poliklinisk aktivitet.  

6.4.2 Psykisk helsevern   
For psykisk helsevern kan den framskrevne utvikling til 2020 og 2040 sammenholdt med dagens aktivitet i 
2014 oppsummeres i følgende tabell 
 
Tabell 24 Aktivitetsutvikling psykisk helsevern Haugesund 2014 – 2020 – 2040  

 
Den vesentligste endringen er innen poliklinikk, idet rus poliklinikk omstilles til DPS. Det er foretatt noe 
omstilling og liggedagsreduksjon således at utviklingen i liggedager og senger er mindre enn 
befolkningsutviklingen.  
 

6.5 Bemanningsframskriving, undervisnings- og forskningsaktivitet 
Det henvises til vedlegg 2, hvor det er en detaljert gjennomgang av bemanningsframskrivingen til 2020 og 
2040.  

Pasientframskriving somatikk 2014 2020 2040 Endring 
14-20

Endring 
14-40

Befolkning Haugesund Innbyggere 116.507 124.424 145.401 7% 25%
Normale senger Avd opph 19.616 16.280 20.111 -17% 3%

Liggedager 70.756 64.594 76.778 -9% 9%
Liggetid 3,6 4,0 3,8 10% 6%
Antall senger 231 211 249 -9% 8%

Observasjons senger Akutte innleggelser 3.881 7.828 10.491 102% 170%
Liggedager 1.651 7.087 9.473 329% 474%
Liggetid 0,4 0,9 0,9 113% 112%
Antall senger 6 24 32 329% 474%
Utskrivninger 1.766 4.697 7.343 166% 316%
Utskrivninger 21.382 20.977 27.455 -2% 28%
Liggedager 72.407 71.681 86.251 -1% 19%
Liggetid 3,4 3,4 3,1 1% -7%
Senger 237 235 282 -1% 19%

Dagbehandling Antall besøk 11.136 13.948 18.793 25% 69%
Poliklinikk Antall besøk 99.311 109.030 134.126 10% 35%
Senger 2014 er forbrukte senger (ikke normerte senger) med 85 % belegg - 70 % for barn og 80 % for observasjon 
Dagbehandling inkluderer medikamentell kreftbehandling
Poliklinikk er ekskl. akutt kirurgisk poliklinikk   

Inneliggende behandling (normale 
senger og obs senger)

Pasientframskriving psykisk 
helsevern

2014 2020 2040 Endring 
14-20

Endring 
14-40

Befolkning Haugesund Innbyggere 116.507 124.424 145.401 7% 25%
Normale senger Avd opph 779 839 1.009 8% 30%

Liggedager 8.367 8.558 10.083 2% 21%
Liggetid 10,7 10,2 10,0 -5% -7%
Antall senger 25 26 31 4% 24%

Poliklinikk Antall besøk 10.364 7.738 8.350 -25% -19%
Senger 2014 er forbrukte senger (ikke normerte senger) med 90 % belegg
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Det er forutsatt en kvantitativ framskriving av 2014 bemanningen basert på den framtidige pasientaktiviteten 
og deretter en kvalitativ framskriving hvor det innregnes en effektivisering.  
 
Undervisningsaktivitet vedrører  

• Undervisning personal: opplæring, etterutdannelse, trening i simulator etc.   
• Undervisning studenter: sjukepleiere, bioingeniører, fysioterapeuter m.fl.  

 
For personal forutsettes et areal per stilling som skal dekke behov for undervisningsrom, treningsrom med 
simulator etc.   
Det er foretatt en oppgjøring av antall studenter per år i Haugesund sjukehus:   
 
Tabell 25 Antall studenter 2014 Haugesund 

  
 
Tabellen viser det totale antall studenter, herav er det vurdert at ca. 170 studenter er tilstede samtidig, og 
dette antallet er dimensjonerende for areal til studerende.  
 
Per i dag er det 19 forskere i ulike stillingsandeler tilknyttet enhet for fag og foretaksutvikling, som dekker både 
somatikk og psykisk helsevern, se nærmere beskrivelse av enheten i kapitel 4.Det er gjort en skjønnsmessig 
vurdering til 12 heltidsforskere i 2014 .Dette området er i utvikling, og for 2020 er det forutsatt 16 heltidsforskere, 
og for 2040 er det forutsatt 24 heltidsforskere tilknyttet Haugesund sjukehus. 

6.6 Utnyttelsesgrader benyttet i beregning av kapasitetsbehov 2020 & 2040 
Det henvises til vedlegg 3: Kapasitets- og arealberegning 

6.7 Beskrivelse av framtidige funksjoner, alternative løsningsmodeller 

6.7.1 Fremtidige funksjoner 
De nåværende funksjoner i Haugesund sjukehus er beskrevet i avsnitt 4.1, og disse funksjonene vil også i 
framtiden være ved sjukehuset. Det er ikke forutsatt noen endringer i funksjonsfordelingen mellom 
sjukehusene i Helse Fonna eller innen helseregionen. Vesentligste endring er økt egendekning innen 
medikamentell kreftbehandling, hvilket påvirker aktivitetsnivået.  
 
De framtidige funksjoner struktureres i HFP arbeidet på samme måten som i utviklingsplan og idéfase:  

• Akuttmottak, observasjonspost/prehospitale tjenester 
o Akuttmottak, skadepoliklinikk, AMK, ambulansetjeneste 
o Observasjonspost 

• Somatikk, poliklinikker/dagavdeling 
o Poliklinikker, kliniske spesiallaboratorier, dagområder 
o Dagkirurgi, postoperativ dag, kliniske støttefunksjoner 

• Somatikk, døgnbehandling 
o Senger: normale, intermediære, intensive 

Fag Antall
Sjukepleie grunnutdanning 305
Bioingeniør 2
Fysioterapi 3
Radiografi 4
Ergoterapi 0
Lærlinger helsefag 13
Lærlinger institusjonskokk 2
Helsesekretærelever 5
Sykepleiere i videreutdanning (AIO og jordmor) 13
Medisin 75
Psykologi 4
Hospitanter (ulike fag - hovedsakelig medisin) 25
SUM 451
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o Operasjon, postoperativ oppvåkning 
o Fødestuer 
o Fysio- og ergoterapi, pasientservice 

• Psykisk helsevern 
o Poliklinikk, kliniske spesiallaboratorier 
o Senger: Normale og skjermede 
o Kontorer og møterom 
o Klinisk støtte, fysio- og ergoterapi 
o Personalservice, undervisning og forskning 

• Medisinsk service 
o Billeddiagnostikk 
o Laboratorier 
o Apotek, sterilsentral, medisinsk teknikk 

• Intern service, kontorfunksjoner, administrasjon 
o Sentral administrasjon og annen administrasjon 
o Kontorer og møterom (kliniske avdelinger somatikk og medisinsk service) 
o Personalservice 
o Ikke medisinsk service 
o Undervisning og forskning 

 
I vedlegg 3 er det en nærmere gjennomgang av kapasitet og areal for alle funksjonsområdene i det framtidige 
sjukehus.  

6.7.2 Løsningsmodeller  
I dette avsnittet beskrives føringer og premisser for utvikling av de fysiske løsningsmodeller som beskrives 
nærmere i kapitel 8.  
 
Både utviklingsplan og idéfase viste behov for økt areal til Haugesund sjukehus samtidig med at en del 
sentrale bygg er i dårlig stand (røde bygg). Også nærværende HFP dokumenterer et økt arealbehov til 
sjukehuset, og foruten nullalternativet skal det utredes to alternative utbyggingsmuligheter:   

• Ny Vestblokk, videre utbygging mot nord (Vest-alternativet) 
• Ny Nordblokk, etappevis utbygging (Nord-alternativet) 

 
Begge nybygg alternativer innebærer utbygging mot nord hvor dagens bygninger for psykisk helsevern er 
lokalisert. Dette innebærer at funksjonene til psykisk helsevern må etableres på nytt i begge nybygg 
alternativer.  
 
Samtidig er det oppstilt en økonomisk ramme for det samlede prosjekt på 2,8 mrd. kr. i alt (2015 kroner), 
fordelt med 1,3 mrd. kr i første byggetrinn og 1,5 mrd. kr. i annet byggetrinn.  
 
Disse forutsettingene gir de overordnede rammer for utbyggingsalternativene, idet nye bygg for psykisk 
helsevern kan vente til annet byggetrinn med Vest-alternativet, hvorimot Nord-alternativet nødvendiggjør at 
det finnes «nye» løsninger til psykisk helsevern i første byggetrinn.  
 
Føringer for utvikling av nybygg alternativene er:  

• Den økonomiske totalrammen (2030) 2,8 mrd. kr. 
o 1,3 mrd. kr. fram mot 2020 
o Ytterligere 1,5 mrd. kr. fram til 2030 

• Framtidig arealbehov per 2040 for å sikre framtidsrettet løsning 
• Fokus på funksjoner i «de røde bygg» 
• Sikre gode løsninger til psykisk helsevern i perioden 
• Sikre god logistikk, nærhetsbehov og pasientforløp og dermed rasjonell drift 

o Hensyntagen til samarbeidende funksjoner og cluster tenkning 
• Hensyntagen til prinsipielle føringer (virksomhetsmodeller) 
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Helseforetaket sin økonomiske bæreevne har vært førende for utarbeidelse av de ulike scenarier og 
funksjoner i nytt og eksisterende bygg. Den økonomiske bæreevnen er beregnet til 1.3 milliarder fram mot 
2020, og ytterligere 1.5 milliard fram mot 2030. Dette vil således danne rammen for de totale muligheter og 
begrensinger med hensyn til areal nybygg og evt. renovering i fraflytta lokaler for å sikre god logistikk og 
pasientbehandling. 
 
Videre er det fra administrerende direktør gitt føring om at en må sikre forsvarlig midlertidig løsning for psykisk 
helsevern, og at utgifter til dette også må tas med innenfor den totale rammen. For Vest scenariene kan 
psykiatrien integreres i det somatiske sykehus og det er ikke behov for gjenhusing. For Nord scenariene er det 
behov for gjenhusing og renovering av nye lokaler, kostnader som må avsettes i første byggetrinn.  
Det som ellers skiller scenarier mot vest og nord, er høyere utgifter til nyetablering av parkeringsplasser ved 
byggetrinn 2 mot nord. Til alle scenarier er det lagt inn kostnader til støttefunksjoner nybygg, utomhus 
kostnader, tillegg for infrastruktur, midlertidige løsninger og tiltak i eksisterende anlegg. På bakgrunn av dette 
er det oppstilt en tentativ økonomisk ramme for nybygg og ombygg mot vest og nord.  
 
Ulike prosjektgrupper har i HFP prosessen jobbet med virksomhetsmodeller og organisering, og noen av 
disse er også førende for løsningsmodellene, for eksempel den kliniske sentermodell, hvor senger, poliklinikk, 
dagområde knyttet til en klinisk avdeling er samlokalisert.  
 
Utvikling av scenarier bygger også på utarbeidet nærhetsanalyser. Det har vært sentralt å utvikle en framtidig 
bygningsmasse og funksjonsfordeling som sikrer gode pasientforløp, logistikk og mulighet for samdrift. 
Prosjektgruppe «pasientforløp, logistikk og samdrift» sine innspill om å tilrettelegge for nærhet mellom 
samhandlende enheter i definerte «cluster» er tilstrebet hensyntatt. I en prosess med alle prosjektlederne og 
styringsgruppa fikk en innspill på hvilke funksjoner som bør prioriteres til nye lokaler, hvilke som ikke bør 
prioriteres og hvilke som mulig bør prioriteres som en følgekonsekvens. Disse innspill har en i utarbeidelse av 
de ulike scenarier forsøkt hensyntatt. 
 
I arbeidet med HFP har en hatt en prosess på mulige scenarier/virksomhetsmodeller med involvering av alle 
prosjektdeltakerne for innspill. Det ble utredet til sammen 6 ulike scenarier, knyttet opp mot 
utbyggingsalternativ mot nord og mot vest. Hvert scenario ble kvalitetssikret mht. de tilgjengelige økonomiske 
rammer. 
 
På grunnlag av dette ble de 6 scenarier for utbygging mot vest og nord deretter drøftet i et større forum i form 
av en innspillsamling, hvor medarbeidere i sjukehuset fikk til oppgave å oppgjøre fordeler og ulemper ved de 6 
scenerier. Disse innspill deretter bearbeidet i prosjektgruppen, og de 6 scenarier ble innsnevret til to 
alternativer for utbygging mot nord henholdsvis vest.  
 
De funksjonelle premissene for de to alternativene er:  

• Flytte akuttsøylen først (akuttmottak, skadepoliklinikk, AMK, operasjon, helikopterdekke) 
• Integrert modell somatikk og psykisk helsevern 
• Laboratorier (inkl. patologi) i første byggetrinn 
• Føde, barsel og gynekologi (ekskl. fertilitetsbehandling) må være samlet 

 
De mere overordnede bygningsmessige premissene er:  

• Hvert nytt byggetrinn skal inngå i en framtidig helhet og fungere godt både i første byggetrinn og i 
annet byggetrinn 

• Unngå provisorier og midlertidige løsninger 
• Redusere flytting internt i eksisterende bygninger 
• Etablere hensiktsmessig adkomst for pasienter, publikum og akutt 
• Gode energi og miljøløsninger 

 
Og de mer konkrete premisser for Haugesund sjukehus sine bygg:   

• Tømme mest mulig hele bygg 
• Tømme Syd blokk og Øst blokk 
• Bygge mest mulig om i Midt blokk 
• Bygge minst mulig om i Vest blokk 
• Lukke alle tilstandsgrad 3 bygg 
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Modellen som er utarbeidet med en fullintegrering av funksjoner i somatikk og psykisk helsevern, innebærer at 
funksjoner innen psykisk helsevern er fysisk plassert sammen med nært samarbeidende funksjoner innen 
somatikk. Eksempler på dette er akuttpost psykisk helsevern og akuttmottak somatikk, Rus/somatikk, 
alderspsykiatri og geriatri og nevrologi og nevrologisk testlab.  
 
På bakgrunn av premisser og innspill er det utviklet to alternative utbyggingsløsninger:  
 

• Vest-alternativet: I første byggetrinn bygges akuttsøylen, observasjonssenger, intensiv/oppvåking, 
føde/barsel/gynekologi, dialyse, akutt psykiatriske funksjoner samt laboratoriene. I annet byggetrinn 
dagkirurgi samt noen kliniske funksjoner innen somatikk og resterende funksjoner til psykisk 
helsevern. For eksisterende bygg betyr dette, at Midtblokken renoveres i etasje 1-5 og benyttes til 
bla forskning, terapeutavdeling, kontorer, møterom og undervisning samt apotekerlokaler. Gammel 
Øst blokk og psykiatri bygg rives. 

• Nord-alternativet: I første byggetrinn bygges akuttsøylen, observasjonssenger, fødestuer og 
fødeobservasjonssenger, dialyse, akuttpsykiatriske funksjoner samt laboratoriene. I annet byggetrinn 
bygges dagkirurgi, resten av føde/barsel/gynekologi, noen kliniske funksjoner innen somatikk samt 
resterende funksjoner innen psykisk helsevern. Midtblokken renoveres i etasje 1-5 og benyttes til bla 
forskning, terapeutavdeling, kontor, møterom og undervisning samt apotekerlokaler. Gammel Ø blokk 
og psykiatri bygg rives. 

Den vesentligste forskjell på de to alternativer er at det bygges flere somatiske funksjoner i første byggetrinn i 
Vest-alternativet, da det ikke skal benyttes kostnader til gjenhusing av psykisk helse. Begge alternativer 
suppleres med varierende grad av rokader og ombygging i eksisterende bygninger. For begge alternativer er 
det vurdert mulig å rive gammel Øst blokk.  
 
Alternativene og konsekvensene for eksisterende bygg skal utredes nærmere i skisseprosjektfasen, hvor det 
også vil være en mer detaljert vurdering av de økonomiske konsekvensene.   

6.8 Nærhetsbehov overordnet 
Nærhet mellom funksjoner er en viktig del av sykehusplanleggingen. For å kunne gi solid forankrede råd om 
plassering av funksjoner, må en ha god kunnskap om avhengigheten av de ulike funksjonene på sykehuset. 
Når det gjelder god logistikk, vil dette omfatte både pasienter, pårørende/besøkende og varer/tjenester.  
Gode pasientforløp og logistikk har vært sentrale prinsipper gjennom hele prosessen med utarbeidelse av 
HFP og vurdering av ulike mulige scenarier/virksomhetsmodeller.  
 
Tidlig i prosessen ble prosjektgruppen «Pasientforløp, samdrift og logistikk» opprettet. Gruppen skal ha et 
overordnet blikk gjennom hele prosessen for at de løsninger som velges støtter opp om gode forløp, logistikk 
og samdrift. Gruppen har hatt som første oppdrag å lage et nærhetskart basert på seksjoners innspill. 
Prosjektgruppen fikk i oppdrag å lage en enkel nærhetskartlegging basert på innspill fra alle fagseksjonene 
ved Haugesund sykehus. Kartleggingen inneholdt en modell hvor en skulle navngi de 
seksjoner/funksjoner/tjenester en ønsket nærhet til, i prioritert rekkefølge. Det var også fritekstfelt for 
kommentar til prioriteringen, samt felt for å kommentere kjente flaskehalser i dag.  
 
Nærhetskartet er laget i ulike versjoner og detaljeringsgrader, bl.a. med fargemerkinger for å vise ulike 
aspekter. En forsøker å vise de bindinger som er mest nærliggende, samt plassere seksjoner geografisk i 
forhold til dette. Pasientlogistikk har vært det førende argumentet for nærhetskartet. 
 
Gruppen poengterer i sin delrapport forholdet mellom nærhet og tilgjengelighet. Sykehuset er relativt lite, og 
avstandene er derfor kortere enn flere andre sykehus må forholde seg til. Uansett størrelse er det umulig å 
tilrettelegge en fysisk nærhet mellom alle, og en bør derfor tilrettelegge for økt tilgjengelighet både i nytt bygg, 
men også mellom nytt og eksisterende bygg. Teknisk utstyr som rørpost og dedikerte heiser er eksempler på 
slik tilrettelegging. I rapporten fremheves det også at dagens organisering og innbyrdes plassering 
tilbakemeldes å være bra. Flere ønsker å beholde de nærheter de har i dag, og det virker som hensiktsmessig 
at dagens store kundemassesentrering i første etasje er positivt for både trafikk og tilgjengelighet for kundene. 
(Delrapport «Pasientforløp, logistikk og samdrift») 
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Gruppen har utarbeidet nærhetskart mht. en generell oversikt over pasient-, personal- og utstyrslogistikk. 
Videre har de presentert nærhetskart knyttet til akuttaksen, utstyrsflyt, hovedmengde trafikk pasienter og 
«klynger» av funksjoner basert på kartleggingsskjema. 
 
Eksempel fra nærhetskartleggingen (se vedlegg delrapport «Pasientforløp, logistikk og samdrift») 
 

 
Figur 4 Nærhetskartlegging 

6.9 Alternative framtidige virksomhetsmodeller 
 
Det har i det innledende arbeidet med HFP vært arbeidet med sentrale prinsipielle føringer og veivalg mht. 
framtidige driftsmodeller. Flere av prosjektgruppene har bidratt med innspill og de ulike prinsipper og modeller 
har vært behandlet i styringsgruppen og ved administrerende direktør. Disse føringene er lagt til grunn ved 
utarbeidelse av de ulike scenarier, og vil danne grunnlag for det videre arbeidet i DFP og en evt. videreføring 
til forprosjekt. 
De prinsipielle føringene vedrører:  

• Klinisk sentermodell 
• Sengetun modell 
• Intensiv og intermediær 
• Operasjon og dagkirurgi  
• Kontorer, møterom og undervisningsrom 
• Sengevasksentral 
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De prinsipielle føringene er for dels vedkommende av betydning for utforming av alternativene, for eksempel 
den kliniske sentermodell. Andre er mer av betydning for det videre arbeid med DFP, for eksempel sengetun 
modellen.  

6.9.1 Klinisk sentermodell 
Med klinisk sentermodell menes at alle funksjoner innen et fagområde (sengepost, poliklinikk og evt. 
dagbehandling) samlokaliseres. Ved Haugesund sjukehus har en de siste årene gradvis tilpasset drift og bruk 
av bygningsmasse på en slik måte at flere fagområder i dag driftes som klinisk sentermodell. Dette har vært 
gjort for å kunne ha en effektiv bruk av fagressursene, og da særlig legene. Som et alternativ til denne 
modellen er å ha større poliklinikk og dagbehandlingsområder samlet på tvers av fag, adskilt fra 
sengepostene.  
 
Følgende fagområder som drifter etter klinisk sentermodell i dag er: 

• Lungemedisin, kardiologi, barn, nefrologi, hematologi/endokrinologi/infeksjonsmedisin, geriatri, 
nevrologi, gynekologi/føde 

 
I arbeidet med HFP har prosjektgruppen «Sengepost-poliklinikk-dagbehandling» arbeidet med denne 
problemstillingen. Rådene de har gitt er behandlet og godkjent i styringsgruppen for konseptfasen og av 
administrerende direktør.  
 
Konklusjon og anbefaling:  

• Som førende prinsipp legger en til grunn å videreføre/videreutvikle den kliniske sentermodellen ved 
Haugesund sjukehus. 

 
Formålet med dette er:  

• Bedre utnyttelse av ressurser på tvers mellom sengepost og poliklinikk 
• Større effektivitet  
• Mindre indre avstander for legene 
• Lettere å orientere seg for pasienter og pårørende 
• Større samarbeid mellom sengepost og poliklinikk 
• Bedre kompetanseutveksling og bedre bruk av felles personell 
• Felles forståelse for utfordringsbildet. 

6.9.2 Sengetun modell 
Utforming av sykehus og sengeområder vært igjennom en utvikling som i hovedsak har gått i retning av 
økning i areal og rom for støttefunksjoner og reduksjon i antall pasienter per rom. Dette handler også om 
en-sengsrom og wc/dusj til hvert rom som har kommet til det siste tiåret i forbindelse med mange nye 
utbyggingsprosjekter både i Norge og internasjonalt. 
 
Sengeområder i sykehus har i alle år har vært arena for utvikling av ulike løsninger for utforming og design. 
Bakgrunn for utforming av sengeområdene har vært reduksjon av smitterisiko og personvern ved at man gikk 
fra saler til flersengsrom og en-sengsrom. I tillegg har det vært fokus på bemanning i forhold til antall pasienter 
per sengeområde samt utforming som bidrar til god logistikk og reduksjon av gangavstander.  
 
Sammenheng mellom virksomhet og bygg er i sengeområdene tydeligere enn mange andre områder i 
sykehus, fordi det er en høy kostnad forbundet med døgnkontinuerlig bemanning, som skal ivareta de 
pasientene som er de sykeste og mest sårbare (Sintef rapport 22564) 
Sengetun som begrep ble første gang lansert i forbindelse med planlegging av nytt universitetssykehus i 
Trondheim, St. Olavs Hospital. I rapporten «Sengetun – en del av et sengeområde. Utforming og organisering 
av sengeområder i nye RiT med fokus på bemanning» står det:» I RIT 2000 er det valgt en modell der det 
beste fra sirkelformede- og korridorløsninger er kombinert. Byggesteinene er sengetun».  
Byggesteinene/sengetunene har støtterom integrert mellom seg, forsyning og personell midt i og adderes opp 
til større organisatoriske enheter, sengeområder. Sengetunet består av en arbeidsstasjon, inkludert nærlager, 
sju sengerom, bad og ett isolat. I mellom sengetunene ligger tilhørende støtterom: Kjøkken/spiserom og 
oppholdsrom for pasienter, medisinrom, tverrfaglige skriveplasser, skylle- og avfallsrom, pauserom og 
undersøkelses-/ behandlingsrom. Et sengeområde består av flere sengetun. 
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Prosjektgruppen «Sengepost-poliklinikk-dagbehandling» og prosjektgruppe «psykisk helsevern» har gitt råd 
om at modell for sengetun blir brukt som førende modell. Gruppa anbefaler at hvert tun består av 8-10 senger, 
og at 2 helst 3 sengetun samlet til et sengeområde synes å være den beste løsningen.  
Gruppen fremhever at sengetuna må ha sammenhengende areal dvs. at sengetun som hører sammen ligger 
på linje og med siktlinje mellom vaktrommene. Videre har gruppa lagt til grunn for sitt råd noen forutsetninger 
for at sengetun modellen skal fungere både innenfor somatikk og psykisk helsevern (delrapport 
prosjektgruppe sengepost-poliklinikk-dagbehandling og delrapport psykisk helsevern) 
 
Konklusjon og anbefaling:   

• Ved en evt. utbygging/restaurering av sengeområder legger en som førende prinsipp å innføre 
sengetun-modell.  

 
Dette med tanke på: 

• Øke mulighet for overvåking av pasienter som har overvåkingsbehov 
• Øke direkte pasientrelatert arbeid for pleiepersonell ved å redusere gangavstander 
• Redusere risiko for uønskede hendelser 
• Øke trygghet for pasientene med nærhet til pleiepersonell 
• Redusere barrierer mellom pasienter og personalet 
• Øke fleksibilitet i utnyttelse av sengekapasitet 

 
Prosjektgruppene har også belyst fordeler og ulemper ved en-to-flersengsrom. Ved Psykisk helsevern er det 
kun aktuelt med ensengsrom. Konklusjonen fra prosjektgruppa innen somatikk «Sengepost-poliklinikk-
dagbehandling» er at en som bærende modell går for enerom, men at det også må væra noen to-roms eller 
enerom som kan omgjøres til to-roms ved hvert sengeområde. I enkelte fag kan det være aktuelt med fler-
sengs rom. Pleieresurs kan være begrensende for enerom. 
 
Konklusjon og anbefaling:   

• En blandet modell med flest enerom, men også tilgjengelige to-sengsrom ved hvert sengeområde. 
Ved enkelte sengeområder for eksempel observasjonsrom vurderes fler-sengsrom.  

6.9.3 Intensiv og intermediær 
En intensivenhet er en geografisk avgrenset enhet (avsnitt) i sykehuset som er bemannet av spesialutdannet 
personale, organisert som en multidisiplinær enhet, og teknisk utstyrt til å behandle pasienter med svikt i ett 
eller flere organsystemer, hvorav respirasjonssvikt er den vanligste. Derfor er respiratorbehandlingen sentral i 
forhold til organisering og bemanning. 
Intensivenheter vil i varierende grad også behandle intermediærpasienter, dvs. pasienter som ikke er 
respiratorkrevende eller krever andre intensivmedisinske tiltak. 
En generell intensivenhet behandler pasienter med organsvikt i ett eller flere organsystemer, uavhengig av 
moderavdeling eller grunnlidelse. 
 
En intermediærenhet kan behandle pasienter med organsvikt i ett organsystem, for eksempel en 
hjerteovervåkingsavdeling eller en lungeenhet for maske-ventilasjon (Non-invasiv ventilasjon; NIV). Enheten 
kan tilby bedre og mer avansert overvåking, pleie og behandling enn en vanlig sengeavdeling men lavere enn 
en intensivenhet. Enheten kan tjene som observasjonspost for pasienter med akutte, alvorlige tilstander. Slike 
enheter kan også lette utskrivning og sikre oppfølging av intensivpasienter før de overføres til rehabilitering 
eller sengepost. Den viktigste forskjellen i forhold til en intensivenhet er at en intermediærenhet ikke tilbyr 
endotrakeal intubasjon og respiratorbehandling, men f.eks. kan tilby NIV.(delrapport «Operasjon-dagkirurgi-
intensiv») 
Haugesund Sykehus har en Generell Intensivavdeling og en Medisinsk intensiv som egentlig er en 
intermediæravdeling.  
Prosjektgruppa «Operasjon-dagkirurgi-intensiv» har gitt råd om at Intensivavdelingen bør videre lokaliseres 
separat fra Medisinsk Intensiv, men avdelingene bør være lokalisert i nær tilknytning til hverandre. Gruppa 
anbefaler å endre navn på «Medisinsk Intensiv», til Medisinsk Intermediær Overvåkning (MIO) i tråd med 
definisjonene.  
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Gruppa anbefaler videre at det etableres en respiratorisk overvåkingsenhet med non-invasiv ventilasjons-
støtte (NIV), inne i «Medisinsk Intensiv». Denne enheten skal organiseres og brukes i samarbeid mellom 
Medisinsk intensiv og lungeseksjonen. 
Gruppa anbefaler også at en tilstreber å skille oppvåkningsavdelingen (oppvåkning knyttet til 
Sentraloperasjon) fra intensivavdelingen i egne lokaler med nær tilknytning til Sentraloperasjon og 
Intensivavdeling, og med mulighet for rotasjon av personale mellom Intensivavdelingen og Sentraloperasjon. 
 
Konklusjon og anbefaling:  

• Ved en evt. nybygging/restaurering av intensiv/intermediærenhetene vil en legge som grunnleggende 
prinsipp prosjektgruppas anbefaling. 

6.9.4 Operasjon og dagkirurgi 
Prosjektgruppen «Operasjon-dagkirurgi-intensiv») har gitt råd med tanke på prinsipielle føringer knyttet til 
operasjonsvirksomheten ved Haugesund sjukehus. Prosjektgruppa anbefaler som et hovedprinsipp at planlagt 
aktivitet bør i mest mulig grad skje separat fra øyeblikkelig hjelp-inngrep. Med hensyn til lokalisering og behov 
for nærhet mener prosjektgruppa at Dagkirurgen og Sentraloperasjonsavdelingen fortsatt bør være fysisk 
adskilt i separate avdelinger med fast personell i hver enhet.  
Det er en fordel at disse enhetene er lokalisert i nærheten av hverandre, men trenger for eksempel ikke å 
være lokalisert i samme etasje. Kirurgisk sengepost trenger heller ikke være lokalisert i samme etasje som 
Dagkirurgien eller Sentraloperasjon. Det ønskes å etablere et preoperativt mottak for å forberede planlagte 
inngrep i tilknytning til Sentraloperasjon. Videre ønskes opprettet en anestesipoliklinikk. 
 
Prosjektgruppen mener at oppdeling av dagkirurgi etter fagområde på separate steder er mer 
ressurskrevende enn å holde den samlet i en litt større avdeling. Desentralisering av dagkirurgi er aktuelt for 
fagområder og inngrep som krever lite anestesiressurser (for eksempel øye: katarakt og glaukomoperasjoner i 
lokalanestesi, og ØNH: lokale inngrep.) Hvorvidt ØNH-dagkirurgi og tannbehandling i generell anestesi skal 
videreføres i ØNH-østblokken bør vurderes i forhold til optimal personalressurs-utnyttelse og fysisk avstand til 
annen anestesiologisk drift. Prosjektgruppen anbefaler at all dagkirurgi som trenger mer enn lokalanestesi 
samles i en enhet. Se delrapport «Operasjon-dagkirurgi-intensiv») 
 
Konklusjon og anbefaling:  

• Ved en evt. nybygging/restaurering av operasjon/dagkirurgi vil en legge som grunnleggende prinsipp 
prosjektgruppas anbefaling. 

6.9.5 Kontorfunksjoner og undervisning  
Prosjektgruppen» Kontor, møterom, undervisning» har gitt sine råd med tanke på prinsipielle føringer knyttet til 
bruk av kontor og kontorlandskap, møterom og undervisningsrom. Prosjektgruppen anbefaler følgende: 
 
Prinsipielle avklaringer knyttet til kontorlandskap 

• Kontorlandskap må avgrenses til mindre funksjonelle enheter – det vil si personell som jobber med 
samme saksområde og som kan dele informasjon uten at en bryter taushetsplikten. 

• Kontorlandskap bør utformes med «avlukke» slik at en demper mest mulig støy.   Det bør være stille 
soner slik at en har områder med mest mulig arbeidsro. 

• Der bør være møterom i tilknytning til kontorlandskap, som kan benyttes til møter/samtaler for de som 
arbeider i kontorlandskapet.   

• Utgangspunkt er at alle har sin faste plass i kontorlandskapet. Det bør legges opp med tekniske 
løsninger som bærbar pc, hodetelefon mv.   

 
Prinsipielle avklaringer knyttet til egne kontorarbeidsplasser (må kunne dele kontor om nødvendig) 

• Ledere (alle nivå) med personalansvar, administrasjon, stabsfunksjoner, økonomi, personell som 
jobber med FoU, pasientombud, prestetjeneste, tillitsvalgte, og HR,  

• Verneombud/tillitsvalgte (foretaksnivå) og HR kan ha behov for kontor. 
• Verneombud/tillitsvalgte kan også ha behov for kontorarbeidsplass knyttet til egen klinikk/avdeling. 

Dette kan være disponible møterom i klinikken (avdelingen) 
• Øvrige overleger/LIS skal også ha egne kontor, maksimalt 2 ansatte pr kontor  
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• Det kan være andre yrkesgrupper (innen behandlingskjeden) som kan ha behov for eget kontor (for 
eksempel behandlere som bruker kontor til pasientkonsultasjoner) 

 
Prinsipielle avklaringer knyttet til undervisningsrom 
Undervisningsrom er rom som er tilrettelagt for undervisning slik som auditorium, simulatorrom, ferdighetsrom, 
IT-undervisningsrom, og har nødvendig utstyr. 

• Universell utforming 
• Tilgjengelig utstyr for telekommunikasjon 
• Undervisningsrom bør i størst mulig grad samles slik at en kan benytte felles fasiliteter, som toaletter 

osv.     
• Rommene bør være i ulik størrelse. Ønske om et mindre auditorium som et supplement til det store (for 

om lag 40 stk.)   
• Noen møterom må kunne benyttes som grupperom. 
• Bør være mulig med matservering – kunne innta måltider i området hvor en har undervisning. Dette 

innebærer ikke egen kantine. 
• Det bør være rom ved seksjonene som kan benyttes til undervisning. Dette kan være flerbruksrom, 

både for undervisning og møtevirksomhet. 
 
Prinsipielle avklaringer knyttet til møterom 

• Bør være egne møterom ved hver avdeling/seksjon.   
• Møterommene bør bygges med fleksible romløsninger slik at de kan gjøres om til for eksempel 

undervisningsrom ved behov. 
• Møterom som skal benyttes av alle, både kliniske og administrative funksjoner skal være tilrettelagt 

med telekommunikasjonsutstyr for samhandling med andre lokasjoner, kommuner, 
samarbeidspartnere.  Ved møterom tilknyttet avdeling/seksjon bør det avklares behov for teknisk utstyr 
i henhold til funksjonalitet/behov 

• Det bør være tilgjengelige møterom kun reservert for administrative funksjoner, og som er lokalisert i 
nærheten av administrasjonen.  

• Det er stor etterspørsel et møterom og undervisningsrom, og disse bør økes. 
Konklusjon og anbefaling 

• Ved en evt. nybygging/restaurering som berører kontor/møterom/undervisningsrom, vil en legge 
som grunnleggende prinsipp prosjektgruppas anbefaling med følgende merknad fra tillitsvalgte: 
«legar i utdanning (LIS) kan vere fire personar som deler kontor, mens overlegar og 
legespesialistar kan vere max to« 

• I tillegg er det kommet følgende innspill fra fagdirektør:  
Forskerne har behov for skjerma arbeidsplasser. Har de skjerma arbeidsplasser i klinikk, vil det være 
mindre behov for kontorplasser i forskingslokala. 
Blir kontorlandskap valgt som løsning i klinikk, må en ha flere skjerma arbeidsplasser i forskning. 
 Blir kontorlandskap med skjerma arbeidsplasser valgt i forskning- vil det være større behov for små   
møterom i forsking.  

6.9.6 Sengevask 
Prosjektgruppe «sengepost/poliklinikk/dagbehandling» har utredet spørsmålet mht. sentralisert eller 
desentralisert sengevask. De har tatt utgangspunkt i den nylig utarbeida Sintef rapporten, samt egne erfaringer 
og kunnskap.  
 
Gruppa anbefaler følgende: 

• Dagens sentraliserte sengevask fungerer godt. På bakgrunn av argumenter framført i rapporten, 
anbefaler prosjektgruppa å beholde denne sentraliserte modellen. 

• Dersom kapasiteten ikke er stor nok i sentralt vaskeri kan en øke kapasiteten ved å innføre turnusarbeid 
med to skift daglig og arbeid i helger.  

• En må også ta høyde for å etablere nok heiskapasitet i nybygget slik at en får en god logistikk.  
• Ideelt sett bør sengesentralen plasseres i u. etasje i samme bygg der hovedtyngde av pasientrom er 

plassert.  Det bør i tillegg planlegges egen transport- og sengeheis for å slippe unødig venting på heis.  
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• Dersom sentral sengevask blir valgt for nybygg, kan det være en god løsning å opprettholde dagens 
sengesentral og i tillegg bygge en ny sengesentral i u. etasje i nybygg. Dette gir større sikkerhet og 
beredskap for å behandle smittesenger forskriftsmessig dersom en av autoklavene settes ut av drift. 

 
Konkusjon og anbefaling: 

• Ved en evt. nybygging/restaurering som berører sengevasksentral, vil en legge som grunnleggende 
prinsipp prosjektgruppas anbefaling. 
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7 AREALSTANDARDER OG AREALBEREGNING  

7.1 Arealstandard nybygg 
De anvendte arealstandarder som er spesifisert i vedlegg 3 gjelder for nybygg, og de følger standardene som 
ble anvendt for nytt østfoldsykehus og de reviderte for Stavanger Universitetssykehus. Arealstandardene 
gjelder for begge etterfølgende alternativer som inkluderer noe nybygg.  

7.2 Arealbehov – arealtabell – «bare nybygg» 
Arealbehovet som beregnet i vedlegg 3 er arealbehovet for nybygg, dvs. et teoretisk arealbehov hvis 
sjukehuset skulle bygges på nytt i sin helhet. Det således beregnede arealbehov for 2020 og 2040 er vist i 
tabell herunder. Til sammenligning er vist 2040 arealbehovet i henhold til utviklingsplanen. 
 
Tabell 26 Arealbehov nybygg Haugesund 2020 og 2040 konseptfase og utviklingsplan 

 
 
Sammenlignet med utviklingsplanen for 2040 er arealet litt mindre, hvilket for en stor del skyldes færre senger 
og et redusert areal til psykisk helsevern som her deler støttefunksjoner og intern service med somatikken, 
hvor psykisk helsevern i utviklingsplanen var vurdert som en selvstendig enhet.    
 
Se vedlegg 3 for nærmere detaljer.  
 
  

Antall Senger 
2020

Arealbehov 
2020

Antall senger 
2040

Arealbehov 
2040

Antall senger 
2040

Arealbehov 
2040

Akuttmottak/observasjonspost/prehospitale tjenester 24 1.827 32 2.180 14 1.796
Somatikk, poliklinikker/dagavdeling 4.327 5.304 4.643
Somatikk, døgnbehandling 212 10.145 251 11.587 306 11.627
Psykisk helsevern 26 2.459 31 2.831 38 3.621
Medisinsk service 4.580 4.720 5.211
Intern service, kontorfunksjoner og administrasjon 12.883 13.582 15.095
I alt 262 36.220 314 40.203 357 41.992
Bruttoareal 71.949 79.841 83.260
Senger: Observaskjonssenger med 80 % belegg, normale senger med 70 % belegg for barn og 85 % for øvrige. Psykisk helsevern 90 % belegg
Brutto/netto faktor somatikk 2.0 og psykisk helsevern 1,8

Arealberegning for Haugesund sjukehus 2020 og 
2040

Konseptfase 2020 Konseptfase 2040 Utviklingsplan 2040
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8 ALTERNATIVER 

 
I dette kapitel beskrives de tre alternativer, nullalternativet samt de to nybygg alternativer.  
Innledningsvis oppsummeres forutsettingene for alternativene, dels med hensyn til det nåværende areal i 
eksisterende bygg dels med hensyn til beregningsforutsettinger for de to nybygg alternativer.  
 
Kapitlet er disponert således:  

• Forutsettinger 
• Nullalternativet (renoveringsalternativet) 
• Ny Vest blokk, videre utbygging mot nord 
• Ny Nord blokk, etappevis utbygging 
• Arealbalanse for de tre alternativer 

8.1 Forutsettinger 

8.1.1 Areal i eksisterende bygg 
Areal i eksisterende bygg oppgjøres for 2014 basert på informasjon fra sjukehuset, dels en «Bygningsbok Helse 
Fonna» av 22.10.2014 dels en romliste som omfatter alle rom i bygningene. I oppgjøringen medtas alle de 16 
bygg, som inneholder funksjoner som inngår i kapasitets- og arealberegningen.  
Resultatet herav er følgende:  
 
Tabell 27 Nåværende arealer Haugesund 

  
 
Det er en forskjell på arealoppgjøringen hvilket formentlig skyldes at ikke alle tekniske og trafikkarealer er med 
i romlisten.  
For de etterfølgende alternativer tas utgangspunkt i et samlet nåværende areal, som svarer til et gjennomsnittet 
av de to typer av oppgjøringer, dvs. ca. 57.000 m2 brutto ekskl. BUP, DPS, garasje, barnehage og 
ambulansestasjon. 57.000 m2 svarer det areal som ble anvendt i Utviklingsplanen.  
For de to bygg som det forutsettes å rive i de to nybygg alternativer, psykiatri bygget og Øst blokken forutsettes 
følgende bruttoareal 

• Psykiatri bygget: 6.000 m2 
• Øst blokken: 4.000 m2 

Dermed blir arealet i de eksisterende bygg 47.000 m2 når psykiatrien og Øst blokken er revet.  

Eksisterende bygg *) Bruttoareal jf. 
bok **)

Bruttoareal jf. 
romliste

G blokk 5.453 4.548
Øst blokk 4.135 3.876
Syd blokk 7.937 7.411
Midt blokk 14.998 12.547
Vest blokk 12.946 12.048
Vaskeri 1.447 1.319
Teknisk blokk 1.746 1.611
Psykiatrisk 6.555 5.796
Ny Øst fløy 2.952 2.674
Toppen huset 459 354
Bloksberg 283 265
Bolighus/Breidablikkgate 53 292 277
Jonas Liesgate 10 810 690
Garage Jonas Liesgate 10 208 200
Møllerveien 22 336 336
Kirkegaten 103 368 368
I alt 60.925 54.320
*) Ekskl. parkering, barnehage, garage, BUP, ambulansestasjon, DPS
**) jf. Bygningsbok Helse Fonna 22.10.2014
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8.1.2 Beregningsforutsettinger for nybygg alternativene 
I dette avsnittet oppsummeres de forutsettinger som er gjort for å kunne oppstille alternativene og beregne 
nybygg arealet og et foreløpig prisoverslag for utbyggingen.   
Innledningsvis beskrives forutsettingene for den økonomiske ramme for nybygg alternativene, som er et 
overslag beregnet på grunnlag av en rekke forutsettinger med hensyn til 

• Utgifter i forbindelse med riving av psykiatri bygget og gjenhusing av psykisk helsevern inkl. utgifter til 
renovering av de leiede lokalene 

• Utgifter til etablering av støttefunksjoner til nybygg (garderober, renhold og transport) 
• Utgifter til parkeringsplasser 
• Utgifter til riving av Øst blokk 
• Utgifter til utomhus, infrastruktur, midlertidige løsninger og tiltak eksisterende anlegg 

 
De enkelte utgifter er oppgjort skjønnsmessig og vist som samlede utgifter for hele utbyggingen, som vist i tabell 
herunder. Deretter er hver utgiftstype fordelt på byggetrinn 1 og byggetrinn 2. På dette grunnlaget er de 
økonomiske rammeforutsettinger for Vest-alternativet og Nord-alternativet beregnet som vist herunder:  
 
Tabell 28 Økonomiske rammer pr alternativ og byggetrinn 

 
 
Den samlede ramme på 2,8 mrd. kr. reduseres til ca. 2,5 mrd. kr. for Vest-alternativet og til ca. 2,3 mrd. kr. for 
Nord-alternativet på grunn av de anslåtte utgifter som vist i tabellen. Årsaken til den lavere ramme for Nord-
alternativet er især, at det må avsettes ca. 185 mill. kr. til gjenhusing av psykisk helsevern inkl. renovering av 
leide lokaler. Rammene for henholdsvis Vest- og Nord-alternativet fordeles på byggetrinn som vist i tabellen, 
og disse beløp setter rammen for hva som kan bygges nytt i henholdsvis byggetrinn 1 og 2.  
 
Derutover er det foretatt noen forutsettinger for beregning av areal og pris for alternativene:  

• Arealbehovet til nybygg 
• M2 priser til nybygg 

 
Arealbehovet til nybygg svarer som hovedregel til arealbehov 2040 i henhold til kapasitets- og arealberegningen 
i vedlegg 3. Det er valgt 2040 som utgangspunkt for sikre en framtidsrettet løsning. Det er gjort noen få unntak:   

• Det er en premiss å få laboratoriene med i 1. byggetrinn. For å få dette til innenfor rammene er 
nettoarealet redusert med 320 m2. Laboratoriearealet er stadig betydelig høyere enn det nåværende. 
Dertil kommer kontorfunksjoner.  

Priser i 2015 nivå m2 brutto m2 pris Pris per 
enhet

Byggetrinn 1 & 2 Byggetrinn 1 
(Nord)

Byggetrinn 1 
(Vest)

Byggetrinn 2 
(Nord)

Byggetrinn 2 
(Vest)

Samlet økonomiske ramme 2.800.000.000 1.300.000.000 1.300.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000
Utgifter psykisk helsevern

Riving av nåværende psykiatri 6.000 2.500 15.000.000
Vest: ingen gjenhusing

Nord: Gjenhusing akutt psyk/rus i 3 år (10.000 
kr/måned for 100 m2)

1.750 6.300.000

Nord: Gjenhusing øvrig psyk i 10 år (10.000 
kr/måned for 100 m2)

3.750 45.000.000

Nord: ombygg i midlertidige lokaler (1.500 m2 
forutsettes etablert i eksisterende lokaler) 

4.000 33.500 134.000.000

Vest: psykisk helsevern i alt 15.000.000 15.000.000
Nord: Psykisk helsevern i alt 200.300.000 200.300.000
Utgifter støttefunksjoner til nybygg (garderober, 
transport, renhold) 

1.000 38.000 38.000.000 19.000.000 19.000.000 19.000.000 19.000.000

Utgifter til parkering Vest: 60 parkeringsplasser 
ekstra på bakkeplan á 15.000 m2 (10 rives)

900.000 900.000

Utgifter til parkering Nord: 190 plasser i P hus á 
40.000 kr (180 rives) og 50 plasser á 200.000

17.600.000 17.600.000

Riving Øst blokk 4.000 2.500 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Utgifter, utomhus 3.000 10.000 30.000.000 12.000.000 12.000.000 18.000.000 18.000.000
Utgifter infrastruktur 50.000.000 20.000.000 15.000.000 30.000.000 35.000.000
Utgifter, midlertidige løsninger 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Utgifter, tiltak eksisterende anlegg 50.000.000 20.000.000 15.000.000 30.000.000 35.000.000
Økonomisk ramme for Vest-alternativet 
(nybygg & ombygg)

2.556.100.000 1.239.000.000 1.317.100.000

Økonomisk ramme for Nord-alternativet 
(nybygg & ombygg)

2.354.100.000 1.028.700.000 1.325.400.000

Parkering: de plassser som rives erstattes, og det etableres 50 nye plasser
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• Det er redusert i arealet til støttefunksjoner for psykisk helsevern, f.eks. er garderobene redusert til ¼ 
og arealer til undervisning og forskning integreres i somatikken.  

 
For m2 priser til nybygg er det tatt utgangspunkt i seneste erfaringer fra sykehusprosjekter, og det er forutsatt 
følgende:  
 
Tabell 29 Kvm-priser for nybygg 

 
 
Nybygg alternativene har konsekvenser for det eksisterende sjukehus, og i de etterfølgende økonomiske 
overslag er det dessuten tatt hensyn til:  

• Utgifter til interne rokader  
• Utgifter til arealutvidelse av visse funksjoner 
• Totalrenovering av 5 etasjer i Midt blokk (ca. 8.000 m2) 

 
På dette grunnlaget er det utarbeidet nybygg alternativer som presentert i det etterfølgende.  

8.2 Nullalternativet (renoveringsalternativet) 
 
I nullalternativet videreføres dagens drift i Haugesund sjukehus, med en oppgradering av den nåværende 
bygningsmasse til dagens standard.  
 
Med nullalternativet har Haugesund sjukehus 57.000 m2 til somatikk og psykiatri. I 2040 vil der være behov for 
ca. 80.000 m2, dvs. at der er behov for ytterligere 23.000 m2 for å kunne håndtere fremtidens aktivitet med 
morderne standard.  
 
Det vil også bli svært utfordrende å foreta en totalrenovering av store deler av bygningsmassen, med full drift i 
sentrale funksjoner ved sykehuset. 
 
Nullalternativet vil således neppe kunne løse fremtidens behov for sykehustjenester på en driftseffektiv måte, 
renoveringen vil bli svært kostbar og det vil formentlig bli nødvendig med en utvidelse av arealene i tillegg.   
 

8.3 Ny Vestblokk, videre utbygging mot nord 
Dette alternativet er basert på de førende prinsipper og premisser som er beskrevet tidligere i kapitel 6, hvorav 
de vesentligste er 

• De økonomiske rammer 
• Akuttsøylen og laboratoriene i første byggetrinn 
• Samlet gynekologi/føde/barsel 
• Psykiatri integrert i det somatiske sykehus 

 
Funksjonene som bygges nytt er følgende:  

• Første byggetrinn 
o Akuttsøyle (akuttmottak, skadepoliklinikk, AMK, operasjon) 
o Observasjonspost 
o Intensiv og oppvåking 

Funksjoner Nybygg m2 pris 
2015 ekskl. 
utendørs 

Sengebygg og poliklinikk og dagområder (somatikk 
og psykiatri)

62.000

Operasjon, intensiv, radiologi, dagkirurgi, 
postoperativ 

88.000

Laboratorier, intermediær, akuttmottak, sterilsentral, 
føde, nyfødtintensiv, dialyse, endoskopi/intervensjon

69.000

Kontorer, trafikk og teknikk 38.000
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o Gynekologi/føde/barsel (ekskl. fertilitet) 
o Dialyse 
o Laboratorier  
o Akuttpsykiatri og avrusning 

• Annet byggetrinn 
o Dagkirurgi inkl. dagplasser og oppvåking 
o Kliniske avdelinger (senger, poliklinikk, dagbehandling) 

 Hematologi/endokrinologi/infeksjonsmedisin 
 Ortopedisk kirurgi, nevrokirurgi 
 Kar-, thorax-, plastikk- og mammakirurgi 
 Gastroenterologisk kirurgi og medisin 
 Onkologisk dagbehandling 

o Funksjoner innen psykisk helsevern 
 Rus senger og poliklinikk 
 Voksenpsykiatri 
 Psykiatrisk støtte  

 
Dette alternativet er oppbygd i henhold til premissene, f.eks. akuttsøyle og laboratorier i 1. byggetrinn.  
Observasjonspost hører naturlig til akuttsøylen og intensiv/oppvåking til operasjon. Også 
gynekologi/føde/barsel er med i 1. byggetrinn, fødestuene av hensyn til nærhetsbehov til operasjon, og øvrige 
funksjoner på grunn av det tette samarbeid. Dialysen må med i 1. byggetrinn, da den nåværende plassering 
ikke tillater utvidelse. Også de akutte funksjoner innen psykisk helse er med i 1. byggetrinn for å få samlet 
akuttfunksjonen.  
I 2. byggetrinn kommer så dagkirurgi, som har nærhet til operasjon, samt resten av funksjonene innen psykisk 
helsevern, bortsett fra alderspsykiatri som etableres i eksisterende bygg. Dessuten noen kliniske avdelinger.  
 
Alternativets løsning med hensyn til funksjoner som skal bygges nytt har konsekvenser for funksjonsfordelingen 
i eksisterende bygg. Dette er noe som det skal jobbes videre med i skisseprosjektet, men hovedprinsippet er at 
avdelingene organiseres etter den kliniske sentermodell, at funksjoner som har nærhetsbehov etableres på 
samme etasje, for eksempel barn som forblir i eksisterende bygg og gynekologi/føde/barsel som etableres i 
nybygg. Dessuten tilstrebes det at tømme Øst blokk og Syd blokk og renovering især foretas i Midt blokk. 
Sistnevnte innebærer at 5 etasjer i Midt blokk med ca. 8.000 m2 skal bygges om.   
 
Det samlede nybygg areal og anslått byggepris kan oppsummeres som følger:  
 
Tabell 30 Vest-alternativet oversikt arealer 

 
 
Med dette alternativet kan det bygges ca. 31.300 m2 nytt til en anslått pris på godt 2 mrd. kr. Dette levner ca. 
0,5 mrd. kr. til ombygg i eksisterende bygg.  
Arealet til nybygg fordeles på funksjoner som vist herunder, hvor det også sammenlignes med arealbehovet per 
2040:  
 

m2 netto m2 avd brutto m2 netto m2 avd brutto m2 netto m2 avd brutto
Nybygg somatikk 7.881 13.333 6.002 9.742 13.884 23.075
Nybygg psykisk helse 1.116 1.757 769 1.199 1.886 2.956
Nybygg avdelingsareal i alt 8.998 15.090 6.772 10.940 15.770 26.030
Tillegg trafikk & teknikk 3.081 2.238 5.319
Samlet nybygg areal 18.171 13.179 31.350
Samlet nybygg pris 1,22 0,82 2,04
Ramme for nybygg/ombygg 1,24 1,32 2,56
Buffer/ombygg 0,02 0,50 0,52
Priser i mrd. kr. 
Arealtillegg til trafikk og teknikk er beregnet som ca. 21 % for somatikk og 15 % for psykisk helse

1. byggetrinn 2. byggetrinn I altVest-alternativet



 
 

   

   
          s. 62/120 

 

Tabell 31 Vest-alternativet oversikt arealer og kapasiteter 

   
Tabellen viser hvilke kapasiteter og nettoareal som kan realiseres som nybygg med Vest-alternativet. For 
omregning fra netto til bruttoareal er det forutsatt 2,0 for de somatiske funksjoner. For psykisk helsevern er det 

Antall enheter 
2040

Arealbehov kvm 
netto 2040

Antall enheter 
2040

Arealbehov 
kvm netto 

2040

Kommentar

Akuttmottak/observasjonspost & 
prehospitale tjenester
Akuttmottak og prehospital 1.380 920 Akuttmottak, skadepoli, AMK
Observasjonspost 32 800 32 800

Delsum 2.180 1.720
Somatikk, poliklinikker/dagavdeling
Poliklinikker 51 1.530
Kliniske spesiallaboratorier 40 1.560

Dagområde 50 890 46 830 Dagkir (16), dialyse (15), onkologi (13), 
hema/endo (1), gastromed (1)

Operasjon dagkirurgi 8 880 8 880
Postoperativ, dag 9 144 9 144
Kliniske støttefunksjoner 300

Delsum 5.304 2.804
Somatikk, døgnbehandling
Sengeområde (inkl. intermediære 
senger)

251 7.456 117 3.372 Gyn/føde (19), hema/endo/inf (25), orto 
(29), kar/mamma (6), gastromed (4), 
gastrokir (34) 

Intensiv 14 602 14 602
Operasjon, inneliggende 10 1.100 10 1.100
Postoperativ 16 272 16 272
Fødestuer 6 300 6 300
Fysio- og ergoterapi 460
Pasientservice 1.397

Delsum 11.587 5.646
Psykisk helsevern
Poliklinikk, kliniske spesiallaboratorier 10 300 6 180 Rus & voksenpsykiatri
Sengeområde 31 1.302 22 924 Akuttpsykiatri, avrusning, rus

Skjermede senger 3 126 2 84 Akuttpsykiatri
Kontorer og møterom 715 509
Fysio- og ergoterapi 136 136
Personalservice 209 52
Undervisning og forskning 42

Delsum 2.831 1.886
Medisinsk service
Billeddiagnostikk 11 810
Laboratorier 2.360 2.040
Apotek 680
Sterilsentral/sterilforsyning 600
Medisinsk teknikk 270

Delsum 4.720 2.040
Intern service, kontorfunksjoner og 
administrasjon
Sentral administrasjon og annen adm 1.055
Kontorer og møterom (somatikk) 3.408 1.674 Akuttfunksjoner, kliniske avd, laboratorier
Personaleservice 2.215
Ikke-medisinsk service 5.500
Undervisning og forskning 1.405

Delsum 13.582 1.674
Nettoareal somatikk 37.373 13.884
Bruttoareal somatikk (b/n faktor 2,0) 74.745 27.768
Nettoareal psykiatri 2.831 1.886
Bruttoareal psykiatri (b/n faktor 1,8, 
dog 1,9 for alternativene)

5.095 3.583

Samlet nettoareal 40.203 15.770 
Samlet bruttoareal 79.841 31.350 

Arealberegning for Haugesund 
sjukehus 2040

Konseptfase 2040

28 950 Gyn/føde ekskl. fertilitet (6), 
hema/endo/inf (5), orto (6), kar/mamma 
(2), gastromed/gastrokir (9) 

Vest - alternativet nybygg
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i arealberegningen forutsatt en brutto/netto faktor på 1,8 hvilket er økt til 1,9 i alternativet da psykiske helse 
integreres i somatikken. Det samlede nybygg areal blir 31.300 m2 brutto, hvilket svarer til bruttoarealet som 
beregnet i tabellen ovenfor.  
 
Dertil kommer de 1000 m2 til støttefunksjoner. Sammenholdt med de 47.000 m2 i eksisterende bygg blir det 
samlede sykehusareal i Vest-alternativet ca. 79.300 m2.   
 
Tabell 32 Vest-alternativet arealbalanse 

 

8.4 Ny Nordblokk, etappevis utbygging 
Dette alternativet er basert på de førende prinsipper og premisser som er beskrevet tidligere i kapitel 6, hvorav 
de vesentligste er 

• De økonomiske rammer 
• Akuttsøylen og laboratoriene i første byggetrinn 
• Samlet gynekologi/føde/barsel 
• Psykiatri integrert i det somatiske sykehus 

 
Funksjonene som bygges nytt er følgende:  

• 1. byggetrinn 
o Akuttsøyle (akuttmottak, skadepoliklinikk, AMK, operasjon) 
o Observasjonspost 
o Fødestuer og observasjonssenger barsel 
o Dialyse 
o Laboratorier  
o Akuttpsykiatri og avrusning 

• 2. byggetrinn 
o Dagkirurgi inkl. dagplasser og oppvåking 
o Resterende gynekolog/føde/barsel  
o Kliniske avdelinger (senger, poliklinikk, dagbehandling) 

 Geriatri 
 Ortopedisk kirurgi, nevrokirurgi 
 Kar-, thorax-, plastikk- og mammakirurgi 
 Gastroenterologisk kirurgi og medisin 

o Funksjoner innen psykisk helsevern 
 Alderspsykiatri 
 Rus senger og poliklinikk 
 Voksenpsykiatri 
 Psykiatrisk støtte  

 
Også dette alternativet er oppbygd i henhold til premissene, men det vil ikke være mulig å få alle ønskede 
funksjoner med i 1. byggetrinn, da den økonomiske ramme er mindre enn for Vest-alternativet. Akuttsøyle og 
laboratorier er i 1. byggetrinn. Observasjonspost hører naturlig til akuttsøylen og er med i 1. byggetrinn. 
Intensiv/oppvåking er ikke med, det skal i stedet sikres god forbindelse til eksisterende bygg, hvilket vurderes 
mulig. Fødestuene og 5 observasjonssenger i med i 1. byggetrinn, resten av gynekologi/føde/barsel kommer i 

Arealbalanse Vest - 
alternativet

Samlet bruttoareal i eksisterende bygg 57.000
Rive Psykiatri bygg -6.000
Rive Øst blokk -4.000
Resterende areal i eksisterende bygg 47.000
Nybygg areal 31.300
Støttefunksjoner til nybygg 1.000
Samlet areal nybygg 32.300
Samlet bruttoareal etter byggetrinn 2 79.300
Arealbehov 79.800
Manglende areal 500
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byggetrinn 2. Dialysen er med i 1. byggetrinn, da den nåværende plassering ikke tillater utvidelse. Også de 
akutte funksjoner innen psykisk helse er med i 1. byggetrinn for å få samlet akuttfunksjonen.  
I 2. byggetrinn kommer så dagkirurgi som har nærhet til operasjon, samt resten av funksjonene innen psykisk 
helsevern. Dessuten noen kliniske avdelinger.  
 
Alternativets løsning med hensyn til funksjoner som skal bygges nytt har konsekvenser for funksjonsfordelingen 
i eksisterende bygg. Dette er noe som det skal jobbes videre med i skisseprosjektet, men hovedprinsippet er at 
avdelingene organiseres etter den kliniske sentermodell, at funksjoner som har nærhetsbehov etableres på 
samme etasje, for eksempel barn som forblir i eksisterende bygg og gynekologi/føde/barsel som etableres i 
nybygg. Dessuten tilstrebes det at tømme Øst blokk og Syd blokk og renovering især foretas i Midt blokk. 
Sistnevnte innebærer at 5 etasjer i Midt blokk med ca. 8.000 m2 skal bygges om.   
 
Det samlede nybygg areal og anslått byggepris kan oppsummeres som følger:  
Tabell 33 Nord-alternativet oversikt arealer 

 
 
Med Nord-alternativet kan det bygges ca. 28.800 m2 nytt til en anslått pris på knapp 2 mrd. kr. Dette levner ca. 
0,5 mrd. kr. til ombygg i eksisterende bygg.  
 
Arealet til nybygg fordeles på funksjoner som vist herunder, hvor det også sammenlignes med arealbehovet per 
2040:  
 

m2 netto m2 avd brutto m2 netto m2 avd brutto m2 netto m2 avd brutto

Nybygg somatikk 6.092 10.342 5.957 9.669 12.049 20.011
Nybygg psykisk helse 1.116 1.757 1.384 2.171 2.500 3.928
Nybygg avdelingsareal i alt 7.209 12.098 7.341 11.841 14.549 23.939
Tillegg trafikk & teknikk 2.496 2.413 4.910
Samlet nybygg areal 14.595 14.254 28.849
Samlet nybygg pris (mrd. kr.) 1,0 0,9 1,9
Ramme for nybygg/ombygg 1,03 1,33 2,35
Buffer/ombygg 0,05 0,45 0,50
Priser i mrd. kr. 
Arealtillegg til trafikk og teknikk er beregnet som ca. 21 % for somatikk og 15 % for psykisk helse

Nord-alternativet 1. byggetrinn 2. byggetrinn I alt
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Tabell 34 Nord-alternativet oversikt arealer og kapasiteter 

   

Antall enheter 
2040

Arealbehov kvm 
netto 2040

Antall enheter 
2040

Arealbehov 
kvm netto 

2040

Kommentar

Akuttmottak/observasjonspost & 
prehospitale tjenester
Akuttmottak og prehospital 1.380 920 Akuttmottak, skadepoli, AMK
Observasjonspost 32 800 32 800

Delsum 2.180 1.720
Somatikk, poliklinikker/dagavdeling
Poliklinikker 51 1.530
Kliniske spesiallaboratorier 40 1.560

Dagområde 50 890 32 555 Dagkir (16), dialyse (15), gastromed (1)

Operasjon dagkirurgi 8 880 8 880
Postoperativ, dag 9 144 9 144
Kliniske støttefunksjoner 300

Delsum 5.304 2.399
Somatikk, døgnbehandling
Sengeområde (inkl. intermediære 
senger)

251 7.456 107 3.086 Gyn/føde (19), geriatri (15), orto (29), 
kar/mamma (6), gastromed (4), gastrokir 
(34) 

Intensiv 14 602
Operasjon, inneliggende 10 1.100 10 1.100
Postoperativ 16 272
Fødestuer 6 300 6 300
Fysio- og ergoterapi 460
Pasientservice 1.397

Delsum 11.587 4.486
Psykisk helsevern
Poliklinikk, kliniske spesiallaboratorier 10 300 9 270 Alderspsykiatri, rus og voksenpsykiatri
Sengeområde 31 1.302 31 1.302 Akuttpsykiatri, alderspsykiatri, avrusning, 

rus
Skjermede senger 3 126 3 126 Akuttpsykiatri, alderspsykiatri
Kontorer og møterom 715 614
Fysio- og ergoterapi 136 136
Personalservice 209 52
Undervisning og forskning 42

Delsum 2.831 2.500
Medisinsk service
Billeddiagnostikk 11 810
Laboratorier 2.360 2.040
Apotek 680
Sterilsentral/sterilforsyning 600
Medisinsk teknikk 270

Delsum 4.720 2.040
Intern service, kontorfunksjoner og 
administrasjon
Sentral administrasjon og annen adm 1.055
Kontorer og møterom (somatikk) 3.408 1.404 Akuttfunksjoner, kliniske avd, laboratorier
Personaleservice 2.215
Ikke-medisinsk service 5.500
Undervisning og forskning 1.405

Delsum 13.582 1.404
Nettoareal somatikk 37.373 12.049
Bruttoareal somatikk (b/n faktor 2,0) 74.745 24.099
Nettoareal psykiatri 2.831 2.500
Bruttoareal psykiatri (b/n faktor 1,8, 
dog 1,9 for alternativene)

5.095 4.750

Samlet nettoareal 40.203 14.549 
Samlet bruttoareal 79.841 28.849 

Nord - alternativet nybygg

Gyn/føde ekskl. Fertilitet (6), geriatri (2), 
orto (6), kar/mamma (2), 
gastromed/gastrokir (9) 

82025

Arealberegning for Haugesund 
sjukehus 2040

Konseptfase 2040
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Tabellen viser hvilke kapasiteter og nettoareal som kan realiseres som nybygg med Nord-alternativet. For 
omregning fra netto til bruttoareal er det forutsatt 2,0 for de somatiske funksjoner. For psykisk helsevern er det 
i arealberegningen forutsatt en brutto/netto faktor på 1,8 hvilket er økt til 1,9 i alternativet da psykiske helse 
integreres i somatikken. 
 
Det samlede nybygg areal blir 29.800 m2 brutto. Dertil kommer de 1.000 m2 til støttefunksjoner. Sammenholdt 
med de 47.000 m2 i eksisterende bygg blir det samlede sykehusareal i Nord-alternativet ca. 76.800 m2.   
 
Tabell 35 Nord-alternativet arealbalanse 

 
 

8.5 Arealbalanse for de tre alternativer 
For å få et overblikk over arealkonsekvensene for det samlede sjukehus med de tre alternativer foretas 
oppstilling av:  

• Nåværende areal i eksisterende bygg 
• Bygg som rives 
• Resulterende areal i eksisterende bygg etter 2. byggetrinn 
• Nybygg areal etter 2. byggetrinn 
• Samlet areal etter 2. byggetrinn 

 
Dette er oppsummert i tabell herunder 
 
Tabell 36 Arealbalanse for alle alternativer 

  
 
Med nullalternativet vil det bli en større arealmangel ved sjukehuset, som det må forutses vil gi driftsmessige 
vanskeligheter og dårligere kvalitet for pasienter og personal.  
 
Av de to nybygg alternativer oppnås størst nybyggareal med Vest-alternativet, som inneholder 2.500 m2 mer 
nybygg enn Nord-alternativet. Begge nybygg alternativer vil likevel kunne oppfylle sjukehuset arealbehov på 
lengere sikt, og dermed gi en framtidsrettet løsning  
 

Arealbalanse Nord - 
alternativet

Samlet bruttoareal i eksisterende bygg 57.000
Rive Psykiatri bygg -6.000
Rive Øst blokk -4.000
Resterende areal i eksisterende bygg 47.000
Nybygg areal 28.800
Støttefunksjoner til nybygg 1.000
Samlet areal nybygg 29.800
Samlet bruttoareal etter byggetrinn 2 76.800
Arealbehov 79.800
Manglende areal 3.000

Arealbalanse Nullalternativet Vest - 
alternativet

Nord - 
alternativet

Samlet bruttoareal i eksisterende bygg 57.000 57.000 57.000
Rive Psykiatri bygg -6.000 -6.000
Rive Øst blokk -4.000 -4.000
Resterende areal i eksisterende bygg 57.000 47.000 47.000
Nybygg areal 31.300 28.800
Støttefunksjoner til nybygg 1.000 1.000
Samlet areal nybygg 32.300 29.800
Samlet bruttoareal etter byggetrinn 2 57.000 79.300 76.800
Arealbehov 79.800 79.800 79.800
Manglende areal 22.800 500 3.000
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9 VEDLEGG 1 – PASIENTFRAMSKRIVNING 

 
Dette vedlegget med pasientframskriving innen somatikk og psykisk helsevern er disponert således:  

• Framskrivings forutsettinger 
• Pasientframskriving somatikk 2020 og 2040 
• Pasientframskriving psykisk helsevern 2020 og 2040 

9.1 Framskrivings forutsetninger 
I dette avsnittet oppsummeres framskrivningsforutsetningene med hensyn til:  

• Demografi 
• Realvekst 
• Omstilling 
• Effektivisering 
• Andre forutsettinger 

Demografi 

Den demografiske framskrivning tar utgangspunkt i år 2014 og det framskrives til hhv. 2020 og 2040. For å ta 
høyde for den endrede befolkningssammensetning fremskrives befolkningen i følgende aldersgrupper:  

• 0 – 17 år inklusive 
• 18 – 44 år inklusive 
• 45 – 66 år inklusive 
• 67 – 79 år inklusive 
• 80 år og derover 

 
Data for befolkningsutvikling kommer fra SSB, mellomalternativet MMMM. Tabellene under viser 
befolkningsutviklingen fra 2014 til 2020 og 2040 i Haugesunds opptaksområde samt for hele Helse Fonna. 
 
Tabell 37 Befolkningsutvikling Haugesund opptaksområde 2014 – 2020 - 2040 

 
 
Tabell 38 Befolkningsutvikling Helse Fonna opptaksområde 2014 – 2020 - 2040 

 
 
Som det ses i tabellene er det den eldre del av befolkningen som øker mest, især mot 2040.  
Basert på Haugesund sjukehus’ plan for somatikk er det noen spesialiteter som dekker hele Helse Fonna, og 
som derfor skal fremskrives demografisk i forhold til utviklingen i Helse Fonnas opptaksområde. Resten følger 
Haugesund sitt opptaksområde. Se tabell herunder:  
 

Haugesund 2014 2020 2040 Endring 2014-2020 Endring 2014-2040
0-17 27 788 28 929 32 290 4,1% 16,2%
18-44 42 125 43 857 47 192 4,1% 12,0%
45-66 31 126 33 284 37 598 6,9% 20,8%
67-79 10 483 13 222 17 889 26,1% 70,6%
80+ 4 985 5 132 10 432 2,9% 109,3%
Total 116 507 124 424 145 401 6,8% 24,8%
Haugesund, Suldal, Sauda, Bokn, Tysvær, Karmøy, Utsira, Vindafjord, Etne og Sveio

Helse Fonna 2014 2020 2040 Endring 2014-2020 Endring 2014-2040
0-17 42 338 43 448 48 002 2,6% 13,4%
18-44 62 670 65 027 69 170 3,8% 10,4%
45-66 48 266 51 124 56 879 5,9% 17,8%
67-79 16 634 20 887 27 797 25,6% 67,1%
80+ 8 178 8 349 16 477 2,1% 101,5%
Total 178 086 188 835 218 325 6,0% 22,6%
Haugesund, Suldal, Sauda, Bokn, Tysvær, Karmøy, Utsira, Vindafjord, Etne, Sveio, Bømlo, 
Stord, Fitjar, Tysnes, Kvinnherad, Jondal, Odda, Ullensvang og Eidfjord.
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9.1.1 Realvekst 
Realvekst er en aktivitets øking som kommer i tillegg til den demografiske utvikling, og er en kombinasjon av 
epidemiologi, pasientforventninger og medisinsk utvikling. Den demografiske økingen er især stor for eldre 
aldersgrupper og det vurderes at dette tar tilstrekkelig hensyn til aktivitetsutviklingen. Det er derfor ikke 
forutsatt noen realvekst i pasientframskrivingen.   

9.1.2 Omstilling og effektivisering 
I den kvalitative del av framskrivingen innen somatikk forutsettes omstilling til dagbehandling og observasjon 
samt generell effektivisering.  

• Omstilling til dagbehandling:  
o 75% av elektive 0-1 døgns korttidspasienter omstilles til dagbehandling 
o 40% av elektive 1-2,9 døgns korttidspasienter omstilles til dagbehandling 
o Alle omstilte dagpasienter får et poliklinisk besøk i tillegg.  
o Der overføres ingen pasienter fra føde 

 
• Omstilling til observasjon: 

o 75% av akutte 0-1 døgns korttidspasienter omstilles til observasjon 
o 40% av akutte 1-2,9 døgns korttidspasienter omstilles til observasjon 
o 60 % av de overførte pasienter utskrives fra observasjonsavsnittet i 2020, dvs. 40% overføres 

til normal seng.  
o 70 % av de overførte pasienter utskrives fra observasjonsavsnittet i 2040.  
o Der overføres ingen pasienter fra føde 
o For pasienter der overføres til observasjon regnes med gjennomsnittlig liggetid på1 døgn  

 
• Effektivisering via generell liggedagsreduksjon 

o 7% på alle spesialiteter til 2020: 
o 16% på alle spesialiteter til 2040 
 

For psykisk helsevern er der gjort følgende omstilling og effektivisering: 
• Omstilling til DPS for inneliggende pasienter innen alderspsykiatri 

o 2% av avdelingsopphold og liggedager omstilles i 2020 hvilket øker til 6% i 2040 
• Omstilling til DPS for rus poliklinikk 

o 15% til 2020 og 35% til 2040. 
• Generell liggedagsreduksjon på 7% til 2020 og 16% til 2040 for alle avdelinger unntak akuttpsykiatri 

9.1.3 Andre forutsettinger 
Innen somatikk er det dessuten tatt høyde for følgende:  

• Samling av inneliggende barn og unge i avdeling for barn 
• Samling av alle geriatriske pasienter som har hatt opphold ved geriatrisk enhet i avdeling for geriatri 
• Økt egendekning innen medikamentell kreftbehandling 
• Overførsel av akutt kirurgisk poliklinikk til akuttmottak 
• Overførsel av alle liggedager for utskrivningsklare pasienter til primærhelsetjenesten 
• Innregnet en vis effekt av økt samhandling med primærsektoren 

 

Helse Fonna befolkningsutvikling skal brukes til:
Karkirurgi alle
Pediatri alle
ØNH innlagte
Øye innlagte
Hematologi innlagte
Nevrologi innlagte
Rus post alle
Alderspsykiatri alle

Øvrige spesialiteter framskrives etter Haugesund befolkningsutvikling
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Alle inneliggende barn og unge i alderen 0 til 17 inklusive er overført til avdeling for barn. Dette gjelder dog 
ikke unge innlagt i gynekologi og føde.  
 
En del geriatriske pasienter er registret som avdelingsopphold på andre avdelinger selv om de i realiteten har 
hatt opphold ved geriatrisk enhet. Det er innhentet data for postopphold og liggedager i geriatri, samt hvilken 
avdeling disse er registrert på. Alle disse er overført til geriatrisk avdeling.  
 
Det er innhentet data for medikamentell kreftbehandling utført poliklinisk, og disse pasientene er overført fra 
poliklinikk til dagbehandling, da de har behov for en dagplass. Dessuten er det innhentet data for egendekning 
som i dag er knapp 70 %. Egendekningen er økt til 80 %.  
 
Akutt kirurgisk poliklinikk inngår i de polikliniske aktivitetsdata, men denne forutsettes overført til akuttmottak.  
 
Det er innhentet data for liggedager for utskrivningsklare pasienter og disse forutsettes å kunne overføres til 
primærhelsetjenesten. 
 
Det er innkalkulert en effekt av samhandling med primærhelsetjenesten. Kommunene i Helse Fonna skal 
opprette plasser for ØHD som til sammen vil utgjøre 24 senger. Etableringene vil utgjøre ca. 10% av alle 
sengene i foretaket, og 16 av de kommunale sengene skal avlaste Haugesund sjukehus. Med ca. 230 
forbrukte senger i 2014 svarer dette til 7 % av sengene. Det forutsettes følgende:  

• 2020: det reduseres med 7 % av opphold og tilhørende liggedager fordelt med 2,5 % på normale 
senger og 4,5 % på observasjonssenger 

• 2040: det reduseres med 7 % av opphold med tilhørende liggedager for normale senger 

9.2 Pasientframskriving somatikk 2020 og 2040 

9.2.1 Pasientaktivitet 2014 
Pasientaktiviteten i 2014 korrigert for barn og unge samt geriatri er som følger: 
Tabell 39 Pasientaktivitet Haugesund 2014 

 

9.2.2 Demografisk framskrivning til 2020 og 2040 
Pasientaktiviteten i 2014 framskrives demografisk til 2020 og 2040, hvoretter fås:  

Opphold Liggedøgn Dag Poli
Generell kirurgi 739 2.665 141 3.044
Urologi 889 2.949 10 2.820
Ortopedisk kirurgi, nevrokirurgi 1.975 7.883 909 15.078
Kar-, thorax-, plastikk-, mammakirurgi 363 1.826 35 2.612
Gastroenterologisk kirurgi 2.468 9.646 259 5.069
ØNH, kjevekirurgi 333 1.046 1.415 16.608
Øye 94 388 684 11.571
Generell indremedisin, habilitering 762 2.632 8 450
Nefrologi 141 809 4.215 1.519
Kardiologi 3.040 9.039 26 6.712
Lungemedisin 1.233 5.979 9 3.904
Hematologi, endokrinologi 691 3.225 44 7.580
Infeksjonsmedisin 554 3.069 12 326
Geriatri 483 3.644 0 426
Nevrologi, fysikalsk med, rehabilitering 1.418 4.651 69 5.249
Gynekologi/føde 2.342 6.114 586 13.541
Barn 1.824 4.149 124 6.782
Gastroenterologisk medisin 267 1.042 31 5.065
Total 19.616 70.756 8.577 108.356

2014Haugesund sjukehus
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Tabell 40 Demografisk framskrivning Haugesund 2020 og 2040 

 
 
Tabellen herover viser den demografiske utviklingen i pasientaktivitet fra 2014 til 2020 og 2040. Øking i 
pasientaktivitet avspeiler den demografiske befolkningsutvikling, især den store øking innen de eldre 
aldersgruppene.  

9.2.3 Kvalitativ framskriving til 2020 
I det etterfølgende vises de enkelte trinn i kvalitative framskriving til 2020, hvor de enkelte elementer i den 
kvalitative framskrivning innarbeides, dvs. omstilling, effektivisering og andre forhold.  
 
Først innarbeides endringer som følge av medikamentell kreftbehandling og akutt kirurgisk poliklinikk. 
Aktiviteten i 2014 framskrives demografisk med utviklingen i avdelingsopphold, og for medikamentell 
kreftbehandling innregnes en økt egendekning fra 70 % til 80 %. Se data herunder:  
 

Opphold Liggedøgn Dag Poli Opphold Liggedøgn Dag Poli Opphold Liggedøgn Dag Poli
Generell kirurgi 739 2.665 141 3.044 804 2.905 150 3.295 1.079 4.085 175 3.981
Urologi 889 2.949 10 2.820 991 3.337 11 3.145 1.384 4.706 13 4.308
Ortopedisk kirurgi, nevrokirurgi 1.975 7.883 909 15.078 2.171 8.692 977 16.257 3.013 12.404 1.121 19.669
Kar-, thorax-, plastikk-, mammakirurgi 363 1.826 35 2.612 404 2.002 37 2.876 540 2.478 42 3.676
Gastroenterologisk kirurgi 2.468 9.646 259 5.069 2.702 10.678 278 5.534 3.522 14.595 318 6.786
ØNH, kjevekirurgi 333 1.046 1.415 16.608 356 1.135 1.522 18.028 445 1.370 1.984 23.140
Øye 94 388 684 11.571 103 428 779 12.756 137 540 1.240 17.352
Generell indremedisin, habilitering 762 2.632 8 450 838 2.927 8 474 1.154 4.306 9 523
Nefrologi 141 809 4.215 1.519 155 892 4.628 1.697 222 1.245 6.629 2.243
Kardiologi 3.040 9.039 26 6.712 3.358 10.023 32 7.483 4.640 14.854 43 9.904
Lungemedisin 1.233 5.979 9 3.904 1.391 6.795 10 4.378 1.998 9.750 14 5.631
Hematologi, endokrinologi 691 3.225 44 7.580 762 3.578 49 8.420 1.052 4.577 59 10.444
Infeksjonsmedisin 554 3.069 12 326 604 3.402 14 354 852 5.039 18 415
Geriatri *) 483 3.644 0 426 534 4.021 0 480 781 5.780 0 804
Nevrologi, fysikalsk med, rehabilitering 1.418 4.651 69 5.249 1.547 5.116 74 5.696 2.017 6.402 83 6.823
Gynekologi/føde 2.342 6.114 586 13.541 2.470 6.447 620 14.221 2.746 7.174 688 15.729
Barn **) 1.824 4.149 124 6.782 1.877 4.267 127 6.963 2.078 4.721 141 7.682
Gastroenterologisk medisin 267 1.042 31 5.065 289 1.128 35 5.556 376 1.578 45 7.000
Total 19.616 70.756 8.577 108.356 21.358 77.773 9.351 117.612 28.036 105.604 12.622 146.109
*) Geriatri inkluderer geriatriske pasienter innlagt i andre avdelinger
**) Barn inkluderer alle innlagte barn i alderen 0-17 år unntak barn/unge innlagt i gynekologi/føde 
Poliklinikk inkluderer medikamentell kreftbehandling og akutt kir pol

Utvikling i % 8,9% 9,9% 9,0% 8,5% 42,9% 49,3% 47,2% 34,8%

2014 2020 demografi 2040 demografiHaugesund sjukehus
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Tabell 41 Medikamentell kreftbehandling og akutt kirurgisk poliklinikk 2014 – 2020 

 
 
Dessuten skal det tas hensyn til omstilling til dagbehandling og observasjon samt effektivisering og andre 
endringer som anført ovenfor. De ulike trinn i den kvalitative framskriving vises i tabeller herunder for 2020.  
 
Tabellen under viser den kvalitative framskriving av dagpasientene til 2020. Medikamentell kreftbehandling er 
kjemoterapi pasienter, der er registrert som poliklinikk, men er lagt inn som dagpasienter i tallmaterialet  
 
 
Tabell 42 Haugesund dagpasienter 2014 og 2020 

 

Medikamentell 
kreftbeh 2014
Antall beh **) demografi 

****)
Inkl. 

Realvekst
Inkl. 

Egendekning 
økt til 80 %

Antall 
besøk i 

2014

2020 
demografi 

****)
Generell kirurgi 1 1 1 1 59 64
Urologi 107 119 119 136 139 155
Ortopedisk kirurgi, nevrokirurgi 0 0 0 5 295 5 820
Kar-, thorax-, plastikk-, mammakirurgi 0 0 0 695 773
Gastroenterologisk kirurgi 0 0 0 295 323
ØNH, kjevekirurgi 0 0 0 0
Øye 0 0 0 0
Generell indremedisin, habilitering *****) 0 0 0 2 2
Nefrologi 0 0 0 0
Kardiologi 0 0 0 0
Lungemedisin 73 82 82 94 0
Hematologi, endokrinologi *) 2 242 2 471 2 471 2 824 0
Infeksjonsmedisin 0 0 0 0
Geriatri 0 0 0 0
Nevrologi, fysikalsk med, rehabilitering 0 0 0 0
Gynekologi/føde 1 1 1 1 0
Barn 34 35 35 40 1 1
Gastroenterologisk medisin 101 109 109 125 0
Total 2 559 2 819 2 819 3 222 6 486 7 138
*) Inkl. 6 behandlinger innen terapeutisk onkologi og radioterapi 
**) Aktivitet 2014 svarer til 70 % egendekningsgrad. Er registrert som poliklinisk aktivitet
***) Framskrives demografisk svarende til utvikling i avd opphold
****) De demografisk fremskrevne data fratrekkes poliklinisk aktivitet 
*****) Inkl. 1 kons i hud og venerologi

Haugesund korrigerende data Medikamentell kreftbehandling 
2020

Akutt kir poliklinikk 
(utført i kir pol)

Dag 2014 Tillegg for 
medikamen-
tell kreftbeh

Dagpas i 
alt 2014

Dag 2020 
demo 

(trinn 1)

Dag 2020 
(trinn 2)

Overført 
fra 

innlagte

Medikam
entell 

kreftbeh

Dag 2020 
(trinn 3)

Generell kirurgi 141 1 142 150 150 39 1 191
Urologi 10 107 117 11 11 167 136 314
Ortopedisk kirurgi, nevrokirurgi 909 0 909 977 977 160 0 1 137
Kar-, thorax-, plastikk-, mammakirurgi 35 0 35 37 37 74 0 112
Gastroenterologisk kirurgi 259 0 259 278 278 160 0 437
ØNH, kjevekirurgi 1 415 0 1 415 1 522 1 522 98 0 1 619
Øye 684 0 684 779 779 32 0 811
Generell indremedisin, habilitering 8 0 8 8 8 3 0 12
Nefrologi 4 215 0 4 215 4 628 4 628 7 0 4 635
Kardiologi 26 0 26 32 32 153 0 185
Lungemedisin 9 73 82 10 10 81 94 185
Hematologi, endokrinologi 44 2 242 2 286 49 49 32 2824 2 904
Infeksjonsmedisin 12 0 12 14 14 6 0 20
Geriatri 0 0 0 0 0 15 0 15
Nevrologi, fysikalsk med, rehabilitering 69 0 69 74 74 63 0 137
Gynekologi/føde *) 586 1 587 620 620 53 1 674
Barn 124 34 158 127 127 162 40 329
Gastroenterologisk medisin 31 101 132 35 35 70 125 230
Total 8 577 2 559 11 136 9 351 9 351 1 375 3 222 13 948
Alle overførte dagpasienter får et poli besøk i tillegg
*) Føde og habilitering overføres ikke. Gyn skjønnes å være 1/3 av gyn/føde 

Haugesund omstilling Dagpasienter 2020Dagpasienter 2014
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For de polikliniske pasienter er der fratrukket pasienter for medikamentell kreftbehandling og akutt kirurgisk 
poliklinikk. Pasientene for akutt kirurgisk poliklinikk er overført til skadepoliklinikk i akutt mottak.   
 
Tabell 43 Poliklinikk 2014 – 2020  

 
 
Observasjonspasientene i 2014 (innleggelser og liggedager) er fremskrevet med den gjennomsnittlige 
utvikling i avdelingsopphold for å ta høyde for den demografiske utvikling av pasientaktivitetene. Deretter 
overføres korttidspasienter fra innlagt, for til sist å få antall observasjonspasienter i 2020. 
 
Tabell 44 Observasjon 2014 – 2020  

 
 
Neste fase er den kvalitative framskriving for avdelingsopphold. Korttidspasienter overført til dagbehandling 
trekkes ut, men de korttidspasienter som er barn, tilbakeføres til den stamavdeling de kom fra, da det kun er 
innlagte barn som ligger i barneavdelingen. Pasienter overført til observasjon trekkes ut, men kun de som blir 
utskrevet fra obs-enheten. Dessuten er det innregnet effekt av samhandlingsreformen, idet 7 % av alle 
opphold er trukket ut. Til sist får man antall avdelingsopphold i 2020.  
 

Poli 2014 Fradrag for 
medika-
mentell 
kreftbeh

Fradrag for 
akutt kir 

poliklinikk

Poliklinikk i 
alt 2014

Poli 2020 
demo 

(trinn 1)

Fradrag for 
medika-
mentell 
kreftbeh

Fradrag for 
akutt kir 

poliklinikk

Poliklinikk i 
alt 2020 
(trinn1)

Poli 2020 
(trinn 2)

Overført 
fra 

innlagte

Poli 2020 
(trinn 3)

Generell kirurgi 3 044 1 59 2 984 3 295 1 64 3 230 3 230 39 3 269
Urologi 2 820 107 139 2 574 3 145 119 155 2 870 2 870 167 3 037
Ortopedisk kirurgi, nevrokirurgi 15 078 0 5 295 9 783 16 257 0 5 820 10 438 10 438 160 10 598
Kar-, thorax-, plastikk-, mammakirurgi 2 612 0 695 1 917 2 876 0 773 2 103 2 103 74 2 177
Gastroenterologisk kirurgi 5 069 0 295 4 774 5 534 0 323 5 211 5 211 160 5 371
ØNH, kjevekirurgi 16 608 0 0 16 608 18 028 0 0 18 028 18 028 98 18 125
Øye 11 571 0 0 11 571 12 756 0 0 12 756 12 756 32 12 787
Generell indremedisin, habilitering 450 0 2 448 474 0 2 472 472 3 475
Nefrologi 1 519 0 0 1 519 1 697 0 0 1 697 1 697 7 1 704
Kardiologi 6 712 0 0 6 712 7 483 0 0 7 483 7 483 153 7 637
Lungemedisin 3 904 73 0 3 831 4 378 82 0 4 295 4 295 81 4 376
Hematologi, endokrinologi 7 580 2 242 0 5 338 8 420 2 471 0 5 950 5 950 32 5 981
Infeksjonsmedisin 326 0 0 326 354 0 0 354 354 6 359
Geriatri 426 0 0 426 480 0 0 480 480 15 495
Nevrologi, fysikalsk med, rehabilitering 5 249 0 0 5 249 5 696 0 0 5 696 5 696 63 5 759
Gynekologi/føde *) 13 541 1 0 13 540 14 221 1 0 14 220 14 220 53 14 273
Barn 6 782 34 1 6 747 6 963 35 1 6 927 6 927 162 7 089
Gastroenterologisk medisin 5 065 101 0 4 964 5 556 109 0 5 447 5 447 70 5 517
Total 108 356 2 559 6 486 99 311 117 612 2 819 7 138 107 655 107 655 1 375 109 030
Alle overførte dagpasienter får et poli besøk i tillegg
*) Føde og habilitering overføres ikke. Gyn skjønnes å være 1/3 av gyn/føde 

Haugesund omstilling Poliklinikk 2020Poliklinikk 2014

Obs 2014 
innleggels

er

Obs 2014 
liggedager

Antall 
utskrevne 

fra obs 
2014

Obs 2020 
innl demo 
(trinn 1)

Obs 2020 
liggedager 

demo 
(trinn 1)

Overført 
fra 

innlagte 
(opph)

Overført fra 
innlagte 

(liggedager)

Obs opphold 2020 
inkl.reduksjon 

pga samhandling 
(trinn 3)

Obs liggedager 
2020 inkl. 

reduksjon pga. 
samhandling 

Generell kirurgi 289 289
Urologi 155 155
Ortopedisk kirurgi, nevrokirurgi 666 666
Kar-, thorax-, plastikk-, mammakirurgi 47 47
Gastroenterologisk kirurgi 814 814
ØNH, kjevekirurgi 121 121
Øye 18 18
Generell indremedisin, habilitering 330 330
Nefrologi 27 27
Kardiologi 1 346 1 346
Lungemedisin 211 211
Hematologi, endokrinologi 200 200
Infeksjonsmedisin 117 117
Geriatri 5 5
Nevrologi, fysikalsk med, rehabilitering 471 471
Gynekologi/føde *) 226 226
Barn 529 529
Gastroenterologisk medisin 52 52
Total 2 363 1 651 1 766 2 573 1 798 5 624 5 624 7 828 7 087

ObservasjonHaugesund omstilling
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Tabell 45 Avdelingsopphold 2014 – 2020  

 
 
Liggedager i 2014 framskrives demografisk, og ulike typer av liggedager trekkes ut:  

• Liggedager knyttet til pasienter overført til dagbehandling 
• Liggedager for pasienter der blir overført og utskrevet fra observasjon 
• Liggedager knyttet til opphold som trekkes ut på grunn av samhandling 
• Liggedager for utskrivningsklare pasienter 

De resterende liggedager blir deretter redusert med 7%. Til sist fås antall liggedager i 2020.  
Tabell 46 Liggedager 2014 – 2020  

 
 
Deretter kan vises det endelige resultatet av den kvantitative og kvalitative framskriving. Aktivitetstallene for 
2014 er korrigert for medikamentell kreftbehandling, som er flyttet fra poliklinikk til dagbehandling, og akutt 
kirurgisk poliklinikk er ikke medregnet, da den er flyttet til akuttmottak.    
 

Haugesund avd opphold Avd opphold 
2014

Avd opphold 
2020 (trinn 2)

Overført 
til dag

Barn 
overført til 

avd *)

Overført til og 
utskrevet fra 

obs (opph)

Effekter av 
sam-

handlings-
reformen

Avd 
opphold 

2020 
(trinn 3)

Generell kirurgi 739 804 39 0 174 15 577
Urologi 889 991 167 0 93 18 714
Ortopedisk kirurgi, nevrokirurgi 1 975 2 171 160 2 400 40 1 572
Kar-, thorax-, plastikk-, mammakirurgi 363 404 74 0 28 301
Gastroenterologisk kirurgi 2 468 2 702 160 0 488 51 2 003
ØNH, kjevekirurgi 333 356 98 57 72 244
Øye 94 103 32 19 11 80
Generell indremedisin, habilitering 762 838 3 0 198 16 621
Nefrologi 141 155 7 0 16 3 128
Kardiologi 3 040 3 358 153 0 807 60 2 338
Lungemedisin 1 233 1 391 81 0 127 30 1 154
Hematologi, endokrinologi 691 762 32 0 120 610
Infeksjonsmedisin 554 604 6 0 70 13 515
Geriatri 483 534 15 0 3 13 504
Nevrologi, fysikalsk med, rehabilitering 1 418 1 547 63 0 283 30 1 171
Gynekologi/føde 2 342 2 470 53 0 135 2 282
Barn 1 824 1 877 162 -80 318 35 1 283
Gastroenterologisk medisin 267 289 70 1 31 5 184
Total 19 616 21 358 1 375 0 3 374 329 16 280
*) Barn tilbakeført til stamavd

Haugesund liggedager Liggedager 
2014

Liggedager 
2020 (trinn 2)

Reduksjon 
liggedager pga. 

overførsel til 
dagbeh

Barn 
overført til 

avd *)

Reduksjon 
liggedager 

pas overført 
til og 

utskrevet fra 
obs

Effekter av 
sam-

handlings-
reformen

Utskrivnings-
klare 

pasienter **)

Rest 
liggedager

Reduksjon 
restliggedager 
pga. reduksjon 

av liggetid

Liggedager 
2020 (trinn 3)

Generell kirurgi 2 665 2 905 39 0 174 53 138 2 500 186 2 314
Urologi 2 949 3 337 167 0 93 62 0 3 016 224 2 792
Ortopedisk kirurgi, nevrokirurgi 7 883 8 692 160 2 400 161 414 7 559 562 6 998
Kar-, thorax-, plastikk-, mammakirurgi 1 826 2 002 74 0 28 0 0 1 899 141 1 758
Gastroenterologisk kirurgi 9 646 10 678 160 0 488 203 508 9 319 692 8 627
ØNH, kjevekirurgi 1 046 1 135 98 57 72 0 0 1 023 76 947
Øye 388 428 32 19 11 0 0 405 30 375
Generell indremedisin, habilitering 2 632 2 927 3 0 198 56 139 2 531 188 2 343
Nefrologi 809 892 7 0 16 19 0 849 63 786
Kardiologi 9 039 10 023 153 0 807 179 477 8 406 625 7 782
Lungemedisin 5 979 6 795 81 0 127 145 323 6 120 455 5 665
Hematologi, endokrinologi 3 225 3 578 32 0 120 0 0 3 426 255 3 171
Infeksjonsmedisin 3 069 3 402 6 0 70 74 0 3 252 242 3 010
Geriatri 3 644 4 021 15 0 3 97 0 3 906 290 3 616
Nevrologi, fysikalsk med, rehabilitering 4 651 5 116 63 0 283 99 0 4 671 347 4 324
Gynekologi/føde 6 114 6 447 53 0 135 0 0 6 259 465 5 794
Barn 4 149 4 267 162 -80 318 79 0 3 628 270 3 358
Gastroenterologisk medisin 1 042 1 128 70 1 31 18 0 1 009 75 934
Total 70 756 77 773 1 375 0 3 374 1 246 1 999 69 779 5 185 64 594
*) Barn tilbakeført til stamavd
**) Liggedøgn utskrivningsklare i 2014: 1819 skjønnmessig fordelt med 1/3 ril kir og 2/3 til med. Fremskrives med gjen. demografisk vekst for liggedøgn 
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Tabell 47 Endeling framskrivning 2014 – 2020  

 
 
Prosentene unner tabellen viser endringene fra 2014 til 2020. Den viser en svak øking av opphold og 
liggedager. Det ses også en øking i den gjennomsnittlige liggetid i normale senger, hvilket skyldes at det 
trukket korttidspasienter ut til dagbehandling og observasjon. Det ses da også en kraftig øking i 
observasjonspasienter, som er et resultat av omstillingen.  
Under tabellen vises dessuten antall senger med de anvendte belegg prosenter: 70 % for barn og 85 % for 
øvrige normale senger samt 80 % for observasjonssenger.   

9.2.4 Kvalitativ framskriving til 2040 
 
I det etterfølgende vises de enkelte trinn i kvalitative framskriving til 2040, hvor de enkelte elementer i den 
kvalitative framskrivning innarbeides, dvs. omstilling, effektivisering og andre forhold.  
 
Først innarbeides endringer som følge av medikamentell kreftbehandling og akutt kirurgisk poliklinikk. 
Aktiviteten i 2014 framskrives demografisk med utviklingen i avdelingsopphold, og for medikamentell 
kreftbehandling innregnes en økt egendekning fra 70 % til 80 %. Se data herunder:  
 

Avd 
opphold

Liggedøgn Liggetid 
(normal 
seng)

Dag Poli Obs 
opphold

Obs 
liggedager

Avd 
opphold

Liggedøgn Liggetid 
(normal 
seng)

Dag Poli Obs opph Obs 
liggedager

Generell kirurgi 739 2 665 3,6 142 2 984 577 2 314 4,0 191 3 269
Urologi 889 2 949 3,3 117 2 574 714 2 792 3,9 314 3 037
Ortopedisk kirurgi, nevrokirurgi 1 975 7 883 4,0 909 9 783 1 572 6 998 4,5 1 137 10 598
Kar-, thorax-, plastikk-, mammakirurgi 363 1 826 5,0 35 1 917 301 1 758 5,8 112 2 177
Gastroenterologisk kirurgi 2 468 9 646 3,9 259 4 774 2 003 8 627 4,3 437 5 371
ØNH, kjevekirurgi 333 1 046 3,1 1 415 16 608 244 947 3,9 1 619 18 125
Øye 94 388 4,1 684 11 571 80 375 4,7 811 12 787
Generell indremedisin, habilitering 762 2 632 3,5 8 448 621 2 343 3,8 12 475
Nefrologi 141 809 5,7 4 215 1 519 128 786 6,1 4 635 1 704
Kardiologi 3 040 9 039 3,0 26 6 712 2 338 7 782 3,3 185 7 637
Lungemedisin 1 233 5 979 4,8 82 3 831 1 154 5 665 4,9 185 4 376
Hematologi, endokrinologi 691 3 225 4,7 2 286 5 338 610 3 171 5,2 2 904 5 981
Infeksjonsmedisin 554 3 069 5,5 12 326 515 3 010 5,8 20 359
Geriatri 483 3 644 7,5 0 426 504 3 616 7,2 15 495
Nevrologi, fysikalsk med, rehabilitering 1 418 4 651 3,3 69 5 249 1 171 4 324 3,7 137 5 759
Gynekologi/føde 2 342 6 114 2,6 587 13 540 2 282 5 794 2,5 674 14 273
Barn 1 824 4 149 2,3 158 6 747 1 283 3 358 2,6 329 7 089
Gastroenterologisk medisin 267 1 042 3,9 132 4 964 184 934 5,1 230 5 517
Total 19 616 70 756 3,6 11 136 99 311 2 363 1 651 16 280 64 594 4,0 13 948 109 030 7 828 7 087

Endelig fremskrivning 2014 2020
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Tabell 48 Medikamentell kreftbehandling og akutt kirurgisk poliklinikk 2014 – 2040 

 
 
Dessuten skal det tas hensyn til omstilling til dagbehandling og observasjon samt effektivisering og andre 
endringer som anført ovenfor. De ulike trinn i den kvalitative framskriving vises i tabeller herunder for 2040.  
 
Tabellen under viser den kvalitative framskriving av dagpasientene til 2040. Medikamentell kreftbehandling er 
kjemoterapi pasienter, der er registrert som poliklinikk, men er lagt inn som dagpasienter i tallmaterialet  
 
Tabell 49 Dagpasienter 2014 – 2040  

 
 
For de polikliniske pasienter er der fratrukket pasienter for medikamentell kreftbehandling og akutt kirurgisk 
poliklinikk. Pasientene for akutt kirurgisk poliklinikk er overført til skadepoliklinikk i akutt mottak.   
 

Medikamentell 
kreftbeh 2014
Antall beh **) Demografi 

****)
Inkl. 

Egendekning 
økt til 80 %

Antall 
besøk i 
2014

2040 
demografi 

****)
Generell kirurgi 1 1 2 59 86
Urologi 107 167 190 139 216
Ortopedisk kirurgi, nevrokirurgi 0 0 5 295 8 077
Kar-, thorax-, plastikk-, mammakirurgi 0 0 695 1 034
Gastroenterologisk kirurgi 0 0 295 421
ØNH, kjevekirurgi 0 0 0
Øye 0 0 0
Generell indremedisin, habilitering 0 0 2 3
Nefrologi 0 0 0
Kardiologi 0 0 0
Lungemedisin 73 118 135 0
Hematologi, endokrinologi *) 2 242 3 412 3 900 0
Infeksjonsmedisin 0 0 0
Geriatri 0 0 0
Nevrologi, fysikalsk med, rehabilitering 0 0 0
Gynekologi/føde 1 1 1 0
Barn 34 39 44 1 1
Gastroenterologisk medisin 101 142 163 0
Total 2 559 3 881 4 435 6 486 9 838
*) Inkl. 6 behandlinger innen terapeutisk onkologi og radioterapi 
**) Aktivitet 2014 svarer til 70 % egendekningsgrad. Er registrert som poliklinisk aktivitet
***) Framskrives demografisk svarende til utvikling i avd opphold
****) De demografisk fremskrevne data fratrekkes poliklinisk aktivitet 

Haugesund korrigerende data Medikamentell 
kreftbehandling 2040

Akutt kir poliklinikk 
(utført i kir pol)

Dag 2014 Tillegg for 
medikamen-
tell kreftbeh

Dagpas i alt 
2014

Dag 2040 
demo

Dag 2040 
(trinn 2)

Overført 
fra 

innlagte

Medikam
entell 

kreftbeh

Dag 2040

Generell kirurgi 141 1 142 175 175 47 2 224
Urologi 10 107 117 13 13 223 190 427
Ortopedisk kirurgi, nevrokirurgi 909 0 909 1 121 1 121 203 0 1 324
Kar-, thorax-, plastikk-, mammakirurgi 35 0 35 42 42 98 0 140
Gastroenterologisk kirurgi 259 0 259 318 318 204 0 522
ØNH, kjevekirurgi 1 415 0 1 415 1 984 1 984 111 0 2 095
Øye 684 0 684 1 240 1 240 40 0 1 279
Generell indremedisin, habilitering 8 0 8 9 9 4 0 13
Nefrologi 4 215 0 4 215 6 629 6 629 10 0 6 639
Kardiologi 26 0 26 43 43 207 0 250
Lungemedisin 9 73 82 14 14 111 135 260
Hematologi, endokrinologi 44 2 242 2 286 59 59 45 3900 4 003
Infeksjonsmedisin 12 0 12 18 18 7 0 26
Geriatri 0 0 0 0 0 25 0 25
Nevrologi, fysikalsk med, rehabilitering 69 0 69 83 83 74 0 157
Gynekologi/føde *) 586 1 587 688 688 64 1 753
Barn 124 34 158 141 141 180 44 364
Gastroenterologisk medisin 31 101 132 45 45 85 163 292
Total 8 577 2 559 11 136 12 622 12 622 1 736 4 435 18 793
Alle overførte dagpasienter får et poli besøk i tillegg
*) Føde overføres ikke. Gyn skjønnes å være 1/3 av gyn/føde 

Haugesund omstilling Dagpasienter 2040Dagpasienter 2014
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Tabell 50 Poliklinikk 2014 – 2040  

 
 
Observasjonspasientene i 2014 (innleggelser og liggedager) er fremskrevet med den gjennomsnittlige 
utvikling i avdelingsopphold for å ta høyde for den demografiske utvikling av pasientaktivitetene. Deretter 
overføres korttidspasienter fra innlagt, for til sist å få antall observasjonspasienter i 2040. 
 
Tabell 51 Observasjon 2014 – 2040  

 
 
Neste fase er den kvalitative framskriving for avdelingsopphold. Korttidspasienter overført til dagbehandling 
trekkes ut, men de korttidspasienter som er barn, tilbakeføres til den stamavdeling de kom fra, da det kun er 
innlagte barn som ligger i barneavdelingen. Pasienter overført til observasjon trekkes ut, men kun de som blir 
utskrevet fra obs-enheten. Dessuten er det innregnet effekt av samhandlingsreformen, idet 7 % av alle 
opphold er trukket ut. Til sist får man antall avdelingsopphold i 2040.  
 

Poli 2014 Fradrag for 
medika-
mentell 
kreftbeh

Fradrag for 
akutt kir 

poliklinikk

Poliklinikk i 
alt 2014

Poli 2040 
demo

Fradrag for 
medika-
mentell 
kreftbeh

Fradrag 
for akutt 

kir 
poliklinikk

Poliklinikk 
etter 

fradrag

Poli 2040 
(trinn 2)

Overført 
fra 

innlagte

Poli 2040

Generell kirurgi 3 044 1 59 2 984 3 981 1 86 3 893 3 893 47 3 940
Urologi 2 820 107 139 2 574 4 308 167 216 3 925 3 925 223 4 149
Ortopedisk kirurgi, nevrokirurgi 15 078 0 5 295 9 783 19 669 0 8 077 11 592 11 592 203 11 795
Kar-, thorax-, plastikk-, mammakirurgi 2 612 0 695 1 917 3 676 0 1 034 2 643 2 643 98 2 741
Gastroenterologisk kirurgi 5 069 0 295 4 774 6 786 0 421 6 365 6 365 204 6 569
ØNH, kjevekirurgi 16 608 0 0 16 608 23 140 0 0 23 140 23 140 111 23 250
Øye 11 571 0 0 11 571 17 352 0 0 17 352 17 352 40 17 392
Generell indremedisin, habilitering 450 0 2 448 523 0 3 520 520 4 524
Nefrologi 1 519 0 0 1 519 2 243 0 0 2 243 2 243 10 2 253
Kardiologi 6 712 0 0 6 712 9 904 0 0 9 904 9 904 207 10 111
Lungemedisin 3 904 73 0 3 831 5 631 118 0 5 513 5 513 111 5 624
Hematologi, endokrinologi 7 580 2 242 0 5 338 10 444 3 412 0 7 031 7 031 45 7 076
Infeksjonsmedisin 326 0 0 326 415 0 0 415 415 7 422
Geriatri 426 0 0 426 804 0 0 804 804 25 828
Nevrologi, fysikalsk med, rehabilitering 5 249 0 0 5 249 6 823 0 0 6 823 6 823 74 6 897
Gynekologi/føde *) 13 541 1 0 13 540 15 729 1 0 15 728 15 728 64 15 791
Barn 6 782 34 1 6 747 7 682 39 1 7 642 7 642 180 7 822
Gastroenterologisk medisin 5 065 101 0 4 964 7 000 142 0 6 857 6 857 85 6 942
Total 108 356 2 559 6 486 99 311 146 109 3 881 9 838 132 391 132 391 1 736 134 126
Alle overførte dagpasienter får et poli besøk i tillegg
*) Føde overføres ikke. Gyn skjønnes å være 1/3 av gyn/føde 

Haugesund omstilling Poliklinikk 2040Poliklinikk 2014

Obs 2014 
inn-

leggelser

Obs 2014 
liggedager

Antall 
utskrevne 

fra obs 
2014

Obs 2040 
innl demo

Obs 2040 
liggedager 

demo

Overført 
fra 

innlagte 
(opph)

Overført fra 
innlagte 

(liggedager)

Obs 
opphold 

2040

Obs 
liggedager 

2040

Generell kirurgi 377 377
Urologi 208 208
Ortopedisk kirurgi, nevrokirurgi 849 849
Kar-, thorax-, plastikk-, mammakirurgi 58 58
Gastroenterologisk kirurgi 1 000 1 000
ØNH, kjevekirurgi 152 152
Øye 21 21
Generell indremedisin, habilitering 431 431
Nefrologi 38 38
Kardiologi 1 745 1 745
Lungemedisin 294 294
Hematologi, endokrinologi 270 270
Infeksjonsmedisin 156 156
Geriatri 7 7
Nevrologi, fysikalsk med, rehabilitering 605 605
Gynekologi/føde *) 249 249
Barn 585 585
Gastroenterologisk medisin 66 66
Total 2 363 1 651 1 766 3 377 2 360 7 113 7 113 10 491 9 473

ObservasjonHaugesund omstilling
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Tabell 52 Avdelingsopphold 2014 – 2040  

 
 
Liggedager i 2014 framskrives demografisk, og ulike typer av liggedager trekkes ut:  

• Liggedager knyttet til pasienter overført til dagbehandling 
• Liggedager for pasienter der blir overført og utskrevet fra observasjon 
• Liggedager knyttet til opphold som trekkes ut på grund av samhandling 
• Liggedager for utskrivningsklare pasienter 

De resterende liggedager blir deretter redusert med 16%. Til sist fås antall liggedager i 2040.  
Tabell 53 Liggedager 2014 – 2040  

 
 
Deretter kan vises det endelige resultatet av den kvantitative og kvalitative framskriving. Aktivitetstallene for 
2014 er korrigert for medikamentell kreftbehandling, som er flyttet fra poliklinikk til dagbehandling, og akutt 
kirurgisk poliklinikk er ikke medregnet, da den er flyttet til akuttmottak.    
 

Haugesund avd opphold Avd opphold 
2014

Avd opphold 
2040 demo

Overført 
til dag

Barn 
overført til 

avd *)

Overført til og 
utskrevet fra 

obs (opph)

Effekter av 
sam-

handlings-
reformen

Avd 
opphold 

2040

Generell kirurgi 739 1 079 47 48 264 54 763
Urologi 889 1 384 223 9 146 71 952
Ortopedisk kirurgi, nevrokirurgi 1 975 3 013 203 162 594 155 2 223
Kar-, thorax-, plastikk-, mammakirurgi 363 540 98 4 41 405
Gastroenterologisk kirurgi 2 468 3 522 204 114 700 183 2 549
ØNH, kjevekirurgi 333 445 111 32 106 260
Øye 94 137 40 1 15 83
Generell indremedisin, habilitering 762 1 154 4 7 302 59 797
Nefrologi 141 222 10 0 27 13 173
Kardiologi 3 040 4 640 207 20 1222 225 3 007
Lungemedisin 1 233 1 998 111 3 206 118 1 567
Hematologi, endokrinologi 691 1 052 45 2 189 820
Infeksjonsmedisin 554 852 7 4 110 51 688
Geriatri 483 781 25 0 5 53 698
Nevrologi, fysikalsk med, rehabilitering 1 418 2 017 74 13 424 106 1 425
Gynekologi/føde 2 342 2 746 64 0 174 2 508
Barn 1 824 2 078 180 -422 409 104 963
Gastroenterologisk medisin 267 376 85 2 46 17 230
Total 19 616 28 036 1 736 0 4 979 1 210 20 111
*) Barn - elektive korttidspasienter som overføres til dagbehandling - tilbakeføres til stamavdelingene

Haugesund liggedager Liggedager 
2014

Liggedager 
2040 demo

Reduksjon 
liggedager 

pga. 
overførsel til 

dagbeh

Barn 
overført til 

avd *)

Reduksjon 
liggedager 

pas overført 
til og 

utskrevet fra 
obs

Effekter av 
sam-

handlings-
reformen

Utskriv-
nings-
klare 

pasienter 
**)

Rest 
liggedager

Reduksjon rest-
liggedager pga. 

reduksjon av 
liggetid

Liggedager 
2040

Generell kirurgi 2 665 4 085 47 48 264 204 185 3 434 549 2 884
Urologi 2 949 4 706 223 9 146 242 0 4 104 657 3 447
Ortopedisk kirurgi, nevrokirurgi 7 883 12 404 203 162 594 639 561 10 570 1691 8 879
Kar-, thorax-, plastikk-, mammakirurgi 1 826 2 478 98 4 41 0 0 2 343 375 1 969
Gastroenterologisk kirurgi 9 646 14 595 204 114 700 760 660 12 386 1982 10 404
ØNH, kjevekirurgi 1 046 1 370 111 32 106 0 0 1 185 190 995
Øye 388 540 40 1 15 0 0 486 78 408
Generell indremedisin, habilitering 2 632 4 306 4 7 302 222 195 3 592 575 3 017
Nefrologi 809 1 245 10 0 27 73 0 1 135 182 954
Kardiologi 9 039 14 854 207 20 1 222 720 672 12 053 1929 10 125
Lungemedisin 5 979 9 750 111 3 206 574 441 8 420 1347 7 073
Hematologi, endokrinologi 3 225 4 577 45 2 189 0 0 4 345 695 3 650
Infeksjonsmedisin 3 069 5 039 7 4 110 304 0 4 622 740 3 882
Geriatri 3 644 5 780 25 0 5 389 0 5 361 858 4 503
Nevrologi, fysikalsk med, rehabilitering 4 651 6 402 74 13 424 337 0 5 579 893 4 687
Gynekologi/føde 6 114 7 174 64 0 174 0 0 6 936 1110 5 827
Barn 4 149 4 721 180 -422 409 237 0 3 473 556 2 917
Gastroenterologisk medisin 1 042 1 578 85 2 46 72 0 1 377 220 1 157
Total 70 756 105 604 1 736 0 4 979 4 771 2 715 91 403 14 624 76 778
*) Barn - elektive korttidspasienter som overføres til dagbehandling - tilbakeføres til stamavdelingene
**) Liggedøgn utskrivningsklare i 2014: 1819. Fremskrives med gjen. demografisk vekst for liggedøgn 
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Tabell 54 Endelig framskrivning 2014 – 2040  

 
 
Prosentene unner tabellen viser endringene fra 2014 til 2040. Den viser en svak øking av opphold og 
liggedager. Det ses også en øking i den gjennomsnittlige liggetid i normale senger, hvilket skyldes at det 
trukket korttidspasienter ut til dagbehandling og observasjon. Det ses da også en kraftig øking i 
observasjonspasienter, som er et resultat av omstillingen.  
Under tabellen vises dessuten antall senger med de anvendte belegg prosenter: 70 % for barn og 85 % for 
øvrige normale senger samt 80 % for observasjonssenger.   

9.2.5 Utvikling fra 2014 til 2020 til 2040 
Den samlede utvikling fra 2014 til 2020 og 2040 er sammenfattet i tabell herunder:  
Tabell 55 Aktivitetsutvikling somatikk 2014 – 2020 – 2040  

 
 
Her ses utviklingen innen normale senger og observasjonssenger samt den samlede utvikling for inneliggende 
behandling. Det ses at den gjennomsnittlige liggetid i normale senger økes, med ses på den samlede liggetid 
for hele sykehuset, dvs. inkl. aktiviteten i observasjonssenter falder liggetiden. Framskrivingen viser dermed 
en totalt sett mer effektiv pasientbehandling – dels ved at flere pasienter overgår til dagbehandling men også 
behandlingen under innleggelser blir mer effektiv.  

9.2.6 Kapasitet normale senger 
Liggedagene for de ulike spesialiteter omsettes til et antall senger med anvendte belegg prosent.  

Avd 
opphold

Liggedøgn Liggetid 
(normal 
seng)

Dag Poli Obs 
opph

Obs ligge-
dager

Avd 
opphold

Liggedøgn Liggetid 
(normal 
seng)

Dag Poli Obs opph Obs ligge-
dager

Generell kirurgi 739 2 665 3,6 142 2 984 763 2 884 3,8 224 3 940
Urologi 889 2 949 3,3 117 2 574 952 3 447 3,6 427 4 149
Ortopedisk kirurgi, nevrokirurgi 1 975 7 883 4,0 909 9 783 2 223 8 879 4,0 1 324 11 795
Kar-, thorax-, plastikk-, mammakirurgi 363 1 826 5,0 35 1 917 405 1 969 4,9 140 2 741
Gastroenterologisk kirurgi 2 468 9 646 3,9 259 4 774 2 549 10 404 4,1 522 6 569
ØNH, kjevekirurgi 333 1 046 3,1 1 415 16 608 260 995 3,8 2 095 23 250
Øye 94 388 4,1 684 11 571 83 408 4,9 1 279 17 392
Generell indremedisin, habilitering 762 2 632 3,5 8 448 797 3 017 3,8 13 524
Nefrologi 141 809 5,7 4 215 1 519 173 954 5,5 6 639 2 253
Kardiologi 3 040 9 039 3,0 26 6 712 3 007 10 125 3,4 250 10 111
Lungemedisin 1 233 5 979 4,8 82 3 831 1 567 7 073 4,5 260 5 624
Hematologi, endokrinologi 691 3 225 4,7 2 286 5 338 820 3 650 4,5 4 003 7 076
Infeksjonsmedisin 554 3 069 5,5 12 326 688 3 882 5,6 26 422
Geriatri 483 3 644 7,5 0 426 698 4 503 6,4 25 828
Nevrologi, fysikalsk med, rehabilitering 1 418 4 651 3,3 69 5 249 1 425 4 687 3,3 157 6 897
Gynekologi/føde 2 342 6 114 2,6 587 13 540 2 508 5 827 2,3 753 15 791
Barn 1 824 4 149 2,3 158 6 747 963 2 917 3,0 364 7 822
Gastroenterologisk medisin 267 1 042 3,9 132 4 964 230 1 157 5,0 292 6 942
Total 19 616 70 756 3,6 11 136 99 311 2 363 1 651 20 111 76 778 3,8 18 793 134 126 10 491 9 473
Endring i % 3% 9% 6% 69% 35% 344% 474%
Antall senger (2014: forbrukte senger) 231 6 249 32

Haugesund sjukehus 2014 2040

Pasientframskriving somatikk 2014 2020 2040 Endring 
14-20

Endring 
14-40

Befolkning Haugesund Innbyggere 116 507 124 424 145 401 7% 25%
Normale senger Avd opph 19 616 16 280 20 111 -17% 3%

Liggedager 70 756 64 594 76 778 -9% 9%
Liggetid 3,6 4,0 3,8 10% 6%
Antall senger 231 211 249 -9% 8%

Observasjons senger Akutte innleggelser 3 881 7 828 10 491 102% 170%
Liggedager 1 651 7 087 9 473 329% 474%
Liggetid 0,4 0,9 0,9 113% 112%
Antall senger 6 24 32 329% 474%
Utskrivninger 1 766 4 697 7 343 166% 316%
Utskrivninger 21 382 20 977 27 455 -2% 28%
Liggedager 72 407 71 681 86 251 -1% 19%
Liggetid 3,4 3,4 3,1 1% -7%
Senger 237 235 282 -1% 19%

Dagbehandling Antall besøk 11 136 13 948 18 793 25% 69%
Poliklinikk Antall besøk 99 311 109 030 134 126 10% 35%
Senger 2014 er forbrukte senger (ikke normerte senger) med 85 % belegg - 70 % for barn og 80 % for observasjon 
Dagbehandling inkluderer medikamentell kreftbehandling
Poliklinikk er ekskl. akutt kirurgisk poliklinikk   

Inneliggende behandling (normale 
senger og obs senger)
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Tabellen viser utviklingen i normale senger fra 2014 til 2020 og 2040.  
Tabell 56 Sengeutvikling 2014 – 2020 – 2040  

 
 
Sengene i 2014 viser ikke det nåværende normerte antall senger, men det beregnede forbruk basert på de 
utnyttelsesgrader, som beskrevet unner tabellen. For 2020 og 2040 er det beregnede antall senger det 
teoretiske behov. Avrundet antall senger viser antallet som benyttes i etterfølgende kapasitets- og 
arealberegning.  

9.3 Pasientframskriving psykisk helsevern 2020 og 2040 

9.3.1 Pasientaktivitet 2014 
Tabellen viser aktiviteten i 2014 for psykisk helsevern fordelt på avdelinger.  
Tabell 57 Pasientaktivitet psykisk helsevern 2014  

 

9.3.2 Pasientaktivitet 2020 og 2040 
Innledningsvis foretas en demografisk framskrivning av aktiviteten i 2014 til 2020 og 2040 som vist herunder:  

Ligge-
dager

Senger 
beregnet

Senger 
avrunnet

Ligge-
dager

Senger 
beregnet

Senger 
avrunnet

Ligge-
dager

Senger 
beregnet

Senger 
avrunnet

Generell kirurgi 2 665 8,6 9 2 314 7,5 7 2 884 9,3 9
Urologi 2 949 9,5 10 2 792 9,0 9 3 447 11,1 11
Ortopedisk kirurgi, nevrokirurgi 7 883 25,4 25 6 998 22,6 23 8 879 28,6 29
Kar-, thorax-, plastikk-, mammakirurgi 1 826 5,9 6 1 758 5,7 6 1 969 6,3 6
Gastroenterologisk kirurgi 9 646 31,1 31 8 627 27,8 28 10 404 33,5 34
ØNH, kjevekirurgi 1 046 3,4 3 947 3,1 3 995 3,2 3
Øye 388 1,3 1 375 1,2 1 408 1,3 1
Generell indremedisin, habilitering 2 632 8,5 8 2 343 7,6 8 3 017 9,7 10
Nefrologi 809 2,6 3 786 2,5 3 954 3,1 3
Kardiologi 9 039 29,1 29 7 782 25,1 25 10 125 32,6 33
Lungemedisin 5 979 19,3 19 5 665 18,3 18 7 073 22,8 23
Hematologi, endokrinologi 3 225 10,4 10 3 171 10,2 10 3 650 11,8 12
Infeksjonsmedisin 3 069 9,9 10 3 010 9,7 10 3 882 12,5 13
Geriatri 3 644 11,7 12 3 616 11,7 12 4 503 14,5 15
Nevrologi, fysikalsk med, rehabilitering 4 651 15,0 15 4 324 13,9 14 4 687 15,1 15
Gynekologi/føde 6 114 19,7 20 5 794 18,7 19 5 827 18,8 19
Barn 4 149 16,2 16 3 358 13,1 13 2 917 11,4 11
Gastroenterologisk medisin 1 042 3,4 3 934 3,0 3 1 157 3,7 4
Total 70 756 231 230 64 594 210,52 212 76 778 249,5 251
Senger 2014 er forbrukte senger (ikke normerte senger) beregnet med 70 % belegg for barn og 85 % for øvrige fag 
Senger2020 og 2040 er behov for senger med 70 % belegg for barn og 85 % for øvrige fag

Normale senger 2014 2020 2040

Avd 
opph

Ligge-
dager

Ligge-
tid

Poli-
klinikk

Akutt psykiatri 549 3 104 5,7 0
Alderspsykiatri 88 2 006 22,8 1 091
Rus 28 1 683 60,1 4 434
Rus ungdom 0 0 2 539
Avrusning 114 1 574 13,8 0
Voksenpsykiatri 0 0 2 300
I alt 779 8 367 10,7 10 364

Klinikk for  psykisk helsevern 2014
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Tabell 58 Demografisk framskrivning psykisk helsevern 2020 og 2040 

 
 
Poliklinikk for rus ungdom overføres til DPS og går derfor ikke videre i framskrivingen.  
Dernest foretas en omstilling til DPS for alderspsykiatri samt for rus poliklinikk:  

• Alderspsykiatri: 2 % av opphold og liggedager overføres til DPS i 2020, hvilket økes til 6 % i 2040 
• Rus poliklinikk: 15 % overføres til DPS i 2020, hvilket økes til 35 % i 2040 

Omstillingsprosentene er anslått, for alderspsykiatri forutsettes en omstilling på samme nivå som overførsel til 
dagbehandling innen somatikk. For rus er det vurdert at en stor del av aktiviteten skal overføres.  
Endelig innregnes en liggetidsreduksjon tilsvarende somatikk, dvs. 7 % i 2020 og 16 % i 2040.  
Tabellen viser aktiviteten for psykisk helsevern etter framskrivning og omstilling, de prosentvise endringer fra 
2014 til 2020 og 2040, samt det beregnede antall senger ved en utnyttelse på 90%.  
 
Tabell 59 Endeling framskrivning psykisk helsevern 2020 og 2040 

 
 
Under tabellen er anført endringen i prosent, og det ses en viss øking i avdelingsopphold og liggedager, og en 
reduksjon i poliklinikk, som er en konsekvens av den overførte aktivitet til DPS.  
 
  

Avd opph Liggedager Poliklinikk Avd opph Liggedager Poliklinikk Avd opph Liggedager Poliklinikk

Akutt psykiatrisk post 549 3 104 586 3 315 0 685 3 874 0
Alderspsykiatri 88 2 006 1 091 104 2 364 1 286 157 3 579 1 947
Rus *) 28 1 683 4 434 30 1 785 4 702 34 2 063 5 436
Rus ungdom **) 2 539
Avrusningspost 114 1 574 122 1 681 0 142 1 964 0
Voksenpsykiatrisk poliklinikk 2 300 2 456 2 870
I alt 779 8 367 10 364 841 9 144 8 443 1 019 11 481 10 253

**) Omstilles til DPS i 2020 og 2040
*) Alderspsykiatri fremskrives med befolkningsutviklingen for innbyggere over 66 år for hele Helse Fonna. Rus framskrives med hele  

   

Klinikk for psykisk helsevern 2014, 
demografisk fremskrivning *)

2014 2020 2040

Avd opph Ligge-
dager

Ligge-
tid

Poli-
klinikk

Avd opph Ligge-
dager

Ligge-
tid

Poli-
klinikk

Avd opph Ligge-
dager

Ligge-
tid

Poli-
klinikk

Akutt psykiatri 549 3 104 5,7 0 586 3 315 5,7 0 685 3 874 5,7 0
Alderspsykiatri 88 2 006 22,8 1 091 102 2 154 21,2 1 286 148 2 826 19,1 1 947
Rus 28 1 683 60,1 4 434 30 1 660 55,9 3 996 34 1 733 50,5 3 533
Rus ungdom 0 0 2 539
Avrusning 114 1 574 13,8 0 122 1 429 11,7 0 142 1 650 11,6 0
Voksenpsykiatri 0 0 2 300 0 0 2 456 0 0 2 870
I alt 779 8 367 10,7 10 364 839 8 558 10,2 7 738 1 009 10 083 10,0 8 350
Endring i % 7,7% 2,3% -5,1% -25,3% 29,6% 20,5% -7,0% -19,4%
Antall senger 90 % 25 26 31

Klinikk for  psykisk helsevern 
endelig fremskrivning

204020202014
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10 VEDLEGG 2 - BEMANNINGSFRAMSKRIVNING 

Bemanningen i 2014 skal som pasientaktivitetene også framskrives til 2020 og 2040 for å få et grunnlag for 
dimensjonering av de personalrelaterte funksjonene: kontorarbeidsplasser, møteroms plasser, garderober og 
kantineplasser.  
Dette vedlegget er disponert således:  

• Bemanning 2014 
• Bemanning 2020 og 2040 

10.1 Bemanning 2014 
Utgangspunkt for bemanningsframskrivingen er bemanningen i 2014, som er oppgjort av økonomifunksjonen i 
Haugesund sjukehus i årsverk fordelt på funksjonsområder og personalkategoriene  

• Leger/psykologer 
• Pleiepersonell 
• Øvrig personell 
• Administrativt personal 

Resultatet herav er oppsummert i tabell herunder:  
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Tabell 60 Bemanning Haugesund 2014 - somatikk 

 
 
For psykisk helsevern er 2014 årsverk oppgjort til:  
Tabell 61 Bemanning Haugesund 2014 - psykiatri 

 

Leger & 
psykologer

Pleie & 
øvrige

Adm Total

Generell kirurgi & kar mamma 13,2 19,3 9,0 41,4
Urologi 3,0 0,8 1,0 4,7
Ortopedisk kirurgi, nevrokirurgi 15,1 34,3 2,5 51,8
Kar-, thorax-, plastikk-, mammakirurgi
Gastroenterologisk kirurgi 17,3 48,8 4,9 71,0
ØNH, kjevekirurgi 9,5 12,6 5,1 27,1
Øye 6,7 4,2 4,0 14,9
Felles medisinsk klinikk 10,5 0,0 6,3 16,8
Nefrologi & gastromed 8,4 30,3 3,8 42,5
Kardiologi 8,8 41,3 6,7 56,9
Lungemedisin 8,3 31,1 3,7 43,1
Hematologi, endokrinologi, inf 12,0 34,3 6,0 52,2
Infeksjonsmedisin
Geriatri 3,7 15,5 0,8 20,0
Nevrologi, fysikalsk med, rehabilitering 14,0 28,6 4,3 46,8
Gynekologi/føde 18,5 70,9 6,7 96,1
Barn 15,7 40,7 4,9 61,4
Habilitering 2,5 1,4 16,8 20,7
Bemanningsenter 0,0 9,1 0,0 9,1
Kliniske avd somatikk i alt 167,1 423,2 86,4 676,6
Klinikk for psykisk helsevern 27,7 91,7 19,1 138,6
Psykiatri i alt 27,7 91,7 19,1 138,6
Anestesi/operasjon/intensiv 20,3 107,5 3,0 130,8
Akuttmottak 0,0 38,6 3,4 42,0
Billeddiagnostikk 18,3 24,9 15,9 59,1
Klinisk biokjemi 0,0 31,2 6,8 38,1
Klinisk mikrobiologi 2,0 7,6 0,0 9,6
Klinisk immunologi 1,2 17,5 0,0 18,7
Patologi 3,9 9,6 2,7 16,3
Medisinsk teknisk 0,0 6,8 1,0 7,8
Fysioterapi/ergoterapi 0,0 15,5 1,0 16,5
Kliniske støttefunksjoner (sosionomer, 
klinisk ernæring, logoped etc.)

0,0 4,6 0,0 4,6

Pasientservice (prest) 0,0 2,0 0,0 2,0
Med service i alt 45,7 265,8 33,8 345,3
Sentral administrasjon 0,0 0,0 65,0 65,0
Andre administrative funksjoner 0,0 0,0 27,4 27,4
Intern service 0,0 138,7 0,0 138,7
Service total 0,0 138,7 92,3 231,0
Haugesund sjukehus total 240,5 919,4 231,6 1.391,5

Bemanning (årsverk) 2014

Leger & 
psykologer

Pleie & 
øvrige

Adm Total

Akutt psykiatri 14,0 6,6 20,5
Alderspsykiatri 2,1 18,6 20,7
Rus post 29,1 29,1
Rus poliklinikk *) 1,7 5,5 5,5 12,7
Avrusning 29,2 29,2
Voksenpsykiatri 10,0 9,3 1,0 20,3
Klinikk direksjon 6,0 6,0
Voksenpsyk i alt 27,7 91,7 19,1 138,6
*) Inkl. Bemanning for rus ungdom i 2014

Klinikk for  psykisk 
helsevern 2014

2014
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10.2 Bemanning 2020 og 2040 

10.2.1 Framskrivings forutsettinger 
Bemanningen I 2014 danner utgangspunkt for framskrivingen til 2020 og 2040. Denne gjennomføres således:  

• Kvantitativ framskrivning. Bemanningen framskrives på grunnlag av den framtidige pasientaktiviteten i 
2020 og 2040 

• Kvalitativ framskriving: Deretter innregnes en effektivisering for stort sett alle funksjonsområder:  
o 2 % effektivisering i 2020 
o 10 % effektivisering i 2040 

Den kvantitative framskrivning for de kliniske avdelinger baseres på en sammenvekting av de ulike 
pasientkategorier, for å ta hensyn til endringer i sammensettingen. Sammenvektingen søker å ta høyde for 
ressursforbruket for de ulike pasientkategorier, men skal betraktes som en tilnærmet fremgangsmåte.  
Vektingen foretas som følger:  

• Somatikk:  
o Vektede opphold: antall avdelingsopphold + dagopphold/3 + observasjonsopphold/3 + 

polikliniske besøk/12 
o Vektede liggedager: antall liggedager + dagopphold x 2 + polikliniske besøk/2  

• Psykisk helsevern   
o Vektede liggedager = antall liggedager + polikliniske besøk/2 

På grunnlag av de vektede aktiviteter beregnes nøkkeltall, som et uttrykk for aktiviteten per årsverk:   
• Somatikk:  

o Vektede opphold per leger/psykolog 
o Vektede liggedager per pleie og øvrig personell 
o Vektede liggedager per administrativt personell 

• Psykisk helsevern 
o Vektede liggedager per årsverk 

For somatikk beregnes nøkkeltall for de kliniske avdelinger, idet kirurgiske fag og medisinske fag er beregnet 
som en samlet gruppe, da personalet ikke er spesifisert på alle spesialiteter. Resultatet er vist herunder:  
Tabell 62 Nøkkeltall 2014  - somatikk 

 
 
For psykisk helsevern beregnes nøkkeltall vektede liggedager per årsverk som følger:  
 

Leger Pleie & 
øvrige ***)

Adm Vekt opph Vekt 
ligged

Vektede 
opph per 

lege 

Vekt 
liggedager 
per pleie & 

øvrige

Vekt 
liggedager 
per adm

Kirurgiske fag *) 48 105 17 9.034 38.909 186 369 2.234
ØNH 9 13 5 2.205 12.180 233 957 2.393
Øye 7 4 4 1.289 7.542 191 1.763 1.909
Medisinske fag 52 156 27 11.722 54.743 227 351 2.012
Nevrologi 14 29 4 1.945 7.414 139 253 1.742
Gynekologi/føde 18 72 7 3.694 14.058 200 194 2.088
Barn 16 42 5 2.503 7.839 159 188 1.585
Total 165 422 70 32.392 142.684 197 338 2.050
*) Alle kirurgiske fagområder
**) Alle medisinske fagområder inkl. geriatri
***) 9 årsverk i bemanningsenter fordelt relativt på fagområdenes pleiepersonell 

Nøkkeltall 
somatikk

Nøkkeltall 20142014



 
 

   

   
          s. 84/120 

 

Tabell 63 Nøkkeltall 2014 – psykisk helsevern 

  
 
Ved den kvantitative framskriving for de kliniske avdelinger fastholdes nøkkeltallene for 2014 og antall årsverk 
beregnes på grunnlag av vektede aktiviteter i 2020 og 2040.  
Den kvalitative framskriving som er en effektivisering innebærer at det fremskrevne antall årsverk reduseres 
svarende til effektiviseringsprosenten.  
Effektiviseringsprosentene er erfaringsbaserte og tar hensyn til sykehusets størrelse og mulighet for 
effektivisering. Til sammenligning kan anføres at Stavanger universitetssykehus har forutsatt 10 % 
effektivisering frem til 2025.  
For sykehusets øvrige avdelinger (medisinsk service og intern service) anvendes som hovedregel 
utviklingsprosenten i vektede opphold for hele sykehuset som en framskrivings forutsetning, hvoretter det 
innregnes en effektivisering på samme måten som for de kliniske avdelinger.   
Noen kliniske avdelinger har ikke har anført eget personell i 2014 (generell kirurgi, kar-, thorax-, plastikk- og 
mammakirurgi samt hematologi/endokrinologi, infeksjonsmedisin, nefrologi og gastromedisin). Det er foretatt 
en oppdeling basert på informasjon fra sykehuset om fordelingen av leger og administrativt personell på disse 
fagområder. Dette personell er framskrevet som anført ovenfor, og etterfølgende fordelt relativt på 
spesialitetene. Pleie og øvrig personell er fordelt i henhold til aktivitetene. Dette gjøres for etterfølgende å 
kunne foreta en skjønnsmessig beregning av scenarier i alternativene.  

10.2.2 Bemanning 2020 
På det grunnlag av det foregående vises herunder resultatet for bemanningsframskrivningen til 2020 

Nøkkeltall 2014 
Leger & 

psykologer
Pleie & 
øvrige

Adm Total Vekt liggedager 
per årsverk

Akutt psykiatri 14,0 6,6 20,5 151
Alderspsykiatri 2,1 18,6 20,7 123
Rus post 29,1 29,1 58
Rus poliklinikk *) 1,7 5,5 5,5 12,7 274
Avrusning 29,2 29,2 54
Voksenpsykiatri 10,0 9,3 1,0 20,3 57
Klinikk direksjon 6,0 6,0
Voksenpsyk i alt 27,7 91,7 19,1 138,6 97,8
*) Inkl. Bemanning for rus ungdom i 2014

Klinikk for  psykisk 
helsevern 2014

2014
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Tabell 64 Bemanning 2020 - somatikk 

 
 
For psykisk helsevern blir resultatet for 2020 følgende:  
 
Tabell 65 Bemanning 2020 – psykisk helsevern 

 
  

Leger & 
psykologer

Pleie & 
øvrige

Adm Total Leger/psy
kologer

Pleie & 
øvrige

Adm Total

Generell kirurgi & kar mamma 13,2 19,3 9,0 41,4 0,0
Urologi 3,0 0,8 1,0 4,7 0,0
Ortopedisk kirurgi, nevrokirurgi 15,1 34,3 2,5 51,8 46,5 103,9 17,1 167,5
Kar-, thorax-, plastikk-, mammakirurgi 0,0
Gastroenterologisk kirurgi 17,3 48,8 4,9 71,0 0,0
ØNH, kjevekirurgi 9,5 12,6 5,1 27,1 9,9 13,6 5,4 28,9
Øye 6,7 4,2 4,0 14,9 7,3 4,7 4,3 16,3
Felles medisinsk klinikk 10,5 0,0 6,3 16,8
Nefrologi & gastromed 8,4 30,3 3,8 42,5
Kardiologi 8,8 41,3 6,7 56,9 52,3 159,0 27,7 239,0
Lungemedisin 8,3 31,1 3,7 43,1
Hematologi, endokrinologi, inf 12,0 34,3 6,0 52,2
Infeksjonsmedisin
Geriatri 3,7 15,5 0,8 20,0
Nevrologi, fysikalsk med, rehabilitering 14,0 28,6 4,3 46,8 13,5 28,9 4,2 46,6
Gynekologi/føde 18,5 70,9 6,7 96,1 18,6 72,1 6,7 97,4
Barn 15,7 40,7 4,9 61,4 13,5 39,4 4,7 57,6
Habilitering 2,5 1,4 16,8 20,7 2,5 1,4 16,8 20,7 Uendret
Bemanningsenter 0,0 9,1 0,0 9,1 For 2020 inkludert i de fremskrevne 

data for pleiepersonell
Kliniske avd somatikk i alt 167,1 423,2 86,4 676,6 164,1 422,9 87,0 674,0
Klinikk for psykisk helsevern 27,7 91,7 19,1 138,6 28,3 86,9 17,0 132,3 Endret ifht vekt liggedager og eff
Psykiatri i alt 27,7 91,7 19,1 138,6 28,3 86,9 17,0 132,3
Anestesi/operasjon/intensiv 20,3 107,5 3,0 130,8 19,5 103,2 2,9 125,6 Endring i vektede kir pas og eff
Akuttmottak 0,0 38,6 3,4 42,0 47,3 4,2 51,4 Endret med vektet akutt og eff
Billeddiagnostikk 18,3 24,9 15,9 59,1 18,0 24,6 15,7 58,3
Klinisk biokjemi 0,0 31,2 6,8 38,1 0,0 30,8 6,7 37,6
Klinisk mikrobiologi 2,0 7,6 0,0 9,6 2,0 7,5 0,0 9,4
Klinisk immunologi 1,2 17,5 0,0 18,7 1,2 17,3 0,0 18,5
Patologi 3,9 9,6 2,7 16,3 3,9 9,5 2,7 16,0
Medisinsk teknisk 0,0 6,8 1,0 7,8 0,0 6,8 1,0 7,8 Uendret
Fysioterapi/ergoterapi 0,0 15,5 1,0 16,5 0,0 15,3 1,0 16,3
Kliniske støttefunksjoner (sosionomer, 
klinisk ernæring, logoped etc.)

0,0 4,6 0,0 4,6 0,0 4,5 0,0 4,5

Pasientservice (prest) 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 2,0 Uendret
Med service i alt 45,7 265,8 33,8 345,3 44,6 268,8 34,1 347,4
Sentral administrasjon 0,0 0,0 65,0 65,0 0,0 0,0 65,0 65,0 Uendret
Andre administrative funksjoner 0,0 0,0 27,4 27,4 0,0 0,0 27,4 27,4 Uendret
Intern service 0,0 138,7 0,0 138,7 0,0 136,9 0,0 136,9 Endret ifht. Vektede opphold og eff
Service total 0,0 138,7 92,3 231,0 0,0 136,9 92,3 229,2
Haugesund sjukehus total 240,5 919,4 231,6 1 391,5 236,9 915,4 230,5 1 382,9

Endret ifht. vektede opphold og eff

Endret ifht. Vektede opphold og eff

Bemanning (årsverk) 2014 2020 Kommentar

Fremskrevet med pasientutvikling i 
vektede aktiviteter og fastholdt 
nøkkeltall for 2014. Dessuten 
effektivisering

Leger & 
psykologer

Pleie & 
øvrige

Adm Total Leger & 
psykologer

Pleie & 
øvrige

Adm Total

Akutt psykiatri 14,0 6,6 20,5 14,6 0,0 6,9 21,5
Alderspsykiatri 2,1 18,6 20,7 2,2 20,0 0,0 22,2
Rus post 29,1 29,1 0,0 28,1 28,1
Rus poliklinikk *) 1,7 5,5 5,5 12,7 0,9 3,1 3,1 7,1
Avrusning 29,2 29,2 26,0 26,0
Voksenpsykiatri 10,0 9,3 1,0 20,3 10,5 9,8 1,0 21,3
Klinikk direksjon 6,0 6,0 6,0 6,0
Voksenpsyk i alt 27,7 91,7 19,1 138,6 28,3 86,9 17,0 132,3
*) Inkl. Bemanning for rus ungdom i 2014

Klinikk for  psykisk 
helsevern 2014

2014 2020
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10.2.3 Bemanning 2040 
På det grunnlag av det foregående vises herunder resultatet for bemanningsframskrivningen til 2040 
Tabell 66 Bemanning 2040 – somatikk  

 
 
For psykisk helsevern blir resultatet for 2040 følgende:  
 
Tabell 67 Bemanning 2040 – psykisk helsevern 

 
  

Leger & 
psykologer

Pleie & 
øvrige

Adm Total Leger & 
psykologer

Pleie & 
øvrige

Adm Total

Generell kirurgi 13,2 19,3 9,0 41,4 8,4 17,3 7,5 33,2
Urologi 3,0 0,8 1,0 4,7 3,5 1,0 1,2 5,8
Ortopedisk kirurgi, nevrokirurgi 15,1 34,3 2,5 51,8 17,3 36,8 2,7 56,8
Kar-, thorax-, plastikk-, mammakirurgi 6,9 9,1 2,5 18,4
Gastroenterologisk kirurgi 17,3 48,8 4,9 71,0 19,1 51,6 5,2 75,9
ØNH, kjevekirurgi 9,5 12,6 5,1 27,1 11,5 15,8 6,3 33,6
Øye 6,7 4,2 4,0 14,9 9,3 6,0 5,5 20,7
Felles medisinsk klinikk 10,5 0,0 6,3 16,8 13,1 0,0 8,0 21,1

Nefrologi 8,4 30,3 3,8 42,5 3,5 30,8 2,4 36,7

Kardiologi 8,8 41,3 6,7 56,9 10,0 46,9 7,6 64,5
Lungemedisin 8,3 31,1 3,7 43,1 10,5 36,1 4,3 50,9
Hematologi, endokrinologi 12,0 34,3 6,0 52,2 9,9 37,0 6,1 53,1
Infeksjonsmedisin 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 10,4 1,5 16,9
Geriatri 3,7 15,5 0,8 20,0 5,0 18,0 0,9 23,9
Nevrologi, fysikalsk med, rehabilitering 14,0 28,6 4,3 46,8 15,2 30,0 4,4 49,5
Gynekologi/føde 18,5 70,9 6,7 96,1 18,9 70,6 6,6 96,1
Barn 15,7 40,7 4,9 61,4 11,4 36,1 4,3 51,9
Gastromed 7,0 11,2 2,4 20,5
Habilitering 2,5 1,4 16,8 20,7 2,5 1,4 16,8 20,7 Uendret

Bemanningsenter 0,0 9,1 0,0 9,1
For 2040 inkludert i de fremskrevne 
data for pleiepersonell

Kliniske avd somatikk i alt 167,1 423,2 86,4 676,6 187,9 466,1 96,2 750,2
Klinikk for psykisk helsevern 27,7 91,7 19,1 138,6 30,5 92,5 17,0 140,0 Endret ifht vekt liggedager og eff
Psykiatri i alt 27,7 91,7 19,1 138,6 30,5 92,5 17,0 140,0
Anestesi/operasjon/intensiv 20,3 107,5 3,0 130,8 23,2 122,4 3,4 149,0 Endring i vektede kir pas  og eff
Akuttmottak 0,0 38,6 3,4 42,0 57,3 5,0 62,3 Endret med vektet akutt opph og eff
Billeddiagnostikk 18,3 24,9 15,9 59,1 20,8 28,4 18,1 67,4
Klinisk biokjemi 0,0 31,2 6,8 38,1 0,0 35,6 7,8 43,4
Klinisk mikrobiologi 2,0 7,6 0,0 9,6 2,3 8,6 0,0 10,9
Klinisk immunologi 1,2 17,5 0,0 18,7 1,4 20,0 0,0 21,3
Patologi 3,9 9,6 2,7 16,3 4,5 11,0 3,1 18,5
Medisinsk teknisk 0,0 6,8 1,0 7,8 0,0 6,8 1,0 7,8 Uendret
Fysioterapi/ergoterapi 0,0 15,5 1,0 16,5 0,0 17,6 1,1 18,8
Kliniske støttefunksjoner (sosionomer, 
klinisk ernæring, logoped etc.)

0,0 4,6 0,0 4,6 0,0 5,2 0,0 5,2

Pasientservice (prest) 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 2,0 Uendret
Med service i alt 45,7 265,8 33,8 345,3 52,1 315,0 39,6 406,6
Sentral administrasjon 0,0 0,0 65,0 65,0 0,0 0,0 65,0 65,0 Uendret
Andre administrative funksjoner 0,0 0,0 27,4 27,4 0,0 0,0 27,4 27,4 Uendret
Intern service 0,0 138,7 0,0 138,7 0,0 158,1 0,0 158,1 Endret ifht. Vektede opphold og eff
Service total 0,0 138,7 92,3 231,0 0,0 158,1 92,3 250,5
Haugesund total 240,5 919,4 231,6 1 391,5 270,5 1 031,7 245,1 1 547,3

Endret ifht. Vektede opphold og eff

Bemanning (årsverk) 2014 2040 Framskrivingsmetode

Endret ifht. vektede opphold og eff

Framskrevet med pasientutvikling i 
vektede aktiviteter og fastholdt nøkkeltall 

for 2014. Dessuten effektivisering

Leger & 
psykologer

Pleie & 
øvrige

Adm Total Leger & 
psykologer

Pleie & 
øvrige

Adm Total

Akutt psykiatri 14,0 6,6 20,5 15,7 7,4 23,0
Alderspsykiatri 2,1 18,6 20,7 2,8 24,9 27,7
Rus post 29,1 29,1 27,0 27,0
Rus poliklinikk *) 1,7 5,5 5,5 12,7 0,8 2,5 2,5 5,8
Avrusning 29,2 29,2 27,6 27,6
Voksenpsykiatri 10,0 9,3 1,0 20,3 11,2 10,5 1,1 22,8
Klinikk direksjon 6,0 6,0 6,0 6,0
Voksenpsyk i alt 27,7 91,7 19,1 138,6 30,5 92,5 17,0 140,0
*) Inkl. Bemanning for rus ungdom i 2014

Klinikk for  psykisk 
helsevern 2014

2014 2040
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10.2.4 Oppsummering 
Basert på det foregående oppsummeres her det samlede resultat for bemanningsframskrivningen 
sammenholdt med pasientutviklingen er sammenfattet herunder: 
 
Tabell 68 Bemanning oppsummering 2020 og 2040 

  
 
Det ses fram til 2020 en stort sett uendret bemanning i somatikk og et mindre fall i psykisk helsevern. 
Pasientutviklingen er dog økende til sammenligning, således at resultatet er et uttrykk for en vis 
effektivisering.  
Denne tendens blir tydeligere i 2040, hvor bemannings økingen i somatikk og psykisk helsevern er noe 
mindre enn pasientøkingen.  
 
 
  

Bemanning (årsverk) 2014 2020 2040 Utv fra 14-
20

Utv fra 14-
40

Kliniske funksjoner somatikk 677 674 750 0% 11%
Medisinsk service 345 347 407 1% 18%
Psykiatri 139 132 140 -5% 1%
Adm og int service 231 229 250 -1% 8%
I alt 1 391 1 383 1 547 -1% 11%
Pasientøking somatikk 1% 27%
Pasientøking psykiatri -8% 5%
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11 VEDLEGG 3 - KAPASITETS- OG AREALBEREGNING 

 
I dette vedlegg beskrives kapasitets- og arealberegningen for Haugesund sjukehus i 2020 og 2040.  
Grunnlaget for kapasitets- og arealberegningen er den framskrevne pasientaktivitet og bemanning i 2020 og 
2040 som beskrevet i vedlegg 1: Pasientframskriving og vedlegg 2: Bemanningsframskriving.  
Dessuten er kapasitets- og arealberegningen basert på en rekke utnyttelsesgrader og arealstandarder som 
presentert i dette vedlegget.  
Vedlegget er disponert som følger:  

• Utnyttelsesgrader 
• Arealstandarder 
• Samlet kapasitet og areal 2020 og 2040 
• Kapasitets- og arealberegning for de enkelte funksjonsområder 2020 og 2040  

11.1 Utnyttelsesgrader 
Utnyttelsesgradene fastlegger hvor effektiv kapasitetene i sykehuset skal utnyttes i den daglige drift.  
For senger tas utgangspunkt i 85 %, hvilket svarer til at sengene er belagt 310 av året 365 dager. For senger 
til barn anvendes en belegg prosent på 70 % for å ta hensyn en lavere belegg på grunn av små enheter og 
sesongvariasjoner.  
Tabell 69 Beleggprosent senger 

 
 
For undersøkelses- og behandlingsfunksjonene poliklinikk, billeddiagnostikk og operasjon omfatter 
utnyttelsesgradene: 

• Antall dager/år og antall effektive timer/dag 
• Antall minutter per undersøkelse/behandling 

 
Antall dager per år er fastsatt 230, og antall timer per dag er 8. Dette er effektiv drift per dag, dvs. pasienttid i 
rommene, hvilket betyr at åpningstiden kan være 1-2 timer lengere.  
Antall minutter per undersøkelse/behandling svarer til pasientens tid i rommet, og er fastsatt på grunnlag av 
erfaringsdata fra andre prosjekter.  
 

Utnyttelsesgrader senger % Utnyttelse

Senger
Somatiske senger 85%
Voksenpsykiatri 90%
Barn 70%

Observasjon 80% Redusert utnyttelsesgrad pga. ØHJ

Redusert pga. små grupper og 
sesongsvingninger

Kommentarer
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Tabell 70 Utnyttelsesgrader 

 
 

11.2 Arealstandarder 
Arealstandardene fastlegger nettoarealet per kapasitet inklusive støtterom, men ekskl. kontorfunksjoner. 
Støtterom omfatter alle typer av støtterom, f.eks. pasientoppholdsrom, venteplasser, resepsjoner, 
personalrom, arbeidsstasjoner, lager, etc. 
Kontorer og møterom har egne arealstandarder. 
Arealstandardene er tilpasset nyere prosjekter, herunder nytt Østfoldsykehus og nyeste standarder for 
Stavanger universitetssykehus.  
Arealstandarden for normale senger på 28 m2 er på nivå med Østfoldsykehusets programareal, men 
forutsetter et antall 2-sengsstuer, da rommene skal tilgodese universell utforming.  
 
Sammenfatting av de anvendte arealstandarder er vist i tabell herunder.  

Haugesund
Dager/år Timer/dag Minutter/unders

økelse-
behandling

Dagplass 230
Poliklinikk
Pediatri 230 8 40
Gynekologi og føde 230 8 30
Anestesiologi (smerte) 230 8 40
Kirurgi og ortopedi 230 8 30
Medisin og hjerte-lunge 230 8 40
Nevrologi 230 8 40
Revmatologi 230 8 40
ØNH 230 8 30
Øye 230 8 30
Psykiatri og barnehabilitering 230 8 75
Billeddiagnostikk
Konv rtg 230 8 10
Angiografi 230 8 50
UL 230 8 15
Intervensjon 230 8 45
CT 230 8 20
MR 230 8 35
klinisk mammografi 230 8 15
Operasjon
Kirurgi 230 8 130
Ortopedi 230 8 130
Gyn/obs 230 8 130
ØNH 230 8 90
Øye 230 8 60
Dagkirurgi (ekskl. øye) 230 8 90

Utnyttelsesgrader 
dag/poli/undersøkelser/behandlin
ger
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Tabell 71 Arealstandarder 

 

11.3 Samlet kapasitet og areal 2020 og 2040 
På grunnlag av forutsettingene med hensyn til pasientaktivitet og bemanning i 2020 og 2040 (jf. vedlegg 1 og 
2) samt de ovenfor beskrevne utnyttelsesgrader og arealstandarder er det foretatt kapasitets- og 
arealberegning for Haugesund sjukehus 2020 og 2040. 
 
For de funksjonsområdene, som ikke umiddelbar kan kapasitets beregnes, f.eks. apotekfunksjon og 
servicearealene, er det anvendt erfaringsdata fra andre prosjekter kombinert med en oppgjøring av det 
nåværende areal basert på en detaljert romdatabase.  
For laboratoriene er det foretatt en ny arealvurdering, se senere under beskrivelsen av de enkelte funksjoner.  
 
Kapasitets- og arealberegningen for 2020 og 2040 er vist herunder – til sammenligning er anført resultatet fra 
utviklingsplanen for 2040.  
 
Kapasitets- og arealberegningen for 2020 og 2040 er satt opp i henhold til Klassifikasjonssystemet for 
helsebygg, versjon 3.1.2 september 2013. 

Arealstandarder kvm netto NØS SUS NY (av 
juni 15)

Haugesund

Kliniske funksjoner
Senger (somatikk) 27,8 27 28 Forutsetter noen 2-sengs stuer
Senger intermediær 30 34,5 34,5
Barn 39 39 39
Infeksjonsmedisin 32,5 34 34
Døgnplass (voksenpsykiatri) 41,5 42 42
Skjermet døgnplass (voksenpsykiatri) 42

Døgnplass ungdomspsykiatri 53
Skjermet døgnplass ungdomspsykiatri 55
Dagplass (somatikk) 15
Dagplass dialyse og kreft 20
Dagplass (psykiatri) 20
Poliklinikkrom, standard (somatikk & 
psykiatri)

30 30 30

Spesialrom (somatikk) 40 40 40
Spesialrom (psyk.) 30
Hotellseng 23
Observasjonsseng 22 27 25
Medisinske servicefunksjoner
Intensivsenger 42,5 43 43
Postoperativ 16 16 16
Operasjon, inneliggende 110 105 110
Operasjon, dag 110 105 110
Billeddiagnostikk, angio, CT, MR, 
intervensjon

90 dog 70 for CT 90 90

Billeddiagnostikk, UL 30 30 30
Billeddiagnostikk, øvrige 70 70
Fødestue 60 50 50
Ikke-medisinske servicefunktioner
Kontorarbeidsplass 9
Kontorarb.plass til administrasjon 9
Kontorarb.plass psykiatri 9
Møteromsplass 1,8
Garderobeskap 0,8
Overnattingsrom 15

Personalkantine og kafeteria 2,1 Pr. plass

Inkl toalett og bad samt andel i 
fellesom

Kommentar
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Tabell 72 Arealbehov Haugesund 2020 og 2040 

 
 
 
Det samlede nettoarealbehov utgjør på dette grunnlaget ca. 34.000 m2 for somatikk i 2020 økende til ca. 
37.000 m2 i 2040. Dette er litt lavere end nettoarealet i utviklingsplanen for 2040. En av årsakene er et 
redusert antall senger i konseptfasen.   
 
For psykisk helsevern utgjør det samlede nettoareal i 2020 ca. 2.500 m2 hvilket øker til ca. 2.900 m2 2040. 
Dette er mindre enn arealet fra utviklingsplanen, da psykisk helsevern i utviklingsplanen var vurdert som en 
selvstendig enhet, og dermed tildelt egne støttefunksjoner innenfor alle serviceområder. Her er det forutsatt at 

Antall 
enheter 

2020

Arealbehov 
kvm netto 

2020

Antall 
enheter 

2040

Arealbehov 
kvm netto 

2040

Antall 
enheter 

2040

Arealbehov 
kvm netto 

2040

Akuttmottak/observasjonspost/prehospitale tjenester
Akuttmottak og prehospital 1.227 1.380 1.423
Observasjonspost 24 600 32 800 14 373

Delsum 1.827 2.180 1.796
Somatikk, poliklinikker/dagavdeling
Poliklinikker 41 1.230 51 1530 44 1.320
Kliniske spesiallaboratorier 32 1.250 40 1560 31 1.232
Dagområde 38 665 50 890 40 675
Operasjon dagkirurgi 7 770 8 880 7 770
Postoperativ, dag 7 112 9 144 6 96
Kliniske støttefunksjoner 300 300 550

Delsum 4.327 5.304 4.643
Somatikk, døgnbehandling
Sengeområde (inkl. intermediære senger) 212 6.343 251 7456 306 8.595
Intensiv 12 516 14 602 8 344
Operasjon, inneliggende 9 990 10 1.100 6 720
Postoperativ 13 208 16 272 6 96
Fødestuer 6 300 6 300 5 300
Fysio- og ergoterapi 420 460 712
Pasientservice 1.368 1.397 860

Delsum 10.145 11.587 11.627
Psykisk helsevern
Poliklinikk, kliniske spesiallaboratorier 9 270 10 300 8 240
Sengeområde 26 1.092 31 1.302 38 1.580
Skjermede senger 2 84 3 126 4 150
Kontorer og møterom 660 715 763
Klinisk støtte 0 0 66
Fysio- og ergoterapi 112 136 0
Pasientservice 0 0 62
Personalservice 201 209 339
Undervisning og forskning 40 42 128
Intern service 0 0 293

Delsum 2.459 2.831 3.621
Medisinsk service
Billeddiagnostikk 9 670 11 810 17 1.230
Laboratorier 2.360 2.360 2.317
Apotek 680 680 637
Sterilsentral/sterilforsyning 600 600 630
Medisinsk teknikk 270 270 397

Delsum 4.580 4.720 5.211
Intern service, kontorfunksjoner og administrasjon
Sentral administrasjon og annen administrasjon 1.055 1.055 1.198
Kontorer og møterom (klin avd og medisinsk service) 3.007 3.408 3.642
Personaleservice 1.972 2.215 2.586
Ikke-medisinsk service 5.500 5.500 5.678
Undervisning og forskning 1.350 1.405 1.991

Delsum 12.883 13.582 15.095
Nettoareal somatikk 33.762 37.373 38.371
Bruttoareal somatikk (b/n faktor 2,0) 67.523 74.745 76.742
Nettoareal psykiatri 2.459 2.831 3.621
Bruttoareal psykiatri (b/n faktor 1,8) 4.425 5.095 6.518
Samlet nettoareal 36.220 40.203 41.992
Samlet bruttoareal 71.949 79.841 83.260

Konseptfase 2040 Utviklingsplan 2040Konseptfase 2020Arealberegning for Haugesund sjukehus 2020 og 
2040
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psykisk helsevern er integrert i det somatiske sjukehuset, og dermed deler servicefunksjoner med somatikken. 
Arealet til psykisk helsevern her dekker således alene de psykiatriske funksjoner inkl. direkte støttefunksjoner.  
 
Nettoarealene omregnes til et bruttoareal som inkluderer alle trafikk-, teknikk- og konstruksjonsarealer med en 
brutto/netto faktor på 2,0 for somatikk og 1,8 for psykisk helsevern. Også bruttoarealene er litt lavere enn 
utviklingsplanen 2040.   
 
Arealbehovet som beregnet her er et teoretisk arealbehov, hvis sjukehuset skulle bygges på nytt. Realiteten 
er at en del av det nåværende sjukehus skal videreføres – evt. i en endret form – supplert med nybygg.  

11.4 Kapasitets- og arealberegning for de enkelte funksjonsområdene 2020 
og 2040 

I dette avsnittet gjennomgås de enkelte funksjonsområder i kapasitets- og arealbegningen for 2020 og 2040. 
Avsnittet er disponert således:  

• Akuttmottak/observasjonspost/prehospitale tjenester 
• Poliklinikker og kliniske spesiallaboratorier 
• Dagområder 
• Normale senger 
• Intensiv og intermediær 
• Operasjon og oppvåking 
• Fødestuer 
• Billeddiagnostikk 
• Laboratorier 
• Apotek, sterilsentral, medisinsk teknikk 
• Klinisk støtte 
• Fysio- og ergoterapi 
• Kontorfunksjoner 
• Undervisning og forskning 
• Personalservice 
• Pasientservice 
• Ikke medisinsk service 
• Psykisk helsevern 

11.4.1  Akuttmottak/observasjonspost/prehospitale tjenester 
Akuttfunksjonene omfatter akuttmottak, skadepoliklinikk, AMK, ambulansetjeneste samt observasjonssenger.  
 
Pasientgrunnlaget for akuttmottak er antall akutte pasientankomster per år samt antall akutte polikliniske 
besøk i skadepoliklinikk, og med utgangspunkt i 2014 aktiviteten framskrives til 2020 og 2040:   
 
Tabell 73 Aktivitet akuttmottak 2020 og 2040 

  
 
Pasientgrunnlaget danner utgangspunkt for dimensjonering av undersøkelses- og behandlingsrom i 
akuttmottak og i skadepoliklinikk.  
 

Akuttmottak 2014 2020 2040

Akutte innleggelser 12.554 13.669 17.943
Skadepoliklinikk

Kir akutt poliklinikk 6.486 7.138 9.838
Akutt poliklinikk 1.742 1.897 2.490

Skadepoliklinikk i alt 8.228 9.035 12.328
Fremskrives til 2040 med gjennomsnittlig demografisk utvikling i 
opphold
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2020 

Det er beregnet behov for 4 undersøkelses-/behandlingsrom bl.a. basert på en gjennomsnittlig oppholdstid i 
rommet på to timer, og 4 rom til skadepoliklinikk basert på en undersøkelsestid på 1,5 time. Skadepoliklinikk 
er inkl. dagens akutt kirurgisk poliklinikk. Øvrige forutsettinger fremgår av notene til tabellen herunder. 
 
Tabell 74 Akuttmottak beregning 2020 

 
 
Ut over undersøkelse- og behandlingsrom skal det være triage og rom til traumebehandling samt 
støttefunksjoner i form av resepsjon, venteplasser mm.  
Arealvurderingen vises i tabellen herunder. 
  
Tabell 75 Akuttmottak og prehospitale tjenester 2020 

 
 
Antall observasjonssenger er bl.a. basert på dagens forbruk supplert med pasientframskrivningens 
forutsetning om økt overførsel av akutte korttidsinnleggelser til observasjonsseng. Av de pasienter som 
innlegges i observasjonssenger utskrives ca. 70 %, og ca. 30 % overføres til innleggelse i normale senger. 
 
Tabell 76 Observasjonspost 2020  

 
 
Ovennevnte arealer er ekskl. integrerte kontorfunksjoner samt evt. integrert billeddiagnostikk, laboratorium og 
garderober til personalet. 
 
 

2040 

 
Det er beregnet behov for 4 undersøkelses-/behandlingsrom bl.a. basert på en gjennomsnittlig oppholdstid i 
rommet på to timer, og 4 rom til skadepoliklinikk basert på en undersøkelsestid på 1,5 time. Skadepoliklinikk 
er inkl. dagens akutt kirurgisk poliklinikk. Øvrige forutsettinger fremgår av notene til tabellen herunder. 
 

Antall pas i 
gnsn/døgn 

*) 

Antall pas i 
gnsn/time 

**) 

Antall pas i 
tidsrom kl. 8-

18 ***) 

Antall pas i 
gnsn/time kl. 

8-18

Gnsn. 
us/beh tid i 

timer

Antal rum kl. 8-
18 med 90 % 
udnyttelse

Antall rom

Akutte innleggelser 12 554 13 669 37 1,6 26 2,6 2,0 2,9 3
Skadepoliklinikk 8 228 9 035 25 1,0 17 1,7 1,5 2,9 3
I alt 20 782 22 704 62 3 44 4 4 5,8 6
*) 365 dage/år 

***) ca. 70 % af døgnets pasienter i tidsrommet 8-18

Akuttmottak Antall 
pasienter 

2014

Antall 
pasienter 

2020

Beregningsgrundlag for antal us/beh-rum 2020

**) 24 timer

Akuttmottak og prehospitale 
tjenester

Areal m2 

netto
Kommentar

Akuttmottak 500 3 rom inkl. triage mm. 100 m2 per 
rom. Tillegg 200 m2 til 
resepsjon,vente etc. 

Skadepoliklinikk 150 3 rom á 50 m2
AMK 117 Arealet er anslått
Ambulansetjeneste til 6 biler 460 Inkl. areal til ambulansepersonell
Helikopterbase Til vurdering
I alt 1 227

Observasjonspost Antall innleggelser i 
observasjons-post

Antal liggedager Areal 
standard

Areal kvm 
netto

Akutt 7 828 7 087
I alt 7 828 7 087 25 600
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Tabell 77 Akuttmottak beregning 2040 

 
 
Ut over undersøkelse- og behandlingsrom skal det være triage og rom til traumebehandling samt 
støttefunksjoner i form av resepsjon, venteplasser mm.  
Arealvurderingen vises i tabellen herunder. 
  
Tabell 78 Akuttmottak og prehospitale tjenester 2040 

 
 
Antall observasjonssenger er bl.a. basert på dagens forbruk supplert med pasientframskrivningens 
forutsetning om økt overførsel av akutte korttidsinnleggelser til observasjonsseng. Av de pasienter som 
innlegges i observasjonssenger utskrives ca. 70 %, og ca. 30 % overføres til innleggelse i normale senger. 
 
Tabell 79 Observasjonspost 2040 

 
 
Ovennevnte arealer er ekskl. integrerte kontorfunksjoner samt evt. integrert billeddiagnostikk, laboratorium og 
garderober til personalet. 
 

11.4.2 Poliklinikker og kliniske spesiallaboratorier 

2020 

Den polikliniske aktivitet i 2020 danner grunnlag for kapasitetsberegningen av polikliniske standardrom som 
sammenfattet i tabell:   
 

Antall pas i 
gnsn/døgn 

*) 

Antall pas i 
gnsn/time 

**) 

Antall pas i 
tidsrom kl. 

8-18 ***) 

Antall pas i 
gnsn/time 

kl. 8-18

Gnsn. 
us/beh tid i 

timer

Antal rum 
kl. 8-18 

med 90 % 
udnyttelse

Antall rom 
(avrunnet)

Akutte innleggelser 12 554 17 943 49 2,0 34 3,4 2,0 3,8 4
Skadepoliklinikk 8 228 12 328 34 1,4 24 2,4 1,5 3,9 4
I alt 20 782 30 270 83 3 58 6 7,8 8
*) 365 dage/år 

***) ca. 70 % af døgnets pasienter i tidsrommet 8-18

Akuttmottak Antall 
pasienter 

2014

Antall 
pasienter 

2040

**) 24 timer

Beregningsgrundlag for antal us/beh-rum 2040

Akuttmottak og prehospitale 
tjenester

Areal m2 

netto
Kommentar

Akuttmottak 600 4 rom inkl. triage mm. 100 
m2 per rom. Tillegg 200 m2 
til resepsjon,vente etc. 

Skadepoliklinikk 200 4 rom á 50 m2
AMK 120 Arealet er anslått
Ambulansetjeneste til 6 biler 460 Inkl. areal til 

ambulansepersonell
Helikopterbase Til vurdering
I alt 1 380

Observasjonspost Antall 
innleggelser i 
observasjons-

post

Antal 
liggedager

Beregnet 
antall 

enheter

Areal 
standard

Areal kvm 
netto

Akutt 10 491 9 473 32
I alt 10 491 9 473 32 25 800
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Tabell 80 Poliklinikk 2020 

 
 
Dertil kommer spesialrom, som er rom med særlig funksjon, og som skal etableres uansett antall 
undersøkelser. Spesialrom anvendes også til spesialundersøkelser for inneliggende pasienter. 
 
Spesialrom inkluderer blant annet endoskopirom, rom til høresentral og nevrofysiologi. Antall spesialrom er 
anslått å utgjøre ca. 70 % av standardrom, hvilket er et erfaringstall fra andre prosjekter. Fordelingen på 
spesialitetene er skjønnsmessig og skal etterprøves i en evt. kommende programmeringssituasjon.  
 
Derutover skal det også dimensjoneres rom til anestesipoliklinikk, preoperative tilsyn.  
 

Spesialitet Polikl. u/b 
2020

Polikl. u/b 
pr. dag

Minutter 
pr. u/b

u/b timer 
pr. dag

Beregnet 
antall rom

Avrundet 
antall rom

Areal kvm 
netto

Generell kirurgi 3 269 14 30 7 0,9 1 30
Urologi 3 037 13 30 7 0,8 1 30
Ortopedisk kirurgi, nevrokirurgi 10 598 46 30 23 2,9 3 90
Kar-, thorax-, plastikk-, mammakirurgi 2 177 9 30 5 0,6 1 30
Gastroenterologisk kirurgi 5 371 23 30 12 1,5 2 60
ØNH, kjevekirurgi 18 125 79 30 39 4,9 5 150
Øye 12 787 56 30 28 3,5 4 120
Generell indremedisin, habilitering 475 2 40 1 0,2 1 30
Nefrologi 1 704 7 40 5 0,6 1 30
Kardiologi 7 637 33 40 22 2,8 3 90
Lungemedisin 4 376 19 40 13 1,6 2 60
Hematologi, endokrinologi 5 981 26 40 17 2,2 3 90
Infeksjonsmedisin 359 2 40 1 0,1 1 30
Geriatri 495 2 40 1 0,2 1 30
Nevrologi, fysikalsk med, rehabilitering 5 759 25 40 17 2,1 3 90
Gynekologi/føde 14 273 62 30 31 3,9 4 120
Barn 7 089 31 40 21 2,6 3 90
Gastroenterologisk medisin 5 517 24 40 16 2,0 2 60
Haugesund i alt 109 030 474 266 33 41 1 230
Basert på en utnyttelsesgrad på 8 timer pr. dag samt 230 dager pr. år
Dertil kommer undersøkelsesrom i sengeområde
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Tabell 81 Kliniske spesialrom 2020  

 
 
Endoskopirom er dimensjonert basert på en demografisk framskrivning av dagens aktivitet og resulterer i 4 
rom som vist i tabellen.  
 
Tabell 82 Endoskopirom 2020 

 
Arealet er ekskl. integrerte kontorfunksjoner.  
 

2040 

Den polikliniske aktivitet i 2040 danner grunnlag for kapasitetsberegningen av polikliniske standardrom som 
sammenfattet i tabell:   
   

Generell kirurgi 0
Urologi 1 40
Ortopedisk kirurgi, nevrokirurgi 2 80
Kar-, thorax-, plastikk-, mammakirurgi 1 40
Gastroenterologisk kirurgi 1 40
ØNH, kjevekirurgi 4 160
Øye 3 120
Generell indremedisin, habilitering 0
Nefrologi 0
Kardiologi 3 120
Lungemedisin 2 80
Hematologi, endokrinologi 1 40
Infeksjonsmedisin 0
Geriatri 0
Nevrologi, fysikalsk med, rehabilitering 3 120
Gynekologi/føde 3 120
Barn 1 40
Gastroenterologisk medisin 0
Klin avd i alt 25 1 000
Anestesi 3 90
Endoskopi 4 160
Specialrum i alt 32 1 250

Spesialitet Antall 
enheter 
(ekskl. 

Endoskopi

Areal kvm 
netto

Endoskopier Antall us 
2020 

Antall per 
dag

gjnsn us 
tid (min)

Antall rom 
beregnet

Antall 
rom

Areal

Gastrofag 3 715 16 50 1,7 2
Lungemed 260 1 50 0,1 1
Urologi 595 3 50 0,3 1
I alt 4 570 20 2,1 4 160
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Tabell 83 Poliklinikk 2040 

 
 
Dertil kommer spesialrom, som er rom med særlig funksjon, og som skal etableres uansett antall 
undersøkelser. Spesialrom anvendes også til spesialundersøkelser for inneliggende pasienter. 
 
Spesialrom inkluderer blant annet endoskopirom, rom til høresentral og nevrofysiologi. Antall spesialrom er 
anslått å utgjøre ca. 70 % av standardrom, hvilket er et erfaringstall fra andre prosjekter. Fordelingen på 
spesialitetene er skjønnsmessig og skal etterprøves i en evt. kommende programmeringssituasjon.  
 
Derutover skal det også dimensjoneres rom til anestesipoliklinikk, preoperative tilsyn.  
 
Tabell 84 Kliniske spesialrom 2040 

 
 

Spesialitet Polikl. u/b 
2040

Polikl. u/b pr. 
dag

Minutter pr. 
u/b

u/b timer pr. 
dag

Beregnet 
antall rom

Avrundet 
antall rom

Areal

Generell kirurgi 3.940 17 30 9 1,1 2 60
Urologi 4.149 18 30 9 1,1 2 60
Ortopedisk kirurgi, nevrokirurgi 11.795 51 30 26 3,2 4 120
Kar-, thorax-, plastikk-, mammakirurgi 2.741 12 30 6 0,7 1 30
Gastroenterologisk kirurgi 6.569 29 30 14 1,8 2 60
ØNH, kjevekirurgi 23.250 101 30 51 6,3 7 210
Øye 17.392 76 30 38 4,7 5 150
Generell indremedisin, habilitering 524 2 40 2 0,2 1 30
Nefrologi 2.253 10 40 7 0,8 1 30
Kardiologi 10.111 44 40 29 3,7 4 120
Lungemedisin 5.624 24 40 16 2,0 3 90
Hematologi, endokrinologi 7.076 31 40 21 2,6 3 90
Infeksjonsmedisin 422 2 40 1 0,2 1 30
Geriatri 828 4 40 2 0,3 1 30
Nevrologi, fysikalsk med, rehabilitering 6.897 30 40 20 2,5 3 90
Gynekologi/føde 15.791 69 30 34 4,3 5 150
Barn 7.822 34 40 23 2,8 3 90
Gastroenterologisk medisin 6.942 30 40 20 2,5 3 90
Haugesund i alt 134.126 583 327 41 51 1.530
Basert på en utnyttelsesgrad på 8 timer pr. dag samt 230 dager pr. år
Dertil kommer undersøkelsesrom i sengeområde

Spesialitet Antall 
enheter 
(ekskl. 

Endoskopi)

Areal kvm 
netto

Generell kirurgi 0
Urologi 1 40
Ortopedisk kirurgi, nevrokirurgi 2 80
Kar-, thorax-, plastikk-, mammakirurgi 1 40
Gastroenterologisk kirurgi 1 40
ØNH, kjevekirurgi 6 240
Øye 4 160
Generell indremedisin, habilitering 0
Nefrologi 1 40
Kardiologi 3 120
Lungemedisin 2 80
Hematologi, endokrinologi 1 40
Infeksjonsmedisin 0
Geriatri 0
Nevrologi, fysikalsk med, rehabilitering 3 120
Gynekologi/føde 4 160
Barn 2 80
Gastroenterologisk medisin 0
Kliniske avd i alt 31 1 240
Anestesi 4 120
Endoskopi 5 200
Specialrum i alt 40 1 560
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Endoskopirom er dimensjonert basert på en demografisk framskrivning av dagens aktivitet og resulterer i 5 
rom som vist i tabellen.  
Tabell 85 Endoskopirom 2040 

 
 
 
Arealet er ekskl. integrerte kontorfunksjoner.  
 

11.4.3 Dagområder 
Dagområde omfatter dagplasser til dagkirurgi, dialyse og medikamentell kreftbehandling samt øvrig medisin, 
og antallet er dimensjonert på bakgrunn av data for dagbehandling for hver spesialitet, se herunder:    
Tabell 86 Antall dagbehandlinger 2020 og 2040 

 
 
De dagkirurgiske plasser er bl.a. forutsett til mottak/forberedelse av dagkirurgiske pasienter samt til 
hvile/oppvåking etter inngrep. Dertil kommer noen dedikerte oppvåkingsplasser, se under operasjon.   
 
For medikamentell kreftbehandling regnes med 1,5 dagpasienter per plass per dag, for øvrige regnes med 2 
pasienter per plass per dag. I øvrig forutsettes 230 dager per år. På dette grunnlaget fås:  

Antall dagplasser 2020 

 

Endoskopier Antall us Antall us 
per dag

Us tid (min) Antall 
rom 

beregnet

Antall 
rom

Areal

Gastrofag 4 877 21 50 2,2 3 120
Lungemed 341 1 50 0,2 1 40
Urologi 781 3 50 0,4 1 40
I alt 5 999 26 2,7 5 200

I alt herav 
medikam 
kreftbeh

herav 
dialyse

herav 
dagkir

herav 
øvrig 

medisin

I alt herav 
medikam 
kreftbeh

herav 
dialyse

herav 
dagkir

herav 
øvrig 

medisin
Generell kirurgi 191 1 190 0 224 2 222 0
Urologi 314 136 178 0 427 190 237 0
Ortopedisk kirurgi, nevrokirurgi 1 137 0 1 137 0 1 324 0 1 324 0
Kar-, thorax-, plastikk-, mammakirurgi 112 0 112 0 140 0 140 0
Gastroenterologisk kirurgi 437 0 437 0 522 0 522 0
ØNH, kjevekirurgi 1 619 0 1 619 0 2 095 0 2 095 0
Øye 811 0 811 0 1 279 0 1 279 0
Generell indremedisin, habilitering 12 0 12 13 0 13
Nefrologi 4 635 0 4 635 0 6 639 0 6 639 0
Kardiologi 185 0 185 250 0 250
Lungemedisin 185 94 91 260 135 125
Hematologi, endokrinologi 2 904 2824 81 4 003 3 900 104
Infeksjonsmedisin 20 0 20 26 0 26
Geriatri 15 0 15 25 0 25
Nevrologi, fysikalsk med, rehabilitering 137 0 137 157 0 157
Gynekologi/føde 674 1 673 0 753 1 752 0
Barn 329 40 54 235 364 44 60 260
Gastroenterologisk medisin 230 125 105 292 163 130
Total 13 948 3 222 4 635 5 211 880 18 793 4 435 6 639 6 629 1 089

Antall behandlinger 2040Dagplasser Antall behandlinger 2020
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Tabell 87 Dagplasser 2020 

 
 
På dette grunnlag kan antall dagplasser og tilknyttet areal oppsummeres som følger:  
 
Tabell 88 Arealbehov dagplasser 2020 

 
 
Arealet er ekskl. integrerte kontorfunksjoner.  

Antall dagplasser 2040 

 
.  
 

Spesialitet Dagfremmø
ter 2020

Fremmøter pr. 
dag

Antall plasser 
medikamentell 

beh

Antall 
plasser 
dialyse

Antall 
plasser 

dagkirurgi

Antall plasser 
øvr med

Generell kirurgi 191 0,8 0 0
Urologi 314 1,4 0 0
Ortopedisk kirurgi, nevrokirurgi 1.137 4,9 5 0
Kar-, thorax-, plastikk-, mammakirurgi 112 0,5 0 0
Gastroenterologisk kirurgi 437 1,9 0 0
ØNH, kjevekirurgi 1.619 7,0 4 0
Øye 811 3,5 2 0
Generell indremedisin, habilitering 12 0,1 0 0
Nefrologi 4.635 20,2 0 0
Kardiologi 185 0,8 0 1
Lungemedisin 185 0,8 0 1
Hematologi, endokrinologi 2.904 12,6 0 1
Infeksjonsmedisin 20 0,1 0 0
Geriatri 15 0,1 0 0
Nevrologi, fysikalsk med, rehabilitering 137 0,6 0 1
Gynekologi/føde 674 2,9 2 0
Barn 329 1,4 0 1
Gastroenterologisk medisin 230 1,0 0 1
Haugesund i alt 13.948 60,6 8,0 11 13,0 6,0
Baseret på en udnyttelsesgrad på 230 dage pr. år
I gjennomsnitt 2 pasienter per plass per dag, dog 1,5 for medikamentell kreftbehandling

Dagplasser Antall 
enheter

Areal-standard 
pr enhet *)

Areal m2 netto

Dialyse 11 20 220
Medikamentell kreftbeh 8 20 160
Dagkirurgi 13 15 195
Øvrig medisin 6 15 90
Haugesund i alt 38 665
*) 20 kvm per plass for dialyse og medikamentell kreftbehandling. 15 kvm per plass 
for dagkirurgi og øvrig medisin
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Tabell 89 Dagplasser 2040 

 
 
På dette grunnlag kan antall dagplasser og tilknyttet areal oppsummeres som følger:  
 
Tabell 90 Arealbehov dagplasser 2040 

 
 
Arealet er ekskl. integrerte kontorfunksjoner.  

11.4.4 Normale senger 
For sengeområdet beregnes behovet for normale senger basert på de fremskrevne liggedager.  
 
Det er vurdert at 10 % av sengene skal være isolater, og det er forutsett et ekstra areal dertil. De normale 
senger inkluderer et antall intermediære senger (antall er vurdert i etterfølgende avsnitt intensiv og 
intermediær) også med et arealtillegg.  

2020 

For 2020 fås: 
 

Spesialitet Dagfremmøter 
2040

Fremmøter pr. 
dag

Antall plasser 
medika-
mentell 
kreftbeh

Antall 
plasser 
dialyse

Antall plasser 
dagkirurgi

Antall 
plasser 

øvrig med

Generell kirurgi 224 1,0
Urologi 427 1,9
Ortopedisk kirurgi, nevrokirurgi 1.324 5,8 6
Kar-, thorax-, plastikk-, mammakirurgi 140 0,6
Gastroenterologisk kirurgi 522 2,3
ØNH, kjevekirurgi 2.095 9,1 5
Øye 1.279 5,6 3
Generell indremedisin, habilitering 13 0,1 33
Nefrologi 6.639 28,9
Kardiologi 250 1,1 1
Lungemedisin 260 1,1 1
Hematologi, endokrinologi 4.003 17,4 1
Infeksjonsmedisin 26 0,1
Geriatri 25 0,1
Nevrologi, fysikalsk med, rehabilitering 157 0,7 1
Gynekologi/føde 753 3,3 2
Barn 364 1,6 1
Gastroenterologisk medisin 292 1,3 1
Haugesund i alt 18.793 81,7 13 15 16 6
Baseret på en udnyttelsesgrad på 230 dage pr. år
I gjennomsnitt 2 pasienter per plass per dag, dog 1,5 for medikamentell kreftbehandling

Dagplasser Antall enheter Arealstandard 
per enhet *)

Areal

Dialyse 15 20 300
Medikamentell kreftbeh 13 20 260
Dagkirurgi 16 15 240
Øvrig medisin 6 15 90
Haugesund i alt 50 890
*) 20 kvm per plass for dialyse og medikamentell kreftbehandling. 15 kvm per plass for 
dagkirurgi og øvrig medisin
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Tabell 91 Senger 2020 

 
Arealet er ekskl. integrerte kontorfunksjoner.  
 

2040 

For 2040 fås:  
Tabell 92 Senger 2040 

 
 
Arealet er ekskl. integrerte kontorfunksjoner.  

Haugesund 2020
Spesialitet Ligge-

dager
Antall 

senger 
avrunnet

Areal-
standrd

Areal Arealtillegg 
isolater *)

Arealtillegg 
intermediær 

**)

Areal til 
normale 

senger i alt
Generell kirurgi 2 314 7 28 196 4 200
Urologi 2 792 9 28 252 5 257
Ortopedisk kirurgi, nevrokirurgi 6 998 23 28 644 14 658
Kar-, thorax-, plastikk-, mammakirurgi 1 758 6 28 168 4 172
Gastroenterologisk kirurgi 8 627 28 28 784 17 20 820
ØNH, kjevekirurgi 947 3 28 84 2 86
Øye 375 1 28 28 1 29
Generell indremedisin, habilitering 2 343 8 28 224 5 229
Nefrologi 786 3 28 84 2 86
Kardiologi 7 782 25 28 700 15 98 813
Lungemedisin 5 665 18 28 504 11 20 534
Hematologi, endokrinologi 3 171 10 28 280 6 286
Infeksjonsmedisin 3 010 10 28 280 6 286
Geriatri 3 616 12 28 336 7 343
Nevrologi, fysikalsk med, rehabilitering 4 324 14 28 392 8 400
Gynekologi/føde 5 794 19 28 532 11 543
Barn 3 358 13 39 507 8 515
Gastroenterologisk medisin 934 3 28 84 2 86
Haugesund i alt 64 594 212 6079 127,2 136,5 6 343
*) 10 % av sengene er isolater

Normale senger

Haugesund
Spesialitet Liggedager Antall 

senger 
avrundet

Areal-
standard

Areal i alt Arealtillegg 
isolater *)

Arealtillegg 
intermediær 

**)

Samlet areal

Generell kirurgi 2.884 9 28 252 5 257
Urologi 3.447 11 28 308 7 315
Ortopedisk kirurgi, nevrokirurgi 8.879 29 28 812 17 829
Kar-, thorax-, plastikk-, mammakirurgi 1.969 6 28 168 4 172
Gastroenterologisk kirurgi 10.404 34 28 952 20 26 998
ØNH, kjevekirurgi 995 3 28 84 2 86
Øye 408 1 28 28 1 29
Generell indremedisin, habilitering 3.017 10 28 280 6 286
Nefrologi 954 3 28 84 2 86
Kardiologi 10.125 33 28 924 20 104 1.048
Lungemedisin 7.073 23 28 644 14 26 684
Hematologi, endokrinologi 3.650 12 28 336 7 343
Infeksjonsmedisin 3.882 13 28 364 8 372
Geriatri 4.503 15 28 420 9 429
Nevrologi, fysikalsk med, rehabilitering 4.687 15 28 420 9 429
Gynekologi/føde 5.827 19 28 532 11 543
Barn 2.917 11 39 429 7 436
Gastroenterologisk medisin 1.157 4 28 112 2 114
Haugesund i alt 76.778 251 7.149 151 156 7.456
*) 10 % av sengene er isolater
**) Intermediære senger: kardiologi: 16, lungemedisin: 4, gastrokirurgi: 4

Normale senger
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11.4.5 Intensiv og intermediær  
Beregning av behovet for senger til intensiv og intermediær er basert på Wales modellen, som vurderer et 
antall senger til et avgrenset opptaksområde.  
I Helse Fonnas opptaksområde er det tre sykehusenheter, og på det grunnlag benyttes følgende relasjon  

• 3 enheter til en befolkning på 500.000 innbyggere: 48 intensiv senger og 81 intermediære senger for 
å dekke variasjon i behovet 95 % av tiden 

• Intensivfunksjonen ved Haugesund sjukehus vil i praksis dekke noe mer enn det rene opptaksområde 
for sjukehuset. Dette er det tatt høyde for i tallene. . 

 
Basert på befolkningsunderlaget for Helse Fonna og Haugesund sjukehus fås følgende antall intensiv og 
intermediære senger: 
  
Tabell 93 Intensiv og intermediær 2020 og 2040 – kapasiteter  

 
 

2020 

For 2020 gir dette følgende areal 
Tabell 94 Intensiv og intermediær 2020  – arealbehov 

 

2040 

For 2040 gir dette følgende areal:  
 
Tabell 95 Intensiv og intermediær 2040 – arealbehov 

 

11.4.6 Operasjon og oppvåking 
Antall operasjoner for inneliggende pasienter er beregnet på grunnlag av antall avdelingsopphold inkl. 
utskrevne fra observasjonsposten samt operasjonsfrekvensen for 2014.   
 
For dagkirurgi er det dels foretatt en demografisk framskriving av den nåværende aktivitet samt innregnet 
tillegg for de overførte til dagbehandling innen de kirurgiske fagområdene.  

2020 

Den samlede operasjonsaktivitet i 2014 og framskrevet til 2020 er vist herunder:  

Helse Fonna 2020 2040
Intensiv 18 21
Intermediær 31 35

Haugesund 2020 2040
Intensiv 12 14
Intermediær 20 24

Patienttype Antall 
plasser *)

Areal standard 
pr plass

Areal kvm netto

Intensiv 12 43 516

Intermediær 20 34,5
Inneholdt i 

normale senger
*) jf Wales modellen

Patienttype Antall 
plasser *)

Areal standard 
pr plass

Areal kvm. netto

Intensiv 14 43 602
Intermediær 24 34,5 Inneholdt i normale 

senger 
*) Beregnet etter Wales modellen
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Tabell 96 Antall operasjoner 2020 

 
 
På dette grunnlag foretas følgende dimensjonering av antall operasjonsstuer til innlagte pasienter, idet det er 
foretatt tillegg på 1 operasjonsstue til gynekologi/føde til sectio samt 1 hybridstue.  
 
Tabell 97 Operasjoner innlagte 2020 – arealbehov  

 
 
Tilsvarende dimensjoneres følgende til dagkirurgi:  
 

Dag OP 
2014

Antall OP Avd opph Op frekv Avd opph *) Antall OP Dagkir 2014 2020 
demografi

Overført fra 
innlagt

Antall dag 
OP 2020

Generell kirurgi 568 739 0,8 750 577 621 661 39 701
Urologi 464 889 0,5 807 421 19 21 167 188
Ortopedisk kirurgi, nevrokirurgi 1331 1 975 0,7 1 972 1 329 1152 1 238 160 1 398
Kar-, thorax-, plastikk-, mammakirurgi 226 363 0,6 329 205 99 106 74 180
Gastroenterologisk kirurgi 885 2 468 0,4 2 491 893 309 331 160 491
ØNH, kjevekirurgi 161 333 0,5 316 153 1627 1 750 98 1 847
Øye 67 94 0,7 90 64 743 847 32 878
Generell indremedisin, habilitering 39 762 0,1 819 42 0
Nefrologi 14 141 0,1 145 14 1 0
Kardiologi 161 3 040 0,1 3 145 167 0
Lungemedisin 41 1 233 0,0 1 280 43 2 0
Hematologi, endokrinologi 26 691 0,0 730 27 0
Infeksjonsmedisin 33 554 0,1 585 35 0
Geriatri 483 0,0 507 0 0
Nevrologi, fysikalsk med, rehabilitering 13 1 418 0,0 1 454 13 0
Gynekologi/føde 741 2 342 0,3 2 417 765 528 558 53 611
Barn 55 1 824 0,0 1 601 48 40 41 162 95
Gastroenterologisk medisin 12 267 0,0 215 10 1 1 1
Total 4 837 19 616 19 654 4 806 5 142 5 554 945 6 391
*) inkl. utskrevne fra observasjon
**) ca. 30 % av de overførte barn til dag er barnekirurgi

Operasjon OP innlagte 2014 OP innlagte 2020 Dag OP 2020

Spesialitet OP innlagte 
2020 *)

OP i dagtid 
**)

OP pr. dag Minutter pr. 
OP

OP timer pr. 
dag

Beregnet 
antall rom

Avrundet 
antall rom

Areal kvm 
netto

Generell kirurgi 577 461 2,0 130 4,3 0,5 1
Urologi 421 337 1,5 130 3,2 0,4 1
Ortopedisk kirurgi, nevrokirurgi 1.329 1063 4,6 130 10,0 1,3 2
Kar-, thorax-, plastikk-, mammakirurgi 205 164 0,7 130 1,5 0,2 1
Gastroenterologisk kirurgi 893 715 3,1 130 6,7 0,8 1
ØNH, kjevekirurgi 153 122 0,5 90 0,8 0,1 0
Øye 64 51 0,2 60 0,2 0,0 0
Generell indremedisin, habilitering 42 34 0,1 60 0,1 0,0 0
Nefrologi 14 12 0,1 60 0,1 0,0 0
Kardiologi 167 133 0,6 60 0,6 0,1 0
Lungemedisin 43 34 0,1 60 0,1 0,0 0
Hematologi, endokrinologi 27 22 0,1 60 0,1 0,0 0
Infeksjonsmedisin 35 28 0,1 60 0,1 0,0 0
Geriatri 0 0 0,0 60 0,0 0,0 0
Nevrologi, fysikalsk med, rehabilitering 13 11 0,0 60 0,0 0,0 0
Gynekologi/føde 765 612 2,7 130 5,8 0,7 1
Barn 48 39 0,2 60 0,2 0,0 0
Gastroenterologisk medisin 10 8 0,0 60 0,0 0,0 0
I alt ***) 4.806 3.845 17 4,2 7
Tillegg 1 stue til gyn/føde (sectio) og 1 hybridstue 2
OP stuer i alt 9 990
Basert på en utnyttelsesgrad på 8 timer pr. dag og 230 dage pr. år
*) Fastholdt operasjonsfrekvens pr. spesialitet. 
**) 80% av operasjonene for de inneliggende foregår i dagtid
***) Med opprunning tas høyde for tillegg for smittestue
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Tabell 98 Operasjoner dagkirurgi 2020 – arealbehov  

 
 
For oppvåking inneliggende er det forutsatt 6 timers opphold i oppvåking i gjennomsnitt, og for dagkirurgi ca. 2 
timer.  
 
Tabell 99 Post-operativ innlagte 2020  

 
 
Tabell 100 Post-operativ dagkirurgi 2020 

 
 

2040 

 
Den samlede operasjonsaktivitet i 2014 og framskrevet til 2040 er vist herunder:  
 

Spesialitet OP 
dagkirurgi 

2020

OP pr. 
dag

Minutter 
pr. OP

OP timer 
pr. dag

Beregnet 
antall rom

Avrundet 
antall rom

Areal kvm 
netto

Generell kirurgi 701 3 90 4,57 0,6 1,0
Urologi 188 1 90 1,23 0,2 0,0
Ortopedisk kirurgi, nevrokirurgi 1 398 6 90 9,12 1,1 1,0
Kar-, thorax-, plastikk-, mammakirurgi 180 1 90 1,17 0,1 0,0
Gastroenterologisk kirurgi 491 2 90 3,20 0,4 1,0
ØNH, kjevekirurgi 1 847 8 90 12,05 1,5 2,0
Øye 878 4 60 3,82 0,5 1,0
Generell indremedisin, habilitering 0 0 90 0,00 0,0 0,0
Nefrologi 0 0 90 0,00 0,0 0,0
Kardiologi 0 0 90 0,00 0,0 0,0
Lungemedisin 0 0 90 0,00 0,0 0,0
Hematologi, endokrinologi 0 0 90 0,00 0,0 0,0
Infeksjonsmedisin 0 0 90 0,00 0,0 0,0
Geriatri 0 0 90 0,00 0,0 0,0
Nevrologi, fysikalsk med, rehabilitering 0 0 90 0,00 0,0 0,0
Gynekologi/føde 611 3 90 3,99 0,5 1,0
Barn 95 0 90 0,62 0,1 0,0
Gastroenterologisk medisin 1 0 90 0,01 0,0 0,0
I alt 6 391 28 39,77 5,0 7,0 770
Operasjoner for barn inneholdt i avdelingenes tall

OP innlagte 
pr. dag

Gns.  
Liggetid i 

timer

Antall 
timer pr 

dag

Beregnet 
antall 

plasser

Avrundet 
antall 

plasser

Areal-
standard

Areal kvm 
netto

Post operativ innlagte 17 6 100 12,5 13 16 208
Baseret på en udnyttelsesgrad på 8 timer pr dag

OP 
dagpasienter 

pr. dag

Gns.  
Liggetid i 

timer

Antall 
timer pr 

dag

Beregnet 
antall 

plasser

Avrundet 
antall 

plasser

Areal-
standard

Areal kvm 
netto

Postoperativ dagkirurgi 28 2 56 6,9 7 16 112
Baseret på en udnyttelsesgrad på 8 timer pr dag
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Tabell 101 Antall operasjoner 2040 

  
 
På dette grunnlag foretas følgende dimensjonering av antall operasjonsstuer til innlagte pasienter, idet det er 
foretatt tillegg på 1 operasjonsstue til gynekologi/føde til sectio samt 1 hybridstue.  
 
Tabell 102 Operasjoner innlagte 2040 – arealbehov  

 
 
Tilsvarende dimensjoneres følgende til dagkirurgi:  
 

Dag OP 
2014

Antall 
OP

Avd opph Op 
frekv

Avd opph 
*)

Antall 
OP

Dagkir 
2014

Antall OP 
demografi

Overført fra 
innlagt

Antall dag 
OP

Generell kirurgi 568 739 0,8 1 027 789 621 772 47 819
Urologi 464 889 0,5 1 098 573 19 25 223 248
Ortopedisk kirurgi, nevrokirurgi 1331 1 975 0,7 2 817 1 898 1152 1 421 203 1 623
Kar-, thorax-, plastikk-, mammakirurgi 226 363 0,6 446 278 99 118 98 216
Gastroenterologisk kirurgi 885 2 468 0,4 3 249 1 165 309 379 204 583
ØNH, kjevekirurgi 161 333 0,5 366 177 1627 2 281 111 2 392
Øye 67 94 0,7 98 70 743 1 347 40 1 386
Generell indremedisin, habilitering 39 762 0,1 1 099 56 0
Nefrologi 14 141 0,1 199 20 1 0
Kardiologi 161 3 040 0,1 4 229 224 0
Lungemedisin 41 1 233 0,0 1 773 59 2 0
Hematologi, endokrinologi 26 691 0,0 1 009 38 0
Infeksjonsmedisin 33 554 0,1 798 48 0
Geriatri 483 0,0 704 0 0
Nevrologi, fysikalsk med, rehabilitering 13 1 418 0,0 1 849 17 0
Gynekologi/føde 741 2 342 0,3 2 683 849 528 620 64 683
Barn 55 1 824 0,0 1 372 41 40 45 180 105
Gastroenterologisk medisin 12 267 0,0 276 12 1 1 1
Total 4 837 19 616 25 091 6 314 5 142 7 009 1 169 8 058
*) inkl. utskrevne fra observasjon
**) ca. 30 % av de overførte barn til dag er barnekirurgi

Operasjon OP innlagte 2014 OP innlagte 2040 Dag OP 2040

Spesialitet OP innlagte 
2040 *)

OP i dagtid 
**)

OP pr. dag Minutter pr. 
OP

OP timer pr. 
dag

Beregnet 
antall rom

Avrundet 
antall rom

Areal kvm 
netto

Generell kirurgi 789 631 2,7 130 5,9 0,7 1
Urologi 573 458 2,0 130 4,3 0,5 1
Ortopedisk kirurgi, nevrokirurgi 1.898 1519 6,6 130 14,3 1,8 2
Kar-, thorax-, plastikk-, mammakirurgi 278 222 1,0 130 2,1 0,3 1
Gastroenterologisk kirurgi 1.165 932 4,1 130 8,8 1,1 2
ØNH, kjevekirurgi 177 142 0,6 90 0,9 0,1 0
Øye 70 56 0,2 60 0,2 0,0 0
Generell indremedisin, habilitering 56 45 0,2 60 0,2 0,0 0
Nefrologi 20 16 0,1 60 0,1 0,0 0
Kardiologi 224 179 0,8 60 0,8 0,1 0
Lungemedisin 59 47 0,2 60 0,2 0,0 0
Hematologi, endokrinologi 38 30 0,1 60 0,1 0,0 0
Infeksjonsmedisin 48 38 0,2 60 0,2 0,0 0
Geriatri 0 0 0,0 60 0,0 0,0 0
Nevrologi, fysikalsk med, rehabilitering 17 14 0,1 60 0,1 0,0 0
Gynekologi/føde 849 679 3,0 130 6,4 0,8 1
Barn 41 33 0,1 60 0,1 0,0 0
Gastroenterologisk medisin 12 10 0,0 60 0,0 0,0 0
I alt ***) 6.314 5.051 22 5,6 8
Tillegg 1 stue til gyn/føde (sectio) og 1 hybridstue 2
OP stuer i alt 10 1.100
Basert på en utnyttelsesgrad på 8 timer pr. dag og 230 dage pr. år
*) Fastholdt operasjonsfrekvens pr. spesialitet. 
**) 80% av operasjonene for de inneliggende foregår i dagtid
***) Med opprunning tas høyde for tillegg for smittestue
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Tabell 103 Operasjoner dagkirurgi 2040 – arealbehov  

 
 
For oppvåking inneliggende er det forutsatt 6 timers opphold i oppvåking i gjennomsnitt, og for dagkirurgi ca. 2 
timer.  
 
Tabell 104 Post-operativ innlagte 2040 

 
 
Tabell 105 Post-operativ dagkirurgi 2040 

 

11.4.7 Fødestuer 
For fødestuer tas utgangspunkt i antall fødsler i Haugesund 2012. Disse fremskrives på bakgrunn av 
befolkningsutviklingen for 0 åringer.  
 
Beregningen av antall fødestuer i 2020 og 2040 er vist herunder: 

Spesialitet OP 
dagkirurgi 

2040

OP pr. 
dag

Minutter 
pr. OP

OP timer 
pr. dag

Beregnet 
antall rom

Avrundet 
antall rom

Areal kvm 
netto

Generell kirurgi 819 4 90 5,34 0,7
Urologi 248 1 90 1,62 0,2
Ortopedisk kirurgi, nevrokirurgi 1623 7 90 10,59 1,3 4,0
Kar-, thorax-, plastikk-, mammakirurgi 216 1 90 1,41 0,2
Gastroenterologisk kirurgi 583 3 90 3,80 0,5
ØNH, kjevekirurgi 2392 10 90 15,60 1,9 2,0
Øye 1386 6 60 6,03 0,8 1,0
Generell indremedisin, habilitering 0 0 90 0,00 0,0 0,0
Nefrologi 0 0 90 0,00 0,0 0,0
Kardiologi 0 0 90 0,00 0,0 0,0
Lungemedisin 0 0 90 0,00 0,0 0,0
Hematologi, endokrinologi 0 0 90 0,00 0,0 0,0
Infeksjonsmedisin 0 0 90 0,00 0,0 0,0
Geriatri 0 0 90 0,00 0,0 0,0
Nevrologi, fysikalsk med, rehabilitering 0 0 90 0,00 0,0 0,0
Gynekologi/føde 683 3 90 4,46 0,6 1,0
Barn 105 0 90 0,69 0,1 0,0
Gastroenterologisk medisin 1 0 90 0,01 0,0 0,0
I alt 8058 35 49,54 6,2 8,0 880
***) Operasjoner for barn inneholdt i avdelingenes tall

OP innlagte 
pr. dag

Gns.  
Liggetid i 

timer

Antall 
timer pr 

dag

Beregnet 
antall 

plasser

Avrundet 
antall 

plasser

Areal-
standard

Areal kvm 
netto

Post operativ innlagte 22 6 132 16,5 17 16 272
Baseret på en udnyttelsesgrad på 8 timer pr dag

OP 
dagpasient
er pr. dag

Gns.  
Liggetid i 

timer

Antall 
timer pr 

dag

Beregnet 
antall 

plasser

Avrundet 
antall 

plasser

Areal-
standard

Areal kvm 
netto

Postoperativ dagkirurgi 35 2 70 8,8 9 16 144
Baseret på en udnyttelsesgrad på 8 timer pr dag
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2020 

Tabell 106 Fødestuer 2020 

 

2040 

 
 
Tabell 107 Fødestuer 2040 

 

11.4.8 Billeddiagnostikk 
Det er innhentet data for billeddiagnostikk (henvisninger – ikke koder) for Haugesund sjukehus i 2014: Data 
oppstilles herunder og den prosentvise fordeling på undersøkelsestype er vist.  
 
Tabell 108 Billeddiagnostikk 2014 

 
 

2020 

2014 data framskrives til 2020 som vist herunder.  
 

Fødsler 2014 Fødsler år 
2020

Fødsler 
pr. dag *)

Gns. timer 
på 

fødestue 
pr. fødsel

Timer pr. 
dag 

Beregnet 
antall 
stuer

Foreslått 
antall 

stuer **)

Areal 
kvm. 
netto

Obstetrikk 1 859 2 072 7,70 18,0 138,6 5,77 6,00 300

**) dertil kommer senger til obstetrikk/føde

*) Basert på et tillegg på 13% for sæsonsvingninger og 20% tillegg for døgnvariasjon, samt en utnyttelse på 24 
timer/døgn

Fødsler 
2014

Fødsler 
år 2040

Fødsler 
pr. dag 

*)

Gns. 
timer på 
fødestue 
pr. fødsel

Timer pr. 
dag 

Beregne
t antall 
stuer

Foreslått 
antall 

stuer **)

Areal 
kvm. 
netto

Obstetrikk 1 859 2 164 8,04 18,0 144,7 6,03 6,00 300

**) dertil kommer senger til obstetrikk/føde

*) Basert på et tillegg på 13% for sæsonsvingninger og 20% tillegg for døgnvariasjon, samt en 
utnyttelse på 24 timer/døgn

Modalitet Ekstern 
poliklinisk

HSR Inneliggende Intern 
poliklinisk

Totalsum % 
fordeling 

CT 676 229 4 963 2 653 8 521 16,4%
Generell røntgen 8 238 3 183 11 114 8 004 30 539 58,9%
Intervensjon 9 1 361 68 439 0,8%
Mammografi 729 12 41 1 084 1 866 3,6%
MR 356 63 1 347 1 116 2 882 5,6%
Nukleærmedisin 246 5 65 354 670 1,3%
Ultralyd 1 029 184 2 928 2 814 6 955 13,4%
Totalsum 11 283 3 677 20 819 16 093 51 872 100,0%

Billeddiagnostikk 2014
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Tabell 109 Billeddiagnostikk 2020 – undersøkelser  

 
 
For fremtiden foretas en justering i den prosentvise fordeling: en reduksjon av konvensjonelle røntgen 
undersøkelser og en øking av de øvrige:  
 
Tabell 110 Billeddiagnostikk 2020 – fordeling  

 
 
På dette grunnlag fås følgende dimensjonering for 2020:  
 
Tabell 111 Billeddiagnostikk 2020 - arealbehov 

 

2040 

 
2014 data framskrives til 2040 som vist herunder.  
 

Modalitet Ekstern 
poliklinisk

HSR Inneliggende Intern 
poliklinisk Totalsum

CT 722 245 5 444 2 954 9 364
Generell røntgen 8 798 3 399 12 191 8 912 33 300
Intervensjon 10 1 396 76 482
Mammografi 779 13 45 1 207 2 043
MR 380 67 1 477 1 243 3 168
Nukleærmedisin 263 5 71 394 734
Ultralyd 1 099 197 3 212 3 133 7 640
Totalsum 12 050 3 927 22 836 17 919 56 731
Mammografi ex screening

Billeddiagnostikk 2020

Ordinære seksjoner Antall hv  
2014

Antall hv 
2020

% fordeling 
2020

CT 8 521 9 644 17,0%
Generell røntgen 30 539 32 053 56,5%
Intervensjon 439 567 1,0%
Mammografi 1 866 2 269 4,0%
MR 2 882 3 404 6,0%
Nukleærmedisin 670 851 1,5%
Ultralyd 6 955 7 942 14,0%
I alt 51 872 56 731 100,0%
Mammografi ekskl screening

Antall hv 
2020

-herav i 
dagtid *)

us pr. dag Min pr. us. us. timer 
pr. dag

Beregnet 
antall lab

Foreslått 
antall lab

Netto 
areal

CT 9 644 7 715 34 20 11 1,4 1 90
Generell røntgen 32 053 25 642 111 10 19 2,3 3 210
Intervensjon 567 454 2 45 1 0,2 1 90
Mammografi 2 269 1 815 8 15 2 0,2 1 70
MR 3 404 2 723 12 35 7 0,9 1 90
Nukleærmedisin 851 681 3 50 2 0,3 1 90
Ultralyd 7 942 6 354 28 15 7 0,9 1 30
I alt 56 731 45 385 197 40 6,2 9 670
*) 80 % i dagtid. 
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Tabell 112 Billeddiagnostikk 2040 – undersøkelser  

 
 
For fremtiden foretas en justering i den prosentvise fordeling: en reduksjon av konvensjonelle røntgen 
undersøkelser og en øking av de øvrige:  
 
 
Tabell 113 Billeddiagnostikk 2040 – fordeling  

 
 
På dette grunnlag fås følgende dimensjonering for 2040:  
 
Tabell 114 Billeddiagnostikk 2040 – arealbehov  

 
  

Modalitet Ekstern 
poliklinisk

HSR Inneliggende Intern 
poliklinisk

Totalsum

CT 844 286 6 910 3 673 11 713
Generell røntgen 10 281 3 972 15 474 11 082 40 810
Intervensjon 11 1 503 94 609
Mammografi 910 15 57 1 501 2 483
MR 444 79 1 875 1 545 3 944
Nukleærmedisin 307 6 91 490 894
Ultralyd 1 284 230 4 077 3 896 9 487
Totalsum 14 081 4 589 28 987 22 282 69 939
Mammografi ex screening
Ekstern poliklinikk og HSR fremskrevet til 2040 med befolkningsutviklingen.
Inneliggende fremskrevet med utviklingen i inneliggende og obs pasienter
Intern poliklinikk fremskrevet med utviklingen i polikliniske og dagpasienter

Billeddiagnostikk 2040

Billeddiagnostikk Antall us  
2014

Antall us 
2040

% 
fordeling 

2040
CT 8 521 12 589 18%
Generell røntgen 30 539 34 969 50%
Intervensjon 439 1 399 2%
Mammografi 1 866 3 497 5%
MR 2 882 5 595 8%
Nukleærmedisin 670 1 399 2%
Ultralyd 6 955 10 491 15%
I alt 51 872 69 939 100%

Billeddiagnostikk Antall us 
2040

-herav i 
dagtid *)

us pr. dag Min pr. us. us. timer 
pr. dag

Beregnet 
antall lab

Foreslått 
antall lab

Netto 
areal

CT 12 589 10 071 44 20 15 1,8 2 140
Generell røntgen 34 969 27 975 122 10 20 2,5 3 270
Intervensjon 1 399 1 119 5 45 4 0,5 1 30
Mammografi 3 497 2 798 12 15 3 0,4 1 90
MR 5 595 4 476 19 35 11 1,4 2 140
Nukleærmedisin 1 399 1 119 5 50 4 0,5 1 70
Ultralyd 10 491 8 393 36 15 9 1,1 1 70
I alt 69 939 55 951 243 53 8,3 11 810
*) 80 % i dagtid. 
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11.4.9 Laboratorier 
For laboratoriet er det foretatt en oppgjøring av det nåværende nettoareal, som er vurdert økt til ca. det 
dobbelte, i alt 2.360 m2 til de samlede laboratoriefunksjoner ekskl. kontorfunksjoner.  
Dette gjelder for både 2020 og 2040 
  
Tabell 115 Laboratorier 2020 og 2040 

 
 

11.4.10  Apotek, sterilsentral, medisinsk teknikk  
Arealene er sammenfattet herunder, og gjelder for både 2020 og 2040:   
Tabell 116 Apotek 2020 og 2040 

 

11.4.11 Klinisk støtte 
For klinisk støtte er vurdert følgende areal for både 2020 og 2040:  
Tabell 117 Kliniske støttefunksjoner 2020 og 2040 

 

11.4.12 Fysio- og ergoterapi 
For fysio- og ergoterapi er det vurdert følgende for 2020 og 2040:  
 

Netto i alt Herav felles 
*)

I alt netto 
inkl. Kontor

Netto ekskl 
kontorfksj

Biokjemi 625 180 445
Mikrobiologi 107 107
Immunologi og blodbank 95 95
Patologi 457 457
Total 1.284 180 1.104 2.360
*) Prøvetaking, vente, prøvemottak og sortering samt vaktrom

Nåværende areal Framtidig arealOppgjøring av 
nåværende areal og 
forslag

Arealtype Areal i 
m2 netto

Referanse/ko
mmentarer

Apotek 680 Nåværende 
areal

Sterilsentral 600 NØ 570 kvm
Medisinsk teknik 270 Nåværende 

areal
Inkl. kontorer og møterom 
Sterilsentral: DNV Gødstrup 1.080 m2 til 430 senger

Arealtype Areal i m2 

netto
Referanse/kommentarer

Sosionom, ernæringsfysiolog, 
logoped etc.

200 Kontorer, dietkjøkken

Lærings- og mestringsenhet 100 Nåværende areal
I alt 300
Alle arealer er inkl kontorer og arbeidsplasser til fagpersonalet
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2020 

Tabell 118 Fysio- og ergoterapi 2020 

 

2040 

Tabell 119 Fysio- og ergoterapi 2040 

 

11.4.13  Kontorfunksjoner 
Kontorfunksjoner omfatter kontorarbeidsplasser og møterom til personal i kliniske avdelinger og medisinske 
service funksjoner samt ledelse/administrasjon. Intern service har inkludert kontorfunksjoner i 
funksjonsarealet. 
Antallet av kontorarbeidsplasser er basert på den framskrevne bemanning, samt erfaringsmessige nøkkeltall 
for, hvor stor en andel av personalet, som skal ha kontorarbeidsplass. 
Kontorarbeidsplassene er ekskl. arbeidsplasser i resepsjoner, arbeidsstasjoner o.lign., som er inneholdt i 
arealstandardene for de enkelte funksjonsområder. 
Møterom er tilsvarende basert på den framskrevne bemanning, og som hovedprinsipp etableres et antall 
møteroms plasser, der svarer til at 1/3 av personalet i dagtiden samtidig kan være til møte. 
Dertil kommer de funksjonsorienterte personalrom, som også kan anvendes til møter samt undervisningsrom. 
Disse rom er inkludert i arealstandardene for funksjonsområdene. Generelt forutsettes fleksibel utnyttelse av 
samtlige møte- og undervisningsrom.  
 
Den bemanning, der legges til grunn for beregningen kommer fra bemanningsframskrivingen i vedlegg 2: 

2020 

 

Arealtype Areal i m2 

netto
Referanse

Fysio- og ergoterapi 420 40 m2 aktivitetsrom per sengeområde i 
somatkk, i alt 6 rom. Dessuten 2 rom til 
poliklinikk og en gymsal med støtterom 
100 m2 

I alt 420

Arealtype Areal i m2 

netto
Referanse

Fysio- og ergoterapi 460 40 m2 aktivitetsrom per sengeområde i 
somatkk, i alt 7 rom. Dessuten 2 rom til 
poliklinikk og en gymsal med støtterom 
100 m2 

I alt 460
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Tabell 120 Kontorarbeidsplasser 2020 

 
 
For de administrative funksjoner er areal til kontorfunksjoner vist i to tabeller:  
 
Tabell 121 Kontor sentral administrasjon 2020 – arealbehov  

 
 
Tabell 122 Kontor annen administrasjon 2020 – arealbehov  

 
 
For kliniske avdelinger innen somatikk samt medisinsk service fås:  
 

Antall stillinger 2014 
og 2020 (årsverk)

Antall 
stillinger i 

2014

Antall 
stillinger 

2020

% som skal 
ha 

kontorarbeid
splass

Antal 
kontorarb. 

pladser

Kliniske avdelinger, 
somatikk 677 673 28% 190 25% 47
Psykiatri 133 51% 67 50% 34
Medisinsk service, 
akuttfunksjoner og 
øvrig somatikk 345 347 28% 97 25% 24
Intern service *) 139 137 0% 0
Ledelse og 
administrasjon **) 65 65 100% 65 25% 16
Annen 
administrasjon ***) 27 100% 27
I alt 1 226 1 355 446 122
*) Inklusiv dokumenthåndtering. Kontorareal innholdt i funksjonsarealene
**) Kun den sentrale administrasjon. Lønn og regnskap samt pasienter er ikke med
***) Lønn og regnskap samt pasientreiser

Eget kontor

Sentral 
administrasjon

Antall 
enheter

Areal 
standard

Netto kvm.

Kontorer 65 9 585
Møterom *) 43 1,8 77
Arkiv **) 100
I alt 762

**) Eventuelle fjernarkiver utenfor sykehuset

*) Basert på at en 1/3 av personalet i dagtiden (100%) skal 
kunne holde møte samtidig, inkl. et gjestetillegg på 100%

Annen 
administrasjon 
(lønn, regnskap, 
pasientreiser)

Antall 
enheter

Areal 
standard

Netto kvm.

Kontorer 27 9 246
Møterom *) 9 1,8 16
Arkiv **) 30
I alt 293

**) Eventuelle fjernarkiver utenfor sykehuset

*) Basert på at en 1/3 av personalet i dagtiden (100%) skal 
kunne holde møte samtidig
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Tabell 123 Kontor kliniske avdelinger og medisinsk service – arealbehov  

 
 
Og for psykisk helsevern:  
 
Tabell 124 Kontor psykisk helsevern – arealbehov  

 
 

2040 

 
Tabell 125 Kontorarbeidsplasser 2040 

 
 
For de administrative funksjoner er areal til kontorfunksjoner vist i to tabeller:  
 

Somatikk Antall 
enheter

Areal 
standard

Netto kvm.

Kontorer 287 9 2 582
Mødelokaler *) 236 1,8 424
I alt 3 007
*) Basert på at en 1/3 av personalet i dagtiden (70%) skal kunne holde møte samtidig.
Samlet personale = 1 021 Møtepladser =236

Psykiatri Antall 
enheter

Areal 
standard

Netto kvm.

Kontorer 67 9 605
Mødelokaler *) 31 1,8 55
I alt 660
*) Basert på at en 1/3 av personalet i dagtiden (70%) skal kunne holde møte samtidig.
Samlet personale = 133 Møtepladser =31

Antall stillinger 2014 og 
2040 (årsverk)

Antall 
stillinger i 

2014

Antall 
stillinger 

2040

% som skal 
ha 

kontorarbe
idsplass

Antal 
kontorarb. 

pladser

Kliniske avdelinger, 
somatikk 677 750 28% 211
Psykiatri 139 140 51% 71
Medisinsk service, 
akuttfunksjoner og øvrig 
somatikk 345 407 28% 114
Intern service *) 139 158 0% 0
Ledelse og 
administrasjon **) 65 65 100% 65
Annen administrasjon ***)

27 27 100% 27
I alt 1 391 1 547 488
*) Inklusiv dokumenthåndtering. Kontorareal innholdt i funksjonsarealene
**) Sentral administrasjon
***) Lønn og regnskap samt pasientreiser
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Tabell 126 Kontor sentral administrasjon 2040 – arealbehov  

 
 
Tabell 127 Kontor annen administrasjon 2040 – arealbehov  

 
 
For kliniske avdelinger innen somatikk samt medisinsk service fås:  
 
Tabell 128 Kontor kliniske avdelinger og medisinsk service – arealbehov  

 
 
Og for psykisk helsevern:  
 
Tabell 129 Kontor psykisk helsevern – arealbehov  

 

11.4.14  Undervisning og forskning 

2020 

 

Sentral administrasjon Antall 
enheter

Areal 
standard

Netto kvm.

Kontorer 65 9 585
Møterom *) 43 1,8 77
Arkiv **) 100
I alt 762

**) Eventuelle fjernarkiver utenfor sykehuset
*) Basert på at en 1/3 av personalet i dagtiden (100%) skal kunne 

Annen administrasjon 
(lønn, regnskap, 
pasientreiser)

Antall 
enheter

Areal 
standard

Netto kvm.

Kontorer 27 9 246
Møterom *) 9 1,8 16
Arkiv **) 30
I alt 293

**) Eventuelle fjernarkiver utenfor sykehuset
*) Basert på at en 1/3 av personalet i dagtiden (100%) skal kunne 

Somatikk Antall 
enheter

Areal 
standard

Netto kvm.

Kontorer 325 9 2 927
Mødelokaler *) 267 1,8 481
I alt 3 408
*) Basert på at en 1/3 av personalet i dagtiden (70%) skal kunne holde møte samtidig.
Samlet personale = 1 157 Møtepladser =267

Psykiatri Antall 
enheter

Areal 
standard

Kvm netto

Kontorer 72 9 644
Mødelokaler *) 43 1,8 78
I alt 722
*) Basert på at en 1/3 av personalet i  dagtiden (93%) skal kunne holde møte samtidig.
Samlet personale = 141 Møtepladser =43
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Tabell 130 Undervisning 2020 

 
 
Arealet per student er vurdert til 3 m2, hvortil kommer areal til garderober og kantine  
Dette er mindre enn Stavanger universitetssykehus, hvor det i konseptfasen ble vurdert 6 m2 per student.  
 
Tabell 131 Forskning 2020 

 
 
Arealet per forsker er vurdert til 10 m2 per stilling. For konseptfase universitetssykehus Stavanger er det 
forutsatt 15 m2 per professor og 10 m2 per øvrige. Det er omregnet 16 heltidsforskere tilknyttet Haugesund 
sjukehus i 2020 

2040 

 
Tabell 132 Undervisning 2040 

 
 
Tabell 133 Forskning 2040 

 
Det er omregnet 24 heltidsforskere tilknyttet Haugesund sjukehus i 2020 

Arealtype Areal i 
netto m2 

Referanse

Auditorium 273
Undervisning personale 367 Kun somatikk
Studenterareal *) 510
I alt 1 150
*) 3 m2 per plass til ca 170 studenter

Arealtype Antall Areal i alt Referanse/kommentar

Forskerstillinger 16 200 Inkl. psykisk helsevern
I alt 16 200

Arealtype Areal i 
netto m2 

Referanse

Auditorium 273
Undervisning personale 422 Kun somatikk
Studenterareal *) 510
I alt 1.205
*) 3 m2 per plass til ca 170 samtidige studenter

Arealtype Antall Areal i alt Referanse/kommentar

Forskerstillinger 24 200 Inkl. psykisk helsevern
I alt 24 200
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11.4.15  Personalservice 

2020 

Tabell 134 Personalservice 2020 

 

Personalservice Areal netto 
kvm

Referanse

Bedriftshelsetjeneste
45

Nåværende 
areal

Fagorganisasjoner *) 72
Garderobe **) 1 417 Somatikk
Kantine ***)

318
Nåværende 
areal 335 m2

Overnatting
120

8 rom á 15 m2 
inkl. WC/dusj

I alt 1 972
*) 8 kontorenheter

**) Garderober Somatikk Psykiatri
Alt personal ekskl. adm (stillinger) + 
20% til deltidsansatte + 120 
studenter 1 476 209
Garderobeareal 1 181 167
Tillegg for tøydepot (rent/urent) 20 % 236 33
I alt 1 417 201

***) Kantine (somatikk og psykiatri)
Alt personal (stillinger) + 25% 
(deltidsansatte og gjester) + 170 
studenter 1 864
70% af dem arbejder i dagtiden 1 305
25 % bruker kantinen 326
Antall plasser i kantinen (3 skift) 109
Kantineareal 228
Tillegg for serveringskjøkken 90,0
I alt 318
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2040 

Tabell 135 Personalservice 2040 

 

Arealtype Areal netto 
kvm

Referanse

Bedriftshelsetjeneste
45

Nåværende 
areal

Fagorganisasjoner *) 72
Garderobe **) 1 630
Kantine ***)

348
Nåværende 
areal 335 m2

Overnatting
120

8 rom á 15 m2 
inkl. WC/dusj

I alt (inkl. psykiatri) 2 215
*) 8 kontorenheter
**) Garderober Somatikk Psykiatri
Alt personal ekskl. adm (stillinger) + 
20% til deltidsansatte + 120 
studenter 1 698 218
Garderobeareal 1 358 174
Tillegg for tøydepot (rent/urent) 20 % 272 35
I alt 1 630 209

***) Kantine  (somatikk og psykiatri)
Alt personal (stillinger) + 25% 
(deltidsansatte og gjester) + 170 
studenter 2 104
70% af dem arbejder i dagtiden 1 473
25 % bruker kantinen 368
Antall plasser i kantinen (3 skift) 123
Kantineareal 258
Tillegg for serveringskjøkken 90,0
I alt 348
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11.4.16  Pasientservice 

2020 

Tabell 136 Pasientservice 2020 

 

2040 

 
Tabell 137 Pasientservice 2040 

 

11.4.17  Ikke medisinsk service 
Her tas som hovedprinsipp utgangspunkt i fastholdelse av det nåværende areal, dog med et arealtillegg blant 
andet for å ta hensyn til en arealøking av sentrallager.  
Arealet er det samme for både 2020 og 2040. 
 

Pasientservice Areal i m2 

netto
Referanse

Utreiseområde, pasientbibliotek, 
informasjon, ombud, 
hjelpemiddelutlevering

115  Nåværende areal

Lager, behandlingshjelpemidler 300  Nåværende areal 245 m2
Vestibyle og næringsvirksomhet *) 290 Nåværende areal
Overnatting, pårørende 200 10 rom  m2 inkl. WC/dusj
Kafeteria ***) 118

Prestetjeneste 290
Nåværende areal inkl. kapell og 
pynterom

Skole 55 Nåværende areal
I alt 1.368
Alle arealer er inkl. kontorareal
*) inkl. utleieareal (kiosk, frisør etc.)
**) Brukes særlig av nyfødtintensiv, intensiv og psykiatri

89
    + 25 % pårørende 22
   33 % anvender samtidigt 37
    std. 2,1 kvm pr plass 78
Kjøkken/buffet 40

 ***) Antall dag- og polikliniske pasienter pr time 

Arealtype Areal i m2 

netto
Referanse

Utreiseområde, pasientbibliotek, informasjon, 
ombud, hjelpemiddelutlevering

115  Nåværende areal

Lager, behandlingshjelpemidler 300  Nåværende areal er 245 m2
Vestibyle og næringsvirksomhet *) 290 Nåværende areal
Overnatting, pårørende **) 200 10 rom  m2 inkl. WC/dusj
Kafeteria ***) 147

Prestetjeneste
290

Nåværende areal inkl. kapell og 
pynterom

Skole 55 Nåværende areal
I alt 1.397
Alle arealer er inkl. kontorareal
*) inkl. utleieareal (kiosk, frisør etc.)
**) Brukes særlig av nyfødtintensiv, intensiv og psykiatri. 
 ***) Antall dag- og polikliniske pasienter pr time (spissbelastni 111
    + 25 % pårørende 28
   33 % anvender samtidigt 46
    std. 2,1 kvm pr plass 97
Kjøkken/buffet 50
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Tabell 138 Ikke medisinsk service 2020 og 2040 – arealbehov  

 

11.4.18  Psykisk helsevern 
For psykisk helsevern dimensjoneres senger og poliklinikk samt støttefunksjoner.  

2020 

For senger fås:  
Tabell 139 Senger psykisk helsevern 2020 – arealbehov 

 
 
For poliklinikker fås:  
Tabell 140 Poliklinikk psykisk helsevern 2020 – arealbehov  

 
For støttefunksjoner fås:  

Arealtype Areal i m2 

netto
Nåværende areal

Arkiv 474
Drift, vedlikehold, portør, transport 1.138
IKT drift 88
Renhold 130
Sengesentral 766
Sentralkjøkken 970
Lager/varemottak 600
Affaldsdepot 162
Post 69
Tøydepot 310
Gartnerfunksjon/biler 159
I alt 5.500 4.865
Alle arealer er inklusiv kontorer og arbeidsplasser til fagpersonalet
Arealet er økt med 13 % i forhold til dagens areal, især med henblikk på økt 
areal til lager  

Klinikk for  psykisk helsevern 2020 Liggedager Senger 
beregnet

Senger 
avrunnet

Areal Tillegg for 
skjermning 
10 % -antall 

senger

Areal 
skjermning

Areal 
senger i 

alt

Akutt psykiatrisk post 3 315 10,1 10,0 420 1 42 462
Alderspsykiatri 2 154 6,6 7,0 294 1 42 336
Rus 1 660 5,1 5,0 210 210
Rus ungdom 0 0,0 0,0 0 0
Avrusningspost 1 429 4,3 4,0 168 0 168
Voksenpsykiatrisk poliklinikk 0 0,0 0,0 0 0 0
Voksenpsyk i alt 8 558 26,1 26 1 092 2 84 1 176

Klinikk for  psykisk helsevern 2020 Poliklinikk Antall 
rom

Antall 
rom 

avrunnet

Spesialrom 
tillegg 33 %

Poliklinikk 
i alt

Areal

Akutt psykiatrisk post 0 0,0 0 0 0 0
Alderspsykiatri 1 286 0,9 1 1 2 60
Rus 3 996 2,7 3 1 4 120
Rus ungdom 0 0,0 0 0 0 0
Avrusningspost 0 0,0 0 0 0 0
Voksenpsykiatrisk poliklinikk 2 456 1,7 2 1 3 90
Voksenpsyk i alt 7 738 5 6 3 9 270



 
 

   

   
          s. 

120/120 

 

Tabell 141 Støttefunksjoner psykisk helsevern 2020 – arealbehov  

  
 

2040 

For senger fås:  
Tabell 142 Senger psykisk helsevern 2040 – arealbehov  

 
 
For poliklinikker fås:  
Tabell 143 Poliklinikk psykisk helsevern 2040 – arealbehov  

 
For støttefunksjoner fås:  
Tabell 144 Støttefunksjoner psykisk helsevern 2040 – arealbehov  

  
  
 
 
 
 
 
 

Støttefunksjoner psykisk helsevern kvm netto
Fysio- og ergoterapi (4 m2 per seng) 112 Øvrige kliniske støttefunksjoner inkludert i kontorfunksjoner
Pasientservice inkludert i somatikk
Personalservice (garderober) 201 Øvrige funksjoner inkludert i somatikk
Undervisning 40 personal undervisning (0,3 m2 per person)
Forskning Inkludert i somatikk
Intern service Inkludert i somatikk

Liggedager Senger 
beregnet

Senger 
avrunnet

Areal Tillegg for 
skjermning 

10 %

Areal 
skjermning

Areal 
senger i alt

Akutt psykiatrisk post 3 874 11,8 12,0 504 2 84 588
Alderspsykiatri 2 826 8,6 9,0 378 1 42 420
Rus 1 733 5,3 5,0 210 210
Rus ungdom 0 0,0 0,0 0 0
Avrusningspost 1 650 5,0 5,0 210 210
Voksenpsykiatrisk poliklinikk 0 0,0 0,0 0 0 0
Voksenpsyk i alt 10 083 30,7 31 1 302 3 126 1 428

Normale senger og skjermede sengerKlinikk for  psykisk helsevern 2040

Poliklinikk Antall rom 
(beregnet)

Antall rom 
avrunnet

Spesialrom 
tillegg 33 %

Antall 
rom i alt

Areal

Akutt psykiatrisk post 0
Alderspsykiatri 1 947 1,3 2 1 3 90
Rus 3 533 2,4 3 1 4 120
Rus ungdom 0 0 0
Avrusningspost 0 0 0
Voksenpsykiatrisk poliklinikk 2 870 2,0 2 1 3 90
Voksenpsyk i alt 8 350 5,7 7 3 10 300

Poliklinikk og spesialromKlinikk for  psykisk helsevern 2040

Støttefunksjoner psykiatri m2 netto
Fysio- og ergoterapi (4 m2 per seng) 136 Øvrige kliniske støttefunksjoner inkludert i kontorfunksjoner
Pasientservice Inkludert i somatikk
Personalservice (garderober) 209 Øvrige funksjoner inkludert i somatikk
Undervisning 42 Personal undervisning (0,3 m2 per person)
Forskning Inkludert i somatikk
Intern service Inkludert i somatikk
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1 SAMMENDRAG 

Hovedprogram utstyr (HPU) er basert på arealene i hovedfunksjonsprogrammet (HFP) og de 
funksjoner som er beskrevet der. HPU er videre en del av den samlede konseptrapporten for 
nyrenovert og/eller tilbygg på Haugesund sjukehus. Programmet beskriver brutto- og netto 
utstyrsbehov for et renovert og/eller tilbygd sykehus, utstyrsbehov relatert til beskrevne funksjoner i 
HFP samt planprosess videre. 
 
Studier fra OECD og EU konkluderer med at helsekostnadene sin andel av BNP i Norge vil øke i 
de kommende tiårene. Det betyr at helsekostnadene forventes å øke relativt sett mer enn BNP. 
Den medisinsk-tekniske utviklingen vil stå bak 80-85 prosent av veksten i helsekostnader, mens 
den demografiske utviklingen vil stå bak 15-20 prosent1. Den raske utviklingen innen 
undersøkelse- og behandlingsmetoder og utviklingen innen IT-teknologi samt medisinsk teknikk er 
med på å forklare at man kan forvente at utstyrskostnadene i sykehus fremover vil utgjøre en 
større andel av byggkostnadene enn tidligere. De høyeste kostnadene for Bygg Haugesund 2020 
er naturlig nok relatert til de mest teknisk komplekse arealer som operasjon, intervensjon og 
laboratorier. 
 
Kostnadsoverslaget for utstyr i et nyrenovert og/eller tilbygg sykehus i Haugesund beløper seg til i 
overkant av 200 mill. kroner netto. Alternativene 0, 1 og 2 med renovering og/eller tilbygg er 
kalkulert, og viser minste nødvendige investering i utstyr dersom man velger en trinnvis utbygging, 
avhengig av utbyggingsløsning. Netto kostnadsoverslag for alternativene som er utredet kan 
dermed oppsummeres slik: 

• Alternativ 0 – med en nødvendig netto utvidelse på ca. 11 400 kvm. mill. kr. 233,0 
• Alternativ Vest. mill. kr. 225,4 
• Alternativ Nord. mill. kr. 209,6 

 
1) Helsedirektoratet Medisinsk-teknisk utvikling og helsekostnader En gjennomgang av aktuell kunnskap- IS2142 
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2 INNLEDNING 

Helse Fonna er ett av fem lokale helseforetak underlagt Helse Vest. Tabellen under viser befolkningsveksten 
fra 2014-2040 for Helse Fonna- og Haugesund med tilhørende kommuner. 

Spesialisthelsetjeneste for Helse Fonna og Haugesund sjukehus: 

 Antall 
kommuner 

Antall 
medarbeidere 
2014 

Befolkningstall 
2014 

Befolkningstall 
2040 

Forventet 
befolkningsvekst 
2014-2040 

Helse Fonna 18  3927 178.086 218.325 22,6% 

Haugesund 
sjukehus 

10 1531 116.507 145.401 24,8% 

Tabell A Befolkningsfremskrivning 
Haugesund, Suldal, Sauda, Bokn, Tysvær, Karmøy, Utsira, Vindafjord, Etne, Sveio, Bømlo, Stord, Fitjar, 
Tysnes, Kvinnherad, Jondal, Odda, Ullensvang og (Eidfjord). 

Sjukehusene i Helse Fonna finner du i Haugesund og Odda, på Stord og Valen. De fire distriktpsykiatriske 
sentra er Folgefonn DPS, Haugaland DPS, Karmøy DPS og Stord DPS. Administrasjonsstedet er i 
Haugesund. 

Helse Fonna hadde i 2013 driftsinntekter på ca. 3 milliarder kroner. 

Sykehuset har fire hovedoppgaver: pasientbehandling, forskning, utdanning av helsepersonell og 
pasientopplæring. 

Helse Fonna sin visjon er å fremme helse og livskvalitet. Våre mål er å gi trygge og nære helsetjenester, 
helhetlig behandling og effektiv ressursbruk og å være en fremtidsrettet kompetanseorganisasjon. Hvordan 
Helse Fonna er organisert er et virkemiddel i arbeidet med å nå disse målene. 

Foretaket har utfordringer i forhold både til plassproblemer, bygningsmassens tilstand og egnethet både for 
nåværende og fremtidige behov. På bakgrunn av disse forhold er det utarbeidet både utviklingsplan og en 
idéfaserapport. Her er det gjort vurderinger av arealbehov og fysisk plassering av disse for fremtidens 
sykehus i regionen. 

Mandat for idéfasen ble vedtatt på styremøtet i oktober 2013 i sak 88/13 A: 

1. Styret i Helse Fonna HF vedtek mandat for Idéfase for Haugesund sjukehus. 
2. Styret i Helse Fonna HF ber administrerande direktør sette i gang idéfasen i tråd med mandat, 

gjeldande lovverk og retningslinjer for denne type prosjekt, som eit første steg i oppfølginga av 
Utviklingsplan for Helse Fonna. 

 

Idéfasen ble gjennomført i 2014 og idéfaserapporten og mandat for konseptfasen ble godkjent i styremøtet i 
Helse Fonna HF november 2014 sak 80/14 A. Styret i Helse Vest RHF behandlet idéfaserapporten i 
styremøtet desember 2014 sak 135/14, og vedtok: 

1. Styret i Helse Vest RHF godkjenner at planlegging av utbygging av Haugesundsjukehus blir 
vidareført til konseptfase. 

2. I konseptfasen må Helse Fonna ytterlegare dokumentere: 
• i kva grad utbyggingsalternativa er eigna til å løysa dei utfordingane føretaket står overfor på kort 

og lengre sikt, 
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• korleis utbyggingsalternativa vil kunne understøtte ei effektiv drift og god tenesteyting for 
sjukehuset som heilskap, 

• korleis ei utbygging kan fasast inn over tid i tråd med behov og finansiell evne og 
• gjere grundigare berekningar på kost-nytte analyse og gevinstrealiseringspotensiale knytt til 

prosjektet, og såleis ta ned risikoen knytt til berekning av økonomisk og finansiell berekraft. 
 

I konseptfasen gjennomføres aktiviteter beskrevet i «Veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter» 
en av disse aktivitetene er hovedprogram utstyr (HPU). 

2.1 Prosess og gjennomføring 

2.1.1 Deltagere 
Fra sykehuset er det oppnevnt en prosjektgruppe for HPU-arbeidet. Gruppen bidrar med 
underlagsinformasjon og slutter seg til den ferdige HPU-rapporten: 

Navn Init. Tittel / rolle 

Haugesund sjukehus-medarbeidere     

Tomas Jonson TJO Pasientsikkerhetssjef/  

Prosjektgruppeleder/brukerkoordinator utstyr HPU 

Atle Totland ATO Overlege, Medisinsk klinikk 

Martin Ott MOT Overlege, Kirurgisk klinikk 

Siv G. Jansen SGJ Anestesisykepleier, Rec intensiv 

Geir Søndenå GSØ Seksjonsleder. Medisinsk teknikk 

Trond Sletten TSL Funksjonsleder, Internservice 

Svein Morten Lervik SML Funksjonsleder, Laboratoriemedisin 

Stein Arve Lund SAL Overlege, Radiologi 

Terje Medby TME IKT-sjef/ IKT 

Eirill S. Tornes EST Radiograf/ Tillitsvalgt 

Jill Kongshavn JKO Intensivsykepleier/ Verneombud 

Kjell Inge Bringedal KIB Brukerepresentant 

 

Rådgivere for HPU er Ole Faafeng og Dorthe Nilsen, fra OEC Gruppen AS. 

Konseptfaseprosjektet ledes av prosjektdirektør, Laila Nemeth. 

Det gjennomføres tre prosjektmøter. Rådgiverne utarbeider utkast og distribuert til gruppen før hvert møte, 
med unntak av det første møtet. Endringer og innspill innarbeides i og etter møtene. 

2.1.2 Gjennomføring 
I den gjennomførte idéfasen som ble avsluttet med en idéfaserapport ble det trukket opp følgende alternative 
løsningsforslag, jf. HFP (kapittel 1.6): 

• Alternativ 0 – Nullalternativ (renoveringsalternativ) 
• Alternativ 1 – Ny Vestblokk, videre utbygging mot nord 
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• Alternativ 2 – Ny Nordblokk, etappevis utbygging 

Alternativene i konseptfasen skal utredes «likeverdig». I programmeringen av hovedfunksjonene skal det i 
nullalternativet (heretter alternativ 0) tas hensyn til de modifikasjonene som er nødvendige. 

HPU skal vise strategiske valg og utstyrskalkyle for brukerutstyr i prosjektet, samt gi øvrige overordnede 
føringer. 

HPU-rapporten: 

• Er på et overordnet nivå og usikkerheten i rapporten synliggjøres gjennom usikkerhetsanalyser. 
• Skal, ut fra HFP, gi opplysninger om det viktigste bygg- og installasjonpåvirkende utstyret. 
• Skal peke på sannsynlig utvikling for de viktigste dimensjonerende utstyrskategoriene, og angi 

hvordan dette kan påvirke bygget. 
• Prinsipper for grensesnitt mellom byggutstyr og brukerutstyr beskrives. 
• Utarbeide et første kostnadsoverslag ut fra de forutsetninger og det grunnlag som foreligger på dette 

stadium i prosessen. 
• Etablere overordnede strategier for valg av utstyr og for gjenbruk av eksisterende utstyr. 

 
HFP skal sammen med HPU, sykehusprosjektets økonomiske bæreevne, og Overordnet Teknisk Program 
(OTP), danne grunnlag for å utarbeide et skisseprosjekt (SPR). Sammendraget av disse dokumentene 
sammen med eventuelle andre supplerende dokumenter, inngår i den samlede konseptrapporten som 
utarbeides i slutten av konseptfasen. Konseptrapporten etterfulgt av en ekstern Kvalitetssikring (KSK i 
tabellen) skal lede til beslutningspunkt nr. 3, jf. figur 1 nedenfor. 

 
Figur 1 Prosessoversikt 
 

I henhold til veileder for Hovedprogram utstyr, april 2013, skal HPU-rapporten inneholde følgende: 

• Overordnede retningslinjer for planlegging av brukerutstyr (inklusiv organisering, kompetanse i 
planleggingen og brukermedvirkning). 

• Overordnede krav til utstyret og utstyrsparken (standardisering, energieffektivitet). 
• Overordnede retningslinjer for senere faser inklusiv anskaffelse av brukerutstyr. 
• Klargjøre hvordan behovet for informasjonsutveksling skal sikres og hvilke overordnede krav 

som bør stilles til dataverktøy. 
• Prinsipper for grensesnitt mellom brukerutstyr og byggutstyr. 
• Kriterier for gjenbruk av utstyr, beregnet medflyttingsandel og tilhørende prinsipper for 

investeringer frem til flyttetidspunktet. 
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• Strategi for hvordan sykehuset og byggeprosjektet kan samordne sine anskaffelser av utstyr 
fram til innflytting. 

• Overslag over anskaffelseskostnad utstyr inklusiv flyttekostnader for medflyttbart utstyr. 
• Eventuell beskrivelse av effekt av ulike alternativer der disse fører til ulike resultater i HPU for 

eksempel for beregnet anskaffelseskostnad utstyr. 
• Vurdering om det er rom/kapasitet i anlegget som ikke skal utnyttes fullt ut i anleggets 3-5 første 

bruksår, og som derfor ikke skal/bør være utstyrt fra starten av (nybygg skal normalt 
dimensjoneres for å ha kapasitet til å fange opp en eventuell vekst i aktivitet fram til et tidspunkt 
som gjerne er 5-10 år etter oppstart, og skal derfor i prinsippet ha noe ledig kapasitet de første 
årene dersom området har en forventet «vekstprofil» i forhold til sykehustjenester). 

HPU danner sammen med øvrige programdokumenter og skisseprosjekt, grunnlag for beregning av 
forventet prosjektkostnad og økonomisk bæreevne. 

Mandatet i prosjektdirektiv konseptfase Bygg Haugesund sjukehus 2020, prosjektgruppe utstyr, samsvarer 
veileder for HPU, samt å: 

• Være rådgivende gruppe gjennom konseptfasen mht. programmering og prosjektering 

2.1.3 Samarbeid med HFP 
Det skal sikres konsistens mellom HPU, HFP og OTP. Her er det særlig følgende områder som må vektlegges: 

• Grensesnitt mellom kapasiteter beregnet i HFP og tilsvarende kapasiteter i HPU. 
• Grensesnitt mellom brukerutstyr og byggutstyr. 
• Grensesnitt mellom beregnet medflyttingsandel og virksomhetens plan for fornyelse av utstyr fram til 

innflytting. 
HFP skal beskrive arealer og driftsmodellene for de valgte alternativene for et nytt sykehus. Dette gir 
grunnlag for å beskrive organisering og bemanning og beregne driftsøkonomiske konsekvenser. Konkret 
planperspektiv her er 2020 - 2040. Det samlede nettoarealet for nybygg fra hovedfunksjonsprogrammet er 
som følger av tabellen: 
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Arealberegning for Haugesund Helse Fonna Nye alternativ vest Nye alternativ Nord 
kutt funksjoner m2 m2 
Akuttmottak (eksl. Helikopterdekk) 600 600 
AMK 120 120 
Skadepoliklinikk 200 200 
Observasjonssenger 800 800 
Kontorfunksjoner  88 88 
DFP 1 - Operasjon og intensiv     
Operasjon inneliggende 1 100 1100 
Intensiv 602 0 
Postoperativ/Oppvåkning, innlagte 272 0 
Operasjon dagkirurgi 880 880 
Postoperativ dagkirurgi (oppvåkning) 144 144 
Kirurgiske dagplasser 240 240 
Kontorfunksjoner (samlet) 284 185 
DFP 1 - Fødestuer     
Fødestuer 300 300 
Kontorfunksjoner, fødestuer 30 30 
DFP 2 - Sengeområder, poliklinikk og dagbehandling     
Sengeområder 3372 3086 
Poliklinikker 950 820 
Dagområder 590 315 
Kontorfunksjoner (samler) 1015 845 
DFP 3 - Laboratorier     
Klinisk biokjemi 591 591 
Klinisk mikrobiologi 277 277 
Blodbank og immunologi 260 260 
Patologi 600 600 
Fellesfunksjoner 312 312 
Kontorfunksjoner, laboratorier 256 256 
DFP 4 - Psykisk helsevern     
Poliklinikk, kliniske spesiallaboratorier 180 270 
Sengeområder 924 1 302 
Skjermede senger 84 126 
Kontor og møterom 509 614 
Fysio- og ergoterapi 136 136 
Felles støttefunksjoner     
Personalservice 363 363 
Ikke medisinsk service 314 314 
Sum alle funksjoner 16 393 15 174 

Tabell B Samlet nettoareal fra HFP 
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3 UTSTYRSKATEGORIER 

3.1 Bygg- og brukerutstyr, grensesnitt og avklaringer 
I sykehusprosjekt er det vanlig å dele utstyret inn i hovedgruppene byggutstyr og brukerutstyr: 

Byggutstyr omfatter alt utstyr som er fastmontert til bygget og som inngår i byggets infrastruktur. Byggutstyr 
programmeres vanligvis av de prosjekterende og anskaffelsen inngår tradisjonelt i byggenterpriser. 
Byggutstyret inkluderer f.eks. fast inventar, VVS-utstyr og fastmontert elektrisk utstyr. Det anbefales å 
definere uttaks- og forsyningssøyler som brukerutstyr. Dette fordi de driftes og vedlikeholdes av 
driftsenheten i den grad leverandørene ikke gjør dette. Utstyr som budsjettmessig regnes som byggutstyr, 
planlegges vanligvis av de prosjekterende (arkitekt og rådgivende ingeniører), med noen unntak der det er 
viktig med brukerinnspill som f.eks. dekontaminator, autoklaver (dette vil bli detaljert i en senere fase). Det 
som budsjettmessig regnes som brukerutstyr, planlegges i regelen i en annen prosess med egne rådgivere 
og til dels sterk brukermedvirkning.  
 
For størstedelen av utstyret er det klart hva som er hhv. bygg- og brukerutstyr. I noen tilfeller er det imidlertid 
vanskelig å trekke skillet mellom utstyrsgruppene kun ut fra definisjonen ovenfor. Det utarbeides grensesnitt 
over utstyr hvor det erfaringsvis kan oppstå usikkerhet om ansvarsplassering. Tilhørighet til utstyr i denne 
«gråsonelisten» bør avklares tidlig i prosjektet. Avgrensingen og avklaringen på hva som er bygg- og 
brukerutstyr utvikles fra et overordnet nivå tidlig i planprosessen, til et detaljert artikkelnivå senere i 
prosessen. Denne type avklaringer har innvirkning på budsjett og ansvar for planlegging av ulike typer utstyr. 
Det anbefales også at man tidlig i prosjektet identifiserer utstyrsområder som krever en særskilt plan- og 
anskaffelsesprosess på tvers av de plan- og anskaffelsesprosesser som foregår innen hhv. bygge- og 
utstyrsprosjektet, og å organisere disse prosessene på en hensiktsmessig måte. 
 
Brukerutstyr omfatter vanligvis fastmontert medisinsk teknisk utstyr og alt løst utstyr. Brukerutstyr er mer 
knyttet til brukernes utøvelse av funksjon. Dette utstyret blir tradisjonelt programmert og anskaffet i egne 
prosesser i nært samarbeid med brukerne. Det må imidlertid presiseres at behovet for brukermedvirkning i 
bl.a. utarbeidelse av kravspesifikasjoner for mange typer byggutstyr er like stort som for brukerutstyr. 

3.2 Hovedgrupper av brukerutstyr og ansvarsforhold 
Av planleggings- og budsjettmessige årsaker deles vanligvis brukerutstyret inn i følgende kategorier: 

• Medisinsk teknisk utstyr (MTU) 
• IKT-utstyr (IKT) 
• Grunnutrustning (GRU) 
• Møbler, inventar og tekstiler (INV) 

3.2.1 Medisinsk teknisk utstyr – MTU 

MTU er en eldre benevning, etter gjeldende lover og forskrifter er den riktige benevning «medisinsk utstyr», 
men for øket lesbarhet i teksten brukes forkortningen MTU gjennomgående. 

I den nye termologien defineres medisinsk utstyr slik: ethvert instrument, apparat, utstyr, programvare, 
materiale eller annen gjenstand som brukes alene eller i kombinasjon, herunder programvare som av 
produsenten er tiltenkt å brukes spesielt til diagnostiske og/eller terapeutiske formål og som kreves for riktig 
bruk, og som er ment å skulle brukes på mennesker med sikte på: 
1. diagnostisering, forebygging, overvåkning, behandling eller lindring av sykdom, 
2. diagnostisering, kontroll, behandling, lindring eller kompensasjon for skade eller handikap, 
3. undersøkelse, utskifting eller endring av anatomien eller av en fysiologisk prosess, eller 
4. svangerskapsforebyggelse, 
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og der den ønskede hovedvirkning i eller på menneskekroppen ikke framkalles ved farmakologisk eller 
immunologisk virkning eller ved å påvirke stoffskiftet, men der slike effekter kan bidra til dets funksjon. 
 

MTU omfatter bl.a.: 

• Anestesiapparat, respiratorer og annet gasstilkoblet utstyr 
• Annet elektromedisinsk utstyr 
• Laboratorieutstyr for prøvepreparering og analyse 
• Bildedannende utstyr (PET, MR, røntgen, endoskoper m.m.) 
• Enkelte spesial-stoler og senger regnes som MTU, f.eks. dialyse- og tappestoler og 

undersøkelsestoler innenfor øye og ØNH, samt føde- og spesial intensivsenger 
 

MTU representerer ofte den største kostnadsbæreren i utstyrsprosjektet, og det er også dette utstyret som er 
mest komplisert i forhold til grensesnitt mot bygget og infrastrukturen. «Lov om medisinsk utstyr», «Forskrift 
om medisinsk utstyr» og «Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr» gjelder også for PC, programvare og 
annet tilbehør som brukes sammen med medisinsk utstyr. Utstyr som i utgangspunktet ikke er definert som 
medisinsk utstyr blir definert som medisinsk utstyr når det koples til og benyttes sammen med medisinsk 
utstyr. 

3.2.2 IKT-utstyr – IKT 

IKT-utstyr som er direkte knyttet til medisinsk teknisk utstyr og som brukes til å betjene/drive utstyret, skal iht. 
forskriftsgrunnlaget regnes som medisinsk teknisk utstyr. IKT-utstyr/systemer som henter og overfører 
informasjon fra /til MTU kan også defineres som MTU. IKT som i hovedsak brukes til 
administrative/pasientadministrative rutiner, skal ikke regnes som MTU. Grunnleggende infrastruktur knyttet 
til IKT, slik som kabling i vegger, sentralutstyr mv. regnes ikke med til IKT-utstyret. Dette ivaretas normalt 
gjennom planlegging av byggutstyr. 

Dataprogram som inngår som en integrert del av et medisinsk utstyr, eller som trengs for utstyrets primære 
funksjonalitet, regnes som en del av det medisinske utstyret. Ordinære dataprogram, operativsystemer og 
annen programvare, som ikke er spesielt beregnet eller laget for bruk av et spesifikt medisinsk utstyr, regnes 
som ordinært IKT utstyr i arbeidet med nybygget. 

Eksempler på IKT-utstyr er: 

• PC-er 
• Lokale servere 
• Pasientterminaler 
• Projektorer m.m. 
• Skrivere, skannere og kopimaskiner 
• Smartboards o.l. 
 
Kabling til denne type utstyr besørges av infrastruktur i bygget. For IT-utstyr for datahøsting fra 
pasientbehandling (data fra infusjonsrack mv.) og dokumentasjonssystemer anses ofte kabling som en del 
av utstyrsleveransen, men normalt skal det ordinære nettverk, LAN eller WLAN, brukes. Det er viktig at 
foretakets IKT leverandør (Helse Vest IKT) tas med på råd når nettverk og kabling til dette planlegges. Dette 
omfatter planlegginger og lokalisering av kommunikasjonsrom for datanettverket. Spesielt viktig i forhold til 
leie, elkraftforsyning, kjøling og areal. 

3.2.3 Grunnutrustning – GRU 

• Senger, nattbord (med «sykehusstandard») 
• Trillebord og stoler 
• Utstyr for avfallshåndtering 
• Kjøkkenutstyr 
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• Utstyr til verksteder til drift- og vedlikeholdsavdelinger 

3.2.4 Møbler, inventar og tekstiler – INV 

Som INV regnes løse møbler og inventar til publikums- og pasientområder, samt kontorer og møte- og 
oppholdsrom for personalet. Dette kan være: 

• Miljømøbler 
• Venteromsmøbler 
• Vanlige møbler til pasientrom, med unntak av møbler med «sykehusstandard» 
• Kontormøbler 
• Møteromsmøbler 
• Gardiner  
 

For dette utstyret er vanligvis arkitekt/interiørarkitekt fagansvarlig, med unnatak av det som er definert som 
MTU, jf.3.2.1. 

Det presiseres at den endelige planlegging, detaljert kategorisering og anskaffelse av brukerutstyr først gjøres 
i senere fase som er en egen aktivitet med særskilt kompetanse. 

3.3 Definisjon BIP-utstyr 
Bygg- og installasjonspåvirkende utstyr har egenskaper som det må tas særlig hensyn til i prosjekteringen 
for å få et tilfredsstillende samspill mellom virksomheten, utstyret og bygningen/rommet hvor det skal 
plasseres. Tekniske opplysninger om BIP må avgis fra utstyrsprosjektet til de prosjekterende etterhvert som 
opplysningene fremkommer. Dette vil gjelde utstyr med spesielle krav til takhøyde, bæring, tilførsel av luft, 
elektrisitet, datapunkter, vann og avløp med videre, men også utstyr som påvirker virksomheten med lyd, 
varme, vibrasjoner og annet. Det er og vil i økende grad være krav til energieffektive løsninger for selve 
utstyrsenheten, men dette vil som regel også være avhengig av utstyrets plassering i bygget og sett i forhold 
til driften av den aktuelle funksjonen. 

Se vedlegg 2 for mer utdypende forklaring av BIP-utstyr. 

  



 

 

 

 s. 13/36 

  
   
          
 

4 FUNKSJONELLE MÅLSETTINGER OG UTSTYRSKONSEKVENSER 

4.1 Funksjonelle målsettinger i HFP 
Funksjonelle målsettinger i HFP angir målsettinger som er knyttet til funksjoner og funksjonelle enheter. Valg 
av utstyr og utstyrsløsninger kan være avgjørende for å oppnå disse målsettingene, herunder mål om mer 
effektiv drift. Ved større sykehusprosjekt stilles det som regel krav til økt produktivitet, økte inntekter, 
reduserte driftskostnader med mer. Økte investeringer i utstyr kan begrunnes med målsetting om økte 
inntekter og redusert driftskostnader herunder redusert bemanning.  

I HFP er det uttalt at prosjektet Bygg Haugesund 2020 skal føre til et ønsket sluttresultat for den fremtidige 
virksomheten som ivaretar følgende forhold: 

• Mulighet for fleksible driftsformer og best mulig utnyttelse av lokaler og utstyr. 
• Moderne bygningsmessig fleksibilitet, elastisitet og generalitet (enklere å tilpasse arealene til nye 

funksjoner og ny metodikk) i framtiden etter at de er tatt i bruk. 
• Moderne sengeposter med hensyn til størrelse, driftsøkonomi, service, lager og sanitære forhold. 
• Optimal logistikk. 
• Mulighet for forskning, undervisning og opplæring. 
• Mulighet for at gode medisinsk faglig funksjoner kan videreutvikles. 
• Mulighet for moderne og brukertilpasset pasientbehandling og opplæring. 
• Gode løsninger med tanke på ytre miljø og energisparende tiltak. 
• Godt inneklima. 
• Godt arbeidsmiljø. 
• Rasjonell drift. 
• God tilgjengelighet for alle brukere (Universell utforming). 

 

Anskaffelse av brukerutstyr har som hovedsiktemål å medvirke til at de målsettinger som settes for 
pasientbehandling og arbeidsmiljø kan nås. 

4.2 Teknologisk utvikl ing 
Erfaringer har vist at det er vanskelig å forutsi trender og utviklingstrekk som vil prege den medisinske 
utviklingen for en lang tidshorisont som 5-15 år. Nye teknologiske oppdagelser kan endre premissene. 
Teknologisk utvikling har generelt en tidshorisont som tilsvarer planlegging og gjennomføring av et sykehus 
byggeprosjekt. En konsekvens av dette er at planleggingen for utstyrsanskaffelse må være tilstrekkelig 
fleksibel, slik at det er mulig å implementere de nye mulighetene som oppstår frem mot et ferdigstilt sykehus. 

Bygg Haugesund 2020, vil, for alternativ 1 og 2, være en utvidelse og renovering av et eksisterende 
sykehus. Utstyret som skal anskaffes må gjenspeile dette, og samtidig må det ses til at samspillet med det 
eksisterende utstyret ivaretas. Man må spesielt ha fokus på IKT utvikling og de kravene dette setter til 
infrastruktur, utstyr, integrasjoner etc. 

Tungt diagnostisk/ behandlingsrelatert utstyr må planlegges som samhandlingsarenaer for de ulike 
medisinske kompetansemiljøene. IKT teknologi må fokuseres i forhold til fleksibilitet og elastisitet for å kunne 
drifte og overvåke fremtidens utstyrspark. Helse Vest IKT arbeider bl.a. med helseforetakene om valg av 
leverandør for et Digitalt mediearkiv (DMA) som vil samle medienes tilgjengelig fra pasientjournalen. 

Dersom det skulle bli aktuelt med andre spesielt høykostnadsutstyr tas det inn i senere faser, om prosjektet 
er blitt klare på nye behov. 
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4.3 Utstyrskonsekvenser ved ulike alternativer 
Ved et 0-alternativ må det forutsettes at medisinsk teknisk utstyr vil bli anskaffet ut fra en anskaffelsesplan 
basert på levetid på utstyret og eventuelle sammenbrudd, samt ut fra fremdriften i rehabiliterings-
/vedlikeholdsprosess, oppgraderes av tekniske systemer mv. 

Gitt en målsetting om å oppnå likeverdig utstyrsstandard uavhengig av utbyggingsalternativene, anses ikke 
det totale utstyrsbehov å være særlig forskjellig for de foreliggende alternativ. Tidsplanen for anskaffelse av 
brukerutstyr vil imidlertid være forskjellig. 

Vi vet fra de 2 alternativene (alternativ 1 – Ny Vestblokk og alternativ 2 – Ny Nordblokk) hva som kommer i 
byggetrinn 1 og byggetrinn 2, jf. HFP rapporten kapittel 8.3 og kapittel 8.4. Det er fortrinnsvis 
sentraloperasjon, akuttmottak, fødestuer, laboratorier, psykiatri, dagkirurgi, og sengeområder som blir berørt. 
Utbygging i to trinn, rokader og midlertidige løsninger vil kunne medføre en dublering av noe utstyr for å få til 
en effektiv flyt på to steder. Det vises for øvrig til vurderingen i kapittel 8 i denne rapport. I rapporten og 
kalkylen er hovedvekten lagt på å vurdere alternativene: Ny Vestblokk og Ny Nordblokk. 

4.4 Gjennomgang av spesielt  kostbart og dimensjonerende utstyr 
Det må forventes en økning i utstyrskostnadene ved norske sykehus i årene fremover. Dette skyldes en 
rivende utvikling av MTU, mer utstyr (flere utstyrsenheter), mer avansert og mer integrerte utstyr (hybrid, 
robot, intervensjon m.m.) samt bruk av multiple teknikker. 
 
Den veksten i helseutgifter som forventes i sterkest grad å øke, er i tillegg til medikamenter, drevet av den 
medisinsk-tekniske utvikling (Helsedirektoratet Medisinsk-teknisk utvikling og helsekostnader En 
gjennomgang av aktuell kunnskap- IS2142) Her beskrives videre: «helseforetakene oppfatter ny medisinsk 
teknologi som kostnadsdrivende paradigmeskifter, der kostnadsutviklingen er vanskelig å styre. Eksempler 
på dette er robotkirurgi, ny bildeteknologi og PET Skannere» Studiene beregner at den medisinsk-tekniske 
utviklingen (eller residualleddet) har vært en betydelig driver for helsekostnadene, og også at den vil være en 
betydelig driver i framtiden. For Norge beregner de la Maisonneuve og Oliveira (2013) at teknologisk 
utvikling har drevet 60 prosent av veksten i helsekostnader fra 1995 til 2009. Studier fra OECD og EU 
konkluderer med at helsekostnadene sin andel av BNP i Norge vil øke i de kommende tiårene. Det betyr at 
helsekostnadene forventes å øke relativt sett mer enn BNP. Den medisinsk-tekniske utviklingen vil stå bak 
80-85 prosent av veksten i helsekostnader, mens den demografiske utviklingen vil stå bak 15-20 prosent. 
 

For Haugesund sjukehus, vil følgende utstyrsgrupper være aktuelle som spesielt kostbare/dimensjonerende: 

• Operasjons-/undersøkelseslamper 
• Større laboratorieanalysemaskiner 
• Systemutskiftinger (pasientmonitorering o.l.) 
• Renovering av sengeparken 
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5 PLANPROSESSEN 

Sykehusutbygging er en omfattende og komplisert prosess. Omfattende fordi byggeprosjektenes fysiske og 
økonomiske omfang kan være store; komplisert fordi svært mange aktiviteter griper inn i og er avhengige av 
hverandre. 

I beskrivelsen av planprosessen benyttes programmering om de aktiviteter som fører frem til krav til bygg og 
utstyr. Prosjektering er å planlegge løsninger basert på kravene. 

Planprosessen for brukerutstyr preges av noen viktige forhold: 

• Programmering av bygg og utstyr legger grunnlag for prosjekteringen av bygget. Det betyr at bygget 
skal løses slik at den fremtidige virksomhetens rom- og utstyrsbehov kan ivaretas. BIP-utstyr som er 
dimensjonerende for rom må på et tidlig tidspunkt tegnes inn. 

• Prosjektering av bygget er den tidskritiske og mest kostnadskrevende av planleggingsaktivitetene. 
Derfor må programmering legges opp slik at prosjekteringen får nødvendig informasjon til rett tid. 

• Det er kritiske avhengigheter mellom prosjektering og bygging på den ene side og utstyrsanskaffelse 
på den annen side. Planprosessen for prosjektet samlet må derfor gjennomføres på en slik måte at 
disse avhengighetene blir ivaretatt. 

• Hovedfasene i utstyrsprosjektet etter at HPU er utarbeidet, er: 
o Forprogram (forprosjekt) brukerutstyr 
o Detaljprogram brukerutstyr 
o Anskaffelse av brukerutstyr 
o Mottak, kontroll overtakelse og garantibefaring av brukerutstyr 
o Opplæring og idriftsettelse av utstyret – der det er relevant 

Det må tilstrebes et fortløpende samarbeid med de ulike ledd i alle faser av prosjektet, etter fastlagte rutiner. 
Dette er viktig for at prosjektet skal bli vellykket. Under romfunksjonsprogrammeringen (RFP) bør det jevnlig 
utveksles data mellom de ansvarlige for RFP og utstyr og de ansvarlige brukere. Det brukes et eget 
databaseverktøy som er velegnet til informasjonsutveksling for rom/utstyr og for 
programmering/prosjektering. 

5.1 Plan for gjennomføring av forprogram 
Hovedformålet med forprogrammet er å legge grunnlag for kalkyle og prioritering av innkjøp, samt å være 
grunnlag for prosjekteringens forprosjekt. Forprosjektet omfatter både et brutto- og nettoprogram utstyr. 
Bruttoprogrammet omfatter alt utstyr som skal inn i rommet, mens nettoprogrammet angir kun hva som skal 
nyanskaffes. I forprosjekt utstyr foretas en detaljert gjennomgang av utstyrsbehovet i det enkelte rom. Ved 
avslutning av forprosjektet utarbeides det en foreløpig kalkyle for alt utstyr i sykehuset, både brutto og netto 
(anskaffelsesbehov). Arbeidet med RFP (romfunksjonsprogram)- og utstyrsprogrammering kan med fordel 
utføres i en felles brukerprosess. I forbindelse med programmering kan det utarbeides standardiserte 
utstyrslister for forskjellige (standardiserte) romtyper, slik at man sikrere at like rom bestykkes likt. 

5.1.1 Målsettinger for utstyrsprosjektet: 
• Utruste de berørte funksjonene med moderne, effektivt utstyr (nyanskaffelser) som i kostnad og 

kapasitet er tilpasset Haugesund sjukehus på et nivå som minst viderefører dagens utstyrsstandard. 
• Sikre at utstyr som anskaffes er sikkert/sertifisert, bruker- og miljøvennlig. 
• Sikre ansatte i driftsorganisasjonen medvirkning i valg av teknologi og løsninger. 
• Få til sambruk av teknologi/utstyr der det er mulig. 
• Gjennomgå eksisterende utstyrspark med henblikk på gjenbruk og høy overflyttingsgrad fra det 

eksisterende sykehuset til det «nye». 
• Bidra gjennom innkjøpsprosessen til å gi brukerne av utstyret god og tilstrekkelig opplæring, slik at 

utstyret utnyttes best mulig, samt at det gir god behandlingseffekt og trygghet. 
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• Beskrive utstyret slik at all nødvendig informasjon som kan påvirke utforming/dimensjonering/-
utrustning av byggene (dvs. alt bygg og installasjonspåvirkende utstyr) blir registrert med alle 
nødvendige data. 

• Fastslå tidspunkt for når nytt utstyr skal kjøpes inn. 
• Det skal opprettes utstyrslister hvor utstyret kan tildeles ulike prioriteter. Som eksempel kan følgende 

prioritetsklasser benyttes: 
o Prioritet 0 – ikke satt 
o Prioritet 1 – anskaffes 
o Prioritet 2 – anskaffes hvis budsjettdekning 
o Prioritet 3 – ønskes, ikke budsjettdekning 
o Prioritet 4 – avventes 
o Prioritet 5 – plass for i rom 

• Prioritering av utstyr, sammen med bruk av standard utstyrslister, skal også bidra til likeverdig standard 
for alle funksjonsarealer. 

5.2 Plan for gjennomføring av detal jprogram 
I detaljprogrammet foretas en ytterligere konkretisering og utdyping av utstyret på artikkelnivå. Dette 
innebærer at alle artikler beskrives med leverandøruavhengige tekniske funksjonskrav. Prioriteter settes på 
utstyr som planlegges anskaffet, og eksisterende medflyttbart utstyr registreres. 

5.3 Plan for gjennomføring av anskaffelse 
Basert på detaljprogrammet utarbeides en detaljert anskaffelsesplan. Her besluttes anskaffelsesform 
(anbud, rammeavtale, avrop på eksisterende avtaler m.fl.). Tidspunkt for innkjøp og mottak planlegges og 
utstyret organiseres i egnede «anskaffelsespakker». Det kan i denne fasen være aktuelt å regulere 
nettoprogrammet for prisstigning, inflasjon mm. Utstyrsprosjektet anbefales organisert med egen utstyrsleder 
som er ansvarlig for gjennomføringen. Dette bør være avklart ved oppstart av forprosjektet. Vedkommende 
må sikres tilgang på tilstrekkelig kompetanse og ressurser for gjennomføring, planlegging og anskaffelse av 
brukerutstyret. 

Planleggingen og anskaffelsesprosessen må komme i gang 3-5 år før man flytter så man kan ivareta de 
byggmessig forhold, tilrettelegge og klargjøre dette frem til innflytting. 

5.4 Plan for gjennomføring av mottak, overtakelse og garantibefaring 
Mottak av brukerutstyr innebærer levering og montering der leverandørene leverer utstyr til de respektive 
rom, klargjort for bruk, hva angår inventarier etc. For MTU er det en mer omfattende prosess med mottak, 
registrering og dokumentasjon i FDVU systemet. Samordning av opplæring og dokumentasjonen av utstyret 
og opplæringen er omfattende og det blir behov for midlertidig ressursforsterking innenfor medisinsk teknisk 
avdeling for å håndtere dette. Anskaffelsen kommer også til å innebære økte krav på 
innkjøpsorganisasjonen. Denne er ved aktuell tidspunkt helt i regi av den nystartede regionale 
innkjøpsorganisasjonen. 
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6 STANDARDISERING OG SYSTEMVALG 

For å få en mest mulig kostnadseffektiv utstyrsanskaffelse og et enhetlig uttrykk bør utstyrstyper som brukes 
i en eller flere delfunksjoner og like rom standardiseres og anskaffes samtidig. For medisinsk teknisk utstyr 
er dette særdeles viktig av sikkerhetsmessige grunner. Dette vil også ha en positiv innvirkning på 
driftskostnader og vedlikehold av utstyret, og også sikkerheten ved klinisk bruk ved at brukerne får et 
standardisert betjeningsgrensesnitt. Medisinsk teknisk avdeling har positive erfaringer med standardisert 
utstyrsanskaffelse. 

Standardisering vil også gi innkjøpsfordeler ved at innkjøp forenkles, rimeligere innkjøp, mulighet for rabatter 
og senere enklere lagerhold. Standardisering krever tverrfaglig utarbeidelse av standarder og 
spesifikasjoner. 

Det bør unngås at anskaffe alt likt utstyr på et og samme tidspunkt. Opsjonsmuligheter bør benyttes for å få 
spredning på alder av utstyret. Dette for å lette fremtidige og samtidige anskaffelser, gjelder spesielt for 
MTU. 

Det skal etterstrebes å anskaffe «likt utstyr for like oppgaver», og at den totale utstyrspark til enhver tid har 
en god fordeling på levealder. 

Utstyr som kan egne seg for standardisering (foretaket har allerede standardisert noe utstyr): 

• Anestesiapparater 
• Overvåkingsutstyr 
• Infusjonspumper 
• Dialysemaskiner 
• Blodgassapparater 
• Annet pasientnært diagnostisk utstyr (blodsukkerapparat m.m.) 
• Kasse-/ bakkesystemer 
• Logistikk og transportsystemer 
• IKT 

Standardisering har imidlertid ikke bare positive effekter. Sjukehuset kan komme i en svekket stilling hvor 
leverandøren kan utnytte sin monopolsituasjon. Dette kan f.eks. skje ved at infusjonspumper leveres rimelig 
og holdes rimelig et par år – hvoretter prisene så øker dramatisk. En monopolsituasjon vil først oppstå når en 
leverandør får leveringsavtaler på for mange utstyrskategorier. Eventuell prisøkninger på utstyr og 
forbruksmateriell i avtaleperiodene kan reguleres og sikres i kravspesifikasjonene tidlig i anbudsfasene. 

6.1 Utstyr som bør standardiseres 
For følgende områder kan det være aktuelt å velge standardiserte løsninger som hele sykehuset benytter: 

• Instrumentvaskemaskiner, dekontaminatorer, autoklaver m.m. (delvis standardisert i foretaket) 
• Utstyr til kjøkken og matproduksjon 
• Kasse-/ bakkesystemer 
• Logistikk og transportsystemer 
• IKT-utstyr og nettverk (standardisert i foretaket) 
• Kommunikasjonsutstyr 
• Husgeråd (tekstiler, servise, bestikk, glass mv.) 

Utstyr som brukes på tvers av avdelinger og profesjoner og/eller som skal håndteres raskt og i akutte 
situasjoner som: 

• Overvåkingsenheter (delvis standardisert i foretaket) 
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• Infusjonspumper o.l. (standardisert i foretaket) 
• Defibrillator (standardisert i foretaket) 
• Dialysemaskiner (standardisert i foretaket) 
• Pasientnært diagnostisk utstyr (blodgass, blodsukker) (delvis standardisert i foretaket) 

6.2 Utstyr som bør behandles som «pool» 
Der MTU kjøpes inn i stort antall av samme type, og brukes av flere enheter, kan det være hensiktsmessig å 
organisere dette utstyret i en utstyrspool. Da vil utstyret være felleseie på sykehuset, og det må etableres 
systemer for å kunne spore utstyret. 

Foretaket har per i dag en funksjonell fellesbruk av MTU utstyr. Alt utstyr eies av foretaket, men er i prinsipp 
utplassert på de enheter der det er beregnet å brukes. Det funksjonelle fellesbruket innebærer at det ved 
behov skjer en omplassering og omdisponering av utstyr innenfor helseforetaket når det trengs, f.eks. ved 
endret pasienttilstrømming mellom enheter, ved teknisk svikt av utstyr og ved sirkulasjon av utstyr i henhold 
til periodisk vedlikehold. 

Haugesund sjukehus videreutvikler poolsystemet der det er mulig og praktisk å gjennomføre for å få den 
best mulig funksjonelle sambrukseffekten. 

For å kunne realisere dette anbefales at det innføres merking og sporbarhet av alt flyttbart utstyr. Den største 
gevinsten er at det normalt sett trengs mindre mengde utstyr ved slike logistikkløsninger da ikke alle enheter 
som bruker utstyr trenger ta høyde for de høy intensive perioder med å ha en viss mengde «reserveutstyr». 
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7 BEHANDLING AV EKSISTERENDE UTSTYR 

I utstyrsplanleggingen må man vurdere verdien av det eksisterende utstyret i nåværende sykehus og angi 
hvor stor del av dette som man antar kan flyttes og gjenbrukes i ny enhet. 

En avgjørende parameter for å vurdere utstyrets medflyttbarhet, vil være antatt restlevetid ved 
flyttetidspunktet. Når det skal tas stilling til om utstyr er kassabelt eller modent for utskifting, må man vurdere 
ulike kriterier. Konkret planperspektiv er 2020-2040. Det innebærer at planleggingsperspektivet er så langt 
frem i tid at andelen eksisterende medflyttbart utstyr er umulig å fastslå nå. Det skisseres likevel noen 
generelle retningslinjer for vurderinger som bør ligge til grunn når eksisterende medflyttbart utstyr skal 
vurderes. 

7.1 Kriterier for medflyttbarhet 
Kriterier for medflyttbarhet kan f.eks. være: 

• Teknologisk levetid (ny teknologi, ny klinisk metodikk og/eller grønnere metode). 
• Medflyttbarheten påvirkes av hvordan medflyttet utstyr vil passe inn i og er kompatibelt med rådende 

teknisk arkitektur og IKT-arkitektur. 
• Normal funksjonell og økonomisk levetid for MTU varierer med utstyrsgruppe (eksempelvis 4 år for 

skopiutstyr og 15 år for kirurgiske instrumenter, men generelt kan mange utstyrstyper brukes utover 
den økonomiske levetid). 

• Vurdering av utstyrets flytteevne (evne til å tåle flytting). 
• I et perspektiv mot 2020 – 2040 kan det antas at mer komplisert utstyr får redusert levetid, mens 

mindre komplisert utstyr bibeholder dagens levetid. 
• Mulighet for tilnærmet kontinuitet i drift 

Noe utstyr kan i prinsippet være medflyttbart, men må nyanskaffes pga. systemvalg i det ferdigstilte sykehus. 
Dette kan dreie seg om MTU eller IT-utstyr. For ordinære PC-er til administrative- og pasientadministrative 
programvarer antas det at dette utstyret fornyes relativt fortløpende, slik at kun mindre suppleringer er 
nødvendige. Her kan nevnes at det automatisk vil bli en øking i antall digitale arbeidsflater, og trolig en større 
differensiering i type av arbeidsflater. 

Løst inventar i pasient- og publikumsområder er oftest gjenstand for nyinnkjøp ved ferdigstilt sykehus for å gi 
et mest mulig enhetlig og tiltalende estetisk uttrykk. Likeledes vil det i mange tilfelle være vanskelig å tilpasse 
eksisterende kontormøblering til nye kontordesign. 

Man bør i størst mulig grad skjerme fastmontert utstyr fra medflytting, ikke bare med tanke på flyttekostnader 
og faren for at feil vil oppstå ved flyttingen av bruk/slitt utstyr, men også med tanke på redusert behandlings-
/undersøkelskapasitet i flytteperioden. Utbygging i flere trinn innebærer en viss grad av dublering av utstyr. 

Som utgangspunkt for mulig gjenbruk av utstyr legges det vanligvis til grunn en «flat» nedskrivning av MTU 
på 10 år. I tillegg bør utstyret kunne brukes i nytt bygg i minimum 2 år for å være aktuelt for gjenbruk. Utstyr 
som er < 8 år, og har minimum 2 års funksjonell levetid etter at det er flyttet, kan som utgangspunkt 
beregnes å flyttes over. For å oppnå dette bør det etableres et tett samarbeid mellom utstyrsgruppen ved 
sykehuset og prosjektorganisasjonen, slik at planleggingen også omfatter de anskaffelser som gjøres ved 
dagens sykehus. 

Det er også nødvendig å differensiere utstyret avhengig av type: operasjonsbord holder lengere ditto lamper, 
men avansert laboratorieanalysemaskiner holder kanskje bare 5. I neste fase av planleggingen av utstyr vil 
dette fremgå mer konkret. Nå i konseptfasen settes kriterier for medflyttbarhet som skal benyttes og man kan 
kun estimere en prosentandel bl.a. basert på arealtall og funksjonsbeskrivelse (nye og utvidede funksjoner). 
Veiledende prosentandel settes gjerne til 25-30%. Utstyrsetterslep på dagens sykehus nevnes spesielt, og 
det presiseres at vedlikehold og utskifting av utstyr må videreføres på dagens sykehus frem til innflytting. 
Innkjøp av nytt utstyr ved enheter som må få nytt utstyr i byggetrinn 1, må holdes på et minimum. Ved 
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trinnvis utbygging av sykehus er det anbefalt at andelen medflyttbart utstyr reduseres til 10% grunnet behov 
for bl.a. dublering av utstyr for splittede/delte funksjoner. Ved Haugesund sykehus har de et godt etablert 
vedlikehold- og fornyingsprogram som de ønsker og mener det er mulig å fortsette med. Med andre ord vil 
trinnvis utbygging ved Haugesund sjukehus praktiseres med en medflyttbarhet på 30%. 

Fastmontert utstyr medflyttes som hovedregel ikke grunnet; drift-dublering, driftsproblemer ved ned- og 
oppmontering og store flyttekostnader. Mobilt utstyr kan normalt medflyttes. 

Medflyttbarheten vurderes mer presis i senere faser. 

7.2 Plan for arbeidet med medflyttbart utstyr 
I HPU blir ikke medflyttbart utstyr registrert i detalj, men får en beregnet verdi ut fra sykehusets registrerte 
utstyr. Etter at brutto utstyrsprogram er utarbeidet, bør det gjennomføres en detaljert gjennomgang av 
eksisterende utstyr for å vurdere gjenbruksmuligheten ut fra nevnte kriterier. På denne måten fremkommer 
netto utstyrsprogram. 

I perioden frem mot at nybygg står klart vil det ved nyanskaffelser innen laboratoriemedisin være viktig å ha 
fokus på at utstyr skal være kompatibelt med utstyr som er tiltenkt i nytt bygg. I hvor stor grad man kan 
utnytte kapasiteten til en prøvefordelingsmodul på tvers av laboratoriefagene vil være avhengig av 
lokaliseringen av de ulike laboratoriefagene i forhold til hverandre. Det er også andre forhold som spiller inn 
på hvilke laboratoriefag som bør lokaliseres i nærheten av hverandre, summen av alle forhold må vurderes 
før man tar en endelig avgjørelse på lokalisering. 

Siden laboratoriet utgjør 40% av arealutvidelsen skal det nevnes at for medflyttbare maskiner som er ferdig 
installert og validerte vil «nede tid» ikke kunne bety mer enn 1-3 dagers avbrudd, under forutsetning av at 
alle installasjonskrav er ivaretatt. Her vil det på et senere tidspunkt bli et tett samarbeid med leverandører, 
slik at man har en felles detaljert tidsplan (dag for dag) for den totale flytting, installering, implementering og 
opplæring. 
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8 KOSTNADSOVERSLAG PER ALTERNATIV 

Utstyrsprosjekter har vist seg å være langt mer styrbare på kostnadssiden enn andre deler av 
byggeprosjektene. Det henger sammen med flere forhold. Dersom det viser seg nødvendig å kutte 
kostnader i et utstyrsprosjekt, kan man identifisere utstyr der investeringene kan utsettes uten at det har 
dramatiske konsekvenser for det helsefaglige tilbudet i det nye sykehuset. En del inventar foretrekker man å 
kjøpe nytt for å gi f.eks. kontorer og møterom en felles og oppgradert standard. Dersom det ikke er midler i et 
utstyrsprosjekt kan mer inventarer medflyttes enn det man først hadde tenkt. Et annet moment er at det 
finnes variasjon i priser på brukerutstyret, og med knappe budsjetter kan man bli tvunget til å kjøpe billig 
utstyr med lavere kvalitet. Dette vil influere negativt på ikke målbare faktorer som trivsel og velvære, og 
kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold (FDV). Det er bl.a. derfor viktig at utstyr ikke blir en «lett 
tilgjengelig salderingspost» i byggeprosjekter som må gjennomføre hard kostnadsstyring. Det vil i så fall 
kunne føre til at man ikke når de mål som er satt for et nytt anlegg. Kostnadskalkylen som lages i HPU skal 
ajourføres gjennom de neste planfasene i prosjektet. 

MTU utgjør den klart største kostnadsbærer i kostnadsoverslaget med opp mot 80% av totalkostnaden. 
Forutsatt at en skal ha samme nivå for MTU ved renovering som ved nybygg, vil den totale kostnadsramme 
være den samme, men man vil få en annen tidsmessig investeringsprofil ved renovering enn ved nybygg. 
Ved renovering vil investeringene strekke seg mer i tid, hvor man vil få større investeringer frem mot 2040, 
og muligvis også noen investeringer av større fastmontert utstyr etter dette tidspunktet. 

For GRU og INV vil investeringene muligvis være noe lavere ved renovering enn ved nybygg, men dette 
avhenger i stor grad av hvilke konkrete løsninger og ønsket standard som blir valgt. Totalt utgjør disse 
utstyrsgruppene relativt beskjedne beløp. Kostnader til IKT vil, gitt de samme forutsetninger, være 
likeverdige uavhengig av utbyggingsalternativ. 

8.1 Kostnadsoverslag ved alternativ 0 - renoveringsalternativet. 
0-alternativet forutsetter de samme funksjoner som ved nybygg, og det er ansett nødvendig å foreta en 
omfattende oppgradering av lokalene inkl. tekniske systemer. Kapasitetsmessig vil det være et manko på 
netto ca. 11 400 kvm, jf. befolkningsveksten. Dette medfører at utstyrsbehovet og utstyrsstandarden ved 
renovering langt på vei blir på samme nivå som ved nybygg, jf. alternativ 0 Estimert bruttokostnad for 
alternativ 0, tabell F 

Et moment som kan trekke utstyrskostnadene opp ved renoveringsalternativet, er kostnader til 
montering/demontering og flytting av tyngre fastmontert utstyr ved rokader og provisoriske lokaler i 
renoveringsperioden. Dette kan også medføre lengre driftsavbrudd som vil redusere sykehusets inntekter. 

Renoveringsalternativet er ansett å gi dårligere forutsetninger for å etablere en god intern logistikk og 
samlokalisering av funksjoner enn ved nybyggalternativene. Dette kan medføre reduserte muligheter for 
sambruk av utstyr og dermed noe økte utstyrskostnader. 

8.2 Prinsipper for utarbeidelse av kostnadsoverslag 
Kostnadskalkylen viser utstyrsbehovet med utgangspunkt i funksjonsbeskrivelsene, arealer og prosjektets 
overordnede mål slik vi kjenner det nå. Disse data er tatt fra HFP. 

Programmet blir brutt ned i grunnparametere og gruppert/sortert på de enkelte funksjoner i 
hovedfunksjonsprogrammet. Arealoversikten i HFP er basert på funksjonsområdene som er gitt i 
klassifikasjonssystemet. Eksempler på grunnparametere er sengerom/-plasser, undersøkelses-
/behandlingsrom, operasjonsstuer, kontorer osv. 

Spesialutstyr for de enkelte funksjoner kalkuleres ved en prissatt opplisting av utstyr for den virksomhet som 
er beskrevet i programmene. Denne opplistingen er basert på erfaringstall fra flere andre prosjekter, jf. tabell 
B. Dette gir et brutto utstyrspris per kvadratmeter som er brutt ned på de enkelte funksjoner. For områder 
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med spesielt kostnadstunge områder benyttes i tillegg til en «flat» kvadratmeterpris for grunnutstyr pris per 
modalitet/rom se tabell i kapittel 8.2. 

 

Referansepriser utvalgte funksjonsområder Ref.nr.til kalkyle Delfunksjoner Kr. pr. kvm. 

Opphold, somatikk 1 Sengeområde  5 000 

  2 Dagområde 4 000 

  3 Føde/barsel 8 000 

  4 Intensiv 10 000 

  5 Lett overvåking - P.O. - intermediær 8 000 

  6 Pasienthotell 2 500 

Undersøkelse og behandling, somatikk 7 Akuttmottak 10 000 

  8 Ergo- og Fysioterapi 3 000 

  9 Operasjon 20 000 

  10 Poliklinikk 16 000 

  11 Radiologi 75 000 

Opphold, psykiatri og rus 12 Sengeområde 4 000 

  13 Familieenhet 4 000 

Undersøkelse og behandling, psykiatri og rus 14 Poliklinikk 3 000 

Medisinsk service 15 Laboratoriemedisin 40 000 

  16 Ambulansetjeneste - prehospital 3 000 

Ikke-medisinsk service 17 Drift, renhold 3 000 

Administrasjon 18 Administrative kontorfunksjoner 3 000  

Personalservice 19 Garderober mm 3 000  

Pasientservice 20 Prestetjeneste mm 3 000  

Undervisning og forskning 22   4 000  

Basiskostnad grunnutrustning for enheter der det 
opereres med kostnad pr rom/delfunksjon/modalitet 23   

2 000  

Tabell C Referanseprosjekter planfase og faktisk anskaffelser: Nytt Østfoldssykehus, DNV Gødstrup, Campus Ås, SUS, NLSH, UNN, 
OUS. Periode: 2010-2014. Referansepriser for faktisk funksjonsenheter. 

8.3 Spesielt  kostbart utstyr – pr art ikkel/modalitet/system 
Eksempler på spesielt kostnadskrevende artikler som bør vies særskilt oppmerksomhet. De oppgitte 
prisintervaller er ment å gi et bilde av prisnivået og representerer ikke ferdigforhandlede priser fra noen 
prosjekter. Alle priser er avhengig av antall, bestykning og tilleggsutstyr. 

Tabellen er kun ment å gi en omtrentlig prisbilde på forskjellige typer utstyrsenheter, den er ikke en tabell over 
faktisk aktuelt utstyr som kommer til å inngå i beregningene. 
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Radiologi / Stråleterapi Prisestimat pr 
enhet 

Artikkel - system (mill) 

Intervensjonslaboratorier – diagnostikk/behandling/operasjonsstue 20 

PCI Laboratorium 12 

Angiolaboratorium 12 

PET-CT 30 

PET- MR 40 

MR - 7 T / Hybrid MR - Ikke kommersielt tilgjengelig pr 2014 30 

MR - 3 T 18 

MR - 1,5 T 15 

CT 18 

Linac 35 

Doseplan 5 

Cyclotron inkl. støttesystemer / laboratorieutstyr 45 

SPECT- CT 12 

SPECT / Gammakamera 3 

Skjelett / Thorax / Densitometri laboratorium 3,5 

Mammografilaboratorium 3 

Ekstermitets MR 4 

Mobil C-bue 2,5 

Mobilt rtg apparat 2,5 

Fluoroskopilaboratorium 7 

Oral røntgen / CBCT 2 

Kirurgi / Anestesi / Elektromed / Annet Prisestimat pr 
enhet 

Artikkel - system (mill) 

Kirurgisk robot 17 

Kuvøser 0,3 

CTG 0,3 

Blodgass 0,25 

Operasjons-Mikroskop 0,8 

Ultralyd 0,6 

Gastro-/Colono-/Bronko-skop fleksible 0,35 

Rack 0,6 
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Operasjonsbord 1 

Operasjonsbord, enkle mobile 0,15 

Operasjonslamper 0,2 

Anestesiapp. med Picis 0,5 

Pasientovervåkning inkl. sentraler 0,3  

Diatermi med røykavsug 0,2 

EKG 0,1 

Defibrillatorer (ambu + hus) 0,1 

Pumper  0,02 

Anestesijournalsystem 2 

Dialyseenheter 0,2 

Endobase 5 

Laboratoriesystemer – Medisinsk Biokjemi og Immunologi (stormaskiner) (mill) 

Konsoliderte analysemaskiner i en sammenhengende analysestreng innen medisinsk biokjemi og immunologi * 18 

Tabell D Referanseliste for spesielt kostnadskrevende artikler, tall hentet fra tidligere prosjekter 

 
*Priseksempel av nyere dato på en teknologisk moderne analysestreng bestående av analyseenheter med 
vanlige biomedisinske analyseenheter som i tillegg til sentrifugering av prøverørene analyserer; substrater, 
enzymer, hematologi og immunologi, Alt sammen kjedet sammen med et automatisk transportbånd. Total 
ca. 18 mill. for en slik sammensatt analysepark. 
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8.4 Brutto kostnadsoverslag for de enkelte hovedfunksjoner 
 

Arealberegning for Haugesund Helse 
Fonna 

Netto 
areal jf. 

HFP 

Kvadrat-
meterpris 

Nye 
alternativ 

vest 

Pris per 
funksjon 

Nye 
alternativ 

Nord 

Pris per 
funksjon 

Akutt funksjoner m2 kr m2  kr m2  kr 
Akuttmottak (ekskl. Helikopterdekk) 600 10 000 600 6 000 000 600 6 000 000 
AMK 120 3 000 120 360 000 120 360 000 
Skadepoliklinikk 200 20 000 200 4 000 000 200 4 000 000 
Observasjonssenger 800 8 000 800 6 400 000 800 6 400 000 
Kontorfunksjoner  88 3 000 88 264 000 88 264 000 
DFP 1 - Operasjon og intensiv             
Operasjon inneliggende 1 100 20 000 1 100 22 000 000 1100 22 000 000 
Intensiv 602 10 000 602 6 020 000 0 0 
Postoperativ/Oppvåkning, innlagte 272 8 000 272 2 176 000 0 0 
Operasjon dagkirurgi 880 20 000 880 17 600 000 880 17 600 000 
Postoperativ dagkirurgi (oppvåkning) 144 8 000 144 1 152 000 144 1 152 000 
Kirurgiske dagplasser 240 16 000 240 3 840 000 240 3 840 000 
Kontorfunksjoner (samlet) 284/185 3 000 284 852 000 185 555000 
DFP 1 - Fødestuer             
Fødestuer 300 8 000 300 2 400 000 300 2 400 000 
Kontorfunksjoner, fødestuer 30 3 000 30 90 000 30 90 000 
DFP 2 - Sengeområder, poliklinikk og 
dagbehandling 

            

Sengeområder 3372/3086 5 000 3372 16860000 3086 15430000 
Poliklinikker 950/820 16 000 950 15200000 820 13120000 
Dagområder 590/315 16 000 590 9440000 315 5040000 
Kontorfunksjoner (samler) 1015/845 3 000 1015 3045000 845 2535000 
DFP 3 - Laboratorier             
Klinisk biokjemi 591 40 000 591 23 640 000 591 23 640 000 
Klinisk mikrobiologi 277 40 000 277 11 080 000 277 11 080 000 
Blodbank og immunologi 260 40 000 260 10 400 000 260 10 400 000 
Patologi 600 40 000 600 24 000 000 600 24 000 000 
Fellesfunksjoner 312 40 000 312 12 480 000 312 12 480 000 
Kontorfunksjoner, laboratorier 256 3 000 256 768 000 256 768 000 
DFP 4 - Psykisk helsevern             
Poliklinikk, kliniske spesiallaboratorier 180/270 3 000 180 540 000 270 810 000 
Sengeområder 924/1302 4 000 924 3 696 000 1 302 5 208 000 
Skjermede senger 84/126 4 000 84 336 000 126 504 000 
Kontor og møterom 509/614 3 000 509 1 527 000 614 1 842 000 
Fysio- og ergoterapi 136 3 000 136 408 000 136 408 000 
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Felles støttefunksjoner             
Personalservice 363 3 000 363 1 089 000 363 1 089 000 
Ikke medisinsk service 314 3 000 314 942 000 314 942 000 
Sum alle funksjoner     16 393 208 605’ 15 174 193 957’ 

Tabell E Brutto kostnadsoverslag for de enkelte hovedfunksjoner i alternativ- Vest og Nord 
 

For Alternativ 0 - Renovering: 

For å ivareta beregningsgrunnlaget med forventet befolkningsvekst på opp mot 25% i 2040, jf. kapittel 2 
Innledning, vil bruttokostnader i tillegg til vanlig vedlikeholds- og fornyingsrutiner ha et behov for å utstyre et 
nødvendig nybygg/tilbygg på ca. 11400 kvm, Da det i utgangspunktet er laboratoriet som er estimert med mest 
utvidelse ca. 40% og operasjon og dagkirurgi med ca 20% utvidelse, har vi estimert et beregningsgrunnlag 
som følger: 

Estimert arealberegning for Haugesund 
Helse Fonna for alternativ 0 

0 alternativ - kvm 
utvidelse Kvadratmeterpris Pris pr funksjon 

Laboratorier (81% av 4560 kvm) 3694 40 000 147 760 000 
Kontorfunksjoner, laboratorier (19% av 
4560 kvm) 866 3 000 2 598 000 
Operasjoner/ dagkirurgi (92% av 2280 
kvm) 2098 20 000 41 960 000 
Kontorfunksjoner, operasjon/dagkirurgi 
(8% av 2280 kvm) 182 3 000 546 000 
Rest areal 40% av 11400 kvm, jevnt fordelt 
- unntatt radiologi 4560 5 000 22 800 000 

Sum alle funksjoner 11 400  215 664 000 
Tabell F Estimert bruttokostnad for alternativ 0 med en nødvendig økning på 11 400 kvm. 

8.5 Eksisterende utstyr 
Ved etablering av kostnadsrammen blir gjennomsnittlig levealder for MTU gjerne satt til ca.10 år. For INV 
antas levetiden å ikke være mer enn 5 år. INV i denne sammenhengen inkluderer både pasientnære møbler, 
kontormøbler og miljømøbler. 

Økes den gjennomsnittlige levealderen (man godtar medflytting av eldre utstyr) vil utstyrskostnadene kunne 
reduseres, dette vil imidlertid bety at man i større grad flytter utstyr med lav verdi og hvor det må påregnes en 
snarlig utskifting. Utstyrskostnadene vil også kunne reduseres hvis sykehuset øker sine investeringer frem til 
ferdigstillelse slik at gjenbruket kan økes. Dette anses lite realistisk, og innebærer også en risiko for at relativt 
nyanskaffede møbler og utstyr ikke passer inn i ny funksjon. Av årsaker nevnt ovenfor og de rent estetiske 
kravene vil det i praksis være liten grad av medflytting av møbler og annet inventar. 

Den raske utviklingen på IT- og MTU-området, samt en formodning om at dette utstyret skiftes ut fortløpende 
i eksisterende enhet(er) gjør at den samlede andel eksisterende medflyttbart utstyr for Haugesund settes til 
30%. Dette forutsetter imidlertid en videreføring av eksisterende funksjon med samme kapasiteter som i dag. 
Den samlede gjenbruksverdien fremkommer av beregnet størrelse og er ikke basert på konkret vurdering av 
det eksisterende utstyret. I beregningene er det dessuten forutsatt at sykehuset som et minimum klarer å 
opprettholde verdien av utstyret på det nivået som er lagt til grunn for utstyrskalkylen. 
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8.6 Administrasjon 
I tillegg til de rene anskaffelseskostnader for utstyr, må det beregnes en kostnad for administrering og drift av 
utstyrsprosjektet. Før den videre organisering og gjennomføring av utstyrsprosjektet er fastlagt, er det 
vanskelig å gi et sikkert anslag for dette. Ut fra erfaring fra andre prosjekt, vil vi anslå en 
administrasjonskostnad på omlag 10 % av netto utstyrsbudsjett. 

8.7 Vurdering av usikkerhet 
Usikkerhet i kostnadsoverslaget for brukerutstyr er knyttet til hvilke behandlingsmetoder og detaljerte 
funksjoner den nye enheten skal inneholde. Videre kan det være nye behandlingsmetoder, teknologi og 
funksjonalitet som tilkommer i løpet av planleggingsperioden for en ny enhet. En slik utvikling vil i størst grad 
kunne påvirke somatiske MTU. 

I tabell D fremkommer det tydelig at laboratorieenheten er den enheten som påvirker kostnadsoverslaget i 
størst grad: 

• Laboratorieenheten  > 40% 
• Operasjon   > 11% 
• Dagkirurgi   >   8% 

Laboratorieenheten vil neste alene utgjøre usikkerhetene i overslaget. 

Det er ingen forskjell i usikkerhet mellom alternativ Vest og alternativ Nord. 

En annen usikkerhetsfaktor er eventuelle kommende endringer i totalarealer i prosjektet, arealforskyvinger 
mellom funksjoner samt endringer i planlagte funksjoner ved enhetene i forhold til foreliggende utkast til 
HFP. 

Den usikkerheten som ligger i en kalkyle på så overordnet nivå som det blir i HPU, synliggjøres gjennom en 
senere usikkerhetsanalyse, og medtas ikke i netto kostnadsforslag. 

Flytte- og monteringskostnader for fastmonterte utstyrskategoriene som skal flyttes skal inngå som en del av 
usikkerhetsanalysen i utstyrsbudsjettet. 

8.8 Netto kostnadsoverslag for de enkelte funksjoner og samlet 
kostnadsoverslag 

Kostnadsoverslaget i HPU er ikke inkludert en spesifikk reserve, men er et anslag for reell 
anskaffelseskostnad. Nødvendig reserve bør innarbeides på et senere tidspunkt i prosjektet, vanligvis ved 
fastsettelse av budsjett for de ulike anskaffelses-/kontraktsgruppene. I mange prosjekt er det satt av en 
reserve på omlag 10 %. 
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Nettokostnadsoverslag (omfatter brukerutstyr MTU, GRU, INV og IKT): 

  
 
Alternativ 0 Alternativ Vest Alternativ Nord 

Brutto utstyrskostnad eks. mva (før gjenbruk) 215 664 000 208 605 000 193 957 000 

Gjenbruk av eksisterende utstyr 30% -46 213 714 -44 701 071  -41 562 214 

Netto utstyrskostnad eks. mva (etter gjenbruk) =169 450 286 =163 903 929 =152 394 786 

Administrasjon (10% av netto utstyrskostnad) +16 945 029 +16 390 393 +15 239 479 

Netto kostnadsoverslag ekskl. mva. =186 395 314 =180 294 321 =167 634 264 

25% merverdiavgift +46 598 829 +45 073 580 +41 908 566 

Netto kostnadsoverslag inkl. mva. ≈233 000 000 ≈225 368 000 ≈209 543 000 

Nyinnkjøpsandel 46 598 829 59 601 429 55 416 286 

Grunnlag for gjenbruk 149 003 571 149 003 571 138 540 714 

Tabell G Nettokostnadoverslag 
 

Forklaring til beregninger i tabellen: 

«Brutto utstyrskostnad» er hentet fra tabell E. 

«Gjenbruk av eksisterende utstyr» baserer seg på «grunnlag for gjenbruk». «Grunnlag for gjenbruk» er lavere 
enn brutto utstyrskostnad da nytt sykehus er 40% større, enn eksisterende. Det er kun utstyr fra eksisterende 
som kan være med i beregningsgrunnlaget gjenbruk. 

«Nyinnkjøpsandel» referer til den delen som må kjøpes nytt pga. sykehusets utvidelse (40%). 
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9 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) 

9.1 HMS-krav t i l  utstyrsprosjektet 
Etablering av et renovert og/eller påbygd sykehus omfatter anskaffelser av utstyr som kan gi skade på 
personer og omgivelser dersom ikke hensyn til HMS ivaretas på en tilfredsstillende måte. Ved valg av 
systemer og utstyr må det derfor legges til grunn at HMS skal ivaretas i alle faser i planleggingen og 
prioriteres i likhet med funksjonelle, tekniske og økonomiske hensyn. 

Følgende faktorer skal ivaretas i planlegging av utstyrsanskaffelse og sikre et godt: 

• Termisk klima, som omfatter temperatur, luftfuktighet, ventilasjon, trekk og varmestråling 
• Aktinisk miljø (Belysning, stråling, magnetiske felt etc.)  
• Atmosfærisk miljø – riktig luftkvalitet 
• Akustisk miljø - lydmiljø 
• Mekanisk miljø - fysisk tilrettelegging og tilgjengelighet 
• Psykososialt miljø  
• Estetisk miljø - hvordan vi oppfatter omgivelsene 
 

Under planlegging og anskaffelse av utstyr skal derfor følgende målsettinger legges til grunn: 

• Det skal velges produkter som sikrer et godt innemiljø for pasienter, pårørende og ansatte i 
driftsfasen 

• Lyd- og støykrav skal ivaretas på alle plan. Pasienter, pårørende og ansatte skal oppleve et bygg 
med et godt og behagelig akustisk miljø 

• Gode ergonomiske forhold og muligheter til individuell tilpasning ut fra enkeltindividets behov skal 
vektlegges ved valg av innredninger, inventar og utstyr 

• Bygget skal utstyres med hjelpemidler for å unngå uheldige belastninger for de ansatte 
• Bygg, tekniske installasjoner, systemer og utstyr skal gi pasienter, pårørende og ansatte optimal 

trygghet for interne og eksterne forhold som kan true driftssikkerhet, informasjonssikkerhet og 
personsikkerhet 

• Det skal velges materialer som ikke inneholder miljøfarlige stoffer, som er lite energikrevende og 
forurensende å produsere og som har lang levetid 

• Montering av utstyr skal planlegges og gjennomføres slik at ulykker, skader på eller tap av personer, 
materiell eller miljø unngås 

• Prinsippene om «ren byggeprosess» skal følges. Det betyr bl.a. at alle kanaler og rom over himling 
etc. skal være frie for boss og støv, leverandør skal også pålegges å fjerne all emballasje og rydde 
opp etter seg etter leveransen 
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10 ENERGI OG MILJØ 

Utstyr på et sykehus bidrar i vesentlig grad til energiforbruket. Det omfattende energibehovet er knyttet både 
til store, utstyrsenheter som røntgenutstyr men også den store mengden mindre bygg- og brukerutstyr som 
man finner i et sykehus (belysning, PC-er, kjøleskap, kontroll og overvåkingssystemer mv). Anskaffelse og 
bruk av utstyret gir dermed viktige rammer for hvordan mål om energieffektive sykehus kan nås. Også både 
bruken og lokaliseringen av utstyret i forhold til ulike funksjoner og krav til inneklima og kjøling er viktig. 

Utstyrsplanleggingen og utstyret skal bidra til å nå energi- og miljømålsettingene som prosjektet har definert: 

• Oppfylle internasjonale/nasjonale standarder for energibruk, CO2 krav, utslippskrav mm 
• Det må legges vekt på å velge materialer som ikke inneholder miljøfarlige stoffer, som er lite 

energikrevende og forurensende å produsere og som har lang levetid. 
• Det skal legges vekt på å anskaffe utstyr med lavt energiforbruk. 

 

Foretaket er miljøsertifisert i henhold til ISO 14001 og det er utarbeidet regional/nasjonal veileder for 
anskaffelser:  

Haugesund sjukehus har en ny veileder for miljøvennlige anskaffelser i spesialisthelsetjenesten som nå er 
tilgjengelig (pdf 569 kB). 
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11 VEDLEGG 

11.1 Vedlegg 1 – Forkortelser 
 

Oversikt over forkortelser 

Forkortelse Full tekst 

HPU Hovedprogram utstyr 

HFP Hovedfunksjonsprogram 

OECD Organisation for Economic Cooperation and Development 

EU Europeisk Union 

BNP Brutto Nasjonal Produkt 

OTP Overordnet Teknisk Program 

SPR Skisseprosjekt 

MTU Medisinsk Teknisk utstyr 

IKT IKT-utstyr 

GRU Grunnutrustning 

INV Møbler- inventar og tekstiler 

BIP Bygg- og installasjonspåvirkende utstyr 

FDVU Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling 

DFP Delfunksjonsprogram 

RFP Romfunksjonsprogram 

BUP Brutto utstyrsprogram 

NUP Netto utstyrsprogram 

FP Forprosjekt 

FDV Forvaltning, drift og vedlikehold 

AMK Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral 

DFP Delfunksjonsprogram 
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11.2 Vedlegg 2 – Generell bygg- og installasjonspåvirkende utstyr 
 

GENERELL BYGG- OG INSTALLASJONSPÅVIRKENDE UTSTYR 
Vekt og dimensjoner  

Det brukerutstyret som har størst vekt, vil være MR installasjoner. Det har vært vanlig å kreve at rom for MR 
bruk skal kunne tilfredsstille en total vekt på 8 tonn. I senere år har det også kommet MR maskiner av typen 
”åpen MR”. Flere av disse veier mellom 10 og 20 tonn, noen modeller helt opptil 40 tonn. Eventuell 
installasjon av slik åpen MR må forutsettes å skje på grunnplan. 

For annet brukerutstyr vil normale nyttelaster (antar 4 kN/m2) i bygg for medisinsk undersøkelse og 
behandling være tilstrekelig.  

I MR-rom, røntgenrom med takhengte C-buer og rom med gulvmonterte operasjonsbord er det krav til 
planhet på gulvet. Det samme gjelder også for noe fastmontert røntgenutstyr.  

Gulvmontert røntgenutstyr og operasjonsbord har behov for kabelføring til sokkelen. Det enkleste er slissing 
av kabelføring i påstøp. Påstøptykkelse på 55 mm er tilstrekkelig. I noen tilfeller vil kjerne-boring til 
underliggende etasje kunne være å foretrekke.  

I rom med fastmontert røntgenutstyr må det være himlingshøyde på mer enn 2900 mm, helst 3000 – 3100 
mm. Øvrig utstyr kan klare seg med himlingshøyde på 2700 mm, men rom med store uttaks-sentraler må ha 
minimum 2900 mm. Skal det være feste av skjerm på operasjonslampe kreves det 3100 mm. En del av det 
takmonterte utstyret har begrensning i avstand mellom festepunkt (etasjeskille) og himling, t. eks. 1200 mm.  

MR maskiner stiller spesielle krav til bæreevne og bredde/høyde/lengde for inn- og uttransport av 
maskinene. Det bør beregnes bxhxl på 2,5x2,7x3,5 meter. Leverandøren anvender ofte spesiell 
transporttralle som har en egenvekt på om lag 1 tonn.  

MR skal også ha sikkerhetsavløp friluft for flytende helium. Ved uhell kan flytende helium gå over til gassform 
med svært lav temperatur. Avløpsrøret kan være opptil 250 mm diameter, og krever en fri sikkerhetssone 
ved utløpet med minimum 3 meter radius. I noen tilfeller vil det være aktuelt å føre avløpet over tak. 

Oppheng eller innfesting  

Oppheng av utstyr på vegg eller i tak (etasjeskille) har ofte bydd på utfordringer. Det mest vanlige 
vegghengte utstyret er TV, bildemonitorer og pasientovervåkingsmonitorer. Utviklingen av flat-skjermer har 
redusert vekten og avstanden fra vegg (momentet) for denne typen utstyr betraktelig, slik at oppheng nå 
vanligvis kan skje på lett forsterket veggkonstruksjon. For vegghengte under-søkelseslamper, 
undersøkelsesmikroskop og varmelamper til spedbarn, må det normalt legges inn ekstra forsterkninger i 
veggen.  

En del vegghengt utstyr skal henges på spesielle utstyrsskinner (byggutstyr) som enten er en integrert del av 
sykeromskanalen eller som er montert direkte på veggen. For å få til en fleksibel utnyttelse av disse 
veggskinnene, må innfestingen til veggen vies spesiell oppmerksomhet. Feste til gipsplater og lett 
stenderverk vil normalt ikke være godt nok. 

Oppheng i tak av uttakssentraler, operasjonslamper og operasjonsmikroskop foretas ved hjelp av spesielle 
montasjeplater som festes til betongen med ekspansjonsbolter. For dette utstyret stilles det store krav til 
bæreevne og stivhet i festet. Likeså kreves stor fleksibilitet med hensyn til endelig plassering av 
innfestingspunkt. Etasjeskille av hulldekke elementer og andre prefabrikkerte dekker skaper ofte problemer 
for nøyaktig utstyrsplassering og sikker montasje. Det anbefales å bruke plasstøpte dekker i disse 
områdene.  
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Takhengt røntgenutstyr festes fortrinnsvis til skinnesystem i himlingsplanet. I alle rom for røntgen-
undersøkelse bør det derfor monteres ankerskinner eller lignende i et rutemønster på 600 x 600 mm og i 
høyde 3000 – 3100 mm over ferdig gulv. Slikt skinnesystem må være en del av byggentreprisen.  

Skinner for pasientløftere skal monteres i himlingsplanet. Stag fra etasjeskille og med sideveis av-stiving, 
kan anvendes. Med en del tilpasning kan stagene festes i hulldekke elementer. Hvis det kan brukes skinner 
uten sving, kan det være enklere å spenne skinnene fra vegg til vegg, og med inn-festing til veggen ved hjelp 
av spesielle endebraketter. Skinnelengder opptil 5000 mm er mulig. Ved denne løsningen må det foretas 
nødvendig forsterkning i veggen. Skinner, stag og/eller feste-braketter for pasientløftere er normalt en del av 
utstyrsleveransen. 

El, vann og gass  

MR og røntgenutstyr er effektkrevende (400 V, 3-fas) og må ha egen stiger og egen el-tavle i under-
søkelsesrommet eller tilhørende maskinrom. For røntgenutstyr er det spesielle krav til lav nettmot-stand.  

En del av det øvrige utstyret skal også tilkobles 400 V, 3-fas, men det skjer enten ved stikkontakt eller 
direkte fast tilkobling til kurs fra lokal 400 V fordeling.  

For man mange typer av utstyr eller tilhørende arbeidsoperasjoner er det forskriftsmessige krav om 
avbruddsfri strømtilførsel.  

Dialysemaskiner skal tilkobles renset vann og ha brutt avløp til vegg, vanligvis i egen veggsøyle for dialyse. 
Det stilles spesielle krav til røranlegget for sentralt renset dialysevann med hensyn til materialvalg og 
forlegningsmåte. Hele anlegget må ha kontinuerlig sirkulasjon, og skal regelmessig gjennomgå desinfeksjon 
med varme og/eller kjemikalier.  

Maskinrom for det sentrale vannrenseanlegget bør ligge i samme etasje eller nærmeste over/under-liggende 
etasje til dialyseavdelingen. Det må være enkel tilgang til rommet for regelmessig transport av kjemikalier i 
pakninger opptil 50 kg vekt. I noen sykehus velger man også å installere røranlegg for tilførsel av 
dialysekonsentrat fra sentralt forsyningspunkt.  

En del av det øvrige utstyret skal også tilkobles vann med høyere renhetsgrad. Dette gjelder labora-
torieutstyr, instrumentvaskemaskiner, autoklaver med mer. Tyngre takmontert utstyr festes som regel til taket 
ved hjelp av spesielle festeplater. Grensesnittet for tilkobling av el, gass og avsug til takmontert utstyr som 
har festeplate, ligger som regel ved feste-platen, men dette kan variere med ulike fabrikat/modeller. 

Grensesnitt for data og andre signalkabler er fabrikat/modell avhengig både hva gjelder type og plassering 
av konnektor.  

Et fåtall utstyrstyper kan ha vann- og gasstilkobling med hurtigkoblinger av ”industritype”, mens 
gasstilkobling normalt skal være av typen ”AGA mini”. 

Varme, kjøling, ventilasjon  

Varmeavgivelsen fra medisinsk teknisk utstyr vil i hovedsak skje til romluft. I noen tilfeller skal ut-styret også 
tilkobles vann/isvann for å ivareta kjølebehovet. Dette gjelder anlegg for MR og kan også gjelde enkelte 
røntgenmodaliteter (kjøling av røntgenrør og eventuelt detektor).  

Data for varmeavgivelse for de enkelte utstyrstypene er ofte oppgitt ved maks belastning. Utstyrets 
bruksmåte og bruksfrekvens gjennom døgnet er normalt slik at det bare er korte perioder med maks 
belastning, og den effektive varmeavgivelsen vil kunne variere mye gjennom arbeidsdagen.  

Kirurgiske skjære- og brenneteknikker produserer som regel røk og lukt og i noen tilfeller også smittefarlige 
partikler. Fjerning av dette må skje med avsugsinnretninger ved arbeidsstedet. Disse kan være koblet til 
spesielle avtrekkspunkter i rommet, ofte med 40 mm tilkobling. Et alternativ kan være lokale avsugsenheter 
med utblåsning tilbake i rommet. Disse har da innebygde filter for fjerning av røk, lukt og eventuelle 
smittefarlige partikler.  
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For MR maskiner med heliumkjølte magneter skal det anordnes spesielt quenchrør for å lede eventuell 
utblåsning av helium til friluft. Slikt quenchrør har minimum 200 mm Ø og skal føres til friluft i fasade eller 
over tak på spesiell måte. Trykkutjevningen kan skje mot friluft eller nærliggende areal. 

Stråling, støy, vibrasjon  

I de fleste rom hvor det skal brukes røntgenutstyr eller nukleærmedisinsk utstyr, vil det være krav til 
skjerming av den ioniserende strålingen. Det vanligste kravet er 2 mm blyekvivalens. I lettvegger og dører 
oppnås dette ved å legge inn blyplater.  

I områder for nukleærmedisin vil det også foregå arbeide med radioaktive isotoper som kan kreve spesielle 
bygningsmessig tiltak i form av skjerming, ventilasjon, sluse med mer.  

Det understrekes at det er den utpekte strålevernansvarlige bruker som i siste instans må godkjenne valgte 
løsninger.  

Rundt MR vil det være kraftig permanent magnetfelt, spesielt i lengderetningen. Det er ikke vanlig å foreta 
spesiell skjerming av dette feltet. De bygningsmessige løsningene må være slik at følsom akti-vitet 
(mennesker, tungt transportutstyr av magnetisk materiale med mer) ikke uforvarende kan komme innenfor 
gitte grenseverdier for magnetfeltet. Hvis det av spesielle årsaker må utføres skjer-ming av magnetfeltet, må 
dette utføres som del av byggentreprisen.  

Rom med gammakamera bør ikke utsettes for kraftigere magnetfelt enn 0,5 Gauss (vanlig jordmag-netisk 
feltstyrke).  

Når MR brukes, vil det sendes ut elektromagnetisk stråling. Kontroll med feltstyrke og skjerming mot ytre 
påvirkning ivaretas ved en egen plassbygd kabin rundt maskinen (rom i rommet). Kabinen vil være en del av 
utstyrsleveransen for MR. 

Ved bruk genereres det også akustisk støy som krever lydisolering. En del av lydisoleringen ivaretas av MR 
kabinen, men det anbefales at byggentreprenøren beregner ca 54 dBA lydisolering i de bygningsmessige 
konstruksjonene rundt kabinen. 

Brukerutstyrsgrupper med BIP-informasjon 

Her er en liste med de viktigste brukerutstyrsgruppene på Haugesund sjukehus som vil ha BIP-informasjon. 
Det vil først kunne avklares presis i løpet av forprosjekt utstyr: 

• Fastmontert utstyr for nukleærmedisinsk avbildning og fastmontert tilleggsutstyr i disse rommene 
• Utstyr for stråleterapi 
• Utstyr med tung bly skjerming plassert i området for nukleærmedisin 
• Kirurgiske lasere 
• Anestesiapparat/-arbeidsstasjoner 
• Datareserve for pasientovervåking o.l. 
• Telemetrisystemer 
• Opphengssystem/armer for store monitorer/TV/prosjektorer 
• Operasjons- og undersøkelseslamper 
• Uttakssentraler 
• Fastmonterte operasjonsbord 
• Fastmonterte operasjons- og undersøkelsesmikroskop 
• Fastmonterte pasientløftere 
• Trekk- og nedtrekks apparat for fysoiterapi og enkelte andre fysioterapiartikler 
• Store analysemaskiner  
• Store gulvsentrifuger 
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• CO2 inkubatorer 
• Lav temperatur fryseboks/-skap 
• Blodkjøleskap 
• Lagringssystem for objektglass 
• Fastmonterte verkstedmaskiner 
• Verkstedsutstyr som produserer skadelig røk/gass 
• Tunge renholdsmaskiner og –utstur 
• Fastmontert tungt video og AV-utstyr 
• Pasientterminaler 
• Dataterminaler/-arbeidsstasjoner med 2 eller 3 bildeskjermer ved siden av hverandre 
• Enkelte hvitvarer og lettere kjøkkenutstyr med fast tilkobling 
• Utstyr som pga størrelse/vekt/innfesting krever spesiell oppmerksomhet i forhold til rommets 

utforming, plassering, bygningstekniske løsninger e.l. 
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Sammendrag 
 
Formålet med overordnet teknisk program (OTP) er å etablere et programdokument som 
setter mål for bygninger og teknisk funksjonalitet som støttefunksjoner de overordnetet 
målene som sykehuset ved eier og brukere har til all somatisk og medisinsk-klinisk 
virksomhet ved Haugesund sykehus. Programdokumentet skal være retningsgivende for 
alt arbeid med bygninger og teknikk i all  videre prosjektering og bygging. OTP er derfor 
et dokument som ledelsen for sykehuset og prosjektet skal evaluere løpende for å 
kontrollere at målene oppnås. 
 
I tillegg til bygningsmessige og tekniske funksjoner behandler denne OTP også de ytre 
forholdene som påvirker sykehusets funksjonalitet i form av trafikkløsninger, transport, 
ytre miljø og omgivelsenes forventninger til et godt bærekraftig sykehus. Haugesund 
sykehus har en beliggenhet som legger store begrensninger i arealdisponering, tomt, ytre 
trafikkforhold og reguleringsmessige forhold er utfordrebnde i forhold funksjoner for 
sykehuset. Dette fremgår særlig tydelig i tilgjengelighet for akutt transporter, økonomi 
inngang, pasienttilkomst, parkeringsforhold osv. Det er følgelig satt krav til regulering og 
trafikkanalyser og et tett samarbeid med Haugesund kommune og Vegvesenet. 
 
Sykehuset har særskilte utfordringer i omformingen til et moderne sykehus ved at det 
består av mange typer bygninger som er bygget i forskjellige tidsperioder og som har til 
dels en svært varierende kvalitet. Enkelte har til dels akutt oppgraderingsbehov. Dette 
omhandles ved at det settes krav til eksisterende bygnignsmasse, men 
ombyggingsbehov etter utflytting er ikke spesifikt omtalt. Det er vektlagt at alle nybygg og 
eksisterende areal som inngår i dette prosjketet skal gjennomføres innenfor de 
økonomisk rammene. 
 
Denne OTP fanger også opp nye påvirkninger og anbefalinger fra nasjonale planer for 
helsebygg og bærekraftig utvikling. Spesielt gjelder dette rapport for «Miljø- og klimatiltak 
innen bygg og eiendomsforvaltningen i spesialisthelsetjenesten – Prosjektrapport II 
2012» med revisjoner. Det gis særskilte målkrav for energi og miljø, alt i en bærekraftig 
kontekst.  
 
OTP angir krav til analyser og dokumentasjon for å møte god investerings- og 
driftsøkonomi og godt miljø for pasienter, pårørende og ansatte. Det settes følgelig krav til 
kost-nytte analyser og LCC beregninger der dette har signifikant betydning for valg og 
beslutninger. Videre påpekes behovet for ROS-analyser (risiko- og sårbarhetsanalsyer) 
som grunnlag for å sikre at tekniske og funksjonelle valg gir nødendig sikkerhet og gode 
arbeidsforhold og miljø. 
 
Det angis mål for hvordan prosjektet kan forholde seg til fleksibilitet, generalitet og 
elastisitet. Det angis at prosjektet skal utredes i forhold til standardiseirng og 
industrialering for om mulig å hente inn gevinster av disse tiltakene mht kostnad, byggetid 
og byggeprosess.  Sykehusets forskjellige funksjonsområder stiller forskjellige krav til 
bygnignsfysiske løsninger. Dette faktum beskrives og formuleres som målkrav til 
relevante områder. Særskilt gjelder dette mål for sykehusets overordnete tekniske 
organsering for å møte fortsatt drift for funksjonspområder selv om enkelte områder må 
underlegges stenging på grunn av smitteutbrudd og validering. 
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1 Innledning 
Det eksisterende sykehuset har følgende bygningsmasse. Betegnelser på bygg brukes i 
noen sammenhenger i tekstene i OTP.  Illustrasjonen under viser dagens sykehus med 
blokk navnene.

 

Prosjektet HaugesundBygg2020 har som mandat å etablere nye areal som skal møte 
dagens og morgendagens behov for kapasitet og plass til gode funksjoner og ny 
teknologi. Prosjektet omfatter framskriving av kapasitet til 2040 og omfatter investering i 
bygg fram til 2030.  

Behovene utredes i HFP – hovedfunksjonsprogrammet, som gjøres parallelt med denne 
OTP. Disse bygger i tillegg til behovsanalyser på utarbeidet Idèfaserapport. Denne 
antyder en utvidelse av dagens sykehus i to alternativer for nybygg. Illustrasjonen under 
viser hhv «Vestalternativ» i to trinn  til venstre, og ett «Nordalterantiv» til høyre 
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Den kommende konseptfasen med skisseprosjekt skal utrede: 

- 0-alternativet: Oppgradering av eksisterende bygningsmasse 

- Vest-alternativet: Utbygging mot vest i to mulige trinn 

- Nord-alternativet: Utbygging mot nord i to mulige trinn. 

I konseptfasen, der SPR i noen grad går parallelt med programarbeidet, er alternativene 
mer utredet. Konseptfasen skal bearbeide prosjektet iht programdokumentene, også 
denne OTP, før endelig utforming og evaluering av alternativene gjøres. 

Dette programdokumentet svarer på sykehusveilederens krav om programdokumenter 
som inngår i innledningen av konseptfasen. Kfr utdrag fra veileder for 
Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter, fig 3.3 Hovedelementer i et samlet 
prosjektforløp: 

 

 

 

1.1 Organisering av arbeidet 

Dette overordnete tekniske programmet er utarbeidet av rådgiver for ingeniørfag Sweco 
Norge AS med en arbeidsgruppe bestående av: 

 

Vidar Støyva Seksjonleder eiendom
Leif V Wee Seksjonsleder Teknisk
Kenneth Førland  IKT
Laila Østebøvik  Smittevern
Svein O Simonsen  Senioring. Medarbeider medisinsk teknikk
Johnny Sunnarvik Teknisk arkitekt. Helse Vest IKT
Knut Dagfinn Mathisen  verneombud
Pål Midbøe tillitsvalgt
Kjell Inge Bringedal Brukerrepr.
Ingebjørg Kismul

Sykehuset
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I tillegg har følgende bidratt: 

Kimme Arnesen, Sweco. Trafikkplanlegging 
Geir Hoff, Sweco. Reguleringsarkitekt 
Michael Ramm Østgaard, Momentum arkitekter 
Sigrid Rossebø Hansen, Momentum arkitekter 

Olav Klausen, Haugesund sykehus. Administrerende direktør 
Laila Marie Ramstad Nemeth, Haugesund sykehus. Prosjektdirektør 
Anne Poulsen, OEC. Prosjektleder 

Rapporten for overordnet tekniske program leveres under kontrakten Konseptrapport 
OEC-Helse Fonna, avt.nr 501422, der Momentumarkitekter AS og Sweco Norge AS er 
medleverandører på hhv arkitektfag og alle ingeniørfag. Denne OTP er utarbeidet av 
Sweco. 

    

1.2 Styrende grunnlagsdokumenter 

Grunnlagsdokumenter som er gjort gjeldende og er innarbeidet i denne OTP er i ikke 
prioritert rekkefølge: 

1. Idefaserapport Haugesund sjukehus. Datert 14.11.14 

2. Mandat for konseptfasen Haugesund sjukehus, 14.november 2014 

3. Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter. IS-1369, utg. 12/2011 

4. Prosjektrapport II 2012. Miljø- og klimatiltak innen bygg og 
eiendomsforvaltningen i spesialhelsetjenesten. Revisjon 12.02.2014-
endringer i handlingsplan 2013-2016 

 

1.3 Bakgrunn for OTP Haugesund sykehus 

OTP er et programdokument på linje med HFP-hovedfunksjonsprogrammet. Dette skal 
utarbeides i tidligfasen for sykehusprosjekter og er nedfelt i veileder for 
Tidligfaseplanlegging i sykehus, kfr ref 3 over.  

Prosjektet HaugesundBygg2020 skiller seg i noen grad fra andre sykehus som 
planlegges på «jomfruelig grunn» da sykehuset ligger midt i en by, og til dels i den gamle 
bydelen med sine «kvadraturer». Dette gir sykehuset særskilte utfordringer i forhold til 
tomt, omgivelser, og del av en viktig bydel og byutvikling. Haugesund sykehus har med 
andre ord en beliggenhet som legger store begrensninger i arealdisponering, tomt, ytre 

Kaare Kleven Prosjketleder Sweco / Oppdragsleder
Magnus Liljeblad Ass. PL /Fagleder VVS
Geir Berge Fagleder Elektro
Geir Nilssen Fagleder bygg

Sweco
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trafikkforhold og reguleringsmessige forhold som til dels viser seg, og kan fortsatt vise 
seg å gi begrensninger i funksjoner for sykehuset. Dette fremgår særlig tydelig i 
tilgjengelighet for akutt transporter, økonomi inngang, pasienttilkomst, parkeringsforhold 
osv. Dette må programdokumentet reflektere og formulere mål i forhold til. 

Videre har de siste to-tre års utvikling og erfaringsgrunnlag har imidlertid vist et behov for 
å utvikle OTP som et programdokument som fanger opp forhold som ikke kommer til 
uttrykk ved streng tolking av termen «teknisk program for bygningene». Arbeidet med 
Haugesund sykehus har vist at det i større grad må fange opp ytre forhold og 
påvirkninger, og ikke bare bygningers utforming og innretning. Ytterligere påvirkning 
kommer fra den senere tids beslutninger om miljøkrav, samfunnets mål for bærekraft og i 
ref. 4 over, som er vedtatt som pålegg fra helseregionene; for Helse Fonna fra Helse Vest 
RHF. 

Dette har ført til at denne OTP tar inn som målkrav for prosjektet forhold som går utover 
veilederen i ref. 3, men som er vedtatt som nødvendige programkrav for å nå de 
resultatmål som er satt for Haugesund sykehus 2020. 

Sykehuset skal ved ferdigstillelse for første byggetrinn ha opparbeidet en standard som 
møter overordnete krav i Helse Vest sin strategi for helsetjenester i regionen.  På lang 
sikt vil dette programdokumentet og gjelde for øvrige deler av HaugesundBYgg2020, dvs 
også byggetrinn 2 (og eventuelle senere byggetrinn). I de tekniske kravene vil det være 
mange systemer som ikke kan/bør skilles i ny og eksisterende del, dvs nye løsninger 
krever oppgradering eller rehabilitering i eksisterende bygningen og funksjonsområder. 

 

1.4 Nytt vs eksisterende. OTP for hele sykehuset. 

Haugesund sykehus skal utvides med ny bygningsmasse. Arealbehovet som defineres i 
hovedfunksjonsprogrammet gir behov for anvendelse av eksisterende bygningsmasse.  

OTP som programdokument skal beskrive målsettinger for Haugesund sykehus som 
helhetlig funksjonell enhet på samme måte som HFP. OTP skal angi de funksjoner og 
systemer, utvendig og innvendig, som angir de målene som et moderne fremtidsrettet 
sykehus skal tilfredsstille. 

Bruk av eksisterende bygningsmasse vil imidlertid kunne utfordre kostnadsrammene som 
er lagt for prosjektet dersom OTP skal anvendes for eksisterende bygg slik som for nye 
bygg.  

En realitetsorientering i prosjektet rettet mot hva som er økonomisk mulig i eksisterende 
bygningsmasse må føre til at det oppstår avvik for eksisterende bygninger ift 
programdokumentet. Slike avvik skal da beskrives og begrunnes senere faser av 
prosjektet, og i nødvendig grad for å redusere usikkerhet og risiko for de finansielle 
rammene, allerede i konsept/skisseprosjektrapporten. 

Dette demonstreres i forhold til bygningenes kvaliteter særskilt i forhold til pålegg i 
Prosjektrapport II, kfr ref. 4 over, der for eksempel de sterke anbefalinger om 
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energiklasse ikke kan tilfredsstilles i eksisterende bygningsmasse.  Det vises til andre 
kapitler om dette i OTP.  

1.4.1 “State of the art” 

I dette programdokumentet gjøres enkelte valg og formuleringer som kan synes å avvike 
fra «state of the art» både innenfor byggfaget generelt og innenfor sykehusbygging men 
også for medisinske støttesystemer. Dette er gjort bevisst for å møte den virkeligheten 
som prosjektet skal møte i kravet om bærekraftig økonomi slik dette er formulert i de 
vedtatte budsjetter. Der slike avvik er tydelig i konflikt med de øvrige ideelle målkrav som 
er satt i overordnete vedtak er dette problematisert og underlagt krav om særskilt 
utredning og analyse for å gi mulighet for beslutning om endring senere i prosjektet; dvs 
konseptrapport, forprosjekt eller endog detaljprosjekt. Dette er hva som ligger i 
realitetsorientering, mao at prosjektet ikke kan frigjøre seg fra en tilpasning til hva som er 
gjennomførbart i forhold til gitte rammer.  

I andre deler vil en se at det settes krav til senere prosjektarbeid og løsninger som 
utfordrer prosjektet. Dette er også helt bevisst og er krav som settes for å møte en fremtid 
som vil gjelde for moderne sykehusbygg. Det kan her for eksempel vises til kravene i 
denne OTP om mål for IKT, FDVU med videre og bruk av 
bygningsinformasjonsmodellering, BIM.  

 

2 Formål med og bruk av teknisk program 

2.1 Overordnete mål 
Overordnet teknisk program (OTP)  angir mål for bygnings- og installasjonstekniske 
systemer og utomhusforhold. Det brukes en metodikk der det skal gjøres vurderinger av 
målene som settes i forhold til det faktiske muligehtsrommet som prosjektets øvrige 
forutsetninger gir, kfr blant annet rammen for kostnader og gjennomførbarhet. OTP skal 
være et styrende dokument i prosjektet. OTP skal bidra til å skape en felles referanse for 
ulike grupper og aktører gjennom hele planleggings- og byggeprosessen. Denne OTP 
fanger også opp målsettinger for ytre forhold, trafikk, utomhusanlegg 
 
OTP er som betegnelsen sier et overordnet programdokument. Dette betyr at det 
beskrive ambisjoner og mål som er formulert i byggherrens vedtatt rammer og mål som 
gjengitt under. 
 
Vedtatt i styret i Helse Fonna HF i styrevedtak 135/14 av 08.12.14: 
I konseptfasen må Helse Fonna ytterlegare dokumentere: 

• i kva grad utbyggingsalternativa er eigna til å løysa dei utfordingane føretaket står 
overfor på kort og lengre sikt 

• korleis utbyggingsalternativa vil kunne understøtte ei effektiv drift og god tenesteyting for 
sjukehuset som heilskap 

• korleis ei utbygging kan fasast inn over tid i tråd med behov og finansiell evne og gjere 
grundigare berekningar på kost-nytte analyse og gevinstrealiseringspotensiale knytt til 
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prosjektet, og såleis ta ned risiko knytt til berekning av økonomisk og finansiell 
berekraft.     

I denne sammenhengen skal programdokumentet OTP formulere programkrav som det 
skal vises løsninger for og dokumenteres gjennomførbarhet for i etterfølgende 
konseptrapport. 
 
I idefaserapporten og mandat for konseptfasen er det satt følgende mål: 

• Overordnet målsetting 
o Å utvikle eit fagleg godt grunnlag som gir tilstrekkeleg tryggleik for val av det 

alternativet som best oppfyller måla innanfor definerte rammer. 
 

• Samfunnsmål 
o Å sikre langsiktige løysningar for å oppnå eit helsemessig godt og 

samfunnsøkonomisk effektivt sjukehustilbod til befolkninga i opptaksområdet. 
 

• Effektmål 
o Prosjektet skal sikre at ein  byggjer på berande element for eit framtidig og 

kvalitetsmessig godt tilbod innan spesialisthelsetenesta med vekt på følgjande 
berande idear.  

o Rask diagnostikk og utgreiing  
o Pasienten skal få eit tilbod på rett nivå, med god kvalitet og pasienttryggleik 
o Pasienten sitt behov skal stå i sentrum 
o Samhandling med primær- og kommunehelsetenesta 
o Skilje strakshjelp og planlagt verksemd 
o Størst mulig grad av planlagt verksemd 
o Integrering av psykisk helsevern og somatikk 

 
 
 
Resultatmål 
Dette blir ivaretatt ved at prosjektet skal føre til ein ønska sluttilstand som omhandlar 
følgjande forhold:  

o Mogelegheit til fleksible driftsformer og best mogeleg utnytting av lokale og 
utstyr.  

o Moderne bygningsmessig fleksibilitet, elastisitet og generalitet (enklare å 
tilpasse areala til nye funksjonar og ny metodikk) i framtida etter at dei er tatt i 
bruk.  

o Moderne sengepostar med omsyn til størrelse, driftsøkonomi, service, lager og 
sanitære forhold.  

o Optimal logistikk.  
o Mogelegheit for forsking, undervisning og opplæring.  
o Mogelegheit for at gode medisinsk faglig funksjoner kan  vidareutviklast.  
o Mogelegheit for moderne og brukartilpassa pasientbehandling og opplæring. 
o Gode løysingar med tanke på ytre miljø og energisparande tiltak.  
o Godt inneklima.  
o Godt arbeidsmiljø.  
o Rasjonell drift.  
o God tilgjengelegheit for alle brukarar (jamfør Universell utforming).  
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En ser at mange punkt har direkte betydning for de forhold som inngår i denne OTP; 
 
- Overordnet målsetting 
- Samfunnsmål og  
- Resultatmål 
 
I disse målkravene er mange av formuleringene direkte gyldige for denne OTP og skal 
følgelig følges i alt etterfølgende prosjektarbeid. Denne OTP tar inn i seg de forholdene i 
målene over som er relevante for OTP sitt funksjonsområde.  
 
På samme måte som HFP skal beskrive behov for areal og funksjoner som er nødvendig 
for å gi mulighet til å dekke behov og samfunnsmål og tilfredsstille resultatmål  
OTP skal på samme måte angi de systemer og anlegg som skal understøtte de samme 
medisinske behovene. I tillegg skal OTP beskrive målsetting for systemer som 
understøtter målene om et bærekraftig sykehus, godt arbeidsmiljø og anlegg som 
understøtter god driftsøkonomi. 
 
Denne OTP’en påpeker i denne sammenhengen at: 
 
Effektmålene og Resultatmålene i mandatet er de målene som OTP fokuserer på og 
som transformeres til de program målene som OTP omfatter  (kfr definisjon av målene  
som «kvantitative og kvalitative mål knyttet til driften av kjernevirksomheten. Dette kan 
også omfatte konkrete forhold knyttet til bygget», Veileder for tidligfaseplanlegging 
IS1369, s 25). 
 
I dette perspektivet er det i OTP også viktig at sosiotekniske elementer i varetas på beste 
måte, dvs. tekniske systemer må tilpasses mennesket på en slik måte at 
gevinstrealisering er oppnåelig. 
 
Det er viktig at sykehuset dekker det medisinske behovet både funksjonelt og teknisk slik 
at virksomhetskostnadene, klinisk og bygningsmessige, blir optimal for å minimalisere de 
totale kostnader (investeringskostnader/driftskostnader).  
 

2.2 Virkeområde og endringer. 
Overordnet teknisk program har sitt virkeområde for alle deler av prosjektet som har 
funksjonelle tilknytninger til de krav som er satt i dette dokumentet. 
OTP sin virketid er gjennom hele prosjektet, og det skal i hver fase av prosjektet foretas 
en evaluering og dokumentasjon på at målkrav er eller i en senere fase vil bli oppnådd. 
 
Overordnet teknisk program vil være et dynamisk dokument hvor de overordnede 
funksjonskrav er relativt statiske, mens de underliggende tekniske krav, utførelser etc er 
under kontinuerlig endring i tråd med den medisinske og tekniske utvikling.  
 
Videre vil det også være slik at OTP sine anvisninger kan utfordres pga utviklingen eller 
endring i prosjektets rammevilkår. Dette kan forekomme i alle faser av prosjektet. Alle 
avvik fra OTP slik det foreligger og er vedtatt av prosjektets styre skal behandles og 
godkjennes. Til grunn for en slik endring skal det legges fram et dokument som viser 
hvilke deler av OTP som er endret (et revidert OTP dokument) og det skal foreligge en 
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analyse som dokumenterer at økonomi og at øvrige målkrav i OTP er tilfredsstilt ved det 
aktuelle avviket. 

2.3 Virkemidler og dokumentasjon 
OTP gir overordnete programkrav som kan utløse mange alternative løsninger. Der det i 
senere faser presenteres alternative løsninger skal det gjøres kost nytte analyser og 
konkrete lønnsomhetsanalyser som grunnlag for beslutninger. 
 
Alle aktører i prosjektet har følgelig ansvar for å ivareta kostnadsstyrt programmering, 
prosjektering og utførelse. Funksjonalitet og kostnadsrammer må ivaretas i tråd med 
intensjonene i overordnet teknisk program.  
 
Alle slike vurderinger skal gjøres ut fra en livsløpsbetraktning og målet om bærekraftig 
økonomi kfr kapitler over, basert på NS 3454 men hvor følgende skal tas med i 
vurderingen: 
 
• Investeringskostnader 
• Forvaltningskostnader 
• Driftskostnader 
• Vedlikeholdskostnader (vedlikehold og utskiftninger) 
• Utviklingskostnader 
 
Innen enkelte områder er det behov for nærmere vurdering av den optimale løsning hvor 
ROS (risiko- og sårbarhetsanalyse), Hazop (Hazard and Operability Analysis), LCC-
beregninger (livsløpsberegninger) benyttes for vurdering av risikobilde og kost/nytteverdi. 
 

2.3.1 Dokumentasjon – Evaluering 
 

Det skal i alle faseskifter av prosjektet og som påpekt over, ved alle endringer gjøres en 
evaluering av om målene for denne OTP kan nås og at sammfunnsmål, effektmål og 
resultatmål er ivaretatt. Det skal følgelig minimum gjennomføres evalueringer ved: 

-konseptrapport for KSK til beslutningspunkt B3 
-forprosjekt til beslutningspunkt B4 
-ved endringer som kan påvirke målkrav i detaljprosjekt- og byggefase 
 
 
 

3 Ytre påvirkninger og krav 
Denne OTP tar inn i sterkere grad enn tidligere OTP de endrede påvirkninger som 
kommer fra utviklingen av samfunnets krav til bærekraft og miljø, samt til de forventninger 
omgivelser har til et sykehus som inngår som en viktig faktor i byen Haugesunds 
utvikling. 
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3.1 Bærekraft. Økonomisk, sosialt, miljømessig. 

Bærekraft er definert ved i hovedsak tre elementer: 

- Økologisk 

- Økonomisk 

- Sosial 

Det må være en viktig målsetting at sykehuset skal være bærekraftig i så stor grad som 
mulig uten at dette skal overstyre de medisinske og kliniske krav som må gjelde først og 
til enhver tid.  

Det er på Haugesund sykehus satt i verk tiltak som underbygger denne målsettingen, 
synliggjort ved Miljøplanen som er laget iht ISO 14001 gjennom det 
miljøsertifiseringsarbeidet som er pågått over lengre tid. Dette er imidlertid bare ett 
element som underbygger en bærekraftprofil og som kun i begrenset omfang dekker 
behovene for dette prosjektet. 

Ett annet element er de påleggene som er vedtatt i RHF med Prosjektrapport II – Miljø- 
og klimatiltak innen bygg- og eiendom i spesialisthelsetjenesten. 

 

3.1.1 Økonomisk bærekraft som begrep i OTP 

 I idefaseraporten og mandat for konseptfasen er den økonomisk bæreevnen presisert: 

«Den økonomiske bereevna er berekna til 1.3 milliardar fram mot 2020, og ytterlegare 1.5 
milliard fram mot 2030.Dette vil såleis danne ramma for dei totale moglegheiter og 
begrensingar med omsyn til areal nybygg og evt renovering i fråflytta lokale for å sikra 
god logistikk og pasientbehandling». 

Økonomisk bæreevne for sykehusprosjekter som begrep er beskrevet i rapport Februar 
2010 – Sykehusprosjekters økonomiske bæreevne. Denne angir det finansiell tekniske 
innhold og krav til økonomisk plan 

Videre er det vedtak i styret i Helse Vest RHF angitt økonomisk og finansiell bærekraft 
som kriterium for resultatmål. Dette vil følgelig bety at det innenfor de økonomiske 
rammene også skal tas hensyn til de sosiale og miljømessige tiltakene som 
bærekraftbegrepet omfatter.  

I grunnlagsdokumentet Prosjektrapport II, kfr ref 4 i kap 1.2 er det lagt inn nye elementer 
for gjennomføringen av sykehusprosjekter innenfor Helse Vest RHF. Dette skal 
tilsvarende som andre styrene dokument ligge til grunne for dette programdokumentet, 
ref. kap. 3.3 1.avsnitt. 

For HaugesundBygg2020 vil dette bety at det innenfor de økonomiske rammene for 
prosjektet skal etableres bygninger, materialbruk, tekniske løsninger, teknisk drift, 
utomhus areal med transport og trafikktekniske forhold som alt bidrar til at sykehuset har 
en virksomhet som ivaretar den økologiske dimensjon og miljø og til den sosiale 
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dimensjon som gir pasienter og ansatte trygghet, trivsel og et helsefremmende miljø. Den 
økonomiske dimensjonen er følgelig at investeringsrammen skal romme tiltak som møter 
bærekraftdimensjonene på alle nivå, og at dette gjøres innenfor de driftsøkonomisk 
rammene som sykehuset kan bære. Dette betyr også at det i økonomisk analyser skal tas 
inn et videre begrep enn kun finansiell lønnsomhet. 

 

3.2 Energi- og miljø. Pålegg og styrende krav 

Helse Vest RHF har vedtatt at delrapport 2- «Miljø- og klimatiltak innen bygg- og 
eiendomsforvaltning i spesialhelsetjenesten» skal gjelde for alle nybygg og 
hovedombygginger i helseregionen. (styresak 118/13 B) I sitt vedtak presiseres at de 
miljøkrav som i delrapport 2 er skjerpet i forhold til gjeldende lover og forskrifter, skal 
være veiledende med sterk føring om å bli lagt til grunn. 

Fra Prosjektrapport II vises til enkelte hovedpunkter som bør vurderes, blant annet: 

• Miljøplan for prosjektet, med miljømål og tiltak 

• Utarbeidelse av klimagassregnskap 

• Anvendelse av LCC metodikk som verktøy for å sikre miljø- og ressurseffektivitet 

• Miljøvennlig materialbruk og avfallshåndtering. 

• Vurdering av bruk av BREEAM NOR som virkemiddel for å oppnå høyere 
miljøstandard (trenger ikke å medføre gjennomføring av sertifiseringsprosessen). 

 

3.2.1 Varmepumpen ved Haugesund sykehus 

Angående målkrav til energibruk har Haugesund sykehus installert termisk energianlegg 
med varmepumpe basert på energiuttak for varme og kjøling fra sjøvann og 
gjenbruk/overføring av energi i bygningen. Dette tiltaket skal videreføres og tilpasses ny 
bygningsmasse. Dette kan føre til et avvik fra Prosjektrapport II som anbefaler 
oppvarming innenfor klasse «grønn». («Grønn» referer seg til: Ref.Prosj.rapp II, del 2 s 
47 «Fornybar energi – oppvarming»). Et slikt avvik skal begrunnes i konseptrapport.  

 

3.3 Reguleringstekniske forhold, eksisterende og kommende utfordringer 

Haugesund sykehus har en pressituasjon i forhold til regulerende myndigheters behov for 
trafikksikring, flyt, økende belastninger. Beliggenheten til sykehuset øker utfordringene i å 
dekke behov for effektiv og sikker transport og god tilgang som gjør sykehuset lett å 
komme til og bruke. Dette gir behov for å definere noen overordnete behov i 
programdokumenter som skal være gjeldene for prosjektering og behandling mot andre 
interessenter. 

 



  

   

 
 

11 (57) 
 

 
04.11.2015 
 
 
 
 

 

 

re
po

00
2.

do
cx

 2
01

3-
06

-1
4 

 

Ad. Tilkomst 

a. Nyttetrafikk og ambulansetrafikk må gis mulighet for gjennomkjøring til/fra 
hovedtrafikkårer. 

Ad. Arealbruk, tomt.  

b. Tomtebehov må vurderes i forhold arealbehov som gir effektiv og trygg 
trafikkavvikling ved pasienttransporter, nyttetransporter og ambulatorisk virksomhet. 

c. Forhold mht infrastruktur under bakken som kan påvirke de valgte alternativ, må 
utredes og tas hensyn til 

d. Tomtegrenseforhold som gir utfordringer knyttet opp mot de valgte alternativ må 
utredes og tas hensyn til. 

HaugesundBygg2020 har et særskilt behov for at de reguleringsmessige forhold 
(reguleringsplan med tilhørende reguleringsbestemmelser) for det området sykehuset 
utvikles i kan møte de mål som sykehuset har for omgivelser og helseforetakets krav til et 
bærekraftig sykehus som ivaretar et godt miljø. Disse behovene er målbeskrevet på 
overordnet nivå i dette programmet med hensyn. 
 
Denne OTP vil i eget kapittel peke de utfordringer dette prosjektet og fremtidige 
utviklingen av sykehuset reiser i forhold til regulering, jfr. kap. 4.1 nedenfor. Dette skal 
avklares nærmere i kommende fase og nødvendige reguleringsarbeider skal igangsettes. 
Det er et mål at ny reguleringsplan kan gjennomføres innenfor den tidsrammen som er 
satt for utviklingen av prosjektet, med byggestart i 2018 og ferdigstillelse 2020. 

3.4 Beredskap. Ambulanse virksomhet. 

Ambulansevirksomheten er en helt sentral virksomhet for et akuttsykehus og for 
regionens trygghet for et effektiv og godt akutt behandlingstilbud. Situasjonen for 
ambulansebevegelser til og fra mottak i dag er ikke tilfredsstillende. Ambulansemottaket 
vil i det nye prosjektet sannsynligvis flyttes og transportforholdene vil endres.  

Det er en målsetting at trafikkmønsteret innenfor sykehusets område og i veisystemet 
rundt sykehuset kan gi en effektiv, rask og trygg ambulansetransport. Det vil i denne OTP 
settes mål for hvordan dette skal oppnås og det skal i videre planprosess arbeides mot 
kommune og Statens Vegvesen slik at dette kan tilfredsstilles. 
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4 Generelle mål. Tverrfaglige forhold 

4.1 Offentlige bestemmelser 

En rekke lover, forskrifter og retningslinjer er aktuelle ved planlegging og drift av et nytt 
sykehus. Det skal utarbeides en plan for myndighetsbehandling og myndighetsforhold 
som avklarer hvilke lover, forskrifter og retningslinjer som gjelder for prosjektet, hvem 
som skal følge opp disse og frister for ulike aktiviteter knyttet til myndighetsforhold. 

4.2 Reguleringsplan 
Regulering i området rundt Haugesund sykehus er i bearbeiding, blant annet i forhold til 
Vegvesenets arbeid med Karmsundgt. Her foreligger vedtatt «Kommunedelplan for Fv. 
47 Karmsundgata – Tittelsnesvegen mellom E134 «Opelkrysset» og Kringlehaugvegen». 
I tillegg har arbeidet med Idefaserapport og forarbeider til OTP vist at det vil bli behov for 
å se på endringer i forhold til reguleringer som berører både eiendommer og veisystemet 
rundt sykehuset.  
 
Det skal i kommende konseptanalyser gjøres en behovsanalyse for tomt og området 
rundt sykehuset som er bestemmende for de muligheter Haugesund sykehus har for 
areal og tilknytninger med vei- og gateforbindelser som kan møte de målene som 
fremkommer i denne OTP og i arbeidet med konseptanalysen. Etter avklaringer med 
Haugesund kommune har kommunen stilt krav om full omregulering (detaljregulering inkl. 
konsekvensutredning) av hele sykehusområdet.  
 

4.3 Miljøoppfølging - MOP 
Det skal utarbeides miljøoppfølgingsprogram for å ivareta indre og ytre miljø. Som 
supplement til miljøoppfølgingsprogrammet må det utarbeides en miljøplan for 
byggeperioden. Denne må imøtekomme sykehusets miljøpolicy. 
 
Dette skal samordnes plan med foreliggende Miljøsertifiseringsprogram for Helse Fonna. 
 

4.4 Adkomst til sykehuset. Transport. 
Adkomst til sykehuset er et sentralt forhold i den nye utomhusplanen som skal etableres. 
Det er i dag til dels svært vanskelige tilkomstforhold for kjørende trafikk, spesielt store 
kjøretøy. Adkomst for ambulansetrafikk og transportforhold som kan oppstå i en 
beredskaps og katastrofesituasjon bør forbedres. Videre er logistikk og tilkomst for 
varelevering vanskelig og lite effektiv. 
 
Forholdene for persontransport inn til hovedinngangen er i dag uoversiktlig og 
utfordrende. Mange trafikantgrupper er samlet på et lite areal og det er for dårlig 
tilrettelagt for myke trafikanter. 
 
 
Ved all planlegging av tilkomst og transportforhold skal miljøkrav som angitt annet sted i 
OTP eller underliggende besluttende dokumenter ivaretas og møtes.  
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Det skal legges særskilt vekt på at økt persontrafikk til sykehuset skal forsøkes dekket 
gjennom kollektivtrafikk, sykkel og gange.  
 
I forarbeider mot Haugesund kommune er det anbefalt at det utarbeides en 
mobilitetsplan, og i dette også en reisevaneundersøkelse, som vil gi innspill til tiltak for å 
øke andelen av miljøvennlige reiser. Mobilitetsplanen vil også være førende i forhold til 
fremtidige parkeringsbehov. Dette planarbeidet skal innarbeides i konseptrapportens 
skisseprosjekt, 
 
Konsept- og senere faser skal analysere alle forhold knyttet til målsettinger gjengitt i 
kapitel 4.5 – 4.8. 
 
I dette bildet skal også følgende transportmidler og alternativer analyseres og ivaretas på 
en god måte: 
 
• Offentlig transport, buss på kommunal vei. 
• Taxi og annen bilbasert befordring 
• Sykehusets egne transporttjenester 
• Privatbil, motorsykkel 
• Sykkel 
• Gangvei 
 
Det vises for øvrig til kapitler om reguleringsforhold og trafikk i kap.4.2, samt kapitler 4.5 - 
4.8 om parkering, og mer spesifikke transportbehov. 
 

4.5 Parkering 
Følgende overordnete og foreløpige premisser gjelder for parkering: 
 
• Parkeringsdekning for ansatte skal tilstrebes begrensninger i henhold til miljøkrav om 

redusert klimagassutslipp. 

• Ved tilrettelegging av parkering skal pasienter og pårørende som er avhengig av bil 
som transportmiddel prioriteres 

• Det skal være et tilstrekkelig antall merkede HC-plasser ved de mest sentrale 
inngangene. 

• Inn- og utkjøring til parkeringsarealer må ikke øke risiko for kryssende trafikk og/eller 
fotgjengerskader i forhold til offentlige transport og ambulansetrafikk. 

• Parkering for ansatte må tilrettelegges på en slik måte at den tildeles etter 
behovsvurdering, og at en tilrettelegger for «grønne» transportalternativ. 

• Det skal etableres låsbart og overdekket sykkelparkerings areal nær hovedinngang 
og hensiktsmessig plassert sykkelparkering for ansatte 

• Det skal etableres garderobeforhold som møter behov ved sykkeltransport for ansatte 
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Det skal i dette arbeidet søkes å møte Haugesund kommune og sykehusets mål om 
redusert privatkjøring. Dette forutsetter god tilrettelegging for effektiv annen transport, kf 
annet kapittel. 
 
I utgangspunktet skal parkering skje på terreng. Det skal vises løsning som ivaretar målet 
for parkering også ved utvidet areal utover det som er bygget i dag. 
 
Det er viktig at parkeringsarealer etableres slik at de kan overvåkes og belyses for å 
redusere tyveri, skade og hærverk. Det skal etableres strømuttak for el-biler.  

4.6 Ambulansetransport og nyttetransport 

I forhold til ambulansetransporter skal følgende overordnete mål gjelde: 

• Det skal etableres adskilte trafikkområder for ambulansetrafikk og varetrafikk i forhold 
til pasient- besøkende og personaltrafikk slik at kryssende trafikk mellom disse 
grupper unngås. Dagens prinsipp med klart adskilt ambulanse/økonomitrafikk og 
trafikk til hovedinngang bør opprettholdes. 
 

• Ambulanser bør ha tilkomst via hovedveisystem og en reservemulighet for 
gjennomkjøring uten at annen ambulanse- eller annen transport er kryssende. 

  
• Økonomiinngang/varelevering må tilpasses aktuell størrelse på kjøretøy og slik at det 

etableres et effektivt areal der kjøretøy kan passere uhindret forbi leverende kjøretøy. 
 
• Ambulansemottak skal ha god overdekning eller etableres i et lukket område med 

gjennomkjøring. 
 

• Mottaksområdet, eller område med nærhet til dette, skal forberedes for 
beredskapssituasjon med mottak av større kjøretøy som buss. 

• Det bør etableres venteområder for 3-4 samtidige ambulanser 

 

Nyttetransport omfatter transporter til økonomi inngang og sykehusets driftsavdeling. 

• Areal for kjøretøybevegelser må vurderes etter et framskrevet behov for 2020,  

• Programmet må ta hensyn til de krav som foreligger i føringer for «Grønt sykehus» i 
forhold til endring av forbruksmønster, vare/artikkelendringer og volumer. Dette 
gjelder blant annet tendensen til endring til gjenbruk, emballasje med videre. 

• En effektiv varetransportsituasjon skal fange opp risiko for samtidige leveranser. 

 

4.7 Pasienttransport og personaltransport 

I forhold til pasienttransporter skal følgende overordnete mål innarbeides: 
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• Transportarealer skal ta hensyn til utvidet bruk av større kjøretøy for pasienttransport, 
deriblant Helseekspressen m.v. uten at annen trafikk hindres eller at sikkerhet for 
gående reduseres. 

• Av- og påstigningsareal for pasienter, pårørende og besøkende til sykehuset bør ikke 
ha kryssende trafikk eller forstyrres av trafikk fra naboer. 

• Pasient-, og pårørende/besøkende trafikk og ambulansetrafikk bør ikke ved noen 
utbyggingsalternativer blandes. 

• Det bør analyseres mulighet for separering av inn- og utkjøring. 

• Pasientadkomst skal etableres med høy sikkerhet ift gående og syklende og trafikk til 
naboeiendommer. Universell utforming skal ivaretas. 

 
• Hovedinngang skal ha god overdekning og våre tilrettelagt for overdekket avstigning 

for ikke gående/funksjonshemmede. 
 

4.8 Helikopterlanding 
Helikopterlanding skal ligge på tak av bygningsmassen da tomteforholdene ikke tillater 
bakkeplassert landingsplass. 
 
Følgende elementer sal være del av analysen av helikopterlandingsplass: 

• Miljøkrav, støy og forurensningsbelastning. Inntrekk av motoreksos i ventilasjon. 
• Fremtidig behov for størrelse helikopter, vurdering av beredskapsbehov. 
• Forskrifter for sikkerhet og brann 
• Innflygningstrasèer 
• Pasienttransport fra landingsplass til akuttmottak/operasjon i forhold til sikkerhet 

og tidsforløp. 
• Bygningsmessige krav, dekkelast og brann. 

 
Det er i eksisterende sykehus etablert landingsmuligheter for ambulansehelikopter på 
taket av bygning «Midtblokk» i eksisterende bygningsmasse. Her er størrelsen begrenset 
til lette ambulansehelikoptre.  Fremtidige behov i forhold til dette skal avklares og 
konsekvenser analyseres. 
 
Det må ved en eventuell endring av helikopterlandingsplass vurderes om det skal være 
mulighet for fylling av drivstoff for helikopter. Det vil i så tilfelle medføre ekstra 
sikringstiltak. Følgende problemer må skal spesielt tass hensyn til: 
• Brannsikring, slukkeutstyr 
• Støy fra helikopter 
• Eksos og drivstofflukt fra helikopter via ventilasjon, dører, porter. 
• Innflygingstraséer i forhold til støy og flysikkerhet. 
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4.9 Byggenes utforming 

Byggenes organisering og utforming i forhold til overordnete tekniske organisering er en 
viktig parameter som skal analyseres. Byggene utgjøre en helhet og en «organisk 
sammenheng» der alle deler må ha samme tekniske funksjonalitet og kvalitet for å 
tilfredsstille sin støttefunksjon til og likhet for de medisinske funksjonsareal. 

I forhold til de overordnete tekniske arealene går dette på utforming og plassering av 
areal og overordnete mål som skal tilfredsstilles: 

• Fleksibilitet og elastisitet, kfr kap.(Generalitet, fleksibilitet og elastisitet) 

• Funksjonsområder som skal betjenes fra det aktuelle tekniske arealet. (Les: 
spesielt luftbehandlingssystemer) og mulighet for oppdeling av systemer som gir 
vern mot smittespredning (luftbåren smitte) 

• Tilgjengelighet til for teknisk personell og vedlikeholdsoppgaver i arealet 
(plassforhold) 

• Tilgangsforhold til teknisk areal uten å forstyrre (les: gå gjennom) medisinske 
areal 

• Konstruktive forhold vs kostnad, støy og vibrasjoner m.m. 

Andre forhold: 

• Organisering og plassering i bygningsmassen av isolatområder som krever 
separat teknisk forsyning og inngangsforhold. 

• Sammenbinding av bygninger med tekniske korridorer på grunnplanet og 
kommunikasjon med tekniske sentraler 

 

Bygningsvolum er en viktig faktor for gode funksjonelle sykehus som kan møte 
generalitets- og fleksibilitetskrav. Her er særskilt etasjehøyde sentralt. Følgende mål skal 
gjelde og anbefalingene vist her skal utredes: 

• Brutto dekkeavstander skal etableres slik at frie høyder under himling gir god 
romfølelse. Videre skal teknisk sone over himling tilpasses behov for god tilgang og 
god mulighet for å møte generalitets- og fleksibilitetskrav. 

o Anbefaling: Minste netto etasjehøyde 4200mm 

o For rene tekniske areal/etasjer er minste anbefalte netto høyd 5500mm 

• Føringssoner for primærinstallasjoner (i.e: sentrale horisontalføringer i etasjen, se 
tidligere kapittel om Generalitet og Fleksibilitet) skal legges til korridorer. 

o Anbefaling: minste frie høyde over teknisk himling i korridor 1000mm. 

o Anbefaling: organisering av tekniske føringer i teknisk himling skal følge 
prinsippet: Størst endringshyppighet skal gi lettest tilgangsmulighet (EL 
og IKT. Ett mulig prinsipp er vist i eksempel under. 
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• Føringssoner i sekundærområder (romnivå) skal i minst mulig grad ha hyppige 

vedlikeholdskrevende utstyr. Sekundære horisontalføringer skal legges inn mot 
primærføringssonen, se illustrasjon. 

 

4.10 Generalitet, fleksibilitet og elastisitet 
Den medisinske virksomheten samt medisinteknisk utstyr er i rask endring og bygget må 
derfor formes slik at det blir tilpasningsdyktig i forhold til endringer gjennom byggets 
levetid. Et tilpasningsdyktig bygg defineres gjennom generalitet, fleksibilitet og elastisitet: 
 
• Generalitet: evnen for et bygg eller areal til å tilpasse seg ulike funksjoner uten 

endring av egenskap, dvs vesentlige inngrep i bygningens konstruksjon, areal, rom 
eller teknikk (sekundærinstallasjoner).  

• Fleksibilitet: (arealfleksibilitet) evnen for å endre egenskap, i et areal (etasje), dvs 
mulighet innenfor gitte rammer å endre bygningsmessige og tekniske endringer 
med lavest mulig kostnad, dvs uten at dette virker inn på byggets basisegenskaper 
for bygning og teknikk (primærinstallasjoner) 

• Elastisitet: evne til å tilpasse seg krav til utvidelser (påbygg/tilbygg) eller 
nedskalering. 

 
Bygningene må være tilrettelagt for hyppig endring av aktiviteter uten at det krever for 
omfattende ombygging. For å ivareta dette må det være klart definerte områder for 
generalitet og områder for fleksibilitet. Det poengteres at tilretteleggelse for dette i alle 
områder ikke er kostnadseffektivt, og det bør allerede i konseptfasen defineres i hvilken 
grad og hvor generalitet og fleksibilitet skal implementeres. 
 
 
For å ha mulighet for fleksibilitet er det vesentlig at tekniske hovedføringer, tekniske rom, 
sentrale rom som f.eks sentrale hovedkommunikasjonsrom (SHKR), hovedfordelinger, 
ventilasjonsrom etc har innebygget en utvidelsesmulighet og kapasitetsøkning – det vises 
her til kapittel «Tekniske systemer». Det vil si at tekniske areal bør i seg selv møte 
kravene til generalitet og fleksibiltet. 
 
Fleksible løsninger behøver ikke å være kostnadsdrivende dersom det etableres i en 
tidlig fase og arealmessig tilrettelegges. Her kan nevnes: 
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• Anlegg (plass til anlegg) som det er behov for senere dersom initialkostnadene er 
vesentlig lavere enn ved senere etablering. 

• Behovet for kapasitetsøkninger vurderes ut fra initialkostnader i forhold til 
etablering nå eller senere. 

• Viktige tekniske funksjoner, som skal ha mulighet for kapasitetsøkning, må ha 
tilstøtende rom med funksjonert som kan flyttes, f.eks. IKT-rom. (Fleksibilitet) 

 
Generelt er det forutsatt at fleksibilitet prioriteres høyt, men at de ulike løsningsalternativ 
vurderes opp mot investerings- og driftskostnad og hva som reelt kan oppnås. 

 

4.11 Tekniske systemer, metodologi. 
For at det skal kunne gjøres vurdering av lønnsomhet og livstidskost, samt kategorisering 
av bygninger sammen med installasjoner, er det nødvendig å definere nivåer for de 
tekniske anleggene. Med nivåer menes her tekniske anlegg sine egenskaper og 
funksjoner i sykehuset og i forhold til den delen av sykehuset installasjonen befinner seg. 
 
Dette skal være et grunnlag for å vurdere investeringen som kan legges i systemet da 
denne er knyttet til det spesifikke tekniske nivået sin levetid, se figur under. 
 
Det tekniske systemene skal deles i nivåer: 
 
Basisinstallasjoner – dette er tekniske sentraler, tekniske føringer i bygningenes 
hovedstrukturer som tekniske korridorer og store vertikale strukturer (sjakter). Dette 
systemet har lengst levetid uten endring (typisk 25-30 år). Vurderes i forhold til begrepet 
elastisitet. 
 
Primærinstallasjoner – tekniske undersentraler og tekniske hovedføringer i hovedsak i 
etasjene og i definerte og faste føringssoner. Dette nivået har mellomlang levetid uten 
endring (typisk 10-15 år). Vurderes/påvirkes mest i forhold til begrepet fleksibilitet. 
 
Sekundærinstallasjoner – tekniske installasjoner i hovedsak på romnivå, dvs 
installasjoner avgrenet fra hovedføringer i etasjen (korridor) eller direkte fra en 
undersentral. Dette nivået har kortest levetid og er oftest utsatt for endring. 
Vurderes/påvirkes mest i forhold til begrepet generalitet. 
 

I sykehus er den typiske endringshyppigheten på romnivå eller etasjenivå ca 5-10 år. 
Typisk er det i enkelte områder som behandlingsarealer opp til 10-15% av sykehusets 
areal i endring på et eller annet nivå. For sengeområder derimot er endringshyppigheten 
lav.  Følgelig er en bevisst behandling av levetid og investeringsnivå nødvendig for de 
tekniske systemene og dette inngår i LCC analyser. Kfr illustrasjon under. 
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Disse forholdene skal inngå og vurderes i alle faser av prosjektet ved endringer. 

 

4.12 Kategorisering av tekniske systemer 

Det tekniske anlegg/komponenter har forskjellige funksjoner avhengig av hvor i systemet 
de befinner seg «i forhold til pasienten».  Dette kan definere de innenfor en 
kategorisering av anleggsdelene som følger: 

A. Pasientrelaterte anleggsdeler eller systemer; pasientnære anlegg. Dette kan 
være rominstallasjoner tilhørende tekniske anlegg. Dvs ikke de medisinsk 
tekniske anleggene som inngår i MTU (Medisinsk Teknisk Utstyr).  Typisk i 
sekundærinstallasjonene og i arealer for generalitet.. 

B1.  Støttesystemer for A – slik som spesielle kjølesystemer, elektriske anlegg osv. 
Typisk installasjoner som støtter en MR i radiologisk avdeling. Typisk i både 
arealer for generalitet og fleksibilitet. 

B2 Støttesystemer for romfunksjoner – som spesielle og generelle 
luftbehandlingsanlegg, romnære sanitæranlegg og utstyr osv. Typisk i arealer og 
områder for generalitet og fleksibilitet. 

C Infrastruktursystemer – tilførselsanlegg, ledningsanlegg, tekniske sentraler i 
primæranlegg osv. i primærsystemene. Typiske systemer som kan berøres av 
fleksibilitet og til dels elastisitet. 

5-10 
Sekundærinst. 
"Generalitets-

område"

15-25 
Primærinstallasjon 

"Fleksibilitets-
område"

±50 
Basisinstallasjon
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D Infrastruktursystemer – sentrale forsyningsanlegg i basisanleggene. Typiske 
installasjoner som berøres av elastisitetsbegrepet. 

Disse kategoriene kan bidra til å definere investeringsnivå for forskjelligartet utstyr i 
forhold til endringshyppighet. Det kan også bidra til å definere anleggstype eller kvalitet. 
Et typisk eksempel er rørsystemer som ligger i sekundærsystemet, og som har krav til 
seg på å møte hyppig endringstakt og er romnære, dvs kategori B1 eller B2. Dette kan 
føre til en konklusjon på at det her skal legges fleksible, utskiftbare rørsystemer. Innenfor 
denne kategorien er det klart også investeringsforskjeller, som da skal måles opp mot 
risiko; sikkerhet og sannsynlig endringshyppighet. 

 

4.13 Standardisering og standardløsninger. Industrialisering 
Det legges vekt på standardisering av bygningsmessige og tekniske løsninger og 
produkter for å effektivisere byggeprosessen og slik at kostnader reduseres (investering 
og drift). 
 
Standardisering av løsninger skal gjelde for alle fagområder og spesielt for systemer og 
produkter som krever drift og vedlikehold. For å oppnå effektivisering av byggeprosessen 
må løsninger og produkter være lett byggbare og repeterbare. Dette kan medføre stor 
grad av prefabrikasjon. Spesialløsninger og spesialprodukter må unngås. Det er også 
viktig at det arkitektoniske uttrykket innpasses i slike løsninger. 
 
Haugesund sykehus skal bygges på en svært begrenset tomt, og med eksisterende 
sykehusfunksjoner i full drift. Dette omfatter ikke bare de indre sykehusrelaterte og 
medisinske virksomheter, men for dette anlegget i høyeste grad adkomstforhold, logistikk 
for varelevering og transport, pasienttransport, ambulansevirksomhet. 
 
Det skal følgelig av denne grunn gjøres analyser av byggeprosessen i forhold 
industrialisert produksjon. En del av grunnlaget for dette er standardiserte løsninger og 
løsninger som åpner for og egner seg for prefabrikasjon på flere nivå, dvs både 
bygningsdeler og sammensatt bygningselementer. Målsettingen er raskere byggeprosess 
og mindre anleggsvirksomhet på stedet. 
 

4.14 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) 
Det skal etableres en IKT-infrastruktur med god tilgjengelighet, kapasitet og kvalitet til å 
understøtte framtidens digitale sykehus. Det skal avklares hvilke føringer Helse Vest har 
for utviklingen av sykehuset. I arbeidsperioden for denne OTP er ikke disse 
påvirkningene endelig avklart fra Helse Vest.  
Det vises her til teknologiplanen fra Helse Vest.  Det vises spesielt til hvilke funksjoner en 
ser for seg i behandling og overvåking av pasienter både på sykehuset og eventuelt via 
linjer til utstyr som pasienten får med hjem. 
 
Ved valg av løsninger og teknologi for IKT er det viktig å fange opp fremtidig utvikling. 
Spesifikke design- og løsningsvalg må konkretiseres på senere tidspunkt for at systemer 
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og løsninger representerer state-of-the-art ved oppstart av driftsfasen for det nye 
sykehuset. 
 
Ved planlegging og innføring av ny teknologi er det viktig med godt samspill mellom 
prosjektet og eksisterende sykehus. Dette kan medføre at ny teknologi tas i bruk i 
eksisterende sykehus for så å flyttes over i nytt sykehus. Så fall må felles plan for IKT 
mellom eksisterende og nytt sykehus etableres. 

 

4.15 Risiko- og sårbarhetsanalyser 
Risoko- og sårbarhetsanalyser må ikke blandes eller erstattes/forveksles av lovpålagt 
usikkerhetsanalyser. ROS analyser skal avdekke risiko- og sårbarhetsforhold i prosjektet 
som omfatter HMS og pasientsikkerhet.   
 
Gjennomføring av ROS analyser viser seg noen ganger å påvirke de bygningsfysiske 
løsninger og prosjektets karakter og at prosjektet. Følgelig skal det gjøres en prioritering 
av hvilke faser og hvilke ROS analyser som bør gjøres i respektive faser for å fange opp 
slike problemstillinger. En slik prioriteringsrekkefølge for ROS analyser skal utarbeides 
tidlig i konseptfasen. Resultater fra slike vurderinger vil danne grunnlag for valg av 
løsninger, eventuell justering/endring av valgte løsninger. De endelige løsningene 
implementeres i beredskapsplaner for sykehuset og dets virksomhet. 
 
Det skal også gjøres risikoanalyser også for uteområder da dette er en sårbar del av 
sykehusets virksomhet. De kan her blant annet ses på ROS i forhold til: 
 

• Akuttmedisinsk sikkerhet knyttet til ambulansetransporter 
• Pasienttransport og sikkerhet ved ankomst og avreise i inngangsareal og inn-

utkjøring til hovedinngang 
• Varelevering og uttransport av avfall m.v 
• Bygging på trang tomt, inntil eksisterende bygningsmasse og i et tett bymiljø. 

 
 
For enkelte aktiviteter må det som utgangspunkt legges opp til «0-visjon» (ingen 
uønskede hendelser), noe som medfører ressurskrevende installasjoner og må avdekkes 
særskilt og i tidlig fase. 
 
Metode 
Sykehusets innarbeidede metodikk skal følges så langt dette er hensiktsmessig. Det skal 
imidlertid vurderes deltakelse og størrelse av gruppe i alle analyser.  
 
Metode ved gjennomføringen av ROS-analyser kan for eksempel være at involverte 
aktører drøfter sannsynlighet og konsekvens av uønskede hendelser og derved får fram 
risikobildet. I lys av dette drøftes tiltak, tekniske og organisatoriske, for å redusere risiko 
for uønskede hendelser og for å redusere konsekvenser. I noen analyser er det 
tilstrekkelig med en kompetent gruppe på det aktuelle fagområdet, (f.eks ingeniølr/arkitekt 
gruppen), men det skal alltid være deltakere relevante personell fra sykehuset. 
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Det er virksomhetens risiko som skal vurderes ut fra et reelt risikobilde hvor rutiner og 
tekniske systemer skal vurderes samlet. Tekniske systemer er støttesystem for 
virksomheten. Den medisinske virksomheten vil motvirke uønskede 
hendelser/konsekvenser for pasienten og har et helt andre virkemidler for forbedring enn 
for tekniske anlegg. Følgelig skal disse to områdene behandles forskjelligartet i en ROS 
analyse og med forskjellige deltakere. Det er imidlertid viktig at enkelte ROS analyser for 
tekniske systemer også har med medisinsk personell for å kunne fange opp at tekniske 
hendelser nesten alltid har en medisinsk/behandlingsrelatert konsekvens. 
 
 
Typiske tekniske anlegg og systemer som bør vurderes i ROS-analyser.  
Det understrekes at dette ikke er en begrensende eller utfyllende lister.(Det vise her til 
pålegg om å utarbeide en komplett ROS analyse liste og tidspunkt for analysen over): 
 
• Brannvarsling, slukkeanlegg, evakueringsanlegg 
• Kritiske IKT-systemer med tilhørende applikasjoner 
• IKT kommunikasjon/datautveksling mellom systemer 
• Strømforsyning, normalkraft, reservekraft, UPS og nødkraft 
• Transportsystemer 
• Spesialsystemer, RO-anlegg, medisinteknisk utstyr 
• Gass 
• Trykkluft 
• Ventilasjon 
• Energiforsyning, varme, kjøling 
• Generell svikt i forsyning 
• Vannforsyningsanlegg og avløpsanlegg. 
 
 

4.16 Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling. 
Bygningsmessige og tekniske løsninger må ivareta lave LCC-kostnader hvor både 
investering, drift, vedlikehold samt utskiftninger inngår. Alle vurderinger må gjøres 
uavhengig av hvilken driftsorganisasjon eller driftsform som vil bli benyttet for sykehuset.  
 
Det vil for Helse Vest etableres et samordnet program og system for FDVU. Alle systemer 
og løsninger som planlegges skal innarbeides i dette. 
 
All planlegging skal baseres på at informasjon om alle bygningsdeler og komponenter 
skal innarbeides i den komplette BIM modellen. Fra denne skal all informasjon hentes og 
kunne overføres til det aktuelle FDVU system.  
 
Alle tekniske fag, byggfag, arkitektfag og utstyrsrådgivere skal utarbeide 
informasjonselementer i BIM og etter den struktur som BIM modellen krever. Her skal den 
etablerte BIM håndboken følges. 
 
Alle valg av løsninger og systemer må vurderes opp mot: 
 
• Sykehusets organisering i dag og i fremtiden 
• Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling). 
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• Driftsavtaler, vedlikeholdsavtaler og beredskapsavtaler 
• Kompetanseutvikling av driftspersonell, systemansvarlige, vedlikeholdspersonell 
 
Det må etableres et system for fortløpende informasjonsinnhenting for design, drift, 
vedlikehold, levetid og utvikling. 
 
LCC-beregninger skal brukes i nødvendig grad for å synliggjøre FDVU-konsekvenser ved 
ulike valg. Det skal foreligge LCC-beregninger ved alle faser i prosjektet. 
 

4.17 Brann, rømning og evakuering 

Bygningen skal planlegges slik at pasienter, besøkende og ansatte hurtig kan evakueres.  

Ny bygningsmasse skal tilfredsstille TEK10, eksisterende bygningsmasse TEK97. 
Dersom eksisterende bygningsmasse omfattes av hovedombygning, skal hele 
bygningsmassen oppgraderes til TEK10. 

Brannteknisk konsept skal gi en komplett og sammenhengende fremstilling av alle krav 
angitt i Teknisk forskrift, eksempelvis brann- og risikoklasse, brannmotstand på bærende 
og branncellebegrensende konstruksjoner, materialbruk, rømningssikkerhet og tekniske 
installasjoner for slokking, røykventilasjon og alarmering.  

Ved tiltak i eksisterende bygningsmasse skal det legges til grunn den samlede 
brannbegrensningen og evakueringsplan for sykehuset.  
 

4.18 Spesialrom 
Spesialrom er romtyper som har fått sin analyse av areal i hovedfunksjonsprogrammet - 
HFP. 
I OTP tas fram særskilte målkrav som ikke behandles i HFP. 
 
De omtalte romfunksjoner som er tatt fram i denne OTP krever tverrfaglighet og at 
løsningene blir byggbare, kontrollerbare samt drifts-, vedlikeholds- og 
rengjøringsvennlige.  
 
Slike rom kan med fordel prefabrikkeres for å redusere kostnaden og heve kvaliteten. 
Rommene kan bli underlagt skjerpede krav ut over dagens forskrifter for å ivareta 
virksomheten. Det må tidlig avklares hvilke områder som skal inngå i validering. I det 
følgende er noen stikkord for ulike spesialrom. 
 
Disse rommene skal følgelig analyseres iht målsetting om standardisering og det skal 
gjøres en særskilt vurdering av muligheter for prefabrikasjon, kfr krav om industrialisert 
bygging. 
 
For kategoriene som er omtalt under er det tatt fram forhold på generell basis, som er 
målsettinger og som skal besvares i senere faser og løses senest i forprosjektet. 
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4.18.1 Isolater 

For innretning av isolater gjelder «Regional pla-Smittevernplan HJelse Vest RHF 2012-
2015» 

• Antall isolater forutsettes klarlagt i HFP.  
• Inneslutningsnivå som er aktuelle må avklares. 
• Eventuell alternativ bruk av isolat som smitte-/beskyttelsesisolat må vurderes 

spesielt nøye med hensyn til risiko 
• Plassering av isolatet med hensyn på smittefare for andre pasienter, se her også 

kapittel om Bygningenes utforming. 
• Plassering av isolatet i forhold til andre rom med over-/undertrykk 
• Plassering med adgang fra det fri 
• Slusefunksjon 
• Utforming av isolatenheter skal gjøres slik at vedlikehold; luftbehandlingsenheter, 

filterskifter (HEPA m.v), så langt mulig kunne foretas uten at teknisk 
vedlikeholdspersonale må gå inn i eller gjennom skjermet sone.  

 
Følgende forhold er viktig i planfasen: 
• Bygningsmessig tetthet 
• Styring og overvåkning for isolat i hvile eller i bruk 
• Sikker strømforsyning 
• Vedlikehold (skifte av HEPA-filter etc.) 
• Separate vifter for tilluft og avtrekk, reservevifter. 
 
 

4.18.2 Operasjonsstuer 

Fremtidens operasjonsstuer vil være enda mer teknologisk avanserte enn i dag. Det 
gjelder særlig avansert medisinskteknisk utstyr som enten kan betjenes lokalt eller 
fjernstyres fra annet sted enn der operasjonen foregår.  
 
Kostnadene for tekniske løsninger i OP.stuer er høye. Det har i mange år vært diskutert 
hvilke tiltak som er effektive eller nødvendige i hygienekjeden, spesielt ift 
ventilasjonsløsninger; LAF tak for <10cfu eller ikke? LAF løsninger øker kostander for 
stuen i millionklassen. 
Det skal følgelig utredes mulige alternativer for den tekniske organiseringen av stuene ift 
de beskyttende ventilasjonsløsningene som skal møte kravene til CFU klasse, hhv 
<10cfu og <100cfu. Dette skal vurderes ut fra nyere kunnskap om at beskyttende 
ventilasjon kun for instrumenter kan være tilstrekkelig og ikke omsluttende 
operasjonsbord ventilasjon (LAF-tak). Dette skal drøftes med fagpersoner i DFP og RFP 
arbeidsprosessene. 
 
Det skal gjøres en analyse av muligheten for at tekniske areal (luftbehandling) for 
operasjonsavdelingen kan ligge direkte i tilknytning til stuene. Dette gir mulighet for 
effektive tekniske føringer som ikke krever plass fra andre generelle installasjoner og gir 
gode forhold for vedlikehold og endringer. 
 
Design av operasjonsstuen må ta spesielt hensyn til: 
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• Avklaring CFU-klasse: 10Cfu eller 100Cfu 
• Ventilasjonsprinsipp for tilfredstillesle av CFU klasser. 
• Størrelse, utstyrsbehov og plassering ved bruk av LAF-tak/LAF-takalternativer eller 
alternativer for beskyttende ventilasjonsløsninger, kfr over. 
• Pålitelighet i strøm- og gassforsyning 
• Arbeidsmiljø, støy, trekk etc 
 
Den ideelle operasjonsenhet kjennetegnes ved: 
 
• Scenariestyring av tekniske anlegg for forskjellige typer inngrep 
• Størrelse tilpasset arealkravet for fremtidig medisinteknisk utstyr 
• IKT må kunne betjene informasjon og styring via datanettet (sanntidstyring) 
 

4.18.3 Radiologi 

Arealer for radiologi fremgår av HFP. Her skal nødvendige tekniske areal for 
støttefunksjoner til utstyret være med. Radiologisk avdeling er plassert i eksisterende 
bygninger (Vestfløy) og i scenario diskusjoner er denne ikke flyttet. I konseptfasen skal 
dette analyseres ift egnethet. 
 
Radiologisk utstyr kan ha størrelse som krever at det er planlagt plass for inntransport og 
utskifting. OTP påpeker at dette er del av programkravene. 
 
Radiologifunksjoner har i økende grad behov for plass til databehandling, herunder 
plassbehov for datautstyr i egne rom. Slik rom krever sikker strømforsyning og kjøling. 
 
Følgende spesielle hensyn bør normalt i varetas ved design av radiologiområder: 
• Økende arealbehov (og volum) med ny teknologi 
• Stor overføringskapasitet i datanettet (PACS) 
• Skjerming av stråling mot omkringliggende arealer, også i etasje over og under 
• Pålitelighet i strømforsyning til kritiske funksjoner, for eksempel kjøling for utstyr 
• Kjølebehov og vurdering av lokale IKT-rom 
 

4.18.4 Laboratorier 

Laboratorieareal  i scenarioanalyser anbefalt flyttet til nye bygg. Lokalisering av lab.areal 
må sees i sammenheng med virksomheten og tilgjengelighet via transportsystemer. 
Funksjoner som inngår i lab.areal skal defineres i DFP/RFP, men det er viktig at dette 
løftes fram så tidlig som mulig ift det som er påpekt i OTP. 
Følgende spesielle hensyn må tas ved design av laboratorier: 
 
• Definer laboratorieklasse (P2, P3) 
• Undertrykk evt overtrykk etableres med separate tillufts- og avtrekksvifter 
• Plassering med hensyn på smittefare for andre 
• Plassering i forhold til andre rom med spesielle trykkrav 
• Bygningsmessig tetthet 
• Scenariestyring for laboratorium i bruk 
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• Sikker strømforsyning 
• Slusefunksjon 
• Vedlikehold (skifte av HEPA-filter, etc) 
• Plassering av HEPA-filter 
• Ved isotoplaboratorium må retningslinjer for strålevern følges  
• Behandling og plassering av rom for patologisk spesialavfall (formalin, xylen m.v) 
 

4.18.5 Apotek 

Apotek er i dag etablert i eksisterende bygg, men er vurdert flyttet til annen lokasjon. 
Areal for apotek skal analyseres iht krav for produksjon til eget utsalg. Videre skal det 
avklares om det planlegges oppgradering av produksjon til høyere renhetsklasser. Ny 
lokasjon må tilpasses forskriftskrav i «Forskrift om tilvirkning av legemidler i apotek».  

 

4.19 Arealeffektivisering 
Arealbruk og arealeffektivisering uttrykkes via brutto/nettofaktoren. Denne er lagt inn som 
del av HFP analysene, og må ikke være lavere enn 2,0 som overordnet mål.  Imidlertid er 
de enkelte funksjonsområdene svært forskjelligartet i forhold til områdets b/n faktor, slik at 
disse kan være en del lavere enn overordnet b/n, avhengig av hvilke romtyper som inngår 
i området.  
 
Brutto/nettofaktor er alltid utledet fra historiske data, er altså et empirisk basert tall. 
Imidlertid vet vi at de økende teknologiske krav og følgelig krav til teknisk utstyr som 
støttefunksjoner øker og b/n kan ikke baseres på empiri i sin helhet. 
Vi vet også at målene om god generalitet og fleksibilitet, samt målene for standardisering 
av rom og utstyr også utfordrer arealstandardene. Målet om et sykehus som kan fungere i 
en fremtid som er endringspreget tilsier at b/n faktoren ikke vil gå ned. 
 
Arealeffektivisering skal i dette programmet analyseres ut fra fremtidige sannsynlig 
arealbehov, målt mot en realitetsorientering i forhold til økonomisk bærekraft. Det skal 
gjøres en risikoanalyse ift dette og det skal gjøres en kost/nytte analyse basert på mulig 
fremskrevet behov og endringskostnader basert på risikoanalysen. 
 

4.20 Byggpåvirkende utstyr 
Utstyr som defineres som bygningspåvirkende og/eller installasjonspåvirkende, har 
egenskaper som innebærer at man i prosjekteringen må ta særlig hensyn til disse 
egenskapene for å få et tilfredsstillende samspill mellom det aktuelle utstyret og 
bygningen/rommet hvor det skal plasseres. Hovedprogram utstyr – HPU skal avklare hva 
som er i denne kategorien og det skal samordnes med HPU. 
 

4.21 Energibruk 

Energibruk er behandlet foran i kapittel 3 på overordnet nivå. For nybyggene gjelder mål 
og krav som er lagt i Prosjektrapport II, kfr referanse 4 i kap 2.2. 
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Imidlertid er energibruk på Haugesund sykehus vesentlig mer omfattende enn det som 
defineres av nye bygg alene, og det er følgelig nødvendig å skille ut bygninger i forhold 
byggets lokale energibruk. Dette skal inngå i planleggingen av 
energioppfølging/forbruksmålinger. 

Det overordnete mål for energibruk og omgivelsenes forventning til Haugesund sykehus 
sitt bidrag til lavere energibruk og bedre miljøfotavtrykk, tilsier at sykehuset må ta inn i 
dette samlede bildet den eksisterende bygningsmassen som skal anvendes videre i det 
nye sykehuset. Dagens krav (Prosjektrapport II) er at nye bygg skal tilfredsstille 
energiklasse A og passivhusstandard og ombyggingsarealer (hovedombygging) skal 
minst tilfredsstille energiklasse B.  

Eksisterende bygg / hovedombyggingsareal skal vurderes sæsrkilt og de beslutninger 
som tas og som avviker fra de førende retningslinjer skal begrunnes og dokumenteres. 
Dette skal i så fall dokumenteres i sammenheng med OTP oppfølging. 

4.22 Ferdigstillelse og idriftsettelse 
Dette er et omfattende og svært viktig punkt i prosessen mot trygg pasientbehandling. For 
hele prosjektet gjelder at det skal etableres ferdigstillelsesprosedyrer for alle 
anleggstyper. 
For de deler av prosjektet som har viktige pasientnære funksjoner vil for mange systemer 
finnes lovbaserte grav som skal tilfredsstilles før i bruktakelse. Imidlertid skal særskilte 
prosedyrer etableres for samvirkning mellom øvrig utstyr som har avhengigheter for en 
komplett og riktig funksjon av systemet. 
Prosedyrer skal forberedes og etableres i rett fase, men skal tilrettelegges for allerede i 
forprosjektfasen. En rettesnor kan være anvisninger fra Statsbygg, men det understrekes 
at dette må ytterligere underbygges for sykehus med alle relevante installasjoner: 

 
Ref: Statsbygg: https://www.google.no/?gws_rd=ssl#q=ferdigstillelse+og+testprosedyrer 
 
Prosedyrer skal etableres iht de enkelte leverandører. Alle fagområder angitt på tekniske 
fag er gjenstand for ferdigstillelse- og testprosedyrer på forskjellige nivå. 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.no/?gws_rd=ssl#q=ferdigstillelse+og+testprosedyrer
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5 Logistikk, vareflyt, transport 
Logistikk og trafikk relatert pasient, ambulanse, personale er behandlet I tidligere kapitler, 
kfr kap. 4.4. 

 

5.1 Overordnede prinsipper for logistikk og vareflyt 
Funksjonsprogrammeringen vil gi krav til hvilke logistikkfunksjoner som skal etableres for 
sykehuset.  
 
I det dokumentet vil det bli beskrevet funksjonskrav for: 
 
• Vareflyt og transportsystemer 
• Innkjøpssystem og lagerstyring 
• Renhold 
• Sengehåndtering 
• Mat og kjøkken 
• Avfall 
• Interntransport 
• Post 
• Tøyhåndtering 
• Sikkerhetsstjeneste 
• Transport av pasienter 
• Sterilt gods (I utgangspunktet ikke tenkt flyttet, men skal vurderes ift helhetlig 

logistikk) 
• Medisiner 
 
Ut fra det som nå foreligger i tverrgående program, er det i denne versjonen av OTP kun 
omtalt tekniske systemer som er aktuelle for løsning av transport- og forsyningsoppgaver. 

5.2 Transport av varer og gods 

Det er i dag etablert en økonomi inngang for varer og tjenester. Denne ligger i dagens 
sydfløy som del av eksisterende bygningsmasse. 

Det skal gjøres an analyse av arealbehov og bevegelser for transport i forhold til å unngå 
risiko for forstyrrelser og kryssing av trafikk med ambulansekjøretøy. Plassering av 
varemottak skal vurderes ift dette og optimal plassering innenfor økonomisk rammer. 

Se for øvrig kapittel 4.4-4.8 

5.3 Avfallstransport 

Avfallstransport foregår i dag fra eksisterende containerutkjøring mot øst. Det skal gjøres 
en analyse av plassering i forhold til mulige endringer i reguleringslan for veisystemer 
rundt sykehuset. Areal som gir mulighet for sikre og effektive bevegelser for 
avfallstransporter skal i varetas. 
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5.4 Transport sterilt gods 
Det er i dag etablert egen sterilsentral på sykehuset. Logistikkløsninger i forhold til 
sterilsentral skal utredes i samarbeid med fagpersonell for at innspill til plassering og 
utforminger og transportløsninger for sterilt gods kan gjøres effektivt og trygt.  

5.5 Transport medisiner 
Det er etablert eget produksjonsapotek i bygget for produksjon av medisiner som tillates 
produsert for utsalg.  Intern transport og evt. lokal lagring av medisiner på avdeling må 
imidlertid utredes mht. produksjon, logistikk og sikkerhet. Dette gjøres i konseptfasen. 
Risikovurdering må gjennomføres. 

5.6 Transportsystemer 
Transportsystemer for automatisert smågods og større gods skal analyseres i 
konseptfasen. Det gis her begrensninger i analysen da eksisterende bygningsmasse sin 
bruk er uavklart. Nye transportløsninger vil i stor grad avhenge av muligheten for helhetlig 
løsning der eksisterende bygg er en integrert del. 
 
Eksisterende sykehus har installert et rørpostsystem for smågods. Dette er i liten grad i 
bruk. Dette antas å ha årsak i at interne avstander er relativt korte slik at bruken av 
systemet aldri er innarbeidet. 
 
Valg av transportsystemer må vurderes samlet for å optimalisere investerings- og 
driftskostnader. Ulike transportsystemer må samkjøres, og det er nødvendig å etablere 
en overordnet plan hvor ulike transportsystemer belyses, som for eksempel: 
 
• AGV (Automatic Guided Vehicle) 
• Rørpost 
• Sjakter og sug 
 

5.6.1 AGV 

Vareforsyninger, mat, medisiner, tøy og avfall kan transporteres av et AGV-system 
(Automatisk Gående Vogner). For å redusere driftskostnader skal gjøres en vurdering av 
intern transport med AGV Det skal gjøres en overordnet vurdering av behov og 
muligheter for AGV i skisse- og konseptrapport.. Det er ikke mulig å tilpasse dette til 
eksisterende kulvertsystemer men det skal som et minimum forberedes for installasjon av 
AGV i det nye sykehuset der dette er mulig.  
 
En eventuell beslutning om AGV påvirker arealdisponeringen i sykehuset. Dette går blant 
annet på oppstillingsplasser for vogner ved heiser og i sengeområder slik at traller kan 
hentes og leveres av personalet, separate nisjer for rent og urent, fordi rent og urent kan 
ikke håndteres sammen eller i samme transportmiddel. Det benyttes egne vogner for 
transport av sterilt gods. Det må undersøkes om det stilles spesielle krav til gulvbelegg 
ved bruk av AGV. 
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5.6.2 Rørpost 

For transport av prøver, medisin, dokumenter etc skal det vurderes å utvide dagens 
rørpostsystem for å forenkle intern transport. Rørpostanlegget skal primært anvendes til 
transport av prøvemateriale til laboratoriene samt blodprodukter fra blodbank til 
klinikkene. Systemet skal også kunne benyttes til transport av medisiner for enkelte deler 
av sykehuset. Ved beslutning om omfang og utbredelse av rørpostanlegget skal klinisk 
drift avveies mot teknisk drift, vedlikehold og renhold av rørpostanlegget. 

5.6.3 Sjakter og sug 

Transportsystem for tekstiler og avfall kan løses på ulike måter hvor sjakter og/eller sug 
kan benyttes. Dette vurderes nærmere i forhold til andre transportsystemer for bygget. 
Fleksible løsninger som kan tilpasses endret behov, må prioriteres. 

5.6.4 Heiser 

Behovet for antall og typer heiser kartlegges gjennom heisanalyse. Person-, senge- og 
varetransporter skal vurderes. Til tekniske areal skal etableres tilgang fra heis for å lette 
inntransport av deler i driftsperioden. Det må vurderes om noen av heisene skal 
dedikeres til ren sone. Det vil i første rekke gjelde heis fra sterilsentral til operasjon. Intern 
plassering i forhold til smittekilder etc må da vurderes nøye. 
 
Det må også vurderes om det er hensiktsmessig å skille mellom heis for pasienter og 
ansatte og egen heiser for sengetransport 
 
Antall og type heiser skal tilpasses den overordnede logistikken for hele sykehuset tas 
inn. Det skal også vurderes behov for heiser som kan benyttes ved brann. 
 
 
 

6 Teknisk forsyning  

6.1 Tilknytning til offentlige anlegg.  
Haugesund sykehus ligger inneklemt i bymiljøet og en utbygging gir særskilte utfordringer 
ift teknisk forsyning og i varetakelse av dette også i byggeperioden for naboer. 
 
Det foreligger særskilte bindinger i forhold til utbygging som skal kartlegges og inngå i 
konseptanalyse og senere faser av prosjektet. 
 
Det vises til forhold påpekt i kap 4.4 ad reguleringsforhold og kap 4.5. ad trafikk og 
veiadkomster med videre. 
 
For teknisk forsyning skal blant annet følgende overordnete forhold tas hensyn til: 
 
• Teknisk infrastruktur I grunnen kan ikke frakoples og ved endringer av trasèer må 

ny infrastruktur etableres før eksisterende trasè frakoples. 
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• Nærvarmesystem for tilliggende bygningsmasse skal vurderes ift overordnete 
miljøkrav som satt i ref. 4 i kap 2.2. Særskilt påpekes Revmatismesykehuset og 
Høgskulen for Stord og Haugesund. 

• Hovedvann tilknytninger skal analyseres ift branndekning og risikosituasjon for bl,a 
trykkforhold ved utløsning og stabilitet for naboer 

• IKT tilknytninger skal analyseres i forhold til overføringskapasiteter som 
tilfredsstiller økende datamengder og hastighet og kommunikasjon.  

• Nettstasjon/høyspenningskabler, kapasitet. 
 

6.2 Teknisk forsyning, interne basisanlegg 

6.2.1 Generelt 

Tekniske forsyningsanlegg omfatter i prinsippet basisanlegg og primæranlegg innenfor 
kategoriene C og D, kfr kap. 5.11. – dvs anlegg innenfor byggeområdet. Imidlertid henger 
dette sammen med hvor og hvordan de eksterne forsyningsanlegg, dvs 
infrastrukturanlegg på og utenfor tomt, er plassert og bindinger disse har ift omgivelser 
som kommune og naboer. Denne OTP formulerer generelle mål, effektmålene, disse 
delene av anleggene.  
 

6.2.2 Energisentral 

Haugesund sykehus har en eksisterende termisk energisentral som er basert på et 
sjøvannsbasert varmepumpeanlegg og spisslastdekning med gassfyrte kjeler for varme, 
varmtvann og noe damp produksjon. Det termiske energianlegget er for noen deler ikke 
effektivt ift de utvidelsene som dette prosjektet krever. Det termiske energianlegget har i 
dag et stort forbedringspotensial, da utnyttelsen av de sjøvannsbaserte varmepumpene 
er langt fra optimal. Driftssikkerheten er ikke god nok for fremtidig drift. Videre er det et 
generelt oppgraderingsbehov. 

Det må i skisseprosjektet på overordnet nivå, og videreføres i forprosjekt i økt detaljgrad, 
gjøres en analyse av dagens energisentral i forhold til: 

• Effekt og energibehov for de ulike byggetrinn der det tas hensyn til de endelige 
mulige alternative scenarier for utvidelse og til gjenstående bygningsmasse. 

• Tilstand og oppgraderingsbehov 

• Analyse av energibærere ift miljøkrav og fornybar energidekning. Det refereres her til 
referanse 4 i kap 2.2 –Prosjektrapport II 

• Detaljerte studier i forhold kontinuitet av drift i energisentral og endringer/ombygging 
av energisentral med tanke på sykehus i drift 

• Eventuell utvidelse av levering av energi til nye aktører. Dagens termiske 
energisentral forsyner også Høgskulen med varme med en salgsavtale som forplikter 
leveransen. Denne avtalen skal videreføres. Det skal også kartlegges behovet for 
utvidelser tilpasset det ambisjonsnivå sykehuset har for leveranse til andre aktører.  
Dette vil være samfunnsmessig og miljømessig riktig. 
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6.3 Strømforsyning 
Høyspent strømforsyning er i dag etablert med to nettstasjoner, tilkoblet samme ring. 
Hver nettstasjon har adskilte transformatorer for 230 og 400V. I forbindelse med nybygget 
vil det bli aktuelt å etablere en eller flere nye nettstasjoner. Hvis mulig vil en søke å få 
etablert de nye nettstasjonen på en annen ring enn eksisterende nettstasjoner, samt en 
forbindelse mellom disse for bruk om den ene ringforbindelsen skulle falle ut. Løsningen 
tas opp og vurderes sammen med nettleverandør i neste fase. Til grunn for nybygget 
legges at det nyttes 400V TN-S som generelt spenningssystem, og at det kun skal brukes 
230V IT til lokale medisinske anlegg i forbindelse med Gruppe 2-rom.  
 
I tillegg til høyspent strømforsyning etableres det reservekraftanlegg. Sykehuset har i dag 
adskilte aggregater for 230V ITT og 400V TN-S med god kapasitet til å dekke alt forbruk i 
eksisterende sykehus. Aggregatene har ikke kapasitet til å forsyne nybygget. Det 
forutsettes at det etableres nye reservekraftaggregater i nybygget. Det må utarbeides 
alternativ-vurderinger for reservekraftforsyning. I tillegg etableres det også sentralisert 
nødstrømsforsyningsanlegg(UPS). 

6.4 Forbruksregistrering 
Det skal etableres forbruksregistrering med separate målinger for: 
 
• Elektrisk energi, energi og effektregistrering. 
• Termisk energi, varme og kjøling 
• Uttak av energi fra energikilde til varmepumpe (sjøvann) 
• Gassforbruk 
• Trykkluftforbruk 
• Tappevannforbruk 
• Varmtvannsforbruk 
 
Det skal etableres energiregistrering for alle nye bygg/fløyer både elektrisk og termisk 
energi. Energiregistreringen for elektrisk og termisk energi skal ha sammenfallende 
soner. 

6.5 Data- og teleforsyning 
Sykehuset har i dag, iflg Helse Vest-IKT en tilfredsstillende forsyning til AMK-sentral og 
vanlig telefon-/datatrafikk. Eksisterende grensesnittsrom opprettholdes uforandret. Helse 
Fonna har egne datarom som leies ut til IKT-leverandøren; Helse vest IKT. Dette 
prinsippet skal videreføres i nybygget. I forbindelse med flyttingen av AMK-sentralen skal 
en iflg Helse Vest-IKT forsyne denne via to eksisterende bygningsfordelere/HKR 
(hovedkommunikasjons-)rom med separat fiberkabling frem til nytt HKR-rom i nybygget. 
 
I tillegg til HKR-rom etableres det kommunikasjonsrom(KR) i hver eller annenhver etasje. 
Antall og plassering vil bli tilpasset nybyggets utforming. 
 
I den grad det er aktuelt, vil en for nybygget følge Helse Vest sin Teknologiplan og de 
føringer de gir med hensyn til grensesnitt, kabeltyper etc. 
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Det skal etableres et data- og telenett som i hovedsak består av følgende struktur: 
 
• Ett knutepunkt/grensesnitt mot eksterne nett. (Eksisterende forutsettes beholdt 
uforandret) 
• Stamnett (horisontalt nett mellom bygningene) 
• Stigenett (vertikalt nett mellom etasjene) 
• Spredenett (horisontalt nett i de enkelte etasjer). 
 
 
 

7 Geotekniske forhold 
Geotekniske undersøkelser viser at tomten består fjell. Det er ingen særskilte 
programmerte krav ift geoteknikk. 
 
I forprosjektfasen gjennomføres geoteknisk utredning i forhold til standard prosedyrer. 
 
 

8 Bygning 
Sykehuset skal utformes med hensyntaken til generalitet, fleksibilitet og elastisitet for 
tilpasning til fremtidig utvikling og behov. Endringer og tilpasning til ny teknikk skal kunne 
implementeres i ferdig bygg.  
 
Bygningene skal vurderes i forhold funksjon. Dette vil si at det skal vurderes 
bygningskategorier og konstruksjonsløsninger som åpner for differensierte løsninger som 
er tilpasset bygningens primærfunksjon. For eksempel skal en ren sengefløy kunne ha et 
enklere og billigere konstruksjon enn en behandlingsfløy som har større dekkelastbehov. 
 
Bygningsmessig løsning og tekniske systemvalg må gis en integrert vurdering. Det vil 
være samspill mellom etasjehøyder, sjaktplasseringer, tekniske rom, tekniske 
mellometasjer, teknisk kulvert, føringsveier og teknisk utstyr (sentralt/desentralisert). Det 
vises her til kapittel 4.9 – Byggenes utforming.  
 
Bygningsmessige og arkitektoniske løsninger er førende for byggbarhet samt muligheten 
for standardisering for industrialiserte byggemåter. Dette gir igjen gode drifts- og vedlike-
holdsmuligheter for rasjonell drift. Det skal gjøres en god analyse av industrialisering av 
bygg og byggeprosess. Dette betyr at det skal utredes prefabrikasjonsløsninger i utstrakt 
grad, både for konstruksjonssystemer og bygningsdeler. Videre skal byggeprosessen, 
anleggstomt og transportforhold analyseres i forhold til bærekraftprinsipper og miljø. 
 
Det er for dette prosjektet lagt til grunn særskilte føringer i referanse 4 i kapittel 1.2 
Prosjektrapport II – «Grønt sykehus». Dette betyr at målkrav fra denne angjeldende 
bygningsfysiske forhold skal søkes oppnådd. For ny bygningsmasse i prosjektet gjelder 
dette slik som angitt. For eldre del av bygningsmassen skal dette vurderes innenfor 
mulige økonomisk rammer. Avvik skal i henhold til denne OTP begrunnes og forklares 
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8.1 Materialvalg og konstruksjonsløsninger 
 
Det vises her til Prosjektrapport II, Delrapport 2 Bygg og miljø, kap 9 Materialbruk. Avvik 
fra denne skal begrunnes, se tidligere kapitler. 
 
Byggematerialer skal velges slik at innemiljøet blir godt. Vurdering av materialer må i 
tillegg ta hensyn til investering, drift, vedlikehold og utskiftingskostnader. Bygget skal 
være rasjonelt og enkelt utformet uten spesielle fordyrende elementer. 
 
Det skal prosjekteres nøkterne, tekniske og økonomiske løsninger, både i detalj og 
helhet. Investeringskostnader og kostnader ved drift, vedlikehold og utskiftning inngår i 
vurderingene (LCA/LCP-vurdering). Konstruksjoner og materialvalg skal baseres på 
anerkjente og velprøvde løsninger og utførelser. Likeledes skal det fokuseres på 
byggbarhet, robusthet, klimabestandighet, toleranseavvik og potensial for utførelsesfeil.  
 
Valg av materialer skal prioriteres iht følgende (Prosjektrapport II): 
• Resirkulerte materialer (Gjenbruk av gjenvinningsprodukter) 
• Fornybare ressurser 
• Ikke fornybare ressurser, rikelig råvareressurser 
• Ikke fornybare ressurser, knappe råvareressurser. 
 
Videre skal det etterspørres materialer som: 
• Er resirkulert og har størst potensial for ombruk og materialgjenvinning 
• Er uten, eller med lavt innhold av helse- og miljøskadelige stoffer 
• Lavemitterende 
• Har begrenset antall materialtyper og materialtyper med få komponenter 
• Har hensiktsmessig levetid i forhold til funksjon 
• Er uten tropisk trevirke. 
 
Disse betingelsene skal vurderes i prosjektet, men også forholde seg til den mulige 
finansielle ramme. Ved valg der det vil være muligheter for redusert medisinsk kvalitet 
og/eller funksjonalitet skal de medisinske kravene går foran. Alle avvik skal begrunnes, 
kfr tidligere kapittel 
 
For utvendige fasader vurderes kvaliteter i forhold til: 
• Lang tids vedlikeholdsfrekvens 
• Renholdsmuligheter og tilgang for renhold 
• Værtetting ved sterk vind (kfr. for eksempel tetting mot oppadgående 
vanninntrenging) 
• Flertrinns tetting 
 

8.2 Tekniske føringsveier 
Det vise her til generelle målkrav i kapittel 4.9-4-14 
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Det må legges vekt på strukturerte og ordnede, tekniske føringsveier med god tilkomst til 
kabler, kanaler og rør så langt som mulig for å sikre effektiv drift og vedlikehold, herunder 
effektiv feilsøking. Reservekapasitet i tekkniske anlegg skal vurderes ift system og 
økonomi. Det bær for eksempel vurderes: 
• Tekniske hovedrom for elektro (hovedfordelinger, SHKR) med innebygd 

reservekapasitet på 20 - 30 %,  
• Hovedrom VVS med reservekapasitet på 10–15 %.  
• Hovedføringsveier skal med reservekapasitet på 30 % ved ferdigstillelse.  
• Andre installasjoner for eksempel aggregater, kanaler, rør, tavler etc med 20% 

reservekapasitet. 
 
Det legges vekt på en gjennomarbeidet løsning for kulvertarealer i forhold til tekniske 
føringer. Disse bør bearbeides kontinuerlig etterhvert som prosjektet endrer seg over tid. 
Kulvertsystemet må tilpasses i høyde og bredde de behov som teknisk infrastruktur 
krever, i tillegg til behov for intern transport og oppstilling av utstyr. Behov for adskilt 
transport- og teknisk kulvert må vurderes. 
 

8.3 Tekniske rom – arealforhold 
Alle tekniske rom og teknisk sentral skal tilfredsstille krav til fleksibilitet. Arealforholdene 
skal ivareta effektiv drift og vedlikehold av tekniske anlegg uten sjenanse for øvrig drift. 
Tekniske rom må sikres tilkomst for teknisk personell via innvendige trapper uten å 
passere gjennom pasientområder.  
 
Følgende forhold vedrørende tekniske areal for ventilasjon skal utredes i konseptfasen:  
 
• For å møte mål om fleksibilitet og krav om lavest mulig risiko og konsekvens ved 

smitteutbrudd skal teknisk rom støtte muligheten for mindre autonome areal som kan 
isoleres driftsteknisk fra andre areal, slik at det ved utbrudd av f,eks. smitte som 
krever nedstengning og validering ikke skal medvirke til stengning av andre ikke 
kontaminerte areal i bygningene. 

• Ut fra dette skal organisering av tekniske areal vurderes lagt som «tekniske tårn» der 
hver etasjene har et eget tekniske rom men der alle tekniske areal legges vertikalt 
som et tårn. Denne konstruksjonen skal vurderes i en enklere og billigere utførelse og 
separat fra øvrige konstruksjon for å ivareta lud og vibrasjonsrisiko. Videre skal 
plasseringen gjøres i forhold til optimal brannteknisk inndeling og beskyttelse. 

• Ved en løsning med tekniske tårn/vertikalt plasserte tekniske rom skal dette arealet 
fungere som en egen bygningsenhet og legges utenfor funksjonsarealene i størst 
mulig grad slik at disse unngår vertikale sjakter som binder fleksibilitet ute i 
funksjonsarealet. 

• Alle tekniske areal må i planløsninger ha enkel tilgang for teknisk personell uten at 
disse skal ut i somatiske funksjonsarealer. 

 
Det stilles strenge krav til sikkerhet for rom for hovedfordelinger og sentralt 
hovedkommunikasjonsrom (SHKR). Dette gjelder både sikkerhet mot uønsket adgang, 
men også sikkerhet mot brann, brannsmitte og brannslokking. 
 
Arealbehov er vanskelig å anslå i dag og må vurderes i den videre planlegging basert på 
de prinsippene som er angitt i denne OTP. 
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8.4 Lyd og vibrasjoner 
Byggeforskriftene og NS 8175 angir relevante krav og anbefalinger vedrørende 
lydforhold. Standardens klasse C skal tilfredsstilles. 
 
Noen funksjoner kan få driftsforstyrrelser på grunn av vibrasjoner: 
 
• Elektronmikroskopi 
• Veiing 
• Produksjon av vevsnitt (også ultrasnitting) 
• Fintfølende instrumenter (laser) 
 
Konstruksjoner hvor slikt utstyr skal plasseres, må utformes tilstrekkelig stive/tunge, evt. 
må etableres mulighet for vibrasjonsisolering. 
 
 
 

9 VVS-installasjoner 
VVS-installasjoner omfatter støttefunksjoner i virksomheten. Enkelte systemer som gass, 
trykkluft, ventilasjon og kjøling er avgjørende for å opprettholde den medisinske virksom-
heten.  
 

9.1 Vann 
Hovedtilknytninger 
Det skal gjøres en analyse i forhold til tosidig vanntilførsel til bygget. Dette skal ses i 
sammenheng med eksisterende inntak og tilstand og kapasitet på dette. Vanntilførselen 
skal planlegges med tiltak og løsninger som forhindrer forurensning av forbruksvann.  
 
Tappevann 
Temperaturen på varmt forbruksvann skal holdes høy nok til å eliminere legionellarisiko. 
For ny vannforsyning skal legionellaproblematikken vurderes. 
 
For varmtvannsproduksjon skal forvarming vurderes fra varmepumper, 
trykklufskompressorer og lignende. 
 
Rentvann, lab. 
Det skal gjøres en analyse av behov for spesielle typer av vannsystemer, for eksempel 
rent vann anlegg. 
 

9.2 Avløp 
For nybygget skal det etableres separat uttrekk til kommunalt nett. Det skal vurderes om 
det er mulig å benytte også eksisterende spillvannstilkobling for på den måten få til en 
ekstra sikkerhet ved eventuelt stopp. 
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Det skal vurderes i hvilken grad spillvannet skal behandles for utslipp til kommunalt nett. 
Det gjelder blant annet filtrering og behandling av eventuelt smittet avløpsvann. 
Særlig vekt skal legges fra områder som isolat og laboratorier der vannet eventuelt må 
samles opp i tanker. 
 
Avløpsnett skal analyuseres for å sikre god kvaslitet ift: 
• Type avløpsrør,  
• Innbygging og tilgang  
• Hensyn til støy,  
• Brann,  
• Spillvannstemperatur,  
• Stoffer i spillvannet, også smittsomt biologisk materiale og evt. separering av 

avløpsnett 
• Rensetiltak iht Haugesund kommune 
 
Kommunen har ikke etablert separat nett for overvann. Kommunens krav er at overvann 
skal behandles lokalt i fordrøyningsbasseng. Det må prioriteres bruk av åpen avrenning 
mot bekker og nærliggende, naturlige vannreservoar.  
Det skal avklares med Haugesund kommune hvilke krav de har i dag og eventuelt 
endringer fram i tid i forhold til avløpsbehandling. 
For helikopterområde og områder med risiko for oljeutslipp må oljeutskillere vurderes. 

9.3 Varme 
Varmeanlegget dekker romoppvarming, prosessoppvarming samt oppvarming av 
ventilasjonsluft.  
 
Nybyggene skal utføres med passivhus standard og det skal følgelig gjøres en grundig 
analyse av anleggstyper for romoppvarming 
 
Anlegget etableres som lavtemperaturanlegg slik at lavtemperatur energikilder kan 
benyttes. Det skal etableres system med maksimal utnyttelse av temperaturfall, f.eks 
mengderegulerte systemer. Særskilt analyse skal gjøres med hensyn til balansert og rett 
varmeavgivelse til alle rom. Anleggene skal forsynes med energimålere for kontroll av 
energibruk.  
 
Det må vurderes å etablere undersentraler/indirekte system i hvert bygg for å ivareta 
driftssikkerhet og bedre muligheter for energimåling.  
 
Dersom heteflater/radiatorer benyttes skal disse tilfredsstille alle hygienekrav. 
Elementene skal vurderes i samråd med hygieneansvarlig på sykehuset,  
 
Samtlige rom utenom underordnede rom skal ha individuell temperaturregulering koplet 
mot SD anlegg for behovsstyring av soner. 
 
Det skal etableres god vannbehandling for nærvarmeanlegget som benyttes som 
påfylling til sekundæranleggene. 
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Ved etablering av ny alternativt oppgradering av eksisterende energisentral må det 
vurderes om det er behov for varmesystemer med forskjellige temperaturer for å ivareta 
forskjellig behov i nybygg alternativt eksisterende bygg. 

9.3.1 Klimarom 

Klimarom defineres som rom hvor det skal opprettholdes konstant temperatur (for eksem-
pel 24–38 °C) og i de fleste tilfeller konstant fuktighet. Rommene utstyres med 
separatanlegg og krever høy stabilitet og nøyaktighet mht. temperatur og fuktighet. 
 
Det skal vurderes særskilt behov for spesielle rom for annet temperaturnivå og styring i 
fødeavdeling og evt. brannskadeavdeling og HFP skal gjennomgås og vurderes ift 
særskilte behov for klimaregulering. 
 

9.4 Trykkluft og medisinsk gassforsyning 
De medisinske gassanleggene skal bygge på NS-EN ISO 7396-1:2007 (Norsk Standard) 
og SIS HB 370, 3. utgave  
 
Det skal foretas ROS analyser gass- og trykkluftanlegg. 
 
Det skal vurderes å bygge videre på/oppgradere gassanlegg for eksisterende sykehus. 
I dette tilfelle må det vurderes om eksisterende plassering av gassentralene er riktig 
plassert i.h.t eksplosjonsrisiko. Rommene med tømningssentraler og flaskepakker må 
oppgraderes for å oppfylle dagens krav til gassrom i.h.t standard. Eksisterende anlegg 
skal vurderes ift tilfredsstillelse av disse kravene. 
 
Det skal for oksygen, medisinsk trykkluft og eventuell lystgass legges opp til minimum to 
forskjellige systemer for nybygg. Ett hovedsystem og et nødgassystem. I tillegg må det 
vurderes om det skal settes av stusser utvendig for påkobling av mobilt gass system. 
Nødgassystemet skal vurderes utført som et sentralt system alternativt desentralisert 
med flaskepakker. Det bør utredes særskilt med tanke på utskifting av flaskepakker, som 
ofte kan være kostbart da det trengs personell for å løse disse oppgavene. 
Det må også vurderes hvilke øvrige gasser som det finnes behov for. Eksempel på 
gasser kan være argon, CO2, nitrogen og matgass (N2 + CO2)   
 
Det skal også vurderes behov for brannklassifisering av rom med gass. 
 
Gass- og trykkluftanleggene skal som minimum bygge på EN ISO 7396 del 1 og del 2.  

9.4.1 Lystgassanlegg, N2O 

Lystgass er en av de alvorlige bidragsytere til klimagassutslipp og utgjør ca 6% av totalt 
utslipp og er langt mer skadelig enn CO2. En liten del av dette kommer fra sykehusets 
bruk, dette skal allikevel fokuseres på i prosjektet.  
For å oppnå reduksjon av utslipp av lystgass må det prosjekteres løsninger som ivaretar 
tette distribusjonssystemer, gjenbruk og destruksjon av gass. I den videre planleggingen 
skal bruken av lystgass kartlegges og det skal vurdere i den fysiske planleggingen å 
avsettes arealer for destruksjon og gjenvinning av gass. 
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9.4.2 Trykkluft 

Det skal gjøres en behovs- og kapasitetsanalyse av  
• Medisinsk trykkluft 
• Teknisk trykkluft 

 
Det må utredes om trykkluften til de nye bygningsdelene skal tilkobles eksisterende 
trykkluftsystem eller om det skal installeres nye trykkluftkompressorer. Trykkluftsystemet 
skal ha en tredobbel sikkerhet. Det skal minimum installeres to forskjellige 
trykkluftsystemer. Et med høyt trykk for bruk til bland annet teknisk luft og et system med 
lavere trykk for medisinsk luft/pusteluft. 
 
Dersom eksisterende sentral opprettholdes skal denne evalueres ift teknisk tilstand og 
kapasitet og eventuelt oppgraderes. Det skal vurderes om for lokal tilpasset produksjon er 
økonomisk riktig ift fordelingsnett til og i nye areal. Det skal gjøres en vurdering av 
varmegjenvinningsanlegg for kompressorer. 
 
Det skal gjøres en optimaliseringsanalyse i forhold til bruk av teknisk trykkluft i nye areal 
og eventuelt unngå eget nett for dette. I dette inngår analyse av trykk klasser og behov 
for hhv 4-8 eller10 kg anlegg. 

9.4.3 Vakuumanlegg 

Eksisterende sykehus har I dag et sentralt vakuumanlegg. 

Nybygg skal vurderes i forhold til behov for slikt system. Ved lite forbruk bør lokale 
systemer vurderes. 

 

9.5 Kjøling og frysing 
Klimakjøleanlegget skal dekke kjøling av ventilasjonsluft, lokal kjøling av rom med 
spesielt store varmeoverskudd, samt eventuell kjøling av prosesser/utstyr ved bruk av 
fan-coils eller kjølekonvektorer. 
 
Frikjøling skal utnyttes. Det skal også utredes i hvilken grad frikjøling kan brukes både via 
sjøvannsledningen og lokale tørrkjølere.  
For nødkjøling av spesielt viktige prosesser, kan nettvannskjøling benyttes. 
Komfortkjøling skal i størst mulig grad foretas lokalt i de ulike rom. I utgangspunktet skal 
det benyttes stille kjøling.  
Det skal vurderes å bruke kombinerte varmepumper/kjølemaskiner for å oppnå mest 
mulig gjenvinning av varme/kjøling. Det skal også utredes i hvilken grad frikjøling kan 
brukes både via sjøvannsledningen og lokale tørrkjølere. 
 
Kjøleinstallasjoner skal utføres etter Norsk Kuldenorm. 
Det bør legges opp til to isvannssystem med to ulike temperaturnivåer.  
Ett isvannssystem for kjøling av ventilasjonsluft og til prosesskjøling. 
Den varmere isvannskursen benyttes til komfortkjøling via baffler, fancoils og lignende. 
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For kjøle- og fryserom må det vurderes egne lokale kjølemaskiner med kjøling fra 
isvannssystemene for mest mulig gjenvinning. 

9.6 Luft 
Luftbehandlingsanlegg er en viktig faktor for godt inneklima for pasient og ansatte. 
Anleggene skal tilfredsstille krav til temperatur, trekk, stabil regulering, støy med videre i 
alle deler av anlegget. Det skal gjøres sørskilte vurderinger i områder for sårbare 
pasienter. 
Luftbehandlingssystemene skal videre organisering med særskilt vurdering av 
smitteproblematikk, det vises her til kapittel for smittevern.  
 
Det skal etterstrebes å velge mindre systemer der aggregatene kan stoppes og 
dekontamineres ved en eventuell smitte uten at alt for mange av de andre 
luftbehandlingssystemene blir berørt. 
 
Inndeling av og størrelse på systemer må sees i sammenheng med driftssikkerhet og 
vedlikeholdsvennlighet. For energiriktig drift må systemene behovsstyres og følgende 
ivaretas. 
 
• Trykkforhold mellom rene og urene rom/områder 
• Systemenes oppdeling og luftmengder 
• Systemenes SFP-faktor 
• God gjenvinning 
• Moderate lufthastigheter for å redusere støy og ivareta behovsendringer 
• Min 10–15 % kapasitetsreserve på aggregater 
• Separate frekvensomformere på motordrift. 
 
Det skal legges stor vekt på valg av inntak og avkast med tanke på inndriving av snø og 
regn, kortslutning mellom inntak og avkast, samt luftinntak ved helikopterlandning. Krav til 
filtrering av tilluft er høy.  
 
Laboratorier hvor det foregår arbeid med biologiske faktorer, luftsmitteisolater og lignende 
skal analyseres i forhold til behov for renehtsgrad (HEPA-filtrering). 
 
Spesielle avtrekk eller punktavsug skal etableres i de områder hvor det er nødvendig å 
hindre spredning av gasser, allergener etc.  
 
Av hensyn til validering/desinfisering m.v skal plassering av operasjonsavdeling og 
luftbehandlingsaggregater for operasjon bør nøye vurderes for å unngå lange og 
plasskrevende kanalføringer.  
 

9.7 Damp 
Eksisterende sykehus har i dag damp som er vei å fases ut. I det nye sykehuset 
planlegges det ikke med dampanlegg. 
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10 Elektrotekniske installasjoner 
Strømforsyning til bygget søkes etablert som tosidig høyspentforsyning. Avhengig av 
dennes sikkerhet må sykehuset bygge opp reservekraft- og nødstrømsforsyning for å 
ivareta virksomheten ved driftsavbrudd i den ordinære strømforsyningen. Sykehuset har i 
dag forsyning fra to nettstasjoner. Strømforsyningen med nettstasjoner, hovedfordelinger, 
aggregater er nylig oppgradert og må forutsettes å være tilfredsstillende. I forbindelse 
med utbyggingen vil en gå i dialog med netteier med sikte på å få etablert flere 
nettstasjoner. 
 
Elektrotekniske installasjoner er viktig for virksomheten, som har behov for riktig og sikker 
strømforsyning. Valg av system og inndeling vil påvirke strømforsyning. For å ivareta 
sikker strømforsyning vil utforming og andel reservekraft og nødstrøm(UPS)-forsyning 
være viktig. 
 
Systeminndeling for strømforsyning må avklares på et tidlig stadium i planprosessen. 
Normalt deles distribusjonsnettet i et sykehus slik: 
 
• NK – Normalkraftforsyning fra offentlig elektrisitetsnett 
• RK – Reservekraftforsyning fra generatoranlegg 
• AK – Nødstrømsforsyning(Avbruddsfri kraft fra UPS-anlegg). 
 
Hvorvidt noen av disse forsyningskildene skal benytte felles kabling, må besluttes etter en 
totalvurdering av risikobildet (ROS-analyse) og i forhold til normer og forskrifter. Her vil 
det også være aktuelt å vurdere å legge samme prinsipp til grunn for det som nylig er 
gjennomført i forbindelse med oppgraderingen av de elektriske anleggene. Dette for å ha 
en ensartet struktur på systemene 
 
 

10.1 Struktur for kraftforsyning 

10.1.1 Høyspentnett 

Høyspent strømforsyning er i dag etablert med to nettstasjoner tilknyttet samme 
høyspenningsring. Det ivaretas av områdets nettleverandør. Hvis mulig vil en søke å få 
etablert de nye nettstasjonene på en annen ring enn eksisterende nettstasjoner, samt en 
forbindelse mellom disse for bruk om den ene ringforbindelsen skulle falle ut. Løsningen 
tas opp og vurderes sammen med nettleverandør i neste fase 
 
I sikkerhetsvurderingen tas det hensyn til sikkerhet i bakenforliggende nett og helt frem til 
første produksjonsenhet. For dimensjonering av høyspent fordelingsnett til området, tas 
det utgangspunkt i en belastning som dekker normal virksomhet, tekniske installasjoner 
samt eventuelle elektrokjeler, kompressoranlegg etc. Ved valg av distribusjonssystem vil 
dette bli vurdert i lys av hva sykehuset har i dag, samt en teknisk vurdering og ROS-
analyse av hva som er egnet for nybygget. 
 

10.1.2 Nettstasjoner 

Nettstasjoner planlegges ut fra netteiers krav til slike. Det legges vekt på følgende: 
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• Plass for ekstra trafo for økt belastning 
• Standardisering av trafostørrelse og –type(standardiseringen i eksisterende bygg  
er 1250kVA for både 230V og 400V transformatorer) 
• Enkel tilkomst for nettselskapets personell 
• Gode rømningsmuligheter 
• Strålingsproblematikk knyttet til omkringliggende faste arbeidsplasser. 
• Enkel inn- og uttransport av trafo og høyspentbrytere ved feil og ombygging 
• REN blad 6002, 6017, 6018 og 6038 (naturlig ventilasjon, adkomst etc). 
 
Til grunn for nybygget legges at det nyttes 400V TN-S som generelt spenningssystem, og 
at det kun skal brukes 230V IT til lokale medisinske anlegg i forbindelse med Gruppe 2-
rom. 
 

10.1.3 Avregning og eierforhold 

Det legges til grunn at eierforhold og avregning av energikostnader for 
høyspenningsanlegget fortsetter som det er i dag. Registreringen av brukt energi skjer i 
dag basert på separat høyspenningsmåling i de to nettstasjonene. 
 

10.1.4 Reservekraftforsyning/nødstrømsforsyning 

Nødstrømsforsyning skal opprettholde drift av utstyr og installasjoner som er avgjørende 
for helse og sikkerhet for mennesker og husdyr (ref. NEK 400). Dette medfører en 
kombinasjon av reservekraftaggregater og nødstrømsforsyning(UPS). Innbyrdes fordeling 
og omfang avklares i forhold til behov og ønsket risikobilde, avhengig av akseptabel 
utkoblingstid (klasse 0 sek, klasse 0,5 sek) Ved krav mindre enn 0,5 sek utkoblingstid må 
det etableres nødstrømsforsyning basert på avbruddsfri strømforsyning/UPS. 
 

10.1.5 Reservekraftaggregat 

Størrelse og plassering av reservekraftaggregater er avhengig av systemutforming. 
Kraftbehov og system vurderes ut fra en risiko. Basert på ROS-analyse av strømforsyning 
til sykehuset, skal det vurderes omfang/kapasitet av reservekraftaggregater. Eksisterende 
aggregater har begrenset reservekapasitet og er ikke dimensjonert for å ta en større 
utbygging. Nye reservekraftaggregater vil derfor være aktuelt for nybygget. Elementer 
som inngår i ROS-analysen vil være: 
 
• Ekstern leveringssikkerhet 
• Avstand til nærmeste energiproduksjon 
• Antall og størrelse elkraftaggregater 
• Distribusjonsnett høyspent, lavspent 
• Distribusjonsnett felles eller separat 
• Redundans i elkraftaggregater. 
 
Dagens løsning i eksisterende sykehus har full dekning av el.behovet med reservekraft. 
Det tilstrebes å få til en tilsvarendedekningsgrad i nybygget. 
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10.1.6 Nødstrømsforsyning(UPS/Avbruddsfri kraftforsyning) 

Strømforsyning til virksomhet/utstyr som ikke kan akseptere avbrudd, må forsynes med 
nødstrøm(avbruddsfri kraft). Det er i stor grad klasse 0,5 som skal forsynes fra 
automatisk strømforsyning tilgjengelig innen 0,5 sek. 
 
Sentraliserte nødstrøms(UPS)-anlegg etableres i egne rom i tilknytning til 
hovedfordelinger. Kapasitet dimensjoneres ut fra behovet til kritiske funksjoner. Ved 
oppbyggingen i nybygget vil en tilstrebe å få til samme løsning som dagens nyanlegg 
som nylig ble installert i forbindelse med oppgraderingen av el.anleggene i eksisterende 
sykehus. Det planlegges slik at det er mulig å ta ut en UPS til service uten å skape 
avbrudd. Av sikkerhetsmessige årsaker installeres nødstrømsforsyningen i forskjellige 
brannceller med EI60 skille. 

10.2 Lavspentforsyning 
Ved nybygg vil lavspent fordelingssystem være 400V TN-S med unntak av enkelte 
områder hvor 230 V IT (medisinsk nett) skal benyttes. I dagens sykehus er det generelle 
forsyningssystemet 230V IT, mens 400V TN-S anlegget nyttes for større tekniske 
installasjoner. For nybygget vil en anbefale at en nytter 400V TN-S som generelt 
forsyningssystem. Det må i denne sammenheng avdekkes om det er 3-faseutstyr(3x230V 
IT) som vil være aktuelt å nytte både i nybygget og i eksisterende bygningsmasse. For en 
riktig vurdering av hvilke kraftforsyningssystemer bygget trenger og hvordan disse bygges 
opp, må følgende avklares: 
 
• Effektbehov 
• Krav til reservekraft/nødkraft/avbruddsfri kraft 
• Toleransekrav for spenning og frekvens 
• Samtidighetsfaktorer. 
 
Valg av systemoppbygging gjøres ut fra forskriftskrav og ROS-analyse. 

10.2.1 Fordeling 

Det bør tas sikte på å etablere en struktur basert på: 
 
• HF – hovedfordelinger. Antall og størrelser må sees i sammenheng med antall 
nettstasjoner og bygningsoppdeling. 
• UF – underfordelinger. Antall og størrelser må sees i sammenheng med 
bygningsoppdeling. 
 
Hovedfordelinger bør utformes som frittstående (for enkelt vedlikehold) modultavler med 
pluggbare effektbrytere for alle innganger og avganger. Alle hovedfordelinger skal 
plasseres slik at det er enkel tilgang fra baksiden for vedlikehold og termografering. 
 
Hovedfordelinger bør etableres i tilknytning til nettstasjoner og som egne brannceller for 
de ulike strømforsyningene NK, RK og AK dersom kablingsstrukturen er adskilt. Disse 
bør plasseres sentralt i nybyggene for å unngå lange kabelføringer for stigekablene. 



   

 
 
 

 

44 (57) 
 
 
04.11.2015 
 
 
 
 

 

 

re
po

00
1.

do
cx

 2
01

2-
03

-2
9 

 
Hovedtavler bør tilknyttes SD-anlegg for overvåking av både NK, RK og AK som f.eks(her 
vil det også være aktuelt å nytte samme prinsipp som er lagt til grunn i det el.anlegget 
som nylig er rehabilitert ved eksisterende sykehus, bl.a. bruk av motorstyrte effektbrytere 
for fjernstyring av inn-/utkoblinger) : 
 
• kraftforsyning med multimeterfunksjoner 
• jordfeilovervåking for stigeledninger 
• overvåking av avgangene i hovedfordelinger. 
 
Iht. norsk elektroteknisk norm Elektriske lavspenningsinstallasjoner (NEK400-7-710) 
inndeles installasjoner i medisinske arealer i følgende bruksområder: gruppe 0, gruppe 1 
og gruppe 2. Vurdering av hvilke rom som defineres i de forskjellige gruppene, gjøres i 
samarbeide med det medisinsktekniske personalet ved sykehuset. 

10.3 Jording og EMC 
Jording og EMC utføres iht. gjeldende normverk og eventuelle, nasjonale bestemmelser. 
Strukturen i jordingsanlegget bygges slik at uheldige strømsløyfer unngås. 
 
I områder for medisinsk bruk gruppe 1 og 2 installeres utjevningsforbindelser i henhold til 
NEK400. Det er viktig med egen jordskinne for hver gruppe 1 eller gruppe 2 rom. 
 
Lynvernanlegg, oppfangernett og nedledere skal vurderes ut fra lynstatistikk og 
nærliggende bebyggelse. 

10.4 Belysning 
Belysning skal tilfredsstille retningslinjer i publikasjonene fra Lyskultur som supplerer NS 
12464 1-2. Det benyttes hovedsakelig lysarmaturer med lavt energiforbruk, høy 
virkningsgrad og lang levetid på lyskilder. Armaturer tilpasses miljø/romtype. Primært vil 
bli nyttet armaturer med LED lyskilder, alternativt T5 lysrør eller kompaktlysrør. 
 
Belysningsprinsippet skal baseres på grunnbelysning og plassorientert arbeidsbelysning. 
Det bør gjøres alternativvurderinger for styring av lys i sammenheng med LCC-bereg-
ninger. Behovsstyring av lys skal benyttes, for eksempel tilstedeværelsessensor, 
bevegelsessensor, dagslyssensor etc 
 
Utvendig belysning skal skape en trygg atmosfære for ansatte, besøkende og pasienter. I 
tillegg skal utvendig belysning planlegges slik at den reduserer kriminell aktivitet og 
sørger for at sikringsanlegg fungerer optimalt (lys for overvåking/gjenkjenning). 
 

10.5 Nødlys/ledesystem 
Ledesystem består av nødlys (markeringslys og ledelys) og fysiske ledesystemer, som 
etterlysende ledestriper, håndlist etc. Nødlysanlegget bør bygges opp som et sentralisert, 
adresserbart og overvåket system. Ledelys bør utføres med egne små dedikerte 
armaturer og ikke som en del av normalbelysningen. Alternative og eventuelt 
supplerende ledesystem bør vurderes i samråd med RIBr, eksempelvis etterlysende 
markeringsskilt, etterlysende stripe på/langs gulv, ledende håndlist etc. I tekniske rom 
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skal det etableres etterlysende striper på/langs gulv som leder ut til nærmeste 
rømningsvei, som supplement til det elektriske ledelyset. 
 
For nødlysanlegget vil det bli etablert et eget rom i nybygget med sentralutstyr og 
batterier. Det tilstrebes full kommunikasjon mellom ny sentral og eksisterende 
nødlysanlegg.  

10.6 Brannvarsling 
Sykehusets brannvernstrategi bør legges til grunn for den videre planleggingen. Det 
etableres frittstående autonome brannalarmanlegg. Sentralene kobles sammen i et felles 
presentasjonssystem. Anleggene skal utføres etter gjeldende forskrifter og normer. 
 
Brannalarmanlegget skal være heldekkende, adresserbart system med automatisk 
deteksjon og manuelle meldere. 
 
I områder med spesielle krav til tidlig deteksjon (for eksempel datarom og nettstasjoner), 
skal det benyttes utstyr egnet for formålet (for eksempel aspirasjonsdetektorer). I områder 
hvor ordinære detektorer ikke er egnet, for eksempel i høye, åpne arealer, skal 
aspirasjonsdetektorer, eventuelt linjedetektorer, vurderes. 
 
Sykehuset skal utstyres med anlegg for talevarsling automatisk aktivisert av 
brannvarslingsanlegget. Talevarsling skal nå alle områder iht. retningslinjer i forskrifter. 
Det må vurderes om det er områder i sykehuset som skal forsynes med akustisk alarm 
med klokker eller strobelys for optisk alarm. Talevarslingsanlegget skal være dedikert 
brannvarsling. I tillegg til varsling av brann, skal det være mulig å gi beskjed om andre 
tilstander for brannalarmanlegget, eksempelvis test av anlegget, faren over osv. Det 
anbefales at det skal etableres tavlevarsling ved typiske oppsamlingsplasser ved 
evakuering 

10.7 Innbrudd. Sikkerhet 
Sikringstiltak må ta utgangspunkt i trusselvurderinger. Ved valg av tiltak bør 
Sikringshåndboka (2005/2006) fra Forsvarsbygg vurderes som grunnlag. Ulike deler av 
bygget vil kreve ulike sikkerhetsnivåer. Funksjonskategorier vil være avgjørende for 
sikkerhetsnivå. 
 
Det er viktig at bygget formes på en slik måte at det oppstår naturlige skiller mellom de 
ulike områdene og slik at publikums følelse av åpenhet ikke forringes vesentlig. Et åpent 
sykehus betyr at publikum føler at de kan beveges seg fritt i sykehuset, selv om det kun 
er tilgang til et begrenset areal. Pasienter skal føle seg trygge på at personer som 
kommer inn til pasienten ikke er uvedkommende, og det må tas stilling til det klassiske 
problemet rømningsveier versus sikkerhet. 
 
Det skal gjennomføres trusselvurderinger som grunnlag for videre planlegging av 
sikkerhetsanlegg. Trusselbildet omfatter ansatte, pasienter og verdier i tillegg til vern av 
personsikkerhet og oppetid for drift av sykehuset. Trusselvurderinger omfatter 
sannsynlighet for uønsket hendelse samt vurdering av risiko og hvordan disse kan 
minimeres. Med trusselvurderinger skal det følge tegninger som viser soneoppdeling for 
sykehuset. 
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Adgangskontrollanlegg omfatter styring av dører i fasader, skille mellom soner i bygget, 
adkomst til spesielle rom og til tekniske rom. Tiltak som benyttes kan for eksempel være: 
 
• ITV 
• Skallsikring 
• Adgangskontroll 
• Personellsikring 
• Overfallsalarm 
 
Innbruddsalarm omfatter adgangskontrollerte dører, overvåking av innganger på 
bakkeplan, fasadevinduer opp til 4 meter, samt adkomst til arealer som krever 
overvåkning. 
 
Overfallsalarm for personalet holdes utenom det ordinære sikringsanlegget (ansv HV 
IKT/HF). Det forutsettes selvdetekterende ITV-anlegg rundt bygget og i bygget. 
Sikringsanlegget skal integreres med andre tekniske system, som for eksempel 
brannalarm og SD. 
 
Av drifts-/vedlikeholdsmessige årsaker kan det i nybygget være ønskelig å fortsette med 
samme fabrikat/type som i eksisterende bygningsmasse, for noen av disse systemene. I 
en senere fase vil en se nærmere på dette og vurdere muligheter i samarbeide med 
Helse vest IKT.    
 

10.8 Lyd og bilde 
En del av pasientbehandlingen skjer utenfor sykehuset, noe som forutsetter tettere 
koordinering mellom helseaktører, spesielt gjennom IKT. Det er derfor økt behov for 
telemedisin samt mulighet fjernundervisning for studenter og ansatte med 
videokonferanser og undervisning via storskjerm. Behov for lyd- og bildeanlegg gjelder i 
hovedsak følgende: 
 
• Punkt til punkt overføring av lyd og bilde (pasientterminaler, infokiosker etc) 
• Telemedisin/videokonferanser 
• Underholdning 
• Massekommunikasjon 
• Overvåking 
 
Eventuelle pasientterminaler beregnet for bruk ved seng, vurderes nærmere av 
utstyrsgruppen. Bruken av faste pasientterminaler med tilgang til Internett og TV vil ikke 
kunne imøtekomme alle pasienters behov for kommunikasjon med omverden og i neste 
fase må det avklares om en skal nytte faste pasientterminaler, eller om en skal tillate 
privat utstyr under gitte forutsetninger (denne avklaringen må også omfatte bruk av privat 
utstyr som besøkende kommer med og som blir tilkoblet nettet for lading). Utstyrsgruppen 
må ta dette opp til vurdering. Løsning med faste pasientterminaler, eller privat bærbart 
utstyr har også konsekvenser for omfanget og kapasitet på det trådløse 
datanettet(gjestenettet).  
 
Lydanlegg/PA-anlegg skal vurderes i arealer hvor flere/større ansamlinger av personer 
kan samles, for eksempel i kantineområde, vrimleområde etc. 
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Det skal inngå teleslynge for hørselshemmede i alle undervisningsrom der elektroakustisk 
taleforsterkning anvendes. Teleslynge installeres i skranker og ekspedisjoner beregnet 
for publikum. Det vurderes om dette skal installeres i forsamlingsarealer og møterom/-
auditorium. Når det er flere ekspedisjonspunkter i samme skranke, bør det være 
teleslynger til halvparten av punktene. Teleslynger skal merkes tydelig. 
 
Sykehuset har i dag et kabel-TV anlegg med GET som signalleverandør. I forbindelse 
med nybygget legges det opp til at dette ikke videreføres, men at en nytter IP-anlegg. 
Føringer for omfang og teknisk løsning for ovennevnte vil bli utformet av IKT Helse 
Fonna.  
 

10.9 Pasientsignal 
Det skal etableres et system hvor pasient og personale skal kunne tilkalle hjelp. Valg og 
utforming av systemet må vurderes i sammenheng med øvrige kommunikasjonsanlegg. 
Integrering med eventuell pasientterminal vurderes. 
 
 
 

11 Automatisering 
Sentralt driftskontrollanlegg (SD-anlegg) skal inngå i felles beslutningsstøttesystem for 
effektiv drift av sykehuset. Det er et mål at beslutningsstøttesystemet skal bidra til å 
utvikle driftsorganisering i fremtiden. Disse systemene skal utarbeides og analyseres i 
samråd med sykehuset og overordnet IKT ledelse i Helse Vest for at det skal kunne 
etableres likhet og standardisering innenfor helseregionen. 
 
Automatiseringsgraden skal være slik at anleggene kan driftes fra en fysisk plassering 
distansert fra anlegget. Betjeningen av SD-anleggets hovedsentral skal kunne skje via 
intranett/teknisk nett med ordinære nettleser.  
 
Toppsystemet skal minimum inneholde funksjoner nødvendig for god drifting og 
overvåking av bygningenes tekniske systemer, dvs.vvs-automatikk, romstyring, brann, 
overvåking av nød- og ledelys, adgang/innbrudd, jordfeil/isolasjonsovervåking, 
energioppfølging, alarmbehandling, historikk, trendlogger etc. I forbindelse med nybygget 
vil det være aktuelt å etablere et felles toppsystem for nytt og eksisterende SD-anlegg(har 
i dag tre forskjellige, hvor ett vil bli faset ut). 
 
SD-anlegget skal ha mulighet til å kommunisere med alle typer tekniske 
bygningssystemer som FDV-system, elforsyning, brannvarslingsanlegg, 
adgangskontrollanlegg, heiser, romstyring, etc., samt mot vanlige databaser. SD-anlegget 
skal støtte vanlige, åpne standarder benyttet i bransjen. 
 
Det etableres minimum en undersentral i hver underfordeling for bygningsdrift. Ett system 
skal generelt ikke deles på flere undersentraler. 
 
Undersentralene skal ha kommunikasjonsgrensesnitt mot feltutstyr med anerkjente og 
ofte benyttede kommunikasjonsprotokoller. Disse kommunikasjonsgrensesnittene 
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benyttes for tilknytning til for eksempel kjølemaskiner, trykkovervåkere/trykkvakter i 
anlegg for medisinske gasser, trykkluftskompressoranlegg, utstyr i hovedfordeling etc. 
 
Utviklingen innen kommunikasjon og SD-anlegg gjør det enklere å integrere forskjellige 
tekniske systemer, samt integrere tekniske og administrative systemer. Det skal vurderes 
om det skal velges en løsning med ITB (Integrerte Tekniske Bygingsinstallasjoner), eller 
selvstendige systemer for lys, varme, persienneanlegg etc, hvor disse presenteres i et 
felles toppsystem.  I vurdering av hvilke systemer som skal integreres, skal rasjonell drift, 
driftskostnader, investeringskostnader og energiforbruk inngå. 
 

11.1 Behovsstyring 
For å oppnå innemiljøkravet og energikravet innen rimelige økonomiske løsninger, må 
det benyttes stor grad av behovsstyring. Bussbaserte systemer skal baseres på kjente og 
utprøvde protokoller. Bussteknologien utvikler seg raskt, og teknologivalget bør utsettes 
så lenge som mulig i prosjektet. Om buss-system baseres på trådløs kommunikasjon må 
interferens mellom slike systemer vurderes. Dette gjelder spesielt innenfor sensitive 
områder som telemetri, etc. 
 
 
 

12 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi – IKT 
 

Den fysiske infrastrukturen og de funksjoner som skal legges inn for IT-anleggene ved 
sykehuset, skal forankres i til enhver tid gjeldende IT-strategi for Helse Vest 
(se:Teknologiplan for Helse Vest, 2013-2017) 
 
Industriell IT må understøttes. Data skal kunne innhentes uavhengig av datakilde (EKG, 
CT, MR etc). Driftsteknisk, MTU og IT-utstyr skal kunne nås via datanettet(forskjellige 
nett). Alle datakilder skal kunne kobles til felles nettverk på standardisert måte og nås via 
applikasjoner, eksempelvis webgrensesnitt. 
 
Det er viktig med en gjennomgang av behovet for flere fysiske nett for å skille forskjellige 
funksjoner og tjenester. Felles nettverk kan alternativt segmenteres i VLAN for å definere 
tjeneste- og funksjonstilgang. 
 
Vurderinger som må gjøres i forhold til VLAN kontra flere fysisk adskilte nettverk: 
 
• Ekstern pålogging for fjerndrift av tekniske anlegg 
• QoS (prioritet av tale på nettverk for klinisk virksomhet) 
• Sårbarhetsvurdering ved å samle alle funksjoner i ett fysisk nett 
 
Det avklares(sammen med HV IKT) om det skal etableres et eget Teknisk nett, helt 
adskilt fysisk fra øvrige nett. Dette av hensyn til at enkelte tekniske systemer blir berørt 
ved programoppdateringer i andre nett og går ned/må restartes. Dette skal inngå og 
begrunnes i en helhetlig vurdering og kost/nytte 
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På grunn av alle de forskjellige systemer og applikasjoner som forventes tilknyttet 
datanettet, er det nødvendig med ett eller flere nettverk med mulighet for større 
båndbredde enn det som ellers tildeles i nettverket. Hvilke hastigheter som er aktuelle vil 
forandre seg over tid, og dette må spesifiseres under detaljprosjektering. I tillegg kan det i 
enkelte kapasitetskritiske områder være nødvendig med mulighet for enda større 
båndbredde. Eksempler på funksjoner som kan ha slike behov: 
 
• Bildediagnostikk/behandling av store bildemasser (CT/MR) 
• Pasientregistrering (EEG etc) 
• Operasjonsstuer 
• Video-overføring fra operasjoner osv eksternt, for undervisning/telemedisin. 
 
Medisinskteknisk utstyr generer stadig økende datamengder og medfører stor belastning 
på systemer for datalagring. Dette er et felt i stor utvikling, og det bør etableres en filosofi 
for lagring av data fra denne type utstyr. Disse forhold vil utvikle seg og det forventes nye 
lagringsmedier som øker kapasiteten ytterligere. 
 
Trådløs teknologi er i sterk utvikling. Det bør forberedes for at deler av datatrafikken kan 
benytte trådløse nett. Planløsninger bør derfor ta hensyn til dette i så stor grad som mulig 
og vil kunne avgjøre om WLAN-teknologi er hensiktsmessig i gitte arealer. Dette skyldes i 
første rekke refleksjoner av signal fra bygningskonstruksjoner samt utfordringer i forhold 
til roaming og problemstillinger knyttet til bygningskonstruksjonen og effekter for det 
trådløse nettet. Trådløst skal ikke erstatte kablet spredenett. Gevinsten ved bruk av 
trådløse nett skal i første omgang være at brukeren ikke behøver å logge seg av og på 
nettet ved forflytning i lokalene. I tillegg vil det kunne være gevinst i å kunne hente opp 
informasjon via bærbar teknologi ved pasient. Behovet for trådløst gjestenett har en 
stadig større etterspørsel og omfanget av dette må vurderes nærmere. 
 
Redundans i form av ringstruktur etableres for forbindelser til de enkelte etasjefordelerne 
med fiberkabel(SM), samt tilsvarende mellom nytt og min 2 av 3 eksisterende 
hovedfordelerrom. 
 

12.1 Sikkerhet, tilgang og begrensinger 
Sikkerhetsløsninger må etableres ut fra behovet for informasjonstilgjengelighet og 
definert tilgang for både ansatte på sykehuset og andre aktører. Løsninger må defineres i 
forhold til valgte informasjonskanaler (Intranett, Internett, mobilløsninger, PDA etc.). 
Informasjonstilgjengelighet må baseres på definert tilgangsnivå, som baseres på bruk av 
brukerautentisering og RF-ID-sporing av terminaler/PC-er som benyttes. Hvilken form 
denne skal ha, må defineres på et senere stadium. 
 
Kapasitetsbehovene i både stamnett, stigenett, spredenett og trådløse nett må evalueres 
på et senere stadium. Kapasiteten må ta hensyn til utbygging av nasjonalt helsenett. 

12.2 Teknologi og standarder 
Nettverksløsninger skal være basert på moderne teknologi, samtidig som teknologien 
skal være velprøvd. Infrastruktur skal være basert på internasjonale standarder. 
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12.3 Fleksibilitet og brukermobilitet 
IKT-infrastrukturen må understøtte mobile brukere og sømløs overgang mellom fast 
nettverk og trådløst nettverk. 

12.4 Telemedisin 
Det må tas spesielle hensyn til ekstern kommunikasjon dersom det skal planlegges 
utstrakt bruk av telemedisin, herunder skjerpede krav til sikkerhet i slike funksjoner. 
 
Der det er aktuelt med telemedisin bør det vurderes bruk av 2 skjermer, høyttalere, 
mikrofoner, 2 kameraer, dokumentkamera, videokodek og styresystem. Løsningen 
forutsetter at det legges frem tilstrekkelig tele-/datalinjer til rommene (både fiber og 
kobberlinjer).  

12.5 Datanettverk/telefoni 
Det skal benyttes kablingstyper som er anerkjent standard. Kablingssystemet skal følge 
internasjonale standarder og anerkjente strukturer. I senere fase avklares om bruk av 
forskjellige kabeltyper, både fiber(SM eller MM, antall ledere) og parkabelbasert 
spredenettskabel. 
 
AMK har nødnett fra Direktoratet For Nødkommunikasjon(DNK). Datasamband er levert 
fra DNK`s underleverandør Broadnet. Akuttmottaket har også nødnettutstyr som vil bli 
ivaretatt ved overflyttingen til nybygget. 
 

12.5.1 Nødnett 

Nybygget bygges ut med et nødnett med god dekning for dette, slik at brannmannskaper 
etc har god kommunikasjon i alle arealer ved uønsket hendelse.  
 

12.5.2 Datanett 

Det skal etableres trådløst nettverk for bruk av pasienter, besøkende og personale. Det 
bør derfor legges opp til et spredenett for tilkobling av basestasjoner. Det bør etableres 
en relativt høy tetthet av basestasjoner av flere grunner: 
 
• Større kapasitet i nettet (hastighet) 
• Mulighet for flere brukere pålogget samtidig 
• Bedre forhold for roaming uten interferens fra andre basestasjoner. 
 
I områder med behov for særlig høy hastighet på nettverket, vil det være behov for 
kablede uttak med stor båndbredde (fiber). Kablingen skal baseres på best tilgjengelige 
teknologi innenfor prosjektets kostnadsrammer. 
 
Trådløse nett for data og telefoni med tilstrekkelig sikkerhet bør etableres i alle områder 
hvor stråling ikke er problematisk. Det må i alle tilfeller gjøres beregninger som angir 
dekningsgrad på trådløst nett dersom det skal benyttes roaming. 
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12.5.3 Pasientterminal 

 
Utstyrsgruppen vurderer event behov for/bruk av pasientterminaler og eventuelt behov for 
forrigling av denne mot andre systemer. 
 

12.5.4 Telefoni – generelt om talekommunikasjon 

 
Dagens DECT-telefonisystem skal vurderes opp mot andre teknologier, eksempelvis at 
nytt utstyr skal baseres på IP-telefonsystem. 
 
Et IP-telefonisystem basert på trådløse enheter bør omfatte: 
 
• Pasienttelefon 
• Automatisk masseanrop ved alarm/krisesituasjoner 
• Ekspedientstøtte 
• Interaktivt talesvar (IVR) 
• CTI-systemer (datastøttet telefoni) 
• Videreføring av bilder fra overvåkingskameraer til IP-telefoni. 
 
Høyttalende hustelefon har vært installert ved sykehuset men er nå ikke lengre i bruk. Det 
legges derfor ikke opp til noe eget høyttalende hustelefonanlegg i nybygget. 
Ved implementering av IP-telefoni skal det for kritiske funksjoner og i alle resepsjoner 
være vanlig telefoni slik at sykehuset ved svikt i datanettet ikke blir fullstendig lammet. 
 
I sykehuset vil det bli akseptert bruk av mobiltelefoner de fleste steder. Det må vurderes 
anskaffelse av basestasjoner inne i huset for å redusere stråling fra mobiltelefoner. 
 
Sykehuset har signalisert at de vurderer økt bruk av mobiltelefon til internt bruk og påpekt 
viktigheten av at det legges opp til dekning i alle rom(har i dag litt dårlig dekning i rom i 
u.etasje). 
 
Den endelige løsningen på føringer for telefoni-løsning utarbeides av IKT Helse Fonna.  
 

12.5.5 Personsøk 

Behov for personsøk må vurderes ut fra valgt telefonløsning og eventuell videreføring av 
den løsningen sykehuset har i dag. 
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13 Renhold og hygiene 
Det henvises til generelle forskrifter og anvisninger som rettesnor, kfr bl.a  
«Forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten- FOR-20025-06-17-610 
«Rettleiar fir forskrift om smittevern i helsetenesta» 
«Håndbok i hygiene og smittevern for sykehus» Ulllevål Sykehus. 

13.1 Renhold og hygiene 
Bygningstekniske løsninger og materialer må velges slik at effektivt renhold sikres. Det 
stilles derfor krav om: 
 
• Koordinert materialvalg som gir få varianter av renholdsmetoder 
• Materialer, tekniske løsninger og innredninger skal velges mht effektivt renhold 
• Konstruksjonsløsninger som gir god tilgjengelighet for renhold 
 
Rom med spesielle rutiner for renhold krever spesiell oppmerksomhet ved valg av 
overflatebehandling. Dette må planlegges i samråd med brukere. 
 

13.2 Byggrenhold 
Byggrenhold skal gjennomføres med et omfang som tilfredsstiller kravene i 
Byggherreforskriften og Miljøoppfølgingsprogrammet. Alle byggearbeider skal utføres iht. 
Rent Tørt Bygg-konseptet (RTB), og byggrenholdet skal i byggeperioden utføres på en 
måte som gir godt arbeidsmiljø både på byggeplass og i byggets drift. Målbare 
kvalitetskrav skal være tilfredsstilt ved overtakelse. 
 
Krav til renhetsnivå ved overtakelse er klasse 4 i RIF sin RTB-håndbok, med unntak av 
spesielle rom som operasjonsrom, isolater og laboratorier der kravet er klasse 5. 
 
 
 

14 Smittevern 
Helse Vest RHF har utarbeidet en Smittevernplan 2012-2015. Planen gjøres gjeldende 
for denne OTP i den grad det er momenter som har betydning for planleggingen av 
arkitektoniske, bygningsfysiske eller tekniske løsninger. Det tas her inn de viktigste 
målsettingene. 
 

14.1 Bygningenes innretning. 

14.1.1 Isolat og enerom 

Isoleringsveilederen; Smittevern 2004:9 fra Folkehelseinstituttet, skal gjelde for alle rom, 
systemer og løsninger i prosjektet som omfattes av veilederen og gjeldende 
Smittevernplan. 
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Hovedfunksjonsprogrammet (DFP) vil angi antall rom og romkategorier som er vurdert inn 
som behov for sykehuset HaugesundBygg2020. I den grad disse legges i nye bygninger 
gjelder denne OTP. 
 
Det skal for luftsmitteisolater og isolat/beskyttelsesgrad 3(4) gjøres en vurdering av 
behovet for egne inngangsforhold. Det skal etableres tekniske løsninger og 
romorganisering som gjør det mulig helt å isolere enheten fra øvrige areal og tekniske 
systemer.  
Romløsninger og innredning skal planlegges iht isoleringsveileder og smittevernplan. 
 
For isoleringsgrad 2 gjøres enerom tilgjengelige som isolater. Tiltak skal følge 
isoleringsveileder. 
 
Det skal for disse romtypene gjøres en avklaring og kostnadsvurdering i konseptfasen. 
 

14.1.2 Smittespredning og smittevern. 

Det er knyttet store kostnader for driften av sykehuset til situasjoner der det er utbrudd av 
uidentifisert smitte og smittekilder. Dette krever validering av areal og innredninger slik at 
risiko for spredning utover kontaminert område unngås. Dersom dette kan knyttes opp 
mot risiko for luftbåren agens vil det være nødvendig og teknisk isolere systemer 
(luftbehandlingsanlegg) fra øvrige arealer og anleggsdeler. 
Det skal gjøres en analyse av disse risiki og behov for særskilte løsninger sammen med 
sykehuset og innenfor behov definert i HFP.  
 
Mulige bygningsmessig og teknisk innretning av anlegg kan være: 
 

• Avdelingsoppdeling som muliggjør fysisk avsperring av områder for å redusere 
konsekvens av et eventuelt smitteutbrudd. 

• Oppdeling av luftbehandlingsanlegg som følger samme tenkte avdelings deling. 
• Styring av luftbehandlingsanlegg som muliggjør rask nedkopling av anlegg. 
• Gode tilgangsmuligheter for vask og desinfisering av tekniske anlegg/innvendige i 

kanalnett. 
• Alle flater eksponert mot rom skal tilfredsstille generelle krav til 

vask/desinfisering. (Gjelder som generelt krav iht veileder) 
 

14.1.3 Håndvask 

Veileder for å unngå spredning av kontaktsmitte er godt kjent og gjelder. For denne OTP 
kreves at det skal gjøres en analyse av betjeningens naturlige bevegelsesmønster slik at 
utplassering av håndvasker og desinfiseringstiltak gjøres strategisk riktig og som gir høy 
sannsynlighet for at god hygiene kan opprettholdes. 
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15 BIM i prosjektet  
Dette kapitlet er nytt i Overordnet teknisk program arbeidet. Imidlertid er åpenBIM en 
arbeidsmetode som er nødvendig for økt kvalitet og mer effektiv prosjektering, bygging og 
drift og er et krav i alle større byggeprosjekter. Et program for tekniske fag og et 
dokument for å definere effektmål av prosjektarbeidet og byggeprosjektet for 
oppdragsgiver bør følgelig inneholde definisjon av mål og metode for en så sentral del av 
prosjektets overordnete gjennomføringsmodell. 

Bygningsinformasjonsmodellering – BIM er en sentral del av gjennomføringsmodellen for 
en planleggingsperiode med skisseprosjekt og konseptstudier, forprosjektering, 
detaljprosjektering, bygging og til slutt i bruktaking og forvaltning av det helhetlige 
prosjektet. . 

I gjennomføringen av prosjektet skal det for alle relevante fag benyttes objektbaserte 
modeller (BIM), der utveksling av bygningsinformasjon mellom parter og ved leveransen 
til byggherren under prosjekteringen skal skje ved bruk av åpen BIM-standard IFC 2x3 
eller nyere. 

Bruk av åpen BIM i prosjektet er et krav og skal bidra til økt kvalitet, mer effektiv 
prosjektering og kommunikasjon på tvers av fag og mellom de prosjekterende og 
byggherre. Videre skal det føre til kvalitetssikring av arbeidsgrunnlaget før bygging og en 
mer effektiv byggeprosess. I forvaltningsfasen skal modellen inneholde 
definertinformasjon om bygg og utstyr som skal effektivisere forvaltningsverktøyene som 
skal brukes i driftsfasen. 

All modellbygging skal baseres på åpne internasjonale standarder og ved utveksling av     
BIM på IFC-formatet, skal alle involverte aktører i prosjektet kunne nyttiggjøre seg 
informasjon i BIM. Ved generering, oppdatering og informasjonberiking av BIM skal 
prosjektet kontinuerlig utvikles frem til overlevering til byggherre ved prosjektets 
sluttføring og leveranse av ”som bygget” -modell egnet for overføring til forvaltning, drift 
og vedlikehold (FDV). 

 

15.1 Bruk av modell og gjennomføringskrav 

Det skal utarbeides en BIM-håndbok for prosjektet. Denne skal beskrive bruk og metode 
for åpenBIM og de tverrfaglige krav som skal gjelde for hele prosjektforløpet og for alle 
nivå og faser av prosjektet. Videre skal BIM(Modellene) etableres for alle relevante fag i 
konsept/skisseprosjektfasen, og det skal defineres hvilket overordnet informasjonsnivå 
som skal etableres i alle faser og hvordan modellen kan/skal anvendes i disse fasene. 

Retningslinjer for geometri og informasjonsnivå ved de ulike prosjektfaser skal følge 
definisjon i anerkjente manualer. Det er ved vedtakstidspunktet for denne OTP i arbeid en 
BIM manual for helseregionene i regi av Sykehusbygg HF. Denne skal implementeres og 
bestemmelser i denne OTP skal harmoniseres med RHF’ene sin manual når de foreligger 
i senere fase.  
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Følgende overordnete målsettinger for bruk av åpen BIM skal etterfølges: 

o BIM (Modellene) skal gi grunnlag for kommunikasjon med oppdragsgiver 
og brukere i alle faser av prosjektet. 

o BIM (Modellene) skal danne grunnlag for tegningsuttrekk. 

o BIM (Modellene) skal brukes til evaluering i alle faser i forhold til målene 
som er definert i prosjekt og løsning. 

o BIM (Modellene) skal brukes som grunnlag for godt tverrfaglig samarbeid 
mellom prosjektdeltakerne med fokus på grensesnitt og kvalitetssikring. 

o BIM (Modellene) skal struktureres lik at de er egnet for import til ulike 
simulering, beregning, analyse og kalkulasjons programvare. 

o BIM (Modellene) skal ha bruksverdi for forvaltning, drift og vedlikehold 
FDV). 

 
Modellen er grunnlaget for digital informasjonsutveksling mellom byggherre, 
prosjekterende, entreprenør, driftsorganisasjon og eventuelt andre aktører i prosjektet. 
 

 

Modellen skal være et virkemiddel i alle faser og dette skal innarbeides i prosjektets 
gjennomføringsmodell og håndbok 
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15.2 Utvendig anlegg – infrastruktur og landskap 

Utvendige anlegg skal være en del av den helhetlige modellen for prosjektet, men det 
stilles ikke krav til utveksling av BIM på IFC-format da BuildingSmart standarden ikke har 
lagt til rette for utomhus anlegninger (som eksempelvis VA, veier, mv.). Det skal allikevel 
utarbeides BIM for utvendige anlegg etter gjeldende åpne internasjonale standarder, og 
informasjon om geometri og funksjon tilgjengelig gjøres for de øvrige aktører i prosjektet. 

Det skal som grunnlag for arbeidene med utvendige planer benyttes SOSI standard.. 

15.3 Bygg og teknikk 

Den åpne BIM’en skal være et virtuelt og komplett bilde av den bygningsmassen og 
installasjoner som det endelige prosjektet skal bli. Modellen skal til enhver tid inneholde 
geomteri og informasjon som er nødvendig for den fasen prosjektet er i til å være et 
kvalitetssikringsverktøy og kommunikasjonsverktøy som gir mulighet for riktige 
beslutninger i den gitte fasen. Modellen skal alltid opplyse prosjektet i tilstrekkelig grad for 
aktuell fase til å danne godt grunnlag for å sikre kvaliteten i arbeidet og beslutninger. Den 
skal videre være grunnlaget for evaluering for å kunne verifisere at prosjektet kan 
tilfredsstille effekt- og resultatmål som er satt fra oppdragsgiver. 

15.4 Byggbarhet 

BIM skal anvendes for demonstrasjon av at prosjektet er gjennomførbart i byggearbeidet 
med nødvendig kvalitet og effektivitet. Det skal i alle faser gjøres analyser av modellen ift 
disse målene for å kontrollere på det nivå som fasen tillater. 

15.5 Industrialisering 

Det er et overordnet mål at byggeprosessen skal analyseres i forhold til høyest mulig 
grad av industrialisert bygging. Dette skal planlegges og verifiseres ved hjelp av 
modellen. Dette betyr at både utomhus- og bygg modellen skal testes ut i forhold til 
industrialisert bygging; for utomhus i forhold til anleggsområdets organisering og 
plassbehov i tomt for industrialisert bygging (med hovedvekt på prefabrikkerte 
elementer/modulbygging). 

15.6 Standardisering 

Sykehuset skal i stor grad ha standardiserte løsninger for rom og installasjoner. Dette er 
også viktig for å nå målet med industrialisert bygging. Modellen skal brukes i utstrakt grad 
i planleggingen til kontroll og visualisering i forhold til dette. 

15.7 BIM håndbok 

Det må utarbeides en BIM håndbok for prosjektet. Denne skal angi nødvendige relasjoner 
mellom aktørene og plikter for leveransene, gjennomføringsplan, ansvarsdelinger og 
roller, utvekslingsprosedyrer og krav, modellstruktur og en generell målbeskrivelse for 
BIM i prosjektet. Håndboken utarbeides og skal ha virkning fra 
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skisseprosjekt/konseptfasen. Håndboken skal harmoniseres med ny BIM manual fra 
helseforetaket når denne foreligger. 
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1 SAMMENDRAG 

1.1 Rammer for delfunksjonsprogrammet 
Rammene for delfunksjonsprogrammet baserer seg på forutsetninger i HFP. Oppgaven er en videre 
detaljering av hovedfunksjonsprogrammet for de funksjoner som inngår i de tre alternativene: 

• Nullalternativet. 
• Ny Vestblokk, videre utbygging mot nord. 
• Ny Nordblokk, etappevis utbygging. 

 
I dette avsnittet beskrives de justeringer det er foretatt i alternativene som et ledd i skisseprosjektfasen,  
De to nybygg alternativer fra HFP er bearbeidet videre i skisseprosjektfasen, hvor det også er foretatt mer 
detaljerte økonomiske beregninger av alternativene. Dette har ført til noen justeringer i nybygg alternativenes 
funksjonelle innhold. Det funksjonelle innhold som grunnlag for DFP er vist i tabellen herunder:  
 
Tabell 1: Nybygg alternativene 

Vest-alternativet Nord-alternativet 

 Akuttmottak, skadepoliklinikk, AMK 

Observasjonspost (25 plasser, ekskl. barn) 

 Akuttmottak, skadepoliklinikk, AMK 

Observasjonspost (30 plasser ekskl. barn) 

Operasjon inneliggende, fødestuer, dagkirurgi, kirurgiske 
dagplasser, oppvåking 

Intensiv/postoperativ oppvåking 

Operasjon inneliggende, fødestuer, dagkirurgi, kirurgiske 
dagplasser, oppvåking 

Sengeområder, poliklinikker somatikk  
   Ortopedisk kirurgi 
   Kar/thorax/plastikk/mammakirurgi 
   Kirurgisk gastroenterologi 
   Barsel/gynekologi (ekskl. fertilitetsbehandling)  
   Medisinsk gastroenterologi 
 
Hematologi/endokrinologi 
Infeksjonsmedisin 

Sengeområder, poliklinikker somatikk 
   Ortopedisk kirurgi 
   Kar/thorax/plastikk/mammakirurgi 
   Kirurgisk gastroenterologi 
   Barsel/gynekologi (ekskl. fertilitetsbehandling)  
   Medisinsk gastroenterologi 

Geriatri 

Dagbehandling: Dialyse 

Medikamentell kreftbehandling 
Medisinsk dagbehandling for alle medisinske spesialiteter 
og nevrologi 
 

Dagbehandling: Dialyse  

Medisinsk dagbehandling for gastroenterologisk medisin) 

 

Sengeområde, poliklinikker psykisk helsevern 
   Akuttpsykiatri 
   Avrusning 
    
 

Sengeområde, poliklinikker psykisk helsevern 
   Akuttpsykiatri 
   Avrusning 
    
Alderspsykiatri (sengeområde, poliklinikk) 

Laboratoriemedisin Laboratoriemedisin 

Felles støttefunksjoner Felles støttefunksjoner 
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I forhold til de alternativer som er beskrevet i HFP er det foretatt følgende justeringer:  
• Observasjonsposten var i HFP på 32 senger inkl. 2 senger til barn. De to senger til barn er nå 

overført til barneavdelingen. Dette gjelder både Vest-alternativet og Nord-alternativet 
• Medisinsk dagbehandling: Omfattede i HFP alene de dagplasser som er knyttet til spesialitetene i 

alternativet, dvs. at det var 2 plasser i Vest-alternativet imot nå 6 plasser. For Nord-alternativet ingen 
endringer 

• Psykisk helsevern: I HFP var det også forutsett rus senger og poliklinikk samt PPU/ECT poliklinikk i 
nybygg i begge alternativer. Disse funksjonene etableres nå i tilknytting til DPS og i eksisterende 
bygg.  

• 4 gastroenterologiske intermediære senger er endret til 4 normal senger i gastroenterologisk 
sengeområde. 

1.2 Tverrgående program/ standardrom 
Standardrom angir standardiserte romløsninger, og brukes som en mal og et rammeverk for en rom type på 
tvers av prosjektet. Hensikten med standardrommene er å sikre samme kvalitet og konsistens på like rom i 
prosjektet, og å effektivisere oppdatering av like rom i romfunksjonsprogram i neste fase. 

1.2.1 Pasientforløp, nærhet og logistikk 
På bakgrunn av argumenter framført i Sintef rapporten «Rengjøring av senger i sykehus – en kartlegging av 
ulike prinsipper» fra juli 2012, anbefaler prosjektgruppa å beholde denne sentraliserte sengevaskmodellen. 
Det vil være en god løsning å opprettholde dagens sengesentral og i tillegg bygge nytt sengelager i under 
etasje i nybygg med tilhørende bufferlager for senger. 
 
Det forutsettes at tøy til pasienter og personell leveres fra eksternt vaskeri. Det planlegges for eget depot til 
mellomlagring, nødlager og forsyning for tilfeldige behov. For personaltøy forventes returautomatordningen 
videreført.  
 
Dagens kjøkken ordning med matproduksjon i sentralkjøkkenet forutsettes videreført. Derfra videre 
distribueres maten i matvogner til pasientcafé som betjenes av kjøkkenpersonale. 
 
Varelevering fra sentrallager til avdelingene. Det legges til rette for «tomt-fult» - system. 
 
Dagens ordning knyttet til renhold videreføres. Renholderne er ansatt på sykehuset  
 
Vurderinger knyttet til kapasitets/ areal tilsier at det er formålstjenlig for Haugesund sjukehus å fortsette 
nåværende avfallshåndteringsordning hvor smitteavfall autoklaveres. 

1.2.2 Kontor, møterom og undervisning 
For disse funksjonene er det lagt noen prinsipielle forutsetninger til grunn. Kontorlandskap avgrenses til 
mindre funksjonelle enheter og bør utformes med «avlukke» slik at en demper mest mulig støy.  
Utgangspunkt er at alle har sin faste plass i kontorlandskapet.  
Definerte personalgrupper får egne kontorplasser. Det er en forutsetning er at disse må kunne dele kontor 
om nødvendig. Det tilrettelegges for at overleger/LIS får egne kontor, maksimalt 2 ansatte pr kontor (LIS 
leger 4 per kontor). Det tilrettelegges for et antall behandlerkontor.  

1.3 Delfunksjonsprogram 
I delfunksjonsprogrammet foreligger et romprogram for hver gruppe, som beskriver delfunksjonens samlede 
rom og areal inkl. alle tilførte funksjoner.  
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Akuttfunksjoner, operasjon og intensiv, fødestuer 
Akuttfunksjonene i nybygg omfatter, akuttmottak, skadepoliklinikk inkl. integrert kirurgisk akuttpoliklinikk, 
AMK, observasjonsposten, eksklusiv barn og kontorfunksjoner.  De prehospitale funksjoner til ambulanser er 
ikke med i nybygg.   
Forskjellen på de to alternativer er at intensiv/oppvåking etableres i nybygg i Vest-alternativet men blir i 
eksisterende bygg i Nord-alternativet.  Dette innebærer da også, at kontorfunksjoner relatert til intensiv og 
oppvåking blir i eksisterende bygg i Nord-alternativet. 
 
Sengeområder, poliklinikk og dagbehandling 
Forskjellen på alternativene sengeområder er at hematologi/endokrinologi/infeksjonsmedisin etableres i 
nybygg i Vest-alternativet men blir i eksisterende bygg i Nord-alternativet.  Geriatri etableres som nybygg i 
Nord-alternativet med blir i eksisterende bygg i Vest-alternativet. Medikamentell kreftbehandling etableres 
kun som nybygg i Vest-alternativet. Dialyse inngår i begge alternativer.  
 
Laboratoriemedisin  
Arealet til Laboratoriene er like for begge nybygg alternativer. 
Arealet til laboratoriene er vurdert på bakgrunn av erfaringstall fra andre prosjekter og det nåværende areal, 
idet det er tillagt en betydelig arealøking. Således er det stort sett ingen kontorarealer i dagens laboratorier 
og korridorene benyttes i vid utstrekning som arbeidsareal. Det nåværende areal er oppgjort på grunnlag av 
en romdatabase og det framtidige nettoareal vurderes å være noe høyere enn det nåværende bruttoareal.   
 
Psykiatri  
I Vest alternativet er det planlagt for akuttpsykiatri og rus i nybygg. I Nord alternativet er det i tillegg planlagt 
for alderspsykiatri i nybygg.  Andre funksjoner blir værende i eksisterende bygg eller flyttes til DPS’ ene.  
I Nord alternativet er det lagt til grunn sambruk av flere funksjoner mellom geriatri og alderspsykiatri hvilket 
fremgår av romprogrammene. 

1.4 Samlet kapasitet og areal  
Det er foretatt ytterligere arealjusteringer etter at arbeid i prosjektgruppene ble avsluttet som konsekvens av 
en koordinering mellom skisseprosjektet og DFP. Utviklingen av DFP og skisseprosjektet har foregått 
parallelt og tilegnet kunnskap i prosessen har ført til mindre justeringer for å sikre en måloppnåelse knyttet til 
arealrammen og prosjektkostnad. Foretatte justeringer knytter seg i hovedsak til støtterom. 
 

Tabellen herunder sammenfatter for hver av de fire DFP grupper samt for fellesfunksjonene arealrammen og 
det programmerte areal i romprogrammene.  

Tabell 2: Programmert areal i delfunksjonene sammenholdt med arealrammen 

 

Arealrammen for delfunksjonsprogrammeringen har vært 15.334 kvm netto for Vest-alternativet og 14.132 
kvm netto for Nord-alternativet. For Vest-alternativet svarer det programmerte areal til rammen, og for Nord-
alternativet er det programmert 146 kvm mindre enn rammen.  Det kan på dette grunnlaget konkluderes at 
det programmerte areal i delfunksjonsprogrammene ligger innenfor arealrammen for begge alternativer.  

Vest Nord Vest Nord
DFP 1 5 478 4 772 5 476 4 688
DFP 2 5 966 4 902 6 100 5 036
DFP 3 2 296 2 296 2 295 2 291
DFP 4 953 1 521 821 1 330
Felles 642 642 642 642
Total 15 334 14 132 15 334 13 986

HFP ramme DFP arealArealer
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Resultatet av programmeringen i relasjon til kliniske kapasiteter er følgende for: 

Tabell 3: Vest-alternativet. Programmerte kliniske kapasiteter sammenholdt med rammeforutsettingene 

 

Tabell 4: Nord-alternativet. Programmerte kliniske kapasiteter sammenholdt med rammeforutsettingene 

 

De programmerte kapasiteter tilgodeser i alle tilfeller rammeforutsettingen. Det er dog for begge alternativer 
programmert noen flere undersøkelses-/behandlingsrom enn rammen for å få til en bedre fleksibilitet.  

 

 

 

 

 

 

  

Vest Normale 
senger

Obs akutt 
senger

Intensiv Dag-
plasser

U/B OP Oppv Fødestuer

DFP 1 25 14 16 15 18 25 6
DFP 2 117 34 39
DFP 3
DFP 4 19
Felles
Total 136 25 14 50 54 18 25 6
Ramme 136 25 14 50 36 18 25 6
Differanse 0 0 0 0 18 0 0 0

Nord Normale 
senger

Obs akutt 
senger

Intensiv Dag-
plasser

U/B OP Oppv Fødestuer

DFP 1 5 30 16 15 18 9 6
DFP 2 102 16 31
DFP 3
DFP 4 29
Felles
Total 136 30 0 32 46 18 9 6
Ramme 136 30 0 32 32 18 9 6
Differanse 0 0 0 0 14 0 0 0
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2 OVERORDNEDE FORUTSETNINGER OG PLANPROSESS 

2.1 Virksomhetens formål og overordnede forutsetninger 
Haugesund sjukehus er det største sykehuset i Helse Fonna. Sykehuset har tilbud i de fleste kliniske 
spesialiteter innen somatikk og psykisk helsevern. Dessuten innen feltene ufrivillig barnløshet og 
hormonanalyser. Haugesund sjukehus dekker kommunene: Tysvær, Bokn, Haugesund, Karmøy, Vindafjord, 
Sveio, Sauda, Suldal, Etne og Utsira. Innen en del spesial funksjoner dekker sykehuset hele Helse Fonna 
sitt opptaksområde. 
Sykehuset arbeider pr i dag med å finne bedre løsninger for noen fagområder med plassutfordring, dette 
gjelder blant annet dialysen, kreftbehandling/onkologisk dagenhet og NIV (non invasiv ventilasjon). 
 
For en utfyllende beskrivelse av tjenestetilbudet nedenfor henvises til «Plan for somatiske 
spesialisthelsetjenester i Helse Fonna HF 2010 – 2020» og «Plan for Psykisk helsevern 2012 – 2020, Helse 
Fonna HF», samt andre vedtatte føringer, planer og retningslinjer. 

2.2 Delfunksjonsprogram som del av planprosessen, hensikt og innhold 
Delfunksjonsprogrammet (DFP) inngår i planleggingen som et programdokument som danner underlag for 
arbeidet med forprosjekt for nybygg på Haugesund sjukehus. Delfunksjonsprogrammet skal sammenfatte de 
overordnede programretningslinjene fra hovedfunksjonsprogrammet (HFP), samt føre programmet videre 
fram til romprogram. I DFP konkretiseres og detaljeres kravene til de enkelte funksjoner som tidligere er 
overordnet beskrevet i HFP. Areal og romprogram settes opp for den enkelte funksjon, men innenfor 
rammene gitt i HFP. DFP skal sikre samsvar mellom arealforutsetningene i HFP og DFP, og at funksjonene 
kan innpasses når det settes opp en romliste med areal per rom. 
DFP skal være oppskriften til arkitektene i deres utarbeidelse av forprosjektet, og danner sammen med noen 
andre dokumenter det samlede programgrunnlag for prosjekteringen i forprosjektfasen. 
Det er lagt opp til en prosess der planlegging av rom og løsninger kombineres med tilrettelegging for 
framtidsrettet pasientbehandling samt gode og effektive arbeidsmåter. 
 
Hovedelementene i planprosessen er vist nedenfor. 

 
HFP Hovedfunksjonsprogram 
FP Funksjonsprogram (= delfunksjonsprogram/DFP) 
RFP Romfunksjonsprogram 
HPU Hovedprogram utstyr 
BUP Brutto utstyrsprogram 
NUP Netto utstyrsprogram 

OTP Overordnet teknisk program 
SPR Skisseprosjekt 
FP Forprosjekt 
DPR Detaljprosjekt 

Figur 1: Illustrasjon av tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter 
 



 

 

   

   
           s. 11/100 

 

Delfunksjonsprogrammet danner grunnlaget for forprosjekt (FP) og brutto utstyrsprogram (BUP), i tillegg til 
neste fase av arealprogrammering som er romfunksjonsprogram (RFP). 

2.2.1 Tverrgående standardrom 
Formålet med tverrgående standardrom er å sikre samordningen på tvers av de funksjonsinndelte 
programmene. De standardrom (for de gruppene som har det) skal bidra til at det etableres gjennomgående 
standarder og retningslinjer for alle de forhold som bør være samordnet på tvers av funksjons-, 
organisasjons- og spesialitetsbaserte grenser. 
 
Romstandarder for avfallsrom eller kontorarbeidsplasser, tenkning rundt forsyning og ulike logistiske 
løsninger skal samordnes gjennom disse standardrom. 
 
Det er utarbeidet følgende tverrgående standardrom: 

• Pasientforløp, nærhet og logistikk 
• Kontor, møterom og undervisning 

2.2.2 Funksjonsinndelt program 
For å gjøre programmeringen av nybygg alternativene håndterbart, er hovedfunksjonsprogrammet brutt ned i 
delfunksjoner. HFP er brutt ned til følgende funksjonsområder: 

• Akuttfunksjoner 
• Operasjon og intensiv 
• Fødestuer 
• Sengeområder, poliklinikk og dagbehandling 
• Laboratorier inklusiv patologi 
• Psykisk helsevern 

2.3 HFP rammer for arbeidet med delfunksjonsprogrammet 
I dette avsnitt oppsummeres hovedresultatene fra HFP med hensyn til pasientgrunnlag, bemanning, 
sengekapasitet og areal.  
 
I HFP ble de to nybygg alternativer Vest-alternativet og Nord-alternativet avgrenset med hensyn til det 
funksjonelle innhold. De to alternativer er etterfølgende bearbeidet i skisseprosjektfasen, hvilket har ført til 
noen justeringer i alternativenes funksjonelle innhold.  
 
I dette avsnittet beskrives hvilke justeringer det er foretatt i alternativene som et ledd i skisseprosjektfasen, 
samt de resulterende overordnede forutsettinger for de to nybygg alternativer, som danner grunnlag for DFP 
prosessen. 

2.3.1 Dimensjoneringsgrunnlag fra HFP 
 HFP inneholder oppdaterte rammeforutsettinger for den framtidige utviklingen av Haugesund sjukehus med 
utgangspunkt i de tidligere utredninger utviklingsplanen for Helse Fonna HF og Idéfasen for Haugesund 
sjukehus. Grunnlaget for oppdateringen er aktiviteter og bemanning i 2014 samt den framtidige profil for 
sjukehuset på grunnlag av planene for somatikk og psykisk helsevern.  
HFP beskriver sjukehusets pasientgrunnlag og bemanning samt et teoretisk kapasitets- og arealbehov i 
2020 og i 2040 hvis sjukehuset skulle bygges på nytt.  
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Pasientgrunnlag 2040 

Pasientgrunnlaget for Haugesund sjukehus i 2040 er framskrevet på grunnlag av aktivitetsdata fra 2014 
samt en rekkte omstillings- og effektiviseringstiltak. Resultatet vises herunder i to tabeller, en for somatikk og 
en for psykisk helsevern.  
 
For somatikken fås følgende pasientutvikling fram til 2040:  
Tabell 5: Pasientutvikling - somatikk fram til 2040 

 

Det er en viss øking innen aktivitet i normale senger, men en større øking innen observasjonssenger, da det 
er flyttet aktivitet fra normale senger til observasjonssenger. Det er også en større øking innen 
dagbehandling og poliklinikk.  
 
For psykisk helsevern fås:  
Tabell 6: Pasientutvikling - psykisk helsevern fram til 2040 

 

Det er en viss øking i sengetallet. Reduksjonen innen poliklinikk skyldes at Rus ungdom ikke videreføres i 
Haugesund sjukehus.  

Pasientframskriving somatikk 2014 2040 Endring 14-40

Befolkning Haugesund Innbyggere 116 507 145 401 25%
Avd opph 19 616 20 111 3%
Liggedager 70 756 76 778 9%
Liggetid 3,6 3,8 6%
Antall senger 231 249 8%
Akutte innleggelser 3 881 10 491 170%
Liggedager 1 651 9 473 474%
Liggetid 0,4 0,9 112%
Antall senger 6 32 474%
Utskrivninger 1 766 7 343 316%
Utskrivninger 21 382 27 455 28%
Liggedager 72 407 86 251 19%
Liggetid 3,4 3,1 -7%
Senger 237 282 19%

Dagbehandling Antall besøk 11 136 18 793 69%
Poliklinikk Antall besøk 99 311 134 126 35%

Dagbehandling inkluderer medikamentell kreftbehandling
Poliklinikk er ekskl. akutt kirurgisk poliklinikk   

Senger 2014 er forbrukte senger (ikke normerte senger) med 85 % belegg - 70 % for barn og 80 % for 
observasjon 

Inneliggende behandling (normale senger 
og obs senger)

Normale senger

Observasjons senger

Avd opph Ligge-
dager

Ligge-
tid

Poli-
klinikk

Avd opph Ligge-
dager

Ligge-
tid

Poli-
klinikk

Akutt psykiatri 549 3 104 5,7 0 685 3 874 5,7 0
Alderspsykiatri 88 2 006 22,8 1 091 148 2 826 19,1 1 947
Rus 28 1 683 60,1 4 434 34 1 733 50,5 3 533
Rus ungdom 2 539
Avrusning 114 1 574 13,8 142 1 650 11,6
PPU/ECT & nevropsykologi 2 300 2 870
I alt 779 8 367 10,7 10 364 1 009 10 083 10,0 8 350

Endring i % 29,6% 20,5% -7,0% -19,4%
Antall senger 90 % 25 31

Klinikk for  psykisk helsevern 
endelig fremskrivning

20402014
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Bemanning 2040 

Bemanningen 2040 er framskrevet på grunnlag bemanningen i 2014 og det framtidige pasientgrunnlag samt 
en effektivisering på 10 %. Resultatet blir:  
Tabell 7: Bemanning 2040 

 

Den samlede bemanning økes fram til 2040 med ca. 11 %, hvilket totalt sett er mindre enn pasientøkingen.  

Areal 2040 

Den framskrevne pasientaktivitet og bemanning gir grunnlag for arealberegningen, som for det samlede 
Haugesund sjukehus resulterer i følgende:  
Tabell 8: Arealberegning Haugesund sjukehus 2040 

 

Det samlede teoretiske arealbehov for sjukehuset er ca. 40.000 kvm netto i 2040. Omregnes til ca. 80.000 
kvm brutto med de anvendte brutto/netto faktorer.  
Dette skal ses i forhold til dagens areal på ca. 57.000 kvm. Dette er bakgrunnen for de to nybygg alternativer 
mot vest og nord.  

2.3.2 Nybygg alternativene 
Basert på «Prosjektdirektiv for konseptfase bygg Haugesund sjukehus 2020» er oppgaven å se på tre 
alternativer:   

• Nullalternativet 
• Ny Vestblokk, videre utbygging mot nord 
• Ny Nordblokk, etappevis utbygging 

 
Det ble i HFP satt en rekke forutsettinger for de to nybygg alternativer, hvor især de økonomiske rammer har 
vært styrende for utviklingen av alternativene.  
For utvikling av et Vest-alternativ og et Nord-alternativ ble det i HFP prosessen sett på et antall scenarier, 
som i løpet av HFP prosessen ble innsnevret til to alternativer:  

• Vest-alternativet 
• Nord-alternativet 

Bemanning (årsverk) 2014 2040 Utv fra 14-
40

Kliniske funksjoner somatikk 677 750 11%
Medisinsk service 345 407 18%
Psykisk helsevern 135 138 3%
Adm og int service 231 250 8%
I alt 1 388 1 546 11%

Antall senger 
2040

Arealbehov 
2040

Akuttmottak/observasjonspost/prehospitale tjenester 32 2 180
Somatikk, poliklinikker/dagavdeling 5 304
Somatikk, døgnbehandling 251 11 587
Psykisk helsevern 31 2 831
Medisinsk service 4 720
Intern service, kontorfunksjoner og administrasjon 13 582
I alt - senger/nettoareal 314 40 203
Bruttoareal 79 841

Brutto/netto faktor somatikk 2.0 og psykisk helsevern 1,8

Senger: Observaskjonssenger med 80 % belegg, normale senger med 70 % belegg for 
barn og 85 % for øvrige. Psykisk helsevern 90 % belegg

Arealberegning for Haugesund sjukehus 2040 Konseptfase 2040
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Begge alternativer er basert på 2040 dimensjoneringen for å være framtidssikret. Det henvises til HFP for 
nærmere informasjon.  
 
De to nybygg alternativer fra HFP er bearbeidet videre i skisseprosjektfasen, hvor det også er foretatt mer 
detaljerte økonomiske vurderinger. Dette har ført til noen justeringer i nybygg alternativenes funksjonelle 
innhold. Det funksjonelle innhold som grunnlag for DFP er vist i tabellen herunder. Forskjellen på Vest- og 
Nord-alternativet er markert med kursiv.  
Tabell 9: Nybygg alternativene 

Vest-alternativet Nord-alternativet 

 Akuttmottak, skadepoliklinikk, AMK 

Observasjonspost (25 plasser, ekskl. barn) 

 Akuttmottak, skadepoliklinikk, AMK 

Observasjonspost (30 plasser ekskl. barn) 

Operasjon inneliggende, fødestuer, dagkirurgi, kirurgiske 
dagplasser, oppvåking 

Intensiv/postoperativ oppvåking 

Operasjon inneliggende, fødestuer, dagkirurgi, kirurgiske 
dagplasser, oppvåking 

Sengeområder, poliklinikker somatikk  
   Ortopedisk kirurgi 
   Kar/thorax/plastikk/mammakirurgi 
   Kirurgisk gastroenterologi 
   Barsel/gynekologi (ekskl. fertilitetsbehandling)  
   Medisinsk gastroenterologi 
 
Hematologi/endokrinologi 
Infeksjonsmedisin 

Sengeområder, poliklinikker somatikk 
   Ortopedisk kirurgi 
   Kar/thorax/plastikk/mammakirurgi 
   Kirurgisk gastroenterologi 
   Barsel/gynekologi (ekskl. fertilitetsbehandling)  
   Medisinsk gastroenterologi 

Geriatri 

Dagbehandling: Dialyse 

Medikamentell kreftbehandling 
Medisinsk dagbehandling for alle medisinske spesialiteter 
og nevrologi 
 

Dagbehandling: Dialyse  

Medisinsk dagbehandling for gastroenterologisk medisin) 

 

Sengeområde, poliklinikker psykisk helsevern 
   Akuttpsykiatri 
   Avrusning 
    
 

Sengeområde, poliklinikker psykisk helsevern 
   Akuttpsykiatri 
   Avrusning 
    
Alderspsykiatri (sengeområde, poliklinikk) 

Laboratoriemedisin Laboratoriemedisin 

Felles støttefunksjoner Felles støttefunksjoner 

 

Dertil kommer tilknyttede kontorfunksjoner til ovennevnte funksjonsområder.  

I forhold til de alternativer som er beskrevet i HFP, er det foretatt følgende justeringer:  

• Observasjonsposten var i HFP på 32 senger inkl. 2 senger til barn. Dette gjelder både Vest-
alternativet og Nord-alternativet De to senger til barn er overført til barneavdelingen i eksisterende 
bygg. I forhold til HFP er antall observasjonssenger i Vest-alternativet redusert til 25. For Nord-
alternativet opprettholdes 30 senger. 
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• Medisinsk dagbehandling: Omfattede i HFP alene de dagplasser som er knyttet til spesialitetene i 
alternativet, dvs. det var 2 plasser i Vest-alternativet imot nå 6 plasser. For Nord-alternativet ingen 
endringer. 

• Psykisk helsevern: I HFP var det også forutsett rus senger og poliklinikk samt PPU/ECT poliklinikk i 
nybygg i begge alternativer. Disse funksjonene etableres nå i tilknytting til DPS og i eksisterende 
bygg.  

Pasientgrunnlag  

Alternativenes pasientgrunnlag i nybygg er sammenfattet herunder:  

Tabell 10: Alternativenes pasientgrunnlag innen somatikk i nybygg 

  

Noen spesialiteter får samtlige funksjoner i nybygg i begge alternativer. Det dreier seg om ortopedisk kirurgi, 
kar/thorax/plastikk/mammakirurgi, gastroenterologisk kirurgi, gastroenterologisk medisin samt 
barsel/gynekologi bortsett fra fertilitetsbehandling. En del fagområder får dagbehandling i nybygg som den 
eneste funksjon, f.eks. urologi, ØNH og øye samt kardiologi, lungemedisin, geriatri og nevrologi.  
 
Dagbehandling i form av dialyse under nefrologi etableres i begge alternativer. Medikamentell 
kreftbehandling under flere spesialiteter etableres kun i Vest-alternativet.   
 
For psykisk helsevern er pasientaktiviteten i nybygg vist herunder:  

Avd 
opphold

Ligge-
dager

Dagbeh 
medikam 

kreft

Dialyse Øvrig 
med 

dagbeh

Dag-
kirurgi

Poli-
klinikk

Avd 
opphold

Ligge-
dager

Dialyse Øvrig 
med 

dagbeh

Dag-
kirurgi

Poli-
klinikk

Generell kirurgi 2 222 222
Urologi 190 237 237
Ortopedisk kirurgi 2 223 8 879 1 324 11 795 2 223 8 879 1 324 11 795
Kar-, thorax-, plastikk-, mammakirurgi 405 1 969 140 2 741 405 1 969 140 2 741
Gastroenterologisk kirurgi 2 549 10 404 522 6 569 2 549 10 404 522 6 569
ØNH, kjevekirurgi 2 095 2 095
Øye 1 279 1 279
Generell indremedisin, habilitering 13
Nefrologi 6 639 6 639
Kardiologi 250
Lungemedisin 135 125
Hematologi, endokrinologi 820 3 650 3 900 104 7 076
Infeksjonsmedisin 688 3 882 26 422
Geriatri 25 698 4 503 828
Nevrologi, fysikalsk medisin 157
Barsel/gynekologi 2 508 5 827 1 752 10 832 2 508 5 827 752 10 832
Barn 44 60 60
Gastroenterologisk medisin 230 1 157 163 130 6 942 230 1 157 130 6 942
Total 9 424 35 767 4 435 6 639 829 6 629 46 378 8 614 32 738 6 639 130 6 629 39 708

Haugesund sjukehus 2040 Vest-alternativet - nybygg 2040 Nord-alternativet - nybygg
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Tabell 11: Pasientaktiviteten innen psykiatri i nybygg 

 

Alderspsykiatri etableres ikke i nybygg i Vest-alternativet, men etableres på nytt i Nord-alternativet. Rus, 
PPU/ECT og nevropsykologi etableres ikke i nybygg.  

Bemanning 

Bemanning skal her brukes til dimensjonering av kontorfunksjoner i nybygg. Utgangspunktet er antall årsverk 
i 2014 på hvilket grunnlag det framskrives på bakgrunn av pasientutviklingen samt en effektivisering på 10 % 
- se nærmere i HFP.  
I en del tilfeller er bemanningen ikke spesifisert på de enkelte spesialiteter, men for en gruppe av 
spesialiteter. Dette gjelder en del av de kirurgiske og medisinske fag. Det er derfor foretatt en skjønnsmessig 
fordeling basert på pasientvolum.  
For de spesialiteter og funksjoner som skal inn i nybygg er det forutsatt følgende bemanning i 2040:  
Tabell 12: Bemanning i 2040 

 

I alt er det vurdert en bemanning på ca. 715 årsverk skal jobbe i Vest-alternativets nybygg og ca. 653 i Nord-
alternativet. Dette danner grunnlaget for vurderingen av kontorfunksjonene i nybygg.   

Avd opph Ligge-
dager

Poliklinikk Avd opph Ligge-
dager

Poliklinikk

Akutt psykiatri 685 3 874 685 3 874
Alderspsykiatri 148 2 826 1 947
Rus
Avrusning 142 1 650 142 1 650
PPU/ECT poliklinikk
Nevropsykologi
I alt 827 5 524 975 8 350 1 947

Klinikk for  psykisk helsevern 
endelig fremskrivning

2040 Vest-alternativet nybygg 2040 Nord-alternativet nybygg

Leger & 
psykologer

Pleie & 
øvrige

Adm Total Leger & 
psykologer

Pleie & 
øvrige

Adm Total

Ortopedisk kirurgi 17 37 3 57 17 37 3 57
Kar-, thorax-, plastikk-, mammakirurgi 7 9 2 18 7 9 2 18
Gastroenterologisk kirurgi 19 52 5 76 19 52 5 76
Dialyse *) 28 1 29 28 1 29
Hematologi, endokrinologi, inf 15 47 8 70
Gastromed 7 11 2 21 7 11 2 21
Geriatri 5 18 1 24
Barsel/gynekologi **) 19 60 5 85 19 60 5 85
Kliniske avd somatikk 84 244 27 355 74 215 20 309
Akutt psykiatri 6 32 1 39 6 32 1 39
Alderspsykiatri 6 27 1 35
Avrusning 2 9 1 12 2 9 1 12
Turnusleger 3 3 4 4
Psykisk helsevern 11 42 2 54 18 69 3 90
Anestesi/operasjon/intensiv ***) 23 122 3 149 15 80 2 97
Akuttmottak 0 57 5 62 0 57 5 62
Medisinsk biokjemi 0 36 8 43 0 36 8 43
Medisinsk mikrobiologi 2 9 0 11 2 9 0 11
Immunologi og transfusjonsmedisin 1 20 0 21 1 20 0 21
Patologi 4 11 3 19 4 11 3 19
Med Service 31 255 19 305 23 212 18 253
Nybygg alternativ i alt 126 541 48 715 115 496 42 653
*) Dialyse bemanning skjønnet
**) Gynekologi er i 2040 ekskl. fertilitet (skjønn)
***) Nord-alternativet er ekskl. Intensiv/oppvåking. Bemanning skjønnet

Bemanning (årsverk) 2040 Vest-alternativet nybygg 2040 Nord-alternativet nybygg
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Kapasitet og areal 

Det i HFP beregnede kapasiteter og nettoareal i nybygg alternativene er vist i tabell herunder:  

Tabell 13: Beregnede kapasiteter og nettoareal i nybygg alternativene 

  

Tabellen viser kapasiteter i form av senger, poliklinikker, dagplasser, operasjonsstuer m.fl. samt nettoarealet 
til de pågjeldende funksjoner.  
 
Dessuten vises den samlede nettoarealramme for hver av de fire DFP grupper inkl. arealrammen for 
gruppens kontorfunksjoner. Den samlede nettoarealramme på 15.334 kvm er gjeldende for 
delfunksjonsprogrammeringen av Vest-alternativet og for Nord-alternativet gjelder en arealramme på ca. 
14.132 kvm netto.   
 

Antall 
enheter

Arealbehov 
kvm netto

Antall 
enheter

Arealbehov 
kvm netto

DFP 1 - Akuttfunksjoner
Akuttmottak 920 920
Observasjonspost 25 625 30 750
Kontorfunksjoner 88 88

Delsum 1 633 1 758
DFP 1 - Operasjon og intensiv
Operasjon, inneliggende 10 1 100 10 1 100
Intensiv 14 602
Postoperativ 16 272
Operasjon dagkirurgi 8 880 8 880
Postoperativ, dag 9 144 9 144
Kirurgiske dagplasser 16 240 16 240
Kontorfunksjoner 284 185

Delsum 3 522 2 549
DFP 1 - Fødestuer
Fødestuer 6 300 6 300
Senger observasjon føde 5 143
Kontorfunksjoner 22 22

Delsum 322 465
DFP 2 - Sengeområder, poliklinikk 
og dagbehandling
Sengeområde 117 3 372 102 2 943

Dagområde 34 650 16 315

Kontorfunksjoner 993 823

Delsum 5 966 4 902
DFP 3 - Laboratorier
Laboratoriemedisin 2 040 2 040
Kontorfunksjoner 256 256

Delsum 2 296 2 296
DFP 4 - Psykisk helsevern
Sengeområde 17 714 26 1 092
Skjermede senger 2 84 3 126
Kontorer og møterom 155 303

Delsum 953 1 521
Felles støttefunksjoner
Personaleservice 363 363
Ikke-medisinsk service 279 279

Delsum 642 642
Nettoareal i alt 15 334 14 132

Nord - alternativet nybygg 

24 820

Haugesund sjukehus 2040 Vest-alternativet nybygg 

28 950Poliklinikker & kliniske 
spesiallaboratorier
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Støttefunksjoner i form av garderober, undervisning og forskning og overnattingsrom til personal er ikke 
inkludert i arealet, disse funksjoner forutsettes etablert i felles støttefunksjoner for nybygg og i eksisterende 
bygg.  

2.4 Brukermedvirkning og prosess 

2.4.1 Overordnet organisering 

2.4.2 Prosess og deltakelse i tverrgående program og standardrom 
Det er i prosjektet definert 2 områder, hvor det utarbeides tverrgående standardrom. Disse er: 

• Tverrgående standardrom (TVG 1): Pasientforløp, nærhet og logistikk 
• Tverrgående standardrom (TVG 2): Kontor, møterom og undervisning 

Brukergruppen bidrar i arbeidet med å definere funksjoner og standardrom som inngår i et standardrom-
katalog. 

2.4.3 Prosess og deltakelse i delfunksjonsgrupper og romprogram 
Arbeide med delfunksjonsprogram er organisert i 4 delfunksjonsområder i nybygg – alternativ Vest og Nord. 

• DFP 1: Akuttfunksjoner, operasjon og intensiv, fødestuer 
• DFP 2: Sengeområder, poliklinikk og dagbehandling 
• DFP 3: Laboratoriemedisin 
• DFP 4: Psykisk helsevern 
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3 TVERRGÅENDE PROGRAM/STANDARDROM 

3.1 Innledning, def inisjoner og forståelse 
Med standardrom menes en type rom som det finnes flere identiske av i romprogrammet. Identiske betyr at 
de har samme funksjon og samme veiledende programareal. På de områder hvor det er beskrevet 
standardrom, er det disse som skal brukes som utgangspunkt for programmering.  
 
Standardrom angir standardiserte romløsninger, og brukes som en mal og et rammeverk for en rom type på 
tvers av prosjektet. Hensikten med standardrommene er å sikre samme kvalitet og konsistens på like rom i 
prosjektet, og å effektivisere oppdatering av like rom i romfunksjonsprogram i neste fase. 
 
Benevnelser av rom er klassifisert iht. gjeldende klassifikasjonssystem for sykehusbygg (nomenklatur).  
 
Standardrom som angår flere faglige eller organisatoriske enheter i bygget og derfor er tverrgående; 
Kontorer, møterom, WC, spiserom, garderober, ekspedisjon, avfall, lagerrom, medisinrom, renhold mv. 
De tverrgående standardrom er utviklet i samspill med kjernefunksjonene for å oppnå god funksjonalitet og 
standardisering i bygget. 

3.2 Tverrgående 1 – Pasientforløp, nærhet og logistikk 

3.2.1 Sengevask 
Prosjektgruppe «sengepost/poliklinikk/dagbehandling» har utredet spørsmålet mht. sentralisert eller 
desentralisert sengevask. De har tatt utgangspunkt i den nylig utarbeida Sintef rapporten «Rengjøring av 
senger i sykehus – en kartlegging av ulike prinsipper» fra juli 2012, samt egne erfaringer og kunnskap. 
 
Gruppa anbefaler følgende: 

• Dagens sentraliserte sengevask fungerer godt. På bakgrunn av argumenter framført i rapporten, 
anbefaler prosjektgruppa å beholde denne sentraliserte modellen. 

• Dersom kapasiteten ikke er stor nok i sentralt vaskeri kan en øke kapasiteten ved å innføre 
turnusarbeid med to skift daglig og arbeid i helger.  

• En må også ta høyde for å etablere nok heiskapasitet i nybygget slik at en får en god logistikk.  
• Ideelt sett bør sengesentralen plasseres i u. etasje i samme bygg der hovedtyngde av pasientrom er 

plassert.  Det bør i tillegg planlegges egen transport- og sengeheis for å slippe unødig venting på 
heis.  

• Dersom sentral sengevask blir valgt for nybygg, kan det være en god løsning å opprettholde dagens 
sengesentral og i tillegg bygge en ny sengelager i u. etasje i nybygg. Dette gir større sikkerhet og 
beredskap for å behandle smittesenger forskriftsmessig dersom en av autoklavene settes ut av drift. 

 
Konkusjon og anbefaling: 

• Ved en evt. nybygging/restaurering som berører sengevasksentral, vil en legge som grunnleggende 
prinsipp prosjektgruppas anbefaling. 

3.2.2 Tøyhåndtering 
Tøy til pasienter og personell leveres fra eksternt vaskeri. Det er eget depot til mellomlagring, nødlager og 
forsyning for tilfeldige behov. Mottak av rent tøy og avlevering av skittent tøy (med tilstrekkelig skille mellom 
ren og skitten side) foregår via rampe. 
For personaltøy forventes returautomatordningen videreført.  
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3.2.3 Garderobe 
Det planlegges for garderobe med 350 plasser i felles arealer i nybygg. Disse kommer i tillegg til garderober i 
eksisterende anlegg.  

3.2.4 Kjøkken 
Dagens ordning med matproduksjon i sentralkjøkkenet opprettholdes. Derfra distribueres maten i matvogner 
til pasientcafé som betjenes av kjøkkenpersonale. 
Oppvask foregår desentralt. 

3.2.5 Sengelager 
Det vil være behov for sengelager til 60 voksne- og 30 barne-senger. Det planlegges for et bufferlager for 40 
senger i nybygg. Resten må løses i eksisterende. 

3.2.6 Vareforsyning 
Varelevering fra sentrallager til avdelingene. Det legges til rette for «tomt-fult» - system. 

3.2.7 Varemottak 
Dagens ordning mht. vareforsyning videreføres. 

3.2.8 Renhold 
Videreføre dagens ordning. Renholderne er ansatt på sykehuset. Det planlegges for 1 renholds rom pr. 
klinisk senter. Renholds fasiliteter utvides i fellesfunksjoner for nybygg jvf. romprogram. 

3.2.9 Avfallshåndtering og avfallsdepot 
Avfall hentes inn 2 ganger pr dag. All avfallhåndtering skjer på samme måte i dag som for 30 år siden, dog i 
større omfang. Anslagsvis 360 tonn avfall leveres fra Haugesund sjukehus årlig. Ca. 1 tonn pr dag. 
 
Nåværende praksis med autoklavering av avfall videreføres. 

3.3 Tverrgående 2 – Kontor, møterom og undervisning 
Prosjektgruppen «Kontor, møterom, undervisning» har gitt sine råd med tanke på prinsipielle føringer knyttet 
til bruk av kontor og kontorlandskap, møterom og undervisningsrom. Prosjektgruppen anbefaler følgende: 
 
Prinsipielle avklaringer knyttet til kontorlandskap 

• Kontorlandskap må avgrenses til mindre funksjonelle enheter – det vil si personell som jobber med 
samme saksområde og som kan dele informasjon uten at en bryter taushetsplikten. 

• Kontorlandskap bør utformes med «avlukke» slik at en demper mest mulig støy. Det bør være stille 
soner slik at en har områder med mest mulig arbeidsro. 

• Der bør være møterom i tilknytning til kontorlandskap, som kan benyttes til møter/samtaler for de 
som arbeider i kontorlandskapet.   

• Utgangspunkt er at alle har sin faste plass i kontorlandskapet. Det bør legges opp med tekniske 
løsninger som bærbar pc, hodetelefon mv.   

 
Prinsipielle avklaringer knyttet til egne kontorarbeidsplasser (må kunne dele kontor om nødvendig) 

• Ledere (alle nivå) med personalansvar, administrasjon, stabsfunksjoner, økonomi, personell som 
jobber med FoU, pasientombud, prestetjeneste, tillitsvalgte, og HR,  

• Verneombud/ tillitsvalgte (foretaksnivå) og HR kan ha behov for kontor. 
• Verneombud/tillitsvalgte kan også ha behov for kontorarbeidsplass knyttet til egen klinikk/avdeling. 

Dette kan være disponible møterom i klinikken (avdelingen) 
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• Øvrige overleger/LIS (leger i spesialitet) skal også ha egne kontor, maksimalt 2 ansatte pr kontor 
(LIS 4 per kontoer).  

• Det kan være andre yrkesgrupper (innen behandlingskjeden) som kan ha behov for eget kontor (for 
eksempel behandlere som bruker kontor til pasientkonsultasjoner) 

 
Prinsipielle avklaringer knyttet til undervisningsrom 
Undervisningsrom er rom som er tilrettelagt for undervisning slik som auditorium, simulatorrom, 
ferdighetsrom, IT-undervisningsrom, og har nødvendig utstyr. 

• Universell utforming 
• Tilgjengelig utstyr for telekommunikasjon 
• Undervisningsrom bør i størst mulig grad samles slik at en kan benytte felles fasiliteter, som toaletter 

osv.     
• Rommene bør være i ulik størrelse. Ønske om et mindre auditorium som et supplement til det store 

(for om lag 40 stk.)   
• Noen møterom må kunne benyttes som grupperom. 
• Bør være mulig med matservering – kunne innta måltider i området hvor en har undervisning. Dette 

innebærer ikke egen kantine. 
• Det bør være rom ved seksjonene som kan benyttes til undervisning. Dette kan være flerbruksrom, 

både for undervisning og møtevirksomhet. 
 
Prinsipielle avklaringer knyttet til møterom 

• Bør være egne møterom ved hver avdeling/seksjon.   
• Møterommene bør bygges med fleksible romløsninger slik at de kan gjøres om til for eksempel 

undervisningsrom ved behov. 
• Møterom som skal benyttes av alle, både kliniske og administrative funksjoner skal være tilrettelagt 

med telekommunikasjonsutstyr for samhandling med andre lokasjoner, kommuner, 
samarbeidspartnere.  Ved møterom tilknyttet avdeling/seksjon bør det avklares behov for teknisk 
utstyr i henhold til funksjonalitet/behov 

• Det bør være tilgjengelige møterom kun reservert for administrative funksjoner, og som er lokalisert i 
nærheten av administrasjonen.  

• Det er stor etterspørsel etter møterom og undervisningsrom, og disse bør økes. 
 
Konklusjon og anbefaling 

• Ved en evt. nybygging/restaurering som berører kontor/møterom/undervisningsrom, vil en legge som 
grunnleggende prinsipp prosjektgruppas anbefaling med følgende merknad fra tillitsvalgte: «leger i 
utdanning (LIS) kan være fire personer som deler kontor, mens overleger og legespesialister kan 
være maks to« 

3.4 Standardrom  
Omfatter alle tverrgående standardrom - se vedlegg 1. 

3.5 Romprogram støttefunksjoner nybygg 

3.5.1 Romprogram fellesfunksjoner 
Romprogram fellesfunksjoner er inndelt i byggetrinn 1 og byggetrinn 2. 
Se vedlegg 2. 
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4 DFP 1 – AKUTTFUNKSJONER 

4.1 Virksomhetsbeskrivelse og grunnlag 

4.1.1 Funksjoner 
Akuttfunksjonene i nybygg omfatter  

• Akuttmottak 
• Skadepoliklinikk inkl. integrert kirurgisk akuttpoliklinikk 
• AMK 
• Observasjonsposten, ekskl. barn 
• Kontorfunksjoner.  

Alle ovennevnte funksjoner er med i begge alternativer, men det er forskjell på antall observasjonssenger i 
alternativene. I Vest-alternativet er det 25 observasjonssenger og i Nord-alternativet er det 30 senger.  
De prehospitale funksjoner til ambulanser (f.eks. garasjer) er ikke med i nybygg.   

4.1.2 Rammer fra HFP 

Akuttmottak 

Aktiviteten i akuttmottak i 2040 er i HFP vurdert til følgende:  

Tabell 14: Aktiviteten i akuttmottak i 2040 - fra HFP 

 

På det grunnlag foretas en dimensjonering av generelle undersøkelses-/behandlingsrom i akuttmottak og 
skadepoliklinikk.   
 
Der forutsettes en gjennomsnittlig undersøkelses-/behandlingstid på 2 timer for pasienter til innleggelse og 
1,5 time for pasienter til skadepoliklinikk. Dette resulterer i et behov for 8 undersøkelses-/behandlingsrom.  

Akuttmottak 2014 2040

Akutte innleggelser 12 554 17 943
Skadepoliklinikk

Kir akutt poliklinikk 6 486 9 838
Akutt poliklinikk 1 742 2 490

Skadepoliklinikk i alt 8 228 12 328
Akutte ankomster i alt 20 782 30 270
Fremskrives til 2040 med gjennomsnittlig demografisk 
utvikling i opphold
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Tabell 15: Akuttmottak - beregningsgrunnlag for antall undersøkelses/behandlings - rom 2040 

 

De 8 undersøkelses-/behandlingsrom skal suppleres med triageplasser, traumerom og senger i 
observasjonsposten.  

Arealdimensjoneringen for akuttmottak, skadepoliklinikk og AMK resulterer i følgende:  

Tabell 16: Arealdimensjonering for akuttmottak, skadepoliklinikk og AMK 

  

Observasjonsposten 

I nybygg etableres observasjonssenger for voksne, idet barn innlegges i barneavdeling. Til voksne er det i 
HFP dimensjonert med 30 senger, og alle 30 senger etableres i Nord-alternativet. I Vest-alternativet 
etableres 25 observasjonssenger. 

Antall senger er dimensjonert ut fra en gjennomsnittlig liggetid på knapp 1 døgn, dvs. maksimal liggetid i 
observasjonsposten på 48 timer.  

Kontorfunksjoner 

Kontorfunksjoner omfatter kontorplasser og møteroms plasser, og dimensjoneringen av disse er basert på 
den framtidige bemanning i 2040.  

For akuttmottak inkl. observasjonsposten er det forutsatt en bemanning på 62 årsverk, jf. avsnitt 2.4.  

Basert på prosjekterfaringer og idet leger ikke inngår i den faste bemanning, forutsettes et antall 
kontorplasser som svarer til 11 % av bemanningen.  

Antall møteroms plasser svarer til at 1/3 av dagpersonalet (ca. 65 % av bemanningen) samtidig kan være til 
møte.   

Dette resulterer i følgende antall beregnede kontorplasser og møteroms plasser:  

Antall pas i 
gnsn/døgn 

*) 

Antall pas i 
gnsn/time **) 

Antall pas i 
tidsrom kl. 8-

18 ***) 

Antall pas i 
gnsn/time kl. 8-

18

Gnsn. us/beh 
tid i timer

Antal rum kl. 8-
18 med 90 % 

udnyttelse

Antall rom 
(avrunnet)

Akutte innleggelser 17 943 49 2,0 34 3,4 2,0 3,8 4
Skadepoliklinikk 12 328 34 1,4 24 2,4 1,5 3,9 4
I alt 30 270 83 3 58 6 7,8 8
*) 365 dage/år 

***) ca. 70 % af døgnets pasienter i tidsrommet 8-18

Akuttmottak Antall 
pasienter 

2040

**) 24 timer

Beregningsgrundlag for antal us/beh-rum 2040

Akuttmottak Areal m2 netto Kommentar
Akuttmottak 600 4 rom inkl. triage mm. 100 m2 

per rom. Tillegg 200 m2 til 
resepsjon,vente etc. 

Skadepoliklinikk 200 4 rom á 50 m2
AMK 120 Arealet er anslått
I alt 920
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Tabell 17: Beregnede kontorplasser og møteroms plasser 

 

Ovennevnte beregning resulterer i 7 kontorplasser og 14 møteroms plasser og et areal på 88 kvm netto.  

Dertil kommer så resepsjonsarbeidsplasser samt klinikknære arbeidsplasser i akuttmottak, skadepoliklinikk, 
AMK, observasjonspost som inngår i arealrammene der.  

4.2 Akuttmottak, skadepoliklinikk og AMK 

4.2.1 Funksjoner og oppgaver 
Akuttmottak mottar alle akutte pasienter inklusiv barn som kommer til sjukehuset og har fasiliteter til triage, 
traumebehandling og behandlingsrom til undersøkelse og behandling av de akutte pasienter.  

Fra akuttmottak sendes pasientene videre i sjukehuset avhengig av pasientens behov:   

• Pasienter som vurderes å kunne utskrives umiddelbart etter kortvarig behandling sendes til 
skadepoliklinikk.  

• Pasienter som trenger observasjon, utredning og evt. ferdigbehandling sendes til 
observasjonsposten. Barn sendes til barneavdelingen. 

• Pasienter som trenger rask operasjon eller intensivbehandling sendes til operasjon for inneliggende 
eller til intensivavsnitt.  

• Øvrige pasienter sendes direkte til sengepost.  

Fødende går direkte til fødestuenes mottak.  

Skadepoliklinikk varetar utredning og ferdigbehandling av pasienter med enklere problemstillinger og som 
kan sendes hjem umiddelbart etter behandling.  

Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) er en felles kommunikasjonssentral for ambulansetjenesten 
og Helse Fonnas akuttmottak. AMK sentralen koordinerer akuttmedisinsk bistand og ambulansetjenesten, og 
gir medisinsk faglige råd og veiledning og følger opp på akuttmedisinsk oppdrag. 

4.2.2 Pasientforløp og arbeidsprosess perspektiv 
Pasientene ankommer med ambulanse eller ved egen hjelp via inngangen til akuttmottak. Straks ved 
ankomst møtes pasienten av personalet og det foretas en vurdering (triage) av pasientens situasjon og 
behov.   

På dette grunnlag visiteres pasienter med enkle problemstillinger til skadepoliklinikk, og de svære tilfeller 
sendes direkte til traumerom, operasjon eller intensiv. Øvrige pasienter utredes i akuttmottaks 
undersøkelses- og behandlingsrom og sendes derfra videre til observasjonspost, sengeavsnitt eller til videre 
behandling i operasjon/intensiv.  

Pasienter som i forbindelse med utredningen har behov for billeddiagnostikk undersøkelse sendes til 
Radiologisk avdeling.  

Laboratorieprøver tas i akuttmottak og sendes til laboratoriene for analyse.  

Antall kontorpl i 
alt avrunnet

Antall 
plasser 

Møteroms-
areal

Akuttmottak og observasjonspost 7 63 14 25 88

Haugesund Kontorplads 
behov

Møterom Samlet 
areal

Kontor-
areal
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4.2.3 Produksjonsvolum/aktivitetsgrunnlag og kapasitetsbehov 
De forventede aktiviteter og planlagte kapasiteter i akuttmottak og skadepoliklinikk fremgår av avsnitt vedr. 
HFP rammer, og det forutsettes i alt 8 standard behandlingsrom til akuttmottak og skadepoliklinikk, i tillegg 
kommer triageplasser, traumerom og andre spesialrom.   

4.3 Observasjonspost 

4.3.1 Funksjoner og oppgaver 
Akutte pasienter som trenger observasjon eller opphold for utredning og om mulig ferdigbehandling 
innlegges i observasjonsposten. Dette gjelder dog ikke barn, som sendes direkte til barneavdelingen. 

Opphold i observasjonsposten bør være maks 48 timer.  

Det forutsettes at 70 % av de pasienter som innlegges i observasjonsposten utskrives derfra. De resterende 
30 % overføres fra observasjonsposten til sengeavsnitt, og for en stor del vil disse pasienter da være utredet 
i observasjonsposten. 

4.3.2 Pasientforløp og arbeidsprosessperspektiv 
Pasienter ankommer til observasjonsposten fra akuttmottak. Under innleggelse i observasjonsposten kan 
pasientene for eksempel bli sendt enklere operasjon og via oppvåking tilbake til observasjonsposten, hvorfra 
pasienten utskrives.  

Pasienter i observasjonsposten som trenger billeddiagnostisk undersøkelse sendes til undersøkelse i 
Radiologisk avdeling.   

4.3.3 Produksjonsvolum/aktivitetsgrunnlag og kapasitetsbehov 
I følge HFP er det planlagt med 32 senger inkl. barn. I pasientframskrivingen til 2040 er det overført 585 barn 
til observasjonspost med i gjennomsnitt en dags liggetid. Dette svarer til 2 senger, som etableres i 
barneavdelingen.  

Tilbake i observasjonsposten blir 30 senger, og dette antall senger etableres i Nord-alternativet. For Vest-
alternativet etableres 25 observasjonssenger.  

4.4 Nærhetsbehov 
I dette avsnittet nevnes de viktigste nærhetsbehov for akuttmottak, skadepoliklinikk, observasjonsposten og 
AMK.  

Alle disse funksjonene er kjernen i sjukehusets akuttfunksjon og har innbyrdes nærhetsbehov.  

Akuttmottak har dessuten nærhetsbehov til radiologisk avdeling, operasjon for inneliggende samt til 
intensivsengene.  

4.5 Funksjonsstandardrom 
Ut over de tverrgående standardrom forutsettes ingen spesielle funksjonelle standardrom til akuttmottak, 
skadepoliklinikk, AMK og observasjonspost 

4.6 Romprogram 
Romprogrammene for Vest-alternativet og Nord-alternativet er vist i vedlegg 3 og 4.  
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5 DFP 1 – OPERASJON OG INTENSIV 

5.1 Virksomhetsbeskrivelse og grunnlag 

5.1.1 Funksjoner og oppgaver 
Operasjon og intensiv omfatter følgende funksjonsområder i henholdsvis Vest-alternativet og Nord-
alternativet:  

Tabell 18: Funksjonsområder for operasjon og intensiv i Vest- og Nord-alternativet 
Vest-alternativet Nord-alternativet 

Operasjon inneliggende pasienter Operasjon inneliggende pasienter 

Intensiv og postoperativ oppvåking  

Dagkirurgisk operasjon Dagkirurgisk operasjon 

Oppvåking dagkirurgi Oppvåking dagkirurgi 

Kirurgiske dagplasser Kirurgiske dagplasser 

Kontorfunksjoner til operasjon, intensiv/oppvåking, 
dagkirurgi 

Kontorfunksjoner til operasjon, dagkirurgi 

 

Forskjellen på de to alternativer er at intensiv/oppvåking etableres i nybygg i Vest-alternativet men blir i 
eksisterende bygg i Nord-alternativet.  Dette innebærer da også, at kontorfunksjoner relatert til intensiv og 
oppvåking blir i eksisterende bygg i Nord-alternativet.  

5.1.2 Rammer fra HFP 
Intensiv/oppvåking er inkludert i nybygg i Vest-alternativet men ikke i Nord-alternativet. Ellers er de to 
alternativer ens.  

Operasjon 

Aktiviteten i operasjon i 2040 og dimensjoneringen av antall operasjonsstuer og areal er i HFP beregnet til 
følgende:  
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Tabell 19: Aktiviteten i operasjon i 2040 og dimensjoneringen av antall operasjonsstuer og areal fra HFP 

 

Det etableres i alt 10 operasjonsstuer i nybygg til operasjoner for inneliggende pasienter med et samlet 
nettoareal på 1100 kvm. 

Intensiv 

Intensiv er kun i nybygg for Vest-alternativet. For intensiv er det lagt følgende dimensjonering til grunn for 
2040:   

Tabell 20: Intensiv - dimensjonering 2040 – Vest alternativet 

 

Det etableres i alt 14 intensiv plasser med et samlet nettoareal på 602 kvm.  

Intermediære senger er ikke inkludert her, de er inneholdt i normale senger.  

Postoperativ oppvåking 

Postoperativ oppvåking er kun i nybygg for Vest-alternativet. For postoperativ oppvåking er det lagt følgende 
dimensjonering til grunn for 2040:   

Spesialitet OP innlagte 
2040 *)

OP i dagtid 
**)

OP pr. dag Minutter pr. 
OP

OP timer pr. 
dag

Beregnet 
antall rom

Avrundet 
antall rom

Areal kvm 
netto

Generell kirurgi 789 631 2,7 130 5,9 0,7 1
Urologi 573 458 2,0 130 4,3 0,5 1
Ortopedisk kirurgi 1 898 1519 6,6 130 14,3 1,8 2
Kar-, thorax-, plastikk-, mammakirurgi 278 222 1,0 130 2,1 0,3 1
Gastroenterologisk kirurgi 1 165 932 4,1 130 8,8 1,1 2
ØNH, kjevekirurgi 177 142 0,6 90 0,9 0,1
Øye 70 56 0,2 60 0,2 0,0
Generell indremedisin, habilitering 56 45 0,2 60 0,2 0,0
Nefrologi 20 16 0,1 60 0,1 0,0
Kardiologi 224 179 0,8 60 0,8 0,1
Lungemedisin 59 47 0,2 60 0,2 0,0
Hematologi, endokrinologi 38 30 0,1 60 0,1 0,0
Infeksjonsmedisin 48 38 0,2 60 0,2 0,0
Geriatri 0 0 0,0 60 0,0 0,0
Nevrologi, fysikalsk medisin 17 14 0,1 60 0,1 0,0
Barsel/gynekologi 849 679 3,0 130 6,4 0,8 1
Barn 41 33 0,1 60 0,1 0,0
Gastroenterologisk medisin 12 10 0,0 60 0,0 0,0
I alt ***) 6 314 5 051 22 5,6 8
Tillegg 1 stue til gyn/føde (sectio) og 1 hybridstue 2
OP stuer i alt 10 1 100
Basert på en utnyttelsesgrad på 8 timer pr. dag og 230 dage pr. år
*) Fastholdt operasjonsfrekvens pr. spesialitet. 
**) 80% av operasjonene for de inneliggende foregår i dagtid
***) Med opprunning tas høyde for tillegg for smittestue

Patienttype Antall plasser *) Areal standard pr 
plass

Areal kvm. 
netto

Intensiv 14 43 602
*) Beregnet etter Wales modellen
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Tabell 21: Postoperativ - dimensjonering 2040 - Vest alternativet 

 

Det etableres 17 plasser med et nettoareal på 272 kvm 

Dagkirurgi 

Aktiviteten i dagkirurgisk operasjon i 2040 og dimensjoneringen av antall dagkirurgiske operasjonsstuer og 
areal er i HFP beregnet til følgende:  

Tabell 22: Dagkir operasjon i 2040 og dimensjoneringen av antall dagkirurgiske operasjonsstuer - HFP 

 

Det etableres i alt 8 dagkirurgiske operasjonsstuer i nybygg med et samlet nettoareal på 880 kvm. 

Dagkirurgisk oppvåking 

For dagkirurgisk oppvåking er det lagt følgende dimensjonering til grunn for 2040:   

Tabell 23: Dagkirurgisk oppvåkning - dimensjonering 2040 

 

Det etableres 9 plasser med et nettoareal på 144 kvm  

Kirurgiske dagplasser 

Antall dagplasser til de kirurgiske fagområder er basert på den framskrevne aktivitet i 2040 og resulterer i 
følgende:  

Postoperativ oppvåking 
innlagte

OP innlagte 
pr. dag

Gns.  
Liggetid i 

timer

Antall timer 
pr dag

Beregnet 
antall 

plasser

Avrundet 
antall 

plasser

Areal-
standard

Areal kvm 
netto

Postoperativ oppvåking 
innlagte 22 6 132 16,5 17 16 272
Baseret på en udnyttelsesgrad på 8 timer pr dag

Spesialitet OP dagkirurgi 
2040

OP pr. dag Minutter pr. 
OP

OP timer pr. 
dag

Beregnet 
antall rom

Avrundet 
antall rom

Areal kvm 
netto

Generell kirurgi 819 4 90 5,34 0,7
Urologi 248 1 90 1,62 0,2
Ortopedisk kirurgi 1 623 7 90 10,59 1,3 4,0
Kar-, thorax-, plastikk-, mammakirurgi 216 1 90 1,41 0,2
Gastroenterologisk kirurgi 583 3 90 3,80 0,5
ØNH, kjevekirurgi 2 392 10 90 15,60 1,9 2,0
Øye 1 386 6 60 6,03 0,8 1,0
Generell indremedisin, habilitering 0 0 90 0,00 0,0
Nefrologi 0 0 90 0,00 0,0
Kardiologi 0 0 90 0,00 0,0
Lungemedisin 0 0 90 0,00 0,0
Hematologi, endokrinologi 0 0 90 0,00 0,0
Infeksjonsmedisin 0 0 90 0,00 0,0
Geriatri 0 0 90 0,00 0,0
Nevrologi, fysikalsk medisin 0 0 90 0,00 0,0
Barsel/gynekologi 683 3 90 4,46 0,6 1,0
Barn 105 0 90 0,69 0,1
Gastroenterologisk medisin 1 0 90 0,01 0,0
I alt 8 058 35 49,54 6,2 8,0 880
***) Operasjoner for barn inneholdt i avdelingenes tall

Dagkirurgisk oppvåking OP 
dagpasienter 

pr. dag

Gns.  
Liggetid i 

timer

Antall timer 
pr dag

Beregnet 
antall 

plasser

Avrundet 
antall 

plasser

Areal-
standard

Areal kvm 
netto

Dagkirurgisk oppvåking 35 2 70 8,8 9 16 144
Baseret på en udnyttelsesgrad på 8 timer pr dag
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Tabell 24: Antall dagplasser til de kirurgiske fagområder i 2040 

 

Med 15 kvm per plass er arealet 240 kvm netto.   

Kontorfunksjoner Vest-alternativet 

Kontorfunksjoner omfatter kontorplasser og møteroms plasser, og dimensjoneringen av disse er basert på 
den framtidige bemanning i 2040.  

For Vest-alternativet er det forutsatt 149 årsverk til operasjon, intensiv/oppvåking, anestesi og dagkirurgi, jf. 
avsnitt 2.4. Basert på prosjekterfaringer, forutsettes et antall kontorplasser som svarer til 17 % av 
bemanningen.  

Antall møteroms plasser svarer til at 1/3 av dagpersonalet (ca. 65 % av bemanningen) samtidig kan være til 
møte.   

Dette resulterer i følgende antall beregnede kontorplasser og møteroms plasser:  

Tabell 25: Beregnede kontor- og møteroms plasser 

 

Ovennevnte beregning resulterer i 25 kontorplasser og 33 møteromsplasser og et areal på 284 kvm netto. 
Dertil kommer så resepsjonsarbeidsplasser samt klinikknære arbeidsplasser i arbeidsstasjoner i operasjon, 
intensiv/oppvåking, dagkirurgi som inngår i arealrammene der.  

Kontorfunksjoner Nord-alternativet 

For Nord-alternativet er intensiv og oppvåking ikke med, og det er forutsatt at bemanning og areal til 
kontorfunksjoner reduseres til 65 %. Bemanningen i Nord-alternativet blir 97 årsverk og det samlede areal til 
kontorfunksjoner blir 185 kvm.  

5.2 Operasjon 

5.2.1 Funksjoner og oppgaver 
Operasjonsenheten varetar operasjoner for samtlige inneliggende pasienter inklusiv akutte pasienter som 
henvises til operasjon fra akuttmottak. I operasjonsenheten mottas pasientene, forberedes til operasjon og 
operasjon gjennomføres. Også akutte operasjoner og sectio utføres her.    

Spesialitet Dagfremmøter 
2040

Fremmøter 
pr. dag

Antall 
plasser 

dagkirurgi

Generell kirurgi 224 1,0
Urologi 427 1,9
Ortopedisk kirurgi 1 324 5,8 6
Kar-, thorax-, plastikk-, mammakiru 140 0,6
Gastroenterologisk kirurgi 522 2,3
ØNH, kjevekirurgi 2 095 9,1 5
Øye 1 279 5,6 3
Barsel/gynekologi ekskl. feritilitet 753 3,3 2
Haugesund i alt 6 763 29,4 16

Antall 
plasser 

Møteroms-
areal

Operasjon/intensiv/oppvåk/anestesi
/dagkir 25 225 33 59 284

Haugesund Antall 
kontorarb. 

plasser

Møterom Samlet 
areal

Kontor-
areal
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Dagkirurgiske operasjoner utføres i dagkirurgisk operasjonsenhet, og endoskopier utføres i endoskopirom 
tilknyttet spesialitetenes poliklinikk. 

5.2.2 Pasientforløp og arbeidsprosessperspektiv 
Pasientene ankommer til operasjonsenheten direkte fra hjemmet eller fra sengeområde, akuttmottak eller 
observasjonspost. Fødende til sectio kommer fra fødestuene.  

Pasientflyten i operasjonsenheten er skissert herunder  

 
Figur 2: Pasientflyt operasjonsenheten 
 
 

Pasientene mottas i operasjonsenhetens mottaksområde, hvor gående pasienter henvises til omkledning og 
evt. undersøkelse. Heretter går pasienten til forberedelse/innledningsrom. Sengeliggende pasienter kjøres i 
seng til forberedelse/innledningsrom.  

Etter operasjon overføres pasientene til oppvåking/intensiv. Deretter føres pasienten tilbake til 
observasjonspost eller til sengeområde. Noen pasienter vil evt. kunne utskrives direkte til hjemmet.  

 
 

 
 

Resepsjon mottak operasjon 

Garderobe, WC, undersøkelsesrom 

Forberedelses-/innledningsrom til 
flere pasienter i stol/ senger 

Operasjonsstue 

Oppvåkingsenheten/Intensiv 
med stoler og senger 

Sengepost/
obspost 

Hjem 

Pasientflyt som stimulerer til at flest  
mulig kan komme rett fra hjemmet.  
 
Ikke legges i seng før en må i forløpet 

Pakkerom/lager 
med 

gjennomgående 
skap 

Operasjonsstue 

Innlagte 
pasienter/ 

akuttmottak/
obspost 
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Vareflyten i operasjonsenheten må ta hensyn til de eksisterende forhold omkring sentrallager og 
sterilsentralen, som begge har knapphet på areal. Således leveres varer og utstyr til operasjon i dag direkte 
til operasjonsenheten utenom sentrallager på grunn av plassmangel i dagens sentrallager.  
 
Dette innebærer at mye areal går til lagring i dagens operasjonsenhet. Varer fra sterilsentralen leveres 
løpende dagen igjennom og det vil fremover være en fordel, om det var lagerplass til hele dagens forbruk av 
sterilvarer i operasjonsenheten. Det vil være en underetasje til nybygg, og det er etablert et varemottak for 
varer og utstyr i underetasjen samt oppstillingsplass av prosedyrevogner.  
.  
I operasjonsenheten må det da være rom for mottak av disse varene samt til lagring. Det foreslås følgende 
vareflyt innen operasjon:   

 
Figur 3: Vareflyt operasjonsavdelingen 
 
Prinsippet viser sentral lagring av varer/utstyr og sterile varer i operasjonsenheten og utpakking felles for to 
operasjonsstuer. Brukt utstyr vaskes etter operasjon i desinfeksjonsrom/skyllerom før returnering til 
sterilsentralen.  
 
Personalet foretar primær omkledning i garderobene og kleder om til grønn i operasjonsenhetens 
personalsluse.  

5.2.3 Produksjonsvolum/aktivitetsgrunnlag og kapasitetsbehov 
Operasjonsaktiviteten og antall operasjonsstuer fremgår av avsnitt vedr. HFP rammer, og det forutsettes 
etablert 10 operasjonsstuer.  

 

 

Mottaksrom for bringing og 
henting av  varer/utstyr til 

anestesi og operasjon 
utpakking 

Felles rent lager for anestesi og operasjon og lager 
for brikker 

Leveranse av varer/utstyr 
fra varemottak og 
oppstilling vogner i 

d  

Operasjonsstue 1 

Utpakkingsrom med 
gjennomgående 
skap til dagens 

operasjoner samt 
nødvendig 

ekstrautstyr 

Operasjonsstue 2 

Vaska utstyr 
går til 
sterilsentral 
for 
sterilisering 
på slutten 
av dagen 

MTU lager 

Desinfeksjonsrom
/skyllerom 
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5.3 Intensiv og postoperativ oppvåkning  

5.3.1 Funksjoner og oppgaver 
Intensiv avsnitt varetar intensiv behandling av alle sjukehusets intensiv pasienter inkl. barn. Nyfødtintensiv 
varetas av barneavdelingen. Intermediære senger er inneholdt i de normale sengeområder.    
Postoperativ oppvåking varetar oppvåking av pasienter, som er operert i operasjonsenheten for inneliggende 
pasienter.  
Der er separat oppvåkingsfunksjon for dagkirurgiske pasienter.   

5.3.2 Pasientforløp og arbeidsprosessperspektiv 
Pasienter til intensiv ankommer fra operasjon, akuttmottak eller sengeområdene. Etter avsluttet opphold i 
intensiv sendes pasienten til relevant sengeområde.  
Pasienter til postoperativ oppvåking ankommer fra operasjon og sendes etter avsluttet oppvåking til relevant 
sengeområde eller observasjonspost.   
 
Det forutsettes samdrift av intensivsenger og oppvåkingssenger, og det vil være en vis fleksibilitet i bruk av 
sengene og pasientene kan flyttes mellom de to enheter. Normalt er oppvåkingsavsnittet kun i drift i 
dagtimene, således at pasienter som trenger fortsatt oppvåking kan overføres til intensiv.    

5.3.3 Produksjonsvolum/aktivitetsgrunnlag og kapasitetsbehov 
Aktiviteten i oppvåking er beskrevet i avsnitt vedr. HFP rammer og det forutsettes etablert 14 senger til 
intensiv og 16 til oppvåking.   

5.4 Dagkirurgi, postoperativ overvåking og kirurgiske dagplasser 

5.4.1 Funksjoner og oppgaver 
Den dagkirurgiske funksjon inkl. tilknyttede kirurgiske dagplasser og postoperativ overvåking etableres som 
en samlet enhet. Pasienter mottas og forberedes til dagkirurgisk inngrep, inngrep foretas og pasientene 
våkner opp og hviler etter inngrepet. Den dagkirurgiske enheten betjener alle spesialiteter i sjukehuset og 
alle dagkirurgiske inngrep utføres her.  
 
Endoskopier utføres i endoskopirom tilknyttet spesialitetenes poliklinikker.  

5.4.2 Pasientforløp og arbeidsprosessperspektiv 
Pasientene ankommer til den dagkirurgiske enhet via hovedinngangen og henvender seg i resepsjonen.  

Pasientene henvises til omkledning i garderobe og deretter til en dagplass. Derfra sendes pasienten til 
operasjon. Etter operasjon sendes pasienten tilbake til dagplass evt. via oppvåking. Etter endt hvile tar 
pasienten hjem.  Hvis pasienten ikke er i stand til å ta hjem, kan pasienten overføres til et sengeavsnitt. 

De kirurgiske dagplasser og oppvåkingsplassene kan etableres og drives som en felles ressurs for å sikre 
optimal utnyttelse av plassene.  

5.4.3 Produksjonsvolum/aktivitetsgrunnlag og kapasitetsbehov 
Operasjonsaktiviteten er anført i avsnitt vedr. HFP rammer og det forutsettes etablert 8 dagkirurgiske 
operasjonsstuer. Antall kirurgiske dagplasser er fastlagt i HFP og det er i alt 16 dagplasser hvortil kommer 9 
oppvåkingsplaser, dvs. i alt 25 plasser til de 8 operasjonsstuer.  
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5.5 Kontorfunksjoner 
Kontorfunksjonene omfatter kontorarbeidsplasser og møterom og er integrert i funksjonene.   

5.6 Nærhetsbehov 
De vesentligste eksterne nærhetsbehov for operasjon, intensiv og postoperativ oppvåking samt dagkirurgi 
kan spesifiseres således:   

• Nærhetsbehov mellom operasjon og akuttmottak og intensiv og akuttmottak 
• Nærhetsbehov mellom operasjon og fødestuene.  

Det bør være god trafikforbindelse fra sterilsentralen til operasjon og dagkirurgi 

De vesentligste interne nærhetsbehov vurderes å være:  

• Operasjon har nærhetsbehov til intensiv og postoperativ oppvåking.  
• De dagkirurgiske funksjonene har innbyrdes nærhetsbehov og bør etableres samlet.  
• Operasjon og dagkirurgi har nærhetsbehov på grunn av felles bruk av leger 

5.7 Funksjonsstandardrom 
Ut over de tverrgående standardrom forslås følgende funksjonelle standardrom:  

• Operasjonsstue 40 kvm og 50 kvm 
• Kirurgisk håndvask 

5.8 Romprogram 
Se samlet romprogram i vedlegg 3 og 4. 
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6 DFP 1 - FØDESTUER 

6.1 Virksomhetsbeskrivelse og grunnlag 

6.1.1 Funksjoner og oppgaver 
Fødestuer omfatter følgende funksjonsområder:  

• Fødestuer 
• Observasjonssenger føde 
• Kontorfunksjoner 

Fødestuene og de integrerte kontorfunksjoner er inneholdt i både Vest- og Nord-alternativet.  

Observasjonssenger føde er inkludert i Nord-alternativet her i DFP 1, og er i Vest-alternativet inneholdt i  
DFP 2.  

6.1.2 Rammer fra HFP 

Fødestuer 

Dimensjoneringen av antall fødestuer og det tilknyttede nettoareal er følgende:  

Tabell 26: Dimensjoneringen av antall fødestuer 

   

Det forutsettes 6 fødestuer og et samlet nettoareal på 300 kvm.  

Observasjonssenger føde 

Det er forutsatt 5 observasjonssenger til føde i Nord-alternativet, og den tilknyttede arealramme er 143 kvm 
netto.   

Kontorfunksjoner 

Kontorfunksjoner omfatter kontorplasser og møteroms plasser, og dimensjoneringen av disse er basert på 
den framtidige bemanning i 2040. Det er ikke oppgjort en bemanning separat til fødestuer, idet bemanningen 
hertil er en del av bemanningen til barsel/gynekologi, hvor kontorfunksjoner behandles av DFP 2: 
sengeområder, poliklinikk og dagbehandling.  

Her er det forutsatt integrerte kontorfunksjoner til fødestuene svarende til 22 kvm netto. Dette areal er 
overført fra DFP 2 til DFP 1.  

Dertil kommer så resepsjonsarbeidsplasser samt dokumentasjonsarbeidsplasser tilknyttet fødestuene, som 
inngår i arealrammene der.  

Fødsler 2014 Fødsler år 
2040

Fødsler pr. 
dag *)

Gns. timer på 
fødestue pr. 

fødsel

Timer pr. dag Beregnet 
antall stuer

Foreslått 
antall stuer 

**)

Areal kvm. 
netto

Obstetrikk 1.859 2.164 8,04 18,0 144,7 6,03 6,00 300

**) dertil kommer senger til obstetrikk/føde
*) Basert på et tillegg på 13% for sæsonsvingninger og 20% tillegg for døgnvariasjon, samt en utnyttelse på 24 timer/døgn
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6.2 Fødestuer 

6.2.1 Funksjoner og oppgaver 
Fødestuene mottar gravide til normal fødsel. Sectio utføres i operasjonsenheten for inneliggende pasienter.  

6.2.2 Pasientforløp og arbeidsprosessperspektiv 
Det forutsettes at fødestuene samorganiseres med de 5 observasjonssenger og barselsavsnittet i det ferdige 
nybygg. De fødende ankommer til det felles resepsjonsområde. Derfra henvises den fødende til en fødestue.  
 
Etter fødsel overføres mor og barn til barselsavsnittet eller går hjem.  
 
Fødende til planlagt sectio henvender seg i fødeavsnittet og overføres derfra til operasjon. Etter operasjon 
og oppvåking overføres mor og barn til barselsavsnittet.  
 
Fødende til akutt sectio overføres fra fødestue til operasjon.  

6.2.3 Produksjonsvolum/aktivitetsgrunnlag og kapasitetsbehov 
Antall fødsler og dimensjonering av fødestuer er vist i avsnitt vedr. HFP rammer og det forutsettes etablert 6 
fødestuer i begge alternativer.  I Nord-alternativet etableres dessuten 5 observasjonssenger til føde.   

6.3 Observasjonssenger, føde 
Observasjonssenger til føde varetar observasjon av gravide før fødsel eller i forbindelse med graviditeten. 
De 5 senger er en del av de 19 senger til barsel/gynekologi, og det forutsettes samorganisering av 
observasjonssenger og barselsavsnitt med en rekke felles funksjoner i det ferdige nybygg.   

6.4 Kontorfunksjoner 
Her er et forutsatt integrerte kontorfunksjoner til fødestuene svarende til 22 kvm netto.   

6.5 Nærhetsbehov 
For fødestuene er det flere vesentlige krav til nærhet. Det viktigste er eksternt og vedrører 

• Nærhetsbehov mellom fødestuer og operasjon – kort avstand av hensyn til akutt sectio 
 
De vesentligste øvrige eksterne nærhetsbehov er følgende:  

• Nærhetsbehov mellom fødestuer og øvrige funksjoner til gynekologi og barsel av hensyn til transport 
av legene 

 
Dessuten er det en rekke interne nærhetsbehov, som kan oppsummeres som følger:    

• Nærhetsbehov mellom fødestuer, observasjonssenger og barselsavsnitt, dels av hensyn til 
pasientforløpet men også fordi det er et tett samarbeid og integrasjon av rom mellom disse 
funksjonene 

• Nærhetsbehov mellom fødestuene og nyfødtintensiv, for å minimere transportavstanden for de 
nyfødte som overføres fra fødestuer til nyfødtintensiv 

• Vaktrom for leger og jordmødre må være nært fødestuer.  
• Overnattingsrom for leger innen barsel/gynekologi og jordmødre må plasseres nær fødestuene.  

6.6 Funksjonsstandardrom 
Ut over de tverrgående standardrom vil det være funksjonsstandardrom: 
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Det foreslås å etableres fødestuer av to størrelser for å tilgodese arealrammen, og 24 kvm er den størrelse 
som er etablert i Nytt Østfoldsykehus.  

• Fødestue, lille: 24 kvm 
• Fødestue, stor: 30 kvm 

6.7 Romprogram 
Se samlet romprogram i vedlegg 3 og 4. 
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7 DFP 2 – SENGEOMRÅDER, POLIKLINIKK OG DAGBEHANDLING 

7.1 Virksomhetsbeskrivelse og grunnlag 

7.1.1 Funksjoner og oppgaver 
Sengeområder, poliklinikk og dagbehandling omfatter følgende funksjonsområder i henholdsvis Vest-
alternativet og Nord-alternativet:  
 
Tabell 27: Sengeområder, poliklinikk og dagbehandling omfatter følgende funksjonsområder 

Vest-alternativet Nord-alternativet 

Sengeområder, poliklinikker somatikk  
   Ortopedisk kirurgi 
   Kar/thorax/plastikk/mammakirurgi 
   Kirurgisk gastroenterologi 
   Barsel/gynekologi (ekskl. fertilitet)  
   Medisinsk gastroenterologi 
   Hematolog/endokrinologi/infeksjonsmedisin 

Sengeområder, poliklinikker somatikk 
   Ortopedisk kirurgi 
   Kar/thorax/plastikk/mammakirurgi 
   Kirurgisk gastroenterologi 
   Barsel/gynekologi (ekskl. obssenger og fertilitet)  
   Medisinsk gastroenterologi 
   Geriatri 

Dialyse 
Medikamentell kreftbehandling 
Medisinsk dagbehandling for alle medisinske fag og 
nevrologi 

Dialyse 
Medisinsk dagbehandling for gastroenterologisk medisin 
 

 

Derutover etableres de kontorfunksjoner som knytter seg til de enkelte spesialiteter/funksjonsområder.   
 
Forskjellen på de to alternativer er 

• Hematologi/endokrinologi/infeksjonsmedisin etableres i nybygg i Vest-alternativet men blir i 
eksisterende bygg i Nord-alternativet.   

• Geriatri etableres som nybygg i Nord-alternativet med blir i eksisterende bygg i Vest-alternativet 
• Barsel/gynekologi er ekskl. observasjonssenger føde i Nord-alternativet 
• Medikamentell kreftbehandling etableres kun som nybygg i Vest-alternativet 
• Medisinsk dagbehandling etableres i fult omfang i Vest-alternativet og kun for gastromedisin i Nord-

alternativet.  

7.1.2 Rammer fra HFP 
Rammer fra HFP beskrives med hensyn til senger, poliklinikk, medisinsk dagbehandling og kontorfunksjoner. 
Kirurgisk dagbehandling er inneholdt i dagkirurgi under DFP 1. Poliklinikk inkluderer kliniske 
spesiallaboratorier.  

Senger 

Antall senger og det tilknyttede areal til henholdsvis Vest-alternativet og Nord-alternativet er i HFP oppgjort 
til:  
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Tabell 28: Antall senger og tilknyttede areal til henholdsvis Vest-alternativet og Nord-alternativet – HFP 

 

 
Barsel/gynekologi etableres med 19 senger i 2040. Heri er inkludert 5 observasjonssenger til føde, som i 
Nord-alternativet etableres i tilslutning til fødestuene, og som er inneholdt i DFP 1. Resulterende senger i 
Vest-alternativet for DFP 2 er 117 senger og for Nord-alternativet 102 senger. 10 % av sengetallet er isolat. 

Poliklinikk 

Dimensjoneringen av polikliniske standardrom og tilknyttet areal er følgende:  
Tabell 29: Dimensjoneringen av polikliniske standardrom og tilknyttet areal 

 

Resultatet er 17 rom for Vest-alternativet og 14 for Nord-alternativet.   
Dertil kommer de kliniske spesialrom 
 

Antall 
senger 

avrundet

Samlet 
areal

Antall 
senger 

avrundet

Samlet 
areal

Ortopedisk kirurgi 29 829 29 829
Kar-, thorax-, plastikk-, mammakirurgi 6 172 6 172
Gastroenterologisk kirurgi 34 998 34 998
Hematologi, endokrinologi 12 343
Infeksjonsmedisin 13 372
Geriatri 15 429
Barsel/gynekologi 19 543 19 543
Gastroenterologisk medisin 4 114 4 114
I alt jf. HFP 117 3 372 107 3 086
Herav obssenger føde i DFP 1 5 143
Senger i DFP 2 117 3 372 102 2 943

Vest-alternativet Nord-alternativetHaugesund Sjukshus - normale 
senger

Polikl. u/b 
2040

Polikl. u/b pr. 
dag

Avrundet 
antall rom

Areal Polikl. u/b 
2040

Polikl. u/b 
pr. dag

Avrundet 
antall rom

Areal

Ortopedisk kirurgi 11 795 51 4 120 11 795 51 4 120
Kar-, thorax-, plastikk-, mammakirurgi 2 741 12 1 30 2 741 12 1 30
Gastroenterologisk kirurgi 6 569 29 2 60 6 569 29 2 60
Hematologi, endokrinologi 7 076 31 3 90
Infeksjonsmedisin 422 2 1 30
Geriatri 828 4 1 30
Barsel/gynekologi ekskl. feritilitet 10 832 47 3 90 10 832 47 3 90
Gastroenterologisk medisin 6 942 30 3 90 6 942 30 3 90
Haugesund i alt 46 378 202 17 510 39 708 173 14 420

Vest-alternativet Nord-alternativetPoliklinikker
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Tabell 30: Kliniske spesialrom 

 

Det er i alt 11 kliniske spesialrom i Vest-alternativet og 10 i Nord-alternativet 

Dagbehandling 

Dagbehandling omfatter her medisinsk dagbehandling, dvs. medikamentell kreftbehandling, dialyse og øvrig 
medisinsk dagbehandling. Kirurgisk dagbehandling er en del av dagkirurgien.  
 
Aktiviteten innen dette området i henholdsvis Vest-alternativet og Nord-alternativet er:  
Tabell 31: Medisinsk dagbehandling (med. kreftbehandling), dialyse og øvrig medisinsk dagbehandling. 

 

Denne aktivitet danner grunnlag for følgende dimensjonering av antall dagplasser og areal:  
Tabell 32: Dimensjonering av antall dagplasser og areal 

 

I Vest-alternativet er det i alt 34 dagplasser med et samlet areal på 650 kvm netto og i Nord-alternativet 16 
dagplasser og et samlet areal på 315 kvm netto.   

Antall enheter Areal kvm 
netto

Antall enheter Areal kvm 
netto

Ortopedisk kirurgi 2 80 2 80
Kar-, thorax-, plastikk-, mammakirurgi 1 40 1 40
Gastroenterologisk kirurgi 1 40 1 40
Hematologi, endokrinologi 1 40
Infeksjonsmedisin 0 0
Geriatri 0 0
Barsel/gynekologi ekskl. feritilitet 3 120 3 120
Gastroenterologisk medisin 0 0 0 0
Kliniske avd i alt 8 320 7 280
Endoskopi 3 120 3 120
Specialrum i alt 11 440 10 400

Vest-alternativet Nord-alternativetKliniske spesialrom

Medikam 
kreftbeh

Dialyse Øvrig 
medisin

I alt Dialyse Øvrig 
medisin

I alt

Generell kirurgi 2 2
Urologi 190 190
Generell indremedisin, habilitering 13
Nefrologi 6 639 6 639 6 639 6 639
Kardiologi 250
Lungemedisin 135 125 260
Hematologi, endokrinologi 3 900 104 4 003
Infeksjonsmedisin 26 26
Geriatri 25
Nevrologi, fysikalsk medisin 157
Barsel/gynekologi 1 1
Barn 44 44
Gastroenterologisk medisin 163 130 292 130 130
Total 4 435 6 639 829 11 458 6 639 130 6 769

Vest-alternativet Nord-alternativetAntall medisinske dagbehandlinger

Antall enheter Areal Antall 
enheter

Areal

Dialyse 15 300 15 300
Medikamentell kreftbehandling 13 260
Øvrig medisin 6 90 1 15
Haugesund i alt 34 650 16 315

Dagplasser Vest-alternativet Nord-alternativet
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Kontorfunksjoner  

Kontorfunksjoner omfatter kontorplasser og møteroms plasser, og dimensjoneringen av disse er basert på 
den framtidige bemanning i 2040.  
 
Bemanningen svarer til de spesialiteter som fult ut flytter til nybygg i begge alternativer. Der er forutsatt 
følgende bemanning for henholdsvis Vest- og Nord-alternativet:  
Tabell 33: Bemanning for henholdsvis Vest- og Nord-alternativet 

  

Basert på denne bemanningen er det forutsatt et antall kontorplasser og møteroms plasser, som er basert 
¨på prosjekterfaringer, og som tar hensyn til personalets tilstedeværelse i dagtiden.  
 
Antall kontorplasser svarer til ca. 27 % av bemanningen, og antall møteroms plasser svarer til at 1/3 av 
dagpersonalet (ca. 65 % av bemanningen) samtidig kan være til møte.   
 
For gynekologi/føde motregnes for bemanningen til fertilitet. Dessuten er det medtatt et anslått areal til 
kontorfunksjoner til dialyse og medikamentell kreftbehandling, i begge tilfeller svarende til 10 % av 
funksjonens nettoareal, dvs. 30 kvm til kontorfunksjoner for dialyse og 26 kvm til medikamentell 
kreftbehandling.  
 
På dette grunnlag fås følgende resultat for kontorfunksjoner i Vest og Nord-alternativet:  
Tabell 34: Kontorfunksjoner til Vest og Nord-alternativet 

 

Sammenlagt er det en arealramme til kontorfunksjoner for Vest-alternativet på 1.015 kvm netto og til Nord-
alternativet en samlet arealramme på 845 kvm netto.  

Leger & 
psykologer

Pleie & 
øvrige

Adm Total Leger & 
psykologer

Pleie & 
øvrige

Adm Total

Ortopedisk kirurgi 17 37 3 57 17 37 3 57
Kar-, thorax-, plastikk-, mammakirurgi 7 9 2 18 7 9 2 18
Gastroenterologisk kirurgi 19 52 5 76 19 52 5 76
Dialyse *) 28 1 29 28 1 29
Hematologi, endokrinologi, inf 15 47 8 70
Gastromed 7 11 2 21 7 11 2 21
Geriatri 5 18 1 24
Barsel/gynekologi **) 19 60 5 85 19 60 5 85
Kliniske avd somatikk 84 244 27 355 74 215 20 309
*) Dialyse bemanning skjønnet
**) Gynekologi er i 2040 ekskl. fertilitet (skjønn 11 stillinger)

Bemanning (årsverk) 2040 Vest-alternativet nybygg 2040 Nord-alternativet nybygg

Antall 
plasser 

Møteroms-
areal

Antall 
plasser 

Møteroms-
areal

Ortopedisk kirurgi 15 135 12 22 157 15 135 12 22 157
Kar-, thorax-, plastikk-, mammakirurgi 9 81 6 11 92 9 81 6 11 92
Gastroenterologisk kirurgi 18 162 16 29 191 18 162 16 29 191
Nefrologi (dialyse) 30 30
Hematologi, endokrinologi 14 126 11 20 146
Infeksjonsmedisin 6 54 4 7 61
Geriatri 6 54 5 9 63
Barsel/gynekologi ekskl. feritilitet 21 189 17 31 220 21 189 17 31 220
Gastromed 9 81 7 13 94 9 81 7 13 94
Kliniske avdelinger 92 828 73 131 1 015 78 702 63 113 845

Haugesund sjukehus 
Kontor-
areal

Møterom Samlet 
areal

Vest-alternativet Nord-alternativet
Antall 

kontorarb. 
plasser

Kontor-
areal

Møterom Samlet 
areal

Antall 
kontorarb
. plasser
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Dertil kommer så resepsjonsarbeidsplasser samt klinikknære arbeidsplasser i arbeidsstasjoner i 
sengeområder, poliklinikker og dagområder som inngår i arealrammene der.  

7.2 Sengeområder 

7.2.1 Funksjoner og oppgaver 
Et sengeområde består av 36 senger fordelt på 4 sengetun med tilstøtende støtterom. Vurderingene er gjort 
ut fra hensyn til fleksibilitet, effektivitet, ressursbruk og nærhet til pasienten. Av disse 36 senger er det fire to-
sengsrom og fire enerom til isolering, øvrige senger er enerom. Sengeområdene skal være generelle og 
ivareta forskjellige pasienter i ulik alder, med sykdommer av ulik art og alvorlighetsgrad. Sengeområdet skal 
dekke pasientens behov for aktivitet, søvn og hvile, ernæring, privatliv og sosial kontakt. I tillegg vil det til en 
viss grad foregå diagnostikk, behandling og treningsaktiviteter av en type som lar seg utføre innenfor 
sengeområdet.  
På dagtid vil pleiepersonalet ha sine hovedoppgaver knyttet til et sengetun (9 senger). Innenfor sengetunet 
er det viktig med god visuell kontakt til pasientrommene. Det er viktig med korte avstander mellom 
sengetunene i sengeområdet, slik at personalet kan jobbe fleksibelt mellom flere sengetun på tider hvor 
dette er hensiktsmessig. 
I den integrerte modellen med sengeområder, dagbehandling, polikliniske funksjoner og kontorer er det lagt 
opp til en viss sambruk av noen av støtterommene, f.eks. felles ekspedisjon, renholds- og avfallsrom. 
 
Et standard sengeområde med 36 senger vises i tabellen nedenfor. 
Tabell 35: Et standard sengeområde med 36 senger 

 
 

Normalsenger (36) Romspesifikasjon Kvm Antall Kvm netto
Sengerom 1 sengs 16 28 448
Sengerom 2 sengs 27 4 108
Sluse Isolat 6 4 24
WC/dusj Sengerom, BANO 5 28 140
WC/dusj isolat, m/dekontaminator 6,5 4 26
Nisje tøy, vogner 2 4 8
Arbeidsstasjon Indre og ytre sone, 5 arb.plass 20 4 80
Desinfeksjon Mellom 12 2 24
Ekspedisjon 2 arb.plasser 12 1 12
Avdelingskjøkken Utporsjonering, matlaging, kombivarming 20 1 20
Tekjøkken 6 1 6
Lager rent, steril (sammen med desinfeksjon) 12 2 24
Avfall 6 1 6
Lager utstyr 12 2 24
Medisin Mellom 12 1 12
Spiserom Opphold pasienter 22 1 22
Renhold 5 1 5
Undersøkelse også samtalerom 16 2 32
Vaktrom Personale 18 1 18
WC Personale 3 2 6
WC HC 5 1 5
Kopi 5 1 5
Kvm netto i alt 1055
Kvm netto ekskl. sluser 1031
Kvm netto/seng ekskl. sluser 28,6
Ex. kontor og møterom
Ex. Aktivitetsrom fys/ergo
WC/dusj kan evt reduseres iht BANO-konspet (5 kvm)
Ex. rom til undervisning
Ex. stillerom (diktering)
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Nedenfor gis en kort beskrivelse av de ulike fagområdenes oppgaver og funksjoner og nærhetsbeskrivelse: 

Ortopedi, kar, - thorax, - plastikk, - og mammakirurgi (Vest og Nord alternativet) 

Ortopedisk, kar, - thorax, -plastikk, - og mammakirurgisk sengeområde for planlagte og akutte inneliggende 
pasienter. Virksomheten dekker hele det ortopediske fagfeltet; leddproteser, rygglidelser, traume, artroskopi 
samt amputasjonskirurgi.  
Kar, - og thoraxkirurgi behandler pasienter med kirurgiske lidelser tilknyttet blodårer og lunge.  
Mammakirurgi tilbyr behandling til pasienter med sykdomsproblemstilling i bryst – og 
skjoldbrusk/biskjoldbruskkjertelen.  Mammakirurgi samarbeider tett med Brystdiagnostisk senter og plastikk-
kirurgi.  
Plastikkirurgi er en formgivende rekonstruktiv kirurgisk spesialitet med hensikt å gjenvinne normale forhold 
ved deformiteter og/eller defekter.  

Gastroenterologisk kirurgi og medisin (Vest og Nord alternativet) 

Gastroenterologisk samlokalisert kirurgi og medisin for planlagte og akutte inneliggende pasienter med 
sykdommer i nedre og øvre del av fordøyelsessystemet. De vanligste tilstandene er undersøkelse og 
behandling relatert til blødninger og betennelsestilstander. En stor del av pasientene har en kreftdiagnose.  
Avdelingen behandler også ulike leversykdommer, betennelse i bukspyttkjertel og gallegang. I behandling av 
noen av tilstandene gjøres Endoskopisk Retrograd Cholangio Pancreaticografi (ERCP) som utføres på 
radiologisk avdeling.  

Hematologi, endokrinologi og infeksjonsmedisin (Vest alternativet) 

Hematologi, endokrinologi og infeksjonsmedisin for planlagte og akutte inneliggende pasienter. Hematologi 
diagnostiserer, behandler og gir pleie og omsorg ved blod- og kreftsykdommer, i samarbeid med Helse 
Bergen og Helse Stavanger. Hovedoppgaven er ikke-kirurgisk behandling (cellegift, immunterapi og/eller 
annen medikamentell behandling) samt lindrende behandling.  
Endokrinologisk medisin omhandler pasienter med diabetes, sykdommer omkring thyroidea, osteoporose og 
hypofyse/binyre/gonader.  
Infeksjonsmedisin utreder og behandler pasienter med infeksjons- og andre indremedisinske sykdommer, 
som lungebetennelse, urinveisinfeksjon, hjernehinnebetennelse og diverse hudinfeksjoner. Mange av 
pasientene har behov for isolering på grunn av smitterisiko. 
 
I smittevernplanen for Helse Vest står det at alle somatiske enheter bør ha minst ett isolat og avdelinger som 
regelmessig har pasienter med isoleringsbehov (for eksempel fagområder som gastro, lunge og infeksjon) 
bør ha flere.  
 
Et isolat er definert som rom med forgang, eget WC/dusj og egen dekontaminator. Luftsmitteisolat skal i 
tillegg ha styrt ventilasjon med sluse (ikke forgang). I hvert sengeområde (36 senger) er det planlagt med 4 
isolater. Enerom dekker også en stor andel av behovet for kontaktsmitte isolering. Det må være mulighet for 
å stenge av enkelte soner (beredskap) ved utbrudd av ulike smitte epidemier. Fordelingen mellom antall 
kontaktsmitteisolater og luftsmitteisolater avklares i forprosjekt. 

Gynekologi og barsel (Vest og Nord alternativet) 

Gynekologi for planlagte og akutte inneliggende pasienter. Gynekologi med utredning og behandling av 
gynekologiske lidelser.  
I fødsels- og barselomsorgen er det ifølge nasjonale retningslinjer, krav til differensierte tilbud og selektering 
etter risikovurdering. Dette løses best i integrerte føde/ barselposter. Pasienter til barsel kommer fra 
fødeområdet.  
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Geriatrisk medisin (Nord alternativet) 

Geriatrisk medisin, for planlagte og akutte inneliggende pasienter, har særlig kompetanse innen 
demensutredning/kognitiv utredning, funksjonskartlegging og funksjonstrening, generelle geriatrisk 
problemstillinger som urininkontinens, ernæring, falltendens og akutt forvirring. Geriatrisk medisin 
samlokaliseres med alderspsykiatri og deler støtterom. 

7.2.2 Pasientforløp og arbeidsprosessperspektiv 
Elektive pasienter mottas direkte i sengeområdet og øyeblikkelig hjelp pasienter kommer via akutt mottak 
eller observasjonsposten. 
 
Det er felles resepsjonsområde for sengeområde, dagenheter og poliklinikkområder. I tillegg er det felles 
støtterom avhengig av størrelsen på poliklinikkene; jf. romprogrammet. 
 
Det forutsettes at barselavsnittet samorganiseres med fødestuene – og de fødende ankommer til det felles 
resepsjonsområde. Etter fødsel overføres mor og barn til barselsavsnittet eller går hjem.  
 
Det forutsettes at gynekologisk poliklinikk samlokaliseres med fødepoliklinikken og må ligge i umiddelbar 
nærhet til føde/ barselavsnitt. 
 
Det planlegges for felles resepsjonsfunksjon for føde/ barsel postene. 
 
Det forutsettes av geriatrien samlokaliseres med alderspsykiatrien. 

7.2.3 Produksjonsvolum/aktivitetsgrunnlag og kapasitetsbehov 
Sengekapasiteten for Vest alternativet (117 senger) og for Nord alternativet (107 senger) fordeler seg på 
følgende: 

• Isolater (jfr.10 % av totalt sengetallet HFP) tilsvarer 12 isolater i Vest alternativet og 11 isolater i 
Nord alternativet; jf. romprogrammet. 

• Ortopedi, kar, - thorax, - plastikk, - og mammakirurgi har til sammen 35 senger, hvorav 29 er til 
ortopedi og 6 til kar- og mammakirurgi (Vest og Nord alternativet).  

• Gastroenterologisk kirurgi og medisin har 38 senger, fordelt med 4 på medisin og 34 på kirurgi (Vest 
og Nord alternativet).   

• Gynekologi og barsel har 19 senger, hvorav gynekologi disponerer ca. 5 senger (Vest og Nord 
alternativet). 

• Hematologi, endokrinologi (12 senger) og infeksjonsmedisin (13 senger) i alt 25 senger til sammen 
(Vest alternativet). 

• Geriatri har 15 senger (Nord alternativet). Geriatri samlokaliseres med alderspsykiatri som har 10 
senger. 

7.2.4 Nærhetsbehov 
Sengeområdene har nærhet til poliklinikk- og dagområdene (integrert modell) innenfor samme fagområde. 
Det forutsettes felles resepsjon og en del felles støtterom; jf. romprogrammet. 
 
Nærhet til spesialfunksjoner vil være viktige å ta hensyn til: 

• Ortopedi - til oppvåking, sentraloperasjon og dagkirurgi. 
• Kar, - og thoraxkirurgi - til oppvåking, operasjon inkl. hybrid operasjonsstuer, dagkirurgi og røntgen. 
• Plastikkirurgi - til oppvåking, operasjon, dagkirurgi, ergoterapi og infeksjonsmedisin. 
• Mammakirurgi - oppvåking, operasjon, dagkirurgi, kreftavdeling og plastkirurgi. 
• Gastroenterologisk kirurgi og medisin - til akuttmottak, intensiv, isolater, røntgen, operasjon, 

oppvåking og endoskopienheten. 
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• Hematologi - til onkologisk, isolater, medisinsk dagenhet, medisinsk intermediær, intensiv og 
røntgen. 

• Endokrinologisk - til nefrologi, akuttmottak, intermediær, intensiv og røntgen. 
• Infeksjonsmedisin - til isolater, akuttmottak, intensiv, røntgen og plastikkirurgi. 
• Gynekologi - til fødepoliklinikk, barselavsnitt, onkologisk dagenhet, operasjon og oppvåking 
• Barsel – til fødeavsnittet og gynekologi. 
• Geriatrisk medisin - til ortopedisk, nevrologisk og alderspsykiatri. 

7.3 Polikl inikk, kliniske spesiallaboratorier 

7.3.1 Funksjoner og oppgaver 
Poliklinikkområdene benyttes til undersøkelser, behandling og diagnostikk innenfor både de medisinske og 
de kirurgiske fagområdene. 
 
Pasienten ankommer via hovedinngangen og går derfra direkte til bemannet resepsjon ved det relevante 
poliklinikkområdet. Pasienten henvises til rommet hvor undersøkelse og evt. behandling foregår.  
 
Pasienter til prøvetaking går til prøvetakingsfasiliteter i det felles prøvetakingsområde.  
 
Etter avsluttet poliklinisk opphold forlater pasienten sykehuset via hovedinngangen.  

7.3.2 Produksjonsvolum/ aktivitetsgrunnlag og kapasitetsbehov 
Virksomheten omfatter poliklinisk aktivitet med nærhet til sengeområdet, i forhold til kontroll og oppfølging av 
pasienter. Polikliniske konsultasjoner foretas av både leger og sykepleiere. I tillegg til de polikliniske 
undersøkelses- og behandlingsrom er det planlagt med 2 undersøkelsesrom i hvert sengeområde. 
 
Med hensyn til planlagt aktivitet og dimensjonering henvises til avsnitt vedr. HFP rammer.  
I HFP var det beregnet 3 endoskopirom til coloskopi og gastroskopi. ERCP undersøkelser utføres i 
billeddiagnostisk avdeling. Av hensyn til fleksibiliteten for både medisinsk og kirurgisk gastroenterologi til 
gastroskopi og coloskopi undersøkelser økes dette til 4 endoskopirom. 

7.3.3 Nærhetsbehov 
Jf. nærhetsprinsippet i sengeområder med integrert modell med sengeområdet, dagbehandling og 
poliklinikk. 

7.4 Dialyse 

7.4.1 Funksjoner og oppgaver (Vest- og Nord-alternativet) 
Dagbehandling består av dialyse for pasienter i behov av dette. Dialysepasienter går til behandling tre 
ganger pr. uke, hele året igjennom. Mange kan ikke transplanteres, og må ha det som livsforlengende 
behandling året ut. Det stilles derfor krav til lyse, vennlige og imøtekommende lokaler og med mulighet for å 
se ut av vinduet. 
Pasienten ankommer via hovedinngangen og går derfra direkte til bemannet resepsjon ved dialyseområdet. 
Pasienten henvises til rommet/dagplassen, hvor mottak foregår. Pasienten oppholder seg på dialyseplassen. 
 
Pasienter til prøvetaking går til prøvetakingsfasiliteter i det felles prøvetakingsområde.  
 
Etter avsluttet dialyse forlater pasienten sykehuset via hovedinngangen. 
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7.4.2 Pasientforløp og arbeidsprosessperspektiv 
Mottak av pasient i skanken og deretter klargjøring av en arteriovenøs fistel, også kalt fistelarm før dialyse. I 
tillegg veiing før og etter behandlingen.  
 
Det skal være tilgang til enerom for pasienter med dårlig allmenn tilstand eller med behov for isolering. 
 
Pasienten oppholder seg ca. 5 - 6 timer ad gangen i avdelingen og må tilbys mat og drikke underveis i 
behandlingen. 
 
Arbeidsstasjon for personalet bør 6 arbeidsplasser og ligge midt i enheten mht. oversikt over pasientene.  
 
For dialyseenheten skal det sikres tilstrekkelig lagringskapasitet; infusjonsvæsker, steril utstyr og medisinrom 
må ha nærhet til dialyseområdet.   
 
I tillegg til fasiliteter for vannrensing, teknisk rom til vannrensing bør det være et stort lager til 
dialyseapparater som ikke er i bruk. 

7.4.3 Produksjonsvolum/aktivitetsgrunnlag og kapasitetsbehov 
Det henvises til avsnitt vedr. HFP rammer, og det planlegges med 15 dialyseplasser. Disse fordeles på 2 
isolater med sluse og HC toalett/ dekontaminator, 1 enerom, 8 plasser i to-personrom og 4 plasser i et fire-
personrom. 

7.4.4 Nærhetsbehov 
Dialyseområdet har nærhet til nefrologisk sengeområde og poliklinikk. 

7.5 Medikamentell kreftbehandling  

7.5.1 Funksjoner og oppgaver (Vest alternativet) 
Dagbehandling i medikamentell kreftbehandling er i hovedsak kjemoterapi. Behandlingen varierer i tid og 
noen pasienter benytter dagplassen hele dagen.  

7.5.2 Pasientforløp og arbeidsprosessperspektiv 
Pasienten ankommer via hovedinngangen og går derfra direkte til bemannet resepsjon ved medikamentell 
kreftbehandlingsenheten. Mottak av pasient i skanken og deretter klargjøring til kjemoterapi. Blodprøvestatus 
tas før behandlingen starter. Pasienter går til prøvetakingsfasiliteter i det felles prøvetakingsområde.  
 
Cytostatika mottas ferdig blandet fra apoteket og klar til pasientbehandling. 
 
Det skal være tilgang til enerom for pasienter med dårlig allmenn tilstand eller med behov for isolering. 
 
Pasienten tilbys mat og drikke underveis i behandlingen. 
 
Arbeidsstasjon for personalet bør 6 arbeidsplasser og ligge midt i enheten mht. oversikt over pasientene.  
 
For medikamentell enheten skal det sikres tilstrekkelig lagringskapasitet; infusjonsvæsker, steril utstyr og 
medisinrom må ha nærhet til pasientdagplassene.   
 
Etter avsluttet dagopphold forlater pasienten sykehuset via hovedinngangen.  
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7.5.3 Produksjonsvolum/aktivitetsgrunnlag og kapasitetsbehov 
Det henvises til avsnitt vedr. HFP rammer, og det planlegges med 13 plasser. Disse fordeles på 3 plasser på 
enerom, 6 plasser på to-personrom og 4 plasser på fire-personrom. 

7.5.4 Nærhetsbehov 
Medikamentell kreftbehandling har umiddelbar nærhet til medisinsk dagbehandling, da det legges opp til 
fleksibel bruk av dagplassene og det deles støtterom. Nærhet til hematologisk/endokrinologis/ 
infeksjonsmedisinsk sengeområde og poliklinikk. 

7.6 Medisinsk Dagbehandling 

7.6.1 Funksjoner og oppgaver (Vest alternativet) 
Dagbehandling omfatter utredning/behandling av pasienter, som ikke krever overnatting i sykehuset. 
Pasientene oppholder seg i sykehus noen timer i løpet av dagen, og går til konsultasjon/undersøkelse og 
evt. behandlingstiltak i løpet av dagoppholdet. I den forbindelse har pasienten behov for et fast tilholdssted i 
form av en seng eller hvileplass under oppholdet. Dette tilholdssted er dagplassen.  
 
Dagpasientene her omfatter de medisinske dagpasienter. De kirurgiske er en del av den dagkirurgiske 
funksjon som behandles av DFP1.   
 
Medisinsk dagbehandling ivaretar dagbehandling for følgende medisinske fag:  

• hematologi, endokrinologi, infeksjonsmedisin 
• Medisinsk gastroenterologi 
• Kardiologi og lungemedisin 
• Geriatri 
• Nevrologi 

7.6.2 Pasientforløp og arbeidsprosessperspektiv 
Jf. Medikamentell kreftbehandling. 

7.6.3 Produksjonsvolum/ aktivitetsgrunnlag og kapasitets behov 
I HFP var det beregnet 2 dagplasser for Vest alternativet og 1 dagplass for Nord alternativet. Etter en 
oppdatering av grunnlagsdata hvor det manglet 894 aktiviteter i 2014 ble antall dagplasser beregnet på nytt 
og dermed økt til 6 plasser (1,5 pasient pr plass pr dag) for Vest alternativet. For Nord alternativet er det 
ingen endringer, dvs. 1 dagplass for gastroenterologi området. 
Tabell 36: Arealbehov dagområde 

 
 
 

Arealbehov 
dagområde

Antall 
enheter

Areal Antall 
enheter

Areal

Dialyse 15 300 15 300
Medikamentell 
kreftbehandling

13 260

Øvrig medisin 6 90 1 15
Haugesund i alt 34 650 16 315

Dagplasser Vest-alternativet Nord-alternativet

Antall dagplasser - onko & øvrig med: 
1,5 pas/plass/dag
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I Vest alternativet er det i alt 34 dagplasser (fordelt på 15 til dialyse, 13 til medikamentell kreftbehandling og 
6 øvrige medisinske dagplasser) med et samlet areal på 650 kvm og i Nord alternativet er det i alt 16 
dagplasser, hvorav 15 dialyseplasser og med et areal på 300 kvm netto. 

7.6.4 Nærhetsbehov 
Medisinsk dagbehandling har umiddelbar nærhet til medikamentell kreftbehandling, da det legges opp til 
fleksibel bruk av dagplassene og det deles støtterom. Nærhet til hematologisk, endokrinologisk, 
infeksjonsmedisinsk sengeområde og poliklinikk. 

7.7 Kontorfunksjoner 
Kontorfunksjonene omfatter kontorarbeidsplasser og møterom og er integrert i funksjonene.  

7.8 Funksjonsstandardrom 
Ut over de tverrgående standardrom er det en rekke funksjonsstandardrom for sengeområder, 
dagbehandling og poliklinikk. Disse er listet opp i vedlegg 1 sammen med de tverrgående standardrommene. 

7.9 Nærhetsbehov 
De viktigste nærhetsbehov (organisatoriske) ligger i den integrerte modellen med sengeområde, 
dagbehandling og poliklinikk: 
 
Tabell 37: Fagområder – nærhetsbehov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fagområde Antall senger (jf. 
HFP)

Antall poliklinikkrom 
og spesialrom (jf. HFP)

Antall dagplasser (jf. 
HFP)

Kommentarer jf. DFP

Ortopedi                    29 senger                 6 rom 2 undersøkelses- og 
behandlingsrom i sengeområdet

Kar, thorax, plastikk, 
mamma og generell 
kirurgi 

6 senger 2 rom 1 undersøkelses- og 
behandlingsrom i sengeområdet     
3 poliklinikkrom

Gastroenterologisk 
kirurgi og medisin

38 senger hvorav 4 
medisinske og 34 
kirurgiske

9 rom hvorav 3 til 
endoskopi

2 undersøkelses- og 
behandlingsrom i sengeområdet                     
14 poliklinikkrom                             
inkl. endoskopi 

Hematologi, 
endokrinologi, 

12 senger 4 rom 19 hvorav 13 til 
medikamentell 
kreftbehandling og 2 
øvrige medisinske 
dagplasser

1 undersøkelses- og 
behandlingsrom i sengeområdet            
2 undersøkelse i medikametell 
kreftbehandling                             
6 poliklinikk rom                            
6 medisinske dagplasser

Infeksjonsmedisin 13 senger 1 rom 1 undersøkelses- og 
behandlingsrom i sengeområdet                                              
1 poliklinikkrom

Geriatrisk medisin 15 senger 1 rom 1 undersøkelses- og 
behandlingsrom i sengeområdet. 
Samlokaliseres med alderspsykiatri 
som har 10 senger

Barsel, føde, 
gynekologi              

19 senger                     6  rom 1 undersøkelses- og 
behandlingsrom i sengeområdet. 
Samlokaliseres med fødeavsnittet.                                             
6 poliklinikkrom, ekskl fertilitet

Dialyse 15 plasser 1 undersøkelses- og 
behandlingsrom i dialyseenheten. 
Samlokaliseres med nefrologi i 
eksisterende bygg
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De mer spesifikke nærheter for de enkelte fagområder er beskrevet under hhv. senger, dagbehandling og 
poliklinikk; jvf. kapitel 7. 

7.10 Romprogram 
Se samlet romprogram i vedlegg 3 og 4. 
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8 DFP 3 – LABORATORIEMEDISIN 

8.1 Virksomhetsbeskrivelse og grunnlag 

8.1.1 Funksjoner og oppgaver 
Laboratoriemedisin omfatter følgende funksjonsområder:  

• Medisinsk biokjemi 
• Medisinsk mikrobiologi 
• Immunologi og transfusjonsmedisin 
• Patologi 
• Fellesfunksjoner 
• Kontorfunksjoner 

8.1.2 Rammer fra HFP 
Laboratoriene er ens for begge nybygg alternativer, så etterfølgende tekst gjelder både for Vest-alternativet 
og Nord-alternativet.   

Areal til laboratoriene 

Arealet til laboratoriene er vurdert på bakgrunn av det nåværende areal, idet det er forutsatt en betydelig 
arealøking. Således er det stort sett ingen kontorarealer i dagens laboratorier og korridorene benyttes i vid 
utstrekning som arbeidsareal.  
 
Det er i HFP vurdert behov for nettoareal til laboratoriemedisin på ca. 2.360 kvm. Dette areal er ekskl. 
kontorfunksjoner.  For å få mulighet for å etablere laboratoriene i 1. byggetrinn i begge alternativer ble 
arealet redusert med 320 kvm netto, dvs. laboratoriearealet utgjør i nybyggalternativene 2.040 kvm. Dette 
areal er ekskl. kontorfunksjoner 

Kontorfunksjoner 

Her beskrives hvorledes arealet til kontorfunksjoner er oppgjort.  
 
Kontorfunksjoner omfatter kontorplasser og møteroms plasser, og dimensjoneringen av disse er basert på 
den framtidige bemanning i 2040. For laboratoriene er det forutsatt en bemanning på 94 årsverk, jf. avsnitt 
2.4.  
 
Basert på prosjekterfaringer forutsettes et antall kontorplasser som svarer til 24 % av bemanningen.  
 
Antall møteroms plasser svarer til at 1/3 av dagpersonalet (ca. 65 % av bemanningen for medisinsk biokjemi 
og ca. 95 % for de øvrige laboratoriefag) samtidig kan være til møte.   
 
Dette resulterer i følgende antall beregnede kontorplasser og møteroms plasser:  
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Tabell 38: laboratoriet - beregnede kontorplasser og møteroms plasser 

 

Ovennevnte beregning resulterer i 23 kontorplasser og 27 møteroms plasser og et areal på 256 kvm netto. 
Dertil kommer så resepsjonsarbeidsplasser samt dokumentasjonsarbeidsplasser i laboratoriene, som inngår 
i arealrammene der.  

8.2 Medisinsk biokjemi 

8.2.1 Funksjoner og oppgaver 
Medisinsk biokjemi utfører analyser på blod og andre kroppsvæsker. Medisinsk biokjemi omfatter 
hematologi, koagulasjon, klinisk kjemi mm. Prøvene kommer både fra inneliggende pasienter, polikliniske 
pasienter og samt fra eksterne leger og sykehus.  
 
Prøvetaking på innlagte pasienter foregår på planlagte prøverunder på de kliniske avdelinger, alle dager hele 
døgnet. I tillegg tas det prøver hele døgnet på sykehuset som øyeblikkelig hjelp. Personalet fra andre 
laboratoriefag deltar i prøvetakingsrunder på inneliggende pasienter. Prøvetaking på polikliniske og 
dagpasienter foregår på prøvetakingspoliklinikken, mens prøvetaking på akuttmottak foretas hele døgnet alle 
dager.  
 
Blodprøvepoliklinikken håndterer prøvetaking fra alle typer pasienter, både voksne, barn, rullestolbrukere og 
pasienter med ledsagere. Venteareal og prøvetakingsrom må tilpasses alle grupper pasienter og ligge nær 
publikumsområde ved f.eks. inngangsparti. 
 
Prøvene fra prøvetakingspoliklinikken og fra sykehuset bør kunne transporteres i egnet automatisert 
transportsystem for å effektivisere svartidene. Se fellesfunksjoner punkt 8.6 for detaljer. 

8.2.2 Arbeidsprosessperspektiv 
Automatisering er et utviklingstrekk som i økende grad tar over innen laboratoriemedisin. Medisinsk biokjemi 
kan automatiseres med bruk av båndløsning og robot-teknologi. Gjennom automatisering økes kapasiteten 
ved kjøring av rutineprøver og store volum av prøver.   
 
Behov for betydelig økning i kapasitet i både antall analyser og repertoar. Fullautomatisering med 
båndløsning er derfor en forutsetning. Historisk sett en økning i antall analyser på 2-7 % pr år. 
 
Diagrammet under viser funksjonene innen medisinsk biokjemi. 
 

Haugesund sjukehus 

Antall 
plasser 

Møteroms-
areal

Medisinsk biokjemi 8 72 10 18 90
Medisinsk mikrobiologi 3 27 4 7 34
Immunologi og transfusjonsmedisin 4 36 7 13 49
Patologi 8 72 6 11 83
Laboratorier i alt 23 207 27 49 256

Møterom Samlet 
areal

Kontor-
areal

Antall 
kontorarb. 

plasser
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Figur 4: Funksjoner innen medisinsk biokjemi 

8.3 Medisinsk mikrobiologi 

8.3.1 Funksjoner og oppgaver 
I medisinsk mikrobiologi påviser man sykdomsfremkallende mikrober som bakterier, virus, sopp og 
parasitter, ofte i en flora av normalt forekommende mikrober som har liten eller ingen klinisk betydning. Det 
kan også dreie seg om å påvise menneskets respons på det mikrobiologiske agens. Det utføres også 
kartlegging av slektskap og resistensforhold hos bakterier. 

8.3.2 Arbeidsprosessperspektiv 
Fagområdet opplever sterk teknologisk utvikling både med hensyn på hurtigdiagnostikk av 
infeksjonssykdommer og automatisering av arbeidsprosesser. Bruk av flere forskjellige molekylærbiologiske 
metoder vil øke betraktelig.   
 
Der planlegges ikke for et P3-lab, men en oppgradert P2-versjon til fæcesdiagnostikk.  
 
Behov for betydelig økning i kapasitet i både antall analyser/undersøkelser og repertoar. Automatisering i 
den grad det er mulig bør derfor gjennomføres 
 
Diagrammet under viser funksjonene innen mikrobiologi 
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Figur 5: Funksjoner innen mikrobiologi 

8.4 Immunologi og transfusjonsmedisin 

8.4.1 Funksjoner og oppgaver 
Immunologi og transfusjonsmedisin (inkl. blodbank), omhandler blodgivere i blodbanken til blodtapping, 
produksjon med oppdeling av blodet i komponenter, lagring og utlevering Den analytiske virksomheten 
innenfor immunologi består i hovedsak i dag om diagnostiske analyser mht. autoimmune sykdommer. 
 
Diagrammet under viser funksjonene innen immunologi og transfusjonsmedisin.  
 

 
Figur 6: Funksjoner innen immunologi og transfusjonsmedisin 
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8.4.2 Arbeidsprosessperspektiv 
I all hovedsak organiseres arbeidet etter tre hovedprosesser 

• Håndtering av (blod-)prøver inkl. analyse. 
• Fremstilling av blodkomponenter og blodprodukter  
• Pasientbehandling 

8.5 Patologi 

8.5.1 Funksjoner og oppgaver 
Avdelingen består av histologiske og cytologiske laboratorier en obduksjonsenhet, og i tillegg laboratorier for 
spesialundersøkelser (immunhistokjemi) I fremtiden antas det at kvantitativ patologi og molekylærpatologi 
blir aktuelt. 
 
Histologisk avdeling er hovedenheten som mottar alt fra små biopsier til store operasjonspreparater.  
 
Cytologisk diagnostikk mottar cytologisk materiale, både væskebasert og utstrykspreparater og materialet er 
smittefarlig.  
 
Obduksjon er en undersøkelse av avdøde for å vurdere dødsårsak, sykdommer og evt. påvirkning som følge 
av behandling. 
 
Kapellet er området hvor pårørende tar avskjed med avdøde.  
Det planlegges ett seremonirom og ett rituelt vaskerom. Disse 2 rom plasseres nær akuttmottak.  

8.5.2 Arbeidsprosessperspektiv 
Det forventes en øking i antallet av kreftpasienter i fremtiden, hvilket får betydning for antallet av vevsprøver 
som skal analyseres, da stadig flere prøver fra samme pasient vil komme inn. Den teknologiske utviklingen 
tilsier mere digitalisering, men det vil stadig være behov for et fysisk arkiv til histologiske snitt og blokker. 
 
Diagrammet under viser funksjonene innen patologi.  
 
 

 
Figur 7: Funksjoner innen patologi 

8.6 Fellesfunksjoner 

8.6.1 Funksjoner og oppgaver 
Innen alle laboratoriespesialiteter forventes det en utvikling innen automatisering og det må legges opp til 
fleksible romløsninger for å kunne koble sammen flere typer analyseinstrumenter. Hver spesialitet har sine 
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unike romfunksjonsbehov som må ivaretas, men på en del områder legges det opp til romfunksjonsdeling 
mellom laboratoriene. Områder hvor det planlegges å være fellesfunksjoner er f.eks.: 

• Prøvemottak 
• Prøvetaking 
• Desinfeksjon/skyllerom 
• Lager, kjøl og frys 
• Biobank 
• Avfall 
• Lager, utstyr 
• Undervisning 
• Personalerom 
• Møterom 

8.6.2 Arbeidsprosessperspektiv 
Det planlegges for felles prøvemottak for alle laboratoriene. Prøveflyten gjennom prøvemottak og til 
laboratoriene: 

 
Figur 8: Prøveflyten gjennom prøvemottak og til laboratoriene 
 
En planlegger en analysehall for medisinsk biokjemi som også kan ivareta virologi og eventuell allergi. En tar 
i bruk metodefelleskap der det er hensiktsmessig mellom laboratoriefagene.  
 
Det finnes også mulighet for utsåingsmaskin på båndløsningen i forbindelse med analysehall (WASP) med 
automatisk forflytting til inkubator. Dersom man går for løsningen med WASP må det flyttes kvm fra 
mikrobiologi til analysehall. Dette må ses nærmere på i eventuell forprosjekt. 
Prøvemottak og analysehall skal helst være i samme etasje og vegg i vegg. Båndløsningen starter i 
prøvemottak og fortsetter inn i analysehallen.  
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Tempus, (et eget transportsystem for prøvetakingsrør) må gå mellom prøvetakingspoliklinikk og 
prøvemottak, og bør også gå fra sengeposter og akuttmottak til prøvemottak. 
Det er behov for rørpostanlegg mht. prøver fra avdelingene til alle laboratoriene, særlig medisinsk 
mikrobiologi og patologi 

8.7 Kontorfunksjoner 
Kontorfunksjonene omfatter kontorarbeidsplasser og møterom og er integrert i funksjonene. 

8.8 Nærhetsbehov 
Avsnittet beskriver de eksterne nærhetsbehov avdelingene imellom og ikke innen den enkelte avdeling. Det 
er som utgangspunkt ikke ønskelig å dele noen av avdelingene i 2 etasjer.  
 
Felles prøvemottak 

• Nærhet mellom prøvemottak og analysehall medisinsk biokjemi (vegg i vegg) 
• Nærhet fra output på automatisk prøvefordeling og fra prøvemottak til et område hvor laboratoriene 

kan hente sine prøver som ikke skal analyseres i analysehall. Det må sikres god logistikk 
Felles kjølerom, fryserom og lager 

• Må forsøke å ligge tilgjengelig for de laboratoriene de skal betjene ut i fra etasjeskillene 
Medisinsk biokjemi 

• Nærhet til immunologi og transfusjonsmedisin - særlig mht.. vaktberedskap 
• Metodefellesskap med mikrobiologi, men trenger ikke ligge sammen- bør ha rask vei for oppgaver 

på vakt 
• Gunstig dersom prøvetakingspoliklinikk kan ligge nær prøvemottak for å kunne bruke personalet på 

tvers. Kan være i etasje over/under med intern trapp 
Medisinsk mikrobiologi 

• Metodefellesskap med medisinsk biokjemi 
• Bør være rask vei for oppgaver på vakt 

Immunologi og transfusjonsmedisin 
• Nærhet til medisinsk biokjemi- særlig mht. vaktberedskap 
• Blodgivertapping må ligge i nærheten av produksjon og de andre funksjonene innen fagfeltet med 

tanke på bemanningen. Blodgivertapping må være lett tilgjengelig for besøkende 
• Blodutlevering bør ligge godt tilgjengelig for ansatte fra akuttmottak, operasjon og klinikkene 

Patologi 
• Har ikke behov for å ligge i umiddelbar nærhet til de øvrige laboratoriefunksjonene 

8.9 Funksjonsstandardrom 
Det er ingen funksjonsstandardrom.  

8.10 Romprogram og samlet areal for Vest og Nord-alternativet 
Se samlet romprogram i vedlegg 3 og 4.  
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9 DFP 4 – PSYKISK HELSEVERN 

9.1 Virksomhetsbeskrivelse og grunnlag 
I Helse Fonna HF er den psykiatriske spesialisthelsetjenesten samlet i en klinikk. Klinikken er organisert i 
seks seksjoner. I dette inngår fire distrikts psykiatriske senter (DPS), to barn- og ungdomspsykiatriske 
avdelinger (BUP) og to sjukehus. 
 
Sykehusfunksjonene er organisert i to sykehusområder; Haugesund og Valen. Helse Fonna HF har fire DPS 
med definerte geografiske opptaksområder, samt to barn- og ungdomspsykiatriske senter.  
 
Gjennom opptrappingsplanen og styringsdokument er det pekt på at en skal redusere døgnaktivitet til fordel 
for poliklinisk og ambulant virksomhet. På sykehusnivå skal en bare ha behandlingstilbud som kan gis på 
sykehusnivå som lukka akuttpost, sikkerhetspost og enkelte avgrensede spesialfunksjoner. DPS skal styrkes 
og kunne levere fullverdige tjenester til befolkningen inkludert en akuttberedskap for hele døgnet. Veien inn i 
spesialisthelsetjenesten skal gå igjennom DPS. (Plan for psykisk helsevern 2012- 2020) 
 
Klinikk for psykisk helsevern ved Haugesund sykehus yter tjenester innenfor følgende fagområder: 

• Alderspsykiatri (lukket sengepost og skjermingsenhet, ambulant, poliklinikk) 
• Akuttpsykiatri (lukket sengepost og skjerming) 
• Rus (lukket avrusingspost, lukket sengepost, poliklinikk, LAR team) 
• Nevropsykologi (nevropsykologisk ambulatorium, poliklinikk) 
• Psykiskutviklingshemmede og psykiske lidelser (ambulant, poliklinikk) 
• ECT (dagbehandling, registreres som poliklinikk) 
• Liason verksemd 
• Barne- og ungdomspsykiatri (barnepost, ungdomspost, ambulant, poliklinikk i eget bygg) 

 

9.1.1 Funksjoner og oppgaver 
Psykisk helsevern i nybygg alternativene omfatter følgende funksjonsområder i henholdsvis Vest-alternativet 
og Nord-alternativet:  
Tabell 39: Psykisk helsevern omfatter følgende funksjonsområder 

Vest-alternativet Nord-alternativet 

Sengeområde psykisk helsevern 
   Akuttpsykiatri 
   Avrusning 
  
    

Sengeområde psykisk helsevern 
   Akuttpsykiatri 
   Avrusning  
Sengeområde og poliklinikk alderspsykiatri 

 

Aktivering integreres i sengeområdene og ellers benyttes sjukehusets fysio- og ergoterapifunksjoner. 
Poliklinikkene er for hovedpartens vedkommende integrert i kontorfunksjonene, idet det forutsettes etablert 
behandlingskontorer til det kliniske personell. I begge alternativer etableres PPU/ECT poliklinikk, avgrensa 
TSB poliklinikk (spisskompetanse rus/inntak LAR), liason verksemd samt nevropsykologi med testrom i 
eksisterende bygg. 
    
Ruspost og Rus poliklinikk inkl. LAR-behandling etableres i tilslutning til DPS.  
Forskjellen på de to alternativer er at alderspsykiatri etableres i nybygg i Nord-alternativet, men etableres i 
eksisterende bygg i Vest-alternativet.   
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9.1.2 Rammer fra HFP 
Rammer fra HFP beskrives med hensyn til senger. Det legges her til grunn at poliklinisk aktivitet utføres i 
behandlingskontorer. Det er foretatt en gjennomgang av behovet for kontorfunksjoner herunder 
behandlingskontorer sammen med DFP 4 brukergruppe. Det er i dette avsnittet foretatt en justering av de 
opprinnelige arealrammer fra HFP.   
 
Midlertidige løsninger er ikke en del av programkravene for DFP. Likevel pekes det på at Nord-alternativet 
fordrer mange midlertidige løsninger for psykiatrien. Se vedlegg 5. 

Senger 

Antall senger og det tilknyttede areal til henholdsvis Vest-alternativet og Nord-alternativet var i HFP inklusiv 
Rus. Rus blir nå etablert i tilknytting til DFP og rammene for senger i nybygg er nå:  
Tabell 40: Antall senger og det tilknyttede areal til henholdsvis Vest-alternativet og Nord-alternativet  

 

I Vest-alternativet er det 17 senger samt 2 skjermede med et samlet areal på 798 kvm netto og i Nord-
alternativet 26 senger samt 3 skjermede med et samlet areal på 1.218 kvm netto.  

Poliklinikk 

Poliklinisk aktivitet innen psykisk helsevern forutsettes utført i personalets behandlingskontorer.   

Fysio - og ergoterapi/aktivering 

Det er forutsatt en økt arealstandard for de psykiatriske senger sammenlignet med de somatiske, hvilket tar 
høyde for plass til aktivering innen sengeområdene.  

Kontorfunksjoner  

Kontorfunksjoner omfatter behandlingskontorer, alminnelige kontorplasser og møteroms plasser.  
 
Det er i forbindelse med DFP prosessen foretatt en vurdering av det fremtidige behov for kontorplasser som 
er vurdert til å svare til dagens behov:  

Ligge-
dager

Senger Areal Tillegg for 
skjermning 

10 %

Areal 
skjermning

Areal 
senger i 

alt

Ligge-
dager

Senger Areal Tillegg for 
skjermning 

10 %

Areal 
skjermning

Areal 
senger i 

alt
Akuttpsykiatri 3 874 12 504 2 84 588 3 874 12 504 2 84 588
Alderspsykiatri 2 826 9 378 1 42 420
Avrusning 1 650 5 210 210 1 650 5 210 0 0 210
I alt 5 524 17 714 2 84 798 8 350 26 1 092 3 126 1 218

Klinikk for  psykisk 
helsevern 2040

Vest-alternativet Nord-alternativet
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Tabell 41: Kontorbehov i psykisk helsevern 

 

På det grunnlag er antall kontorer til psykiatrisk helsevern i alternativene oppgjort.   
Forutsettingene møterom er bemanningen i dagtiden, hvor det forutsettes at 1/3 av personalet samtidig kan 
være til møte.   
 
På dette grunnlag fås følgende ramme for kontorfunksjonen for psykisk helsevern i nybyggalternativene:  
Tabell 42: Psykisk helsevern i nybygg alternativene. Kontorfunksjoner 

 

Denne ramme for kontorfunksjonene legges til grunn for romprogrammet.  

9.2 Akuttpsykiatri og avrusning 

9.2.1 Funksjoner og oppgaver 
Både Haugesund og Valen sjukehus har akuttfunksjoner. Akuttposten i Haugesund tar imot pasienter med 
akutte psykiatriske lidelser og akutte forverringer av psykiske lidelser. Grunnlaget for akutte innleggelser er 
som hovedregel risiko for suicid eller psykotiske tilstander der behandling på lavere nivå ikke er tilstrekkelig. 
Innenfor akuttpsykiatrien vil det være viktig med nærhet og god tilgang for store deler av befolkninga. Videre 
ønsker man å sikre en effektiv utnyttelse av fagressurser innenfor akuttkjeden. To av sengene ved 
akuttposten brukes i dag til akutt rusbehandling, i tillegg har man avrusningspost med 5 senger som ligger i 
samme bygg. Avrusning og akutt rusbehandling er Fonna overgripende funksjoner. Samlokalisering og 
samdrift av disse postene vil være ressurssparende og bidra til et faglig miljø med høy kompetanse.  

Behandl 
kontor

Funksj leder, 
merkantil & 

turnus

Kontor-
plasser i 

alt

Kontor-
areal

Møterom 
areal

Samlet 
kontorareal

Akutt psykiatri 5 4 9 84
Avrusning 2 1 3 30
Turnusleger 3 3 18
Akutt psyk/avrusning i alt 7 8 15 132 23 155
Alderspsykiatri 9 2 11 120
Turnusleger 1 1 6
Alderspsykiatri i alt 9 3 12 126 22 148
Vest-alternativet 7 8 15 132 23 155
Nord-alternativet 16 11 27 258 46 304

Psykisk helsevern Kontorfunksjoner
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9.2.2 Pasientforløp og arbeidsprosessperspektiv 
Samlokalisering mellom akuttpsykiatri / avrusning og somatisk akuttmottak vil kunne bidra til bedre 
samarbeid og pasientflyt, samt mer helhetlige pasientforløp. Pasientgruppen som er på akuttpsykiatri/ 
avrusning post ved sykehus har behov for rimelig nærhet til somatiske funksjoner. Samtidig kan kompetanse 
på slike poster være nyttige inn mot akuttmedisinsk mottak. 

9.2.3 Produksjonsvolum/aktivitetsgrunnlag og kapasitetsbehov 
Det vises til rammeforutsetninger for HFP. 
 
Romprogram for akutt psykiatri og avrusning: 

• 13 sengerom inkludert en skjermet plass 
• 1 smitterom/isolat 

 
Det planlegges for en del fellesfunksjoner sammen med avrusning. 
Disse er: 

• Vaktrom 
• Medisin 
• Desinfeksjonsrom 
• Mottaksrom 
• Aktivering/ opphold/ trening 
• Lagerrom  
• WC 
• Kjøkken 
• Spiserom  

 
For avrusning planlegges det for 5 sengerom samt 1 urinprøvetakingsrom i tillegg til de felles funksjonene 
nevnt under akuttpsykiatri. 

9.3 Alderspsykiatri  

9.3.1 Funksjoner og oppgaver 
Det alderspsykiatriske tilbudet består av poliklinikk og sengepost med foretaks overgripende funksjon, og er 
en del av Seksjon for spesialisert behandling ved Haugesund Sykehus. Enheten driver med utredning og 
behandling, da både på døgnbasis og poliklinikk, men også ambulant.  Det alderspsykiatriske tilbudet er 
rettet mot personer med alvorlig psykiatrisk lidelse som debuterer etter 65 år, eller personer hvor det er 
mistanke om kompleks demens eller demens med tilleggssymptomer uavhengig av alder. Pasientene 
trenger en helhetlig tilnærming, da det er stor somatisk komorbiditet i denne pasientpopulasjonen.  
 
Sentrale hensyn framover vil være nærhet til somatiske avdelinger som geriatri og nevrologi. Det er ønskelig 
å styrke fagkompetansen på DPS, blant annet for å være forberedt på akuttinnlegging. 

9.3.2 Pasientforløp og arbeidsprosessperspektiv 
Pasientene til alderspsykiatrien kommer fra hjemmet eller kommunehelsetjenesten. Noen av pasientene vil 
benytte seg av flere deler av tilbudet som gis, da både poliklinikk/ambulant og døgn, mens andre klarer seg 
med enkeltstående tjenester. En andel av pasientene er multisyke og har også oppfølgning på flere av 
sykehusets somatiske tjenester.  

9.3.3 Produksjonsvolum/aktivitetsgrunnlag og kapasitetsbehov 
Det vises til rammeforutsetninger for HFP. 
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Romprogram for alderspsykiatri: 

• 10 sengerom inkludert 2 skjermede plasser 
• 1 undersøkelsesrom 
• Vaktrom 
• Arbeidsstasjon 
• Ekspedisjon 
• Lager - utstyr 

 
Det planlegges for en del fellesfunksjoner sammen med geriatri. 
Disse er: 

• Stue/ TV stue 
• Aktivering/ opphold 
• Spiserom  
• Kjøkken 
• Medisin 
• Desinfeksjon 
• Mottaksrom 
• Lager – rent/sterilt 
• Avfall  
• Renhold 
• WC 

9.4 Nærhetsbehov - Psykiatri  
• Akuttpsykiatri har nærhetsbehov til akutt mottak, obs-posten, AMK og intensiv samt HAB/ LMS. 
• Alderspsykiatri og geriatri deler fellesfunksjoner. 

9.5 Romprogram og samlet areal for Vest og Nord-alternativet 
Se samlet romprogram i vedlegg 3 og 4.  
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10 SAMLET KAPASITET OG AREAL 

Tabellen herunder sammenfatter for hver av de fire DFP grupper samt for fellesfunksjonene arealrammen og 
det programmerte areal i romprogrammene.  

Tabell 43. Programmert areal i delfunksjonene sammenholdt med arealrammen 

 

Arealrammen for delfunksjonsprogrammeringen har vært 15.334 kvm netto for Vest-alternativet og 14.132 
kvm netto for Nord-alternativet. For Vest-alternativet svarer det programmerte areal til rammen, og for Nord-
alternativet er det programmert 146 kvm mindre enn rammen.  Det kan på dette grunnlaget konkluderes at 
det programmerte areal i delfunksjonsprogrammene ligger innenfor arealrammen for begge alternativer.  

10.1 Kapasiteter 
Delfunksjonsprogrammet skal også oppfylle de kapasitetskrav som angis i de overordnede rammer fra HFP, 
samt de supplerende forutsettinger vedr. kontorfunksjoner og tilgodese et tilstrekkelig antall WC.  

Resultatet av programmeringen i relasjon til kliniske kapasiteter er følgende for: 

Vest-alternativet  

Tabell 44. Vest-alternativet. Programmerte kliniske kapasiteter sammenholdt med rammeforutsettingene  

 

Vest Nord Vest Nord
DFP 1 5 478 4 772 5 476 4 688
DFP 2 5 966 4 902 6 100 5 036
DFP 3 2 296 2 296 2 295 2 291
DFP 4 953 1 521 821 1 330
Felles 642 642 642 642
Total 15 334 14 132 15 334 13 986

HFP ramme DFP arealArealer

Vest Normale 
senger

Obs akutt 
senger

Intensiv Dag-
plasser

U/B OP Oppv Fødestuer

DFP 1 25 14 16 15 18 25 6
DFP 2 117 34 39
DFP 3
DFP 4 19
Felles
Total 136 25 14 50 54 18 25 6
Ramme 136 25 14 50 36 18 25 6
Differanse 0 0 0 0 18 0 0 0



 

 

   

   
           s. 62/100 

 

Nord-alternativet  

Tabell 45: Nord-alternativet. Programmerte kliniske kapasiteter sammenholdt med rammeforutsettingene 

 

 

De programmerte kapasiteter tilgodeser i alle tilfeller rammeforutsettingen. Det er dog for begge alternativer 
programmert noen flere undersøkelses-/behandlingsrom enn rammen for å få til en bedre fleksibilitet.  

10.1.1 Kontorfunksjoner og WC 
Det er foretatt en oppgjøring av antall kontorarbeidsplasser i egentlige kontorer sammenholdt med rammene. 
Dette omfatter ikke resepsjoner, arbeidsstasjoner og andre rom med arbeidsplasser. Møteromsplasser til 
også oppgjort.  

Det skal være et tilstrekkelig antall WC til personal, pasienter og pårørende. På dette området tas 
utgangspunkt i Arbeidsplassforskriften, hvor det skal være minst et WC per 15 kvinner og ett WC per 20 
menn, når det finnes tilstrekkelig med urinaler.  

På sjukehus er det flest kvinnelige ansatte, og for å opprettholde fleksibilitet er det en fordel at WC er unisex. 
Det regnes derfor med et WC per 15 samtidig tilstedeværende, dvs. pasienter/pårørende og personal. 

Forskriften stiller ikke bestemte krav til antallet av WC HC, men i større anlegg bør minst et av ti WC være 
tilpasset bevegelseshemmede og det må være WC HC på hver etasje.   

For pasient WC tas utgangspunkt i pasientaktiviteten inkl. pårørende. WC til inneliggende pasienter og deres 
pårørende medregnes ikke, da disse har adgang til WC i tilknytning til sengerom. Dette gjelder også WC i 
tilknytning til dagplasser samt undersøkelses- og behandlingsrom.  

For personale tas utgangspunkt i bemanningen supplert med et tillegg for deltid, og tilstedeværelsen i 
dagtiden. WC i tilknytning til sentrale personalfunksjoner, dvs. garderober, kantine, overnattingsrom og 
rekreasjon medregnes ikke.  

På grunnlag av dette forutsettes følgende:  

• Pasienter, pårørende og besøkende: Et WC per 15 samtidig tilstede (dvs. antall per time) i 
delfunksjonen  

• Personal: Et WC per 15 samtidig tilstede i dagarbeidstiden 
 
På dette grunnlag fås følgende beregning for de to alternativer:   

Nord Normale 
senger

Obs akutt 
senger

Intensiv Dag-
plasser

U/B OP Oppv Fødestuer

DFP 1 5 30 16 15 18 9 6
DFP 2 102 16 31
DFP 3
DFP 4 29
Felles
Total 136 30 0 32 46 18 9 6
Ramme 136 30 0 32 32 18 9 6
Differanse 0 0 0 0 14 0 0 0
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Tabell 46: Beregning av WC 

 
 
På dette grunnlaget skal det være 44 personal WC og 8 pasient WC i Vest-alternativet og for Nord-
alternativet 40 til personal og 9 til pasienter.   
 

Herunder er vist de programmerte kapasiteter relatert til kontorplasser, møteromsplasser og WC (inklusiv 
WC HC) i de to alternativer:  

Tabell 47: Ikke kliniske kapasiteter – Vest-alternativet 

 

Tabell 48: Ikke kliniske kapasiteter – Nord-alternativet 

 

For begge alternativer er det programmert tilstrekkelig antall kontorplasser, møteromsplasser og WC.  

 

 

  

Bemanning 
2040

Antall i 
dagtid inkl. 

tilleg for 
deltid ***)

Poli/dag 
pas per år

Pasienter & 
pårørende per 

time ****)

Behov 
antall WC 
personal 

(opprunnet)

WC 
pasienter & 
pårørende 

(opprunnet)

Bemanning 
2040

Antall i dagtid 
inkl. tilleg for 

deltid ***)

Poli/dag 
pas per år

Pasienter & 
pårørende 
per time 

****)

Behov 
antall WC 
personal

Behov 
antall WC 
pasienter/p
årørende

DFP 1 akutt 62 52 30 270 21 4 2 62 52 30 270 21 4 2
DFP 1 OP int dagkir 149 125 8 058 5 9 1 97 81 8 058 5 6 1
DFP 1 føde *) 10 8 0 1 0 15 13 0 0 1 0
DFP 2 345 290 57 836 39 20 3 294 247 46 477 32 17 3
DFP 3 **) 94 79 38 230 26 6 2 94 79 38 230 26 6 2
DFP 4 54 46 0 0 4 0 90 76 1 947 1 6 1
I alt 715 601 134 394 91 44 8 653 548 124 981 85 40 9
*) Skjønn: fødestuer: 10, obssenger: 5 
**) 1/3 av alle polikliniske og dagpasienter
***) 20 % tillegg for deltid og 70 % tilstede i dagtiden
****) Tillegg for pårørende: 100 % for akutt, 25 % for øvrige

Vest-alternativet Nord-alternativetDFP

Vest Kontorpl Møtepl WC 
personale

WC 
pasienter

WC HC WC i alt

DFP 1 33 90 15 5 13 33
DFP 2 99 75 10 2 8 20
DFP 3 39 30 4 2 3 9
DFP 4 15 10 2 1 3
Felles 6 6
Total 186 205 37 9 25 71
Ramme 162 160 44 8 0 52
Differanse 24 45 -7 1 25 19

Nord Kontorpl Møtepl WC 
personale

WC 
pasienter

WC HC WC i alt

DFP 1 23 60 13 5 11 29
DFP 2 81 65 8 2 6 16
DFP 3 39 20 4 2 3 9
DFP 4 27 20 4 1 2 7
Felles 6 6
Total 170 165 35 10 22 67
Ramme 160 163 40 9 0 49
Differanse 10 2 -5 1 22 18



 

 

   

   
           s. 64/100 

 

11 SPESIELLE KRAV TIL MILJØ, BYGNINGER, 
INSTALLASJONSTEKNIKK OG UTSTYR 

For delfunksjonene er det følgende krav til miljø, bygninger, installasjonsteknikk og utstyr: 
 
DFP 1 

• For operasjonsstuer som vanligvis har LAF teknologi innhentes det erfaringer fra Drammen sykehus, 
hvor man har gått over til alternativ teknologi med en enklere løsning med HEPA filter (High 
Efficiency Particulate Air), hvor det blåses rett over sårområdet. 
 

DFP 3 laboratorier 

• Prøvemottak og analysehall bør stå i samme etasje. Båndløsningen går/starter i prøvemottak og 
fortsetter inn i analysehall (må ligge vegg i vegg) 

• Temups (eget transportsystem for prøvetakingsrør - Installeres i SUS nå) må gå mellom 
prøvetakingspoliklinikk og prøvemottak. Bør også gå fra sengeposter og akuttmottak til prøvemottak. 

• Destillert vann, strøm og avløp bør planlegges i gulv. Varmeavtrekk fra instrumentene til gulv og ikke 
fra tak. 

• AMS (mellomvareløsning) – fordel om denne tas i bruk før oppstart (har allerede meldt behov i 2015) 
• IKT må involveres tidlig (både egne IKT bioingeniører for fagene og HVIKT) 
• Blodbestålingsapparat veier over 1 ton 
• Parafinblokker krever gulforsterking, ventilert og avkjølt rom  
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12 EVT. KOMMENTARER FRA DELTAGERE I BRUKERGRUPPEN 

For delfunksjonene er det kommet følgende tilbakemeldinger fra prosjektgruppene: 

DFP 2: 
Onkologisk dagenhet mener det bør tilrettelegges for flere behandlingsplasser i denne enheten. 
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13 VEDLEGG 

13.1 Vedlegg 1: Haugesund sjukehus – standardromkatalog 
Tabell 49: Standardromkatalog 



 

 

   

   
           s. 67/100 

 

Romnavn Romspesifikasjon Netto areal 
Arbeidsstasjon 5 arbeidsplasser, indre og ytre sone 20 
Avfall Urent lager 6 
Behandling undersøkelse, ordinær - lite 16 
Behandling undersøkelse, ordinær 18 
Behandling undersøkelse, mer plasskrevende 22 
Dagplass  1 plass, ordinær 10 
Dagplass  2 plasser, ordinær 16 
Dagplass  3 plasser, ordinær 24 
Dagplass  1 plasser, mer plasskrevende 12 
Dagplass  2 plasser, mer plasskrevende 20 
Dagplass  3 plasser, mer plasskrevende 30 
Dagplass  4 plasser, mer plasskrevende 40 
Desinfeksjon lite 5 
Desinfeksjon mellom 12 
Desinfeksjon stort 19 
Fødestue   24 
Fødestue   30 
Garderobe personal 52 
Hvile / oppvåkning 1 plass 10 
Intensiv  1 - sengs 25 
Intensiv  2 - sengs  40 
Kirurgisk Håndvask 2 personer 4 
Kjøkken utporsjonering somatikk og oppvask 20 
Kontor 1 person 12 
Kontor 1 person 7 
Kontor 1 person 9 
Kontor 2 personer 12 
Kontor 3 personer 18 
Kontor 4 personer 24 
Kopi   5 
Lager rent / sterilt 12 
Lager utstyr 12 
Lager  rent/sterilt 20 
Lager  utstyr 20 
Medisin lite 6 
Medisin mellom 12 
Medisin stort 16 
Møte 5 plasser 10 
Møte  7 plasser 14 
Møte 10 plasser 20 
Møte 15 plasser 30 
Møte 20 plasser 40 
Møte 50 plasser 90 
Nisje tøyvogn 2 
Operasjonsstue Liten 40 
Operasjonsstue Normal 50 
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Operasjonsstue Stor 60 
Oppstillingsplass vogn 2 
Oppstillingsplass seng 3 
Overnatting personal, overnatting 8 
Overnatting pårørende, overnatting 10 
Renhold   5 
Resepsjon 2 arbeidsplasser 12 
Samtale   12 
Sengerom 2 sengs  27 
Sengerom Isolat  16 
Sengerom 1 seng 16 
Sluse   6 
Spiserom 12 plasser 22 
Stillerom 1 -2 plasser 3 
Stillerom 2- 3 plasser 5 
Tekjøkken tekjøkken 6 
Vaktrom Vaktrom, pause, møte 18 
Venteplass pr. plass i korridor 1,2 
Venteplass pr. plass i venterom 1,6 
WC personal 3 
WC pasienter 3 
WC HC 5 
WC HC med stellebord 5 
WC/dusj overnatting personale 5 
WC/dusj sengerom 5 
WC/dusj isolat, m/dekontaminator 6,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2 Vedlegg 2: Romprogram fellesfunksjoner 
 

Tabell 50: Romprogram fellesfunksjoner 
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Støttefunksjoner Standard-
rom

Romnavn Romspesifikasjon Kvm netto Antall Sum

Garderobe
x Garderobe 70 garderobeskap 52 3 156
x Garderobe 70 garderobeskap 52 2 104

Dusj 2 6 12
Dusj 2 9 18

x WC Personal 3 2 6
x WC Personal 3 3 9

Utlevering Rent tøy 12 1 12
Utlevering Rent tøy 12 1 12
Lager Urent tøy 5 1 5
Lager Urent tøy 5 1 5
Tørkerom Tørring av yttertøy 12 1 12
Tørkerom Tørring av yttertøy 12 1 12

Transport
x Nisje vogner 2 7 14
x Nisje vogner 2 8 16

Varemottak, operasjon og dagkirurgi
Lager Rent 50 1 50

Lager
Lager Rene senger (40 senger) 3 40 120

Renholdssentral 
Renhold Ren og uren side 70 1 70
Lager Kluter, mopper - kjøl 6 1 6

x WC Personal 3 1 3
Samlet areal 642
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13.3 Vedlegg 3: Romprogram Vest-alternativet 

 

DFP 1 - Akutt og 
obs  Vest-
alternativet

Standard-
rom

Romnavn Romspesifikasjon Kvm netto Antall Sum Kommentar

Akuttmottak, skadepoliklinikk
Resepsjon 4 arbeidsplasser 24 1 24

x Venteplass pr. plass i venterom 1,6 30 48 Inklusiv et avskjermet område til barn
x WC pasienter 3 1 3 Tilknyttet venteområde
x WC HC 5 1 5 Tilknyttet venteområde
x WC HC med stellebord 5 1 5 Tilknyttet venteområde
x Arbeidsstasjon Indre og ytre sone, 5 arb. plasser 20 1 20 Mottak og rapport fra ambulanse

Undersøkelse Triage, 6 plasser 48 1 48 8 m2 per plass
Behandling Resucitering og traume, 2 - 3 plasser 70 1 70
Teknikkrom 5 1 5
Laboratorium Blodgass analyser 6 1 6

x Behandling undersøkelse, ordinær 18 8 144 Akuttmottak og skadepoliklinikk, inkl. 1 
mottaksrom til barn

x Behandling undersøkelse, ordinær 16 1 16 Dekontaminering
x Behandling undersøkelse, ordinær 16 1 16 Smitte
x Sluse 6 1 6 Tilknyttet smitterom
x WC/dusj isolat, m/dekontaminator 6,5 1 6,5 Tilknyttet smitterom
x Samtale 12 1 12
x Tekjøkken 6 1 6

Visning Mors 18 1 18 Mottak og visning
Opphold Pårørende 12 1 12

x Medisin mellom 12 1 12
x Arbeidsstasjon Indre og ytre sone, 5 arb. plasser 20 1 20
x Vaktrom Vaktrom, pause, møte 18 1 18
x Desinfeksjon mellom 12 1 12
x Oppstillingsplass seng 3 8 24 Også til bårer
x Lager rent/sterilt 20 1 20
x Lager utstyr 20 1 20
x Nisje tøyvogn 2 2 4 Prinsipp for lager tøy til avklaring
x Avfall 6 1 6
x Renhold 5 1 5
x WC personal 3 3 9
x WC HC 5 1 5

Kontorfunksjoner akuttmottak & skadepoliklinikk
x Kontor 1 person 7 2 14
x Kontor 2 personer 12 1 12
x Kopi 5 1 5
x Møte 10 plasser 20 1 20 Kan evt. legges sammen med vaktrom

AMK
Arbeidsrom 8 plasser 96 1 96
Teknikk 10 1 10

x Kontor 1 person 7 1 7
x Kontor 2 personer 12 1 12
x Kopi 5 1 5
x WC personal 3 1 3

Observasjonspost (25 senger, ekskl. barn) 0
x Sengerom 1 seng 16 2 32
x Sengerom 2 sengs 27 5 135

Sengerom 6 plasser til korttidsobservasjon 60 2 120
x Sengerom Isolat 16 1 16
x Sluse 6 1 6
x WC/dusj sengerom 5 9 45
x WC/dusj isolat, m/dekontaminator 6,5 1 6,5
x Nisje tøyvogn 2 4 8 Prinsipp for tøy til avklaring
x Arbeidsstasjon Indre og ytre sone, 5 arb. plasser 20 3 60
x Desinfeksjon mellom 12 2 24
x Resepsjon 2 arbeidsplasser 12 1 12
x Kjøkken utporsjonering somatikk 20 1 20
x Lager rent / sterilt 12 2 24
x Avfall 6 1 6
x Lager utstyr 12 2 24
x Medisin mellom 12 1 12
x Spiserom Opphold pasienter 22 1 22
x Renhold 5 1 5
x Behandling undersøkelse, ordinær 16 1 16 Også samtale
x Vaktrom Vaktrom, pause, møte 18 1 18
x WC personal 3 2 6
x WC HC 5 1 5

Kontorfunksjoner observasjonspost
x Kontor 1 person 7 1 7
x Kontor 2 personer 12 1 12
x Kopi 5 1 5
x Møte 10 plasser 20 1 20

Samlet areal 1 476
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DFP 1 - 
Operasjon Vest & 
Nord-alternativet

Standard-
rom

Romnavn Romspesifikasjon Kvm netto Antall Sum Kommentar

Operasjon mottak 
x Resepsjon 2 arbeidsplasser 12 1 12 Felles med dagkirurgi
x Venteplass pr.plass i korridor 1,2 8 9,6

Garderobe 1 plass med skap 3 6 18 Omkledning for gående pasienter
x WC pasienter 3 1 3
x WC HC 5 1 5
x Oppstillingsplass seng 3 6 18
x Behandling undersøkelse, ordinær - lite 16 2 32 Preoperativ undersøkelse

Operasjon (10 stuer) pasientflyt
Kommandosentral 3 arbeidsplasser 12 1 12
Forberedelse/innledning 4 plasser 24 1 24 Gående pasienter. Slås evt sammen med 

rom for sengeliggende
Forberedelse/innledning 3 plasser 24 2 48 Sengeliggende pasienter slås evt 

sammen med rom for gående 
x Operasjonsstue Stor 60 2 120
x Operasjonsstue Normal 50 7 350

Teknikkrom Til operasjonsstue 2 9 18
Operasjonsstue Hybrid 75 1 75
Teknikkrom Til hybridstue 8 1 8
Operatørrom Til hybridstue 12 1 12

x Kirurgisk Håndvask 2 personer 4 5 20 1 håndvask per 2 operasjonsstuer
Operasjon vareflyt

Varemottak Mottak og lagring av varer/utstyr fra leverandør Plassert i underetasje
Mottaksrom Bringing og henting av varer/utstyr til anestesi og 

operasjon fra varemottak i underetasje
30 1 30

Lager Rent 70 1 70 Varer/utstyr til anestesi og operasjon. 
Inkl. operasjonsleier

Lager Sterilt 60 1 60
x Lager blod/væsker 12 1 12

Lager fryseskap og frysebokse 12 1 12 Donorkirurgi
x Lager Medisinsk teknikk 20 1 20

Operasjon støtte
Pakkerom Steril 16 5 80 1 rom felles for 2 operasjonsstuer
Preparatrom 4 1 4 Til biopsier

x Desinfeksjon stort 19 2 38 Også til anestesiutstyr. Inkl. nødautoklave

x Medisin mellom 12 1 12
x Avfall 6 2 12
x Nisje tøyvogn 2 1 2 Prinsipp til avklaring
x Renhold 5 2 10
x Arbeidsstasjon Indre og ytre sone, 5 arb. plasser 20 1 20

Diktering 2 5 10 Ett rom felles for 2 OP stuer 
Vaktrom Vaktrom, pause, møte 36 1 36

x WC personal 3 2 6
x WC HC 5 1 5

Garderobe 1 plass 1,5 30 45 Omkledning til grønn for antall samtidige i 
garderoben

Kontorfunksjoner operasjon
x Kontor 1 person 7 2 14
x Kontor 2 personer 12 2 24
x Kopi 5 1 5
x Møte 5 plasser 10 1 10 Kan evt. legges sammen med vaktrom

Samlet areal operasjon 1 322



 

 

   

   
           s. 72/100 

 

  

DFP 1 - intensiv 
og post OP - Vest-
alternativet

Standard-
rom

Romnavn Romspesifikasjon Kvm netto Antall Sum Kommentar

Intensiv (14 senger) 
x Intensiv 1 - seng 25 2 50 Herav 2 isolater

Intensiv 1 seng isolat 27 2 54
x Intensiv 2 - sengs 40 5 200
x Sluse 6 2 12 Tilknyttet isolat
x WC/dusj isolat, m/dekontaminator 6,5 2 13 Tilknyttet isolat

WC/dusj Plass for seng 15 1 15
x Nisje tøyvogn 2 2 4 Prinsipp til avklaring
x Arbeidsstasjon Indre og ytre sone, 5 arb. plasser 20 2 40

Laboratorium 6 1 6 Blodgass analyser
x Desinfeksjon stort 19 1 19
x Kjøkken utporsjonering somatikk 20 1 20 Felles med postoperativ oppvåking
x Lager rent / sterilt 12 2 24
x Avfall 6 2 12 Felles med postoperativ oppvåking
x Lager utstyr 12 2 24

Lager Væsker mm 20 1 20 Med kjøleskap
x Medisin stort 16 1 16
x Renhold 5 1 5 Felles med postoperativ oppvåking
x Samtale 12 1 12
x Overnatting pårørende, overnatting 10 1 10 Til pårørende
x WC/dusj sengerom 5 1 5 Til pårørende
x Vaktrom Vaktrom, pause, møte 18 1 18 Felles med postoperativ oppvåking
x WC personal 3 2 6
x WC HC 5 2 10 Felles med postoperativ oppvåking

Postoperativ oppvåking (16 plasser)
x Hvile / oppvåkning 1 plass 10 16 160 Herav 2 isolater
x Sluse 6 2 12 Tilknyttet isolater
x WC/dusj isolat, m/dekontaminator 6,5 2 13 Tilknyttet isolater
x Nisje tøyvogn 2 1 2
x Arbeidsstasjon Indre og ytre sone, 5 arb. plasser 20 1 20
x Desinfeksjon mellom 12 1 12
x Lager rent / sterilt 12 1 12
x Lager utstyr 12 1 12
x Medisin lite 6 1 6
x WC personal 3 1 3

Kontorfunksjoner intensiv og postoperativ
x Kontor 1 person 7 2 14
x Kontor 2 personer 12 1 12 Overleger og ass leger
x Kopi 5 1 5
x Møte 10 plasser 20 1 20 Kan legges sammen med vaktrom - evt. 

med skillevegg
Kontorfunksjoner rest anestesi

x Kontor 1 person 7 2 14
x Kontor 2 personer 12 2 24
x Kopi 5 1 5
x Møte 20 plasser 40 1 40

Samlet areal 981
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DFP 1 - Dagkir 
Vest & Nord-
alternativet

Standard-
rom

Romnavn Romspesifikasjon Kvm netto Antall Sum Kommentar

Dagkirurgisk mottak
x Resepsjon 2 arbeidsplasser 12 0 Felles med operasjon
x Venteplass pr.plass i korridor 1,2 16 19,2

Garderobe 1 plass med skap 3 15 45 Omkledning pasienter
x WC pasienter 3 1 3
x WC HC 5 1 5
x Behandling undersøkelse, ordinær 16 3 48

Dagkirurgisk operasjon (8 OP stuer)
Kommandosentral 3 arbeidsplasser 12 1 12

x Operasjonsstue Normal 50 4 200
x Operasjonsstue Liten 40 4 160

Teknikkrom Til operasjonsstue 2 8 16
x Kirurgisk Håndvask 2 personer 4 4 16

Utpakking Steril 16 4 64 1 rom felles for 2 stuer
x Lager rent / sterilt 12 2 24
x Lager utstyr 12 2 24
x Oppstillingsplass vogn 2 8 16 Prosedyrevogner

Preparatrom 4 1 4 Til biopsier
x Desinfeksjon stort 19 1 19 Også til anestesiutstyr
x Medisin mellom 12 1 12
x Nisje tøyvogn 2 1 2
x Avfall 6 2 12
x Renhold 5 1 5
x Arbeidsstasjon Indre og ytre sone, 5 arb. plasser 20 1 20

Diktering 2 4 8 1 rom felles for 2 stuer
Vaktrom Vaktrom, pause, møte 24 1 24

x WC personal 3 2 6
x WC HC 5 1 5

Kontorfksj dagkir operasjon
x Kontor 1 person 7 1 7
x Kontor 2 personer 12 1 12
x Kopi 5 1 5
x Møte 10 plasser 20 1 20 Kan evt. legges sammen med vaktrom

Oppvåking og kirurgiske dagplasser (24 plasser)
x Dagplass 1 plass, ordinær 10 2 20
x Dagplass 2 plasser, ordinær 16 4 64
x Dagplass 3 plasser, ordinær 24 2 48
x Hvile / oppvåkning 1 plass 10 8 80
x WC pasienter 3 6 18
x WC HC 5 1 5
x WC HC med stellebord 5 1 5
x Hvile / oppvåkning 1 plass 10 1 10 Isolat
x Sluse 6 1 6 Tilknyttet isolat
x WC/dusj isolat, m/dekontaminator 6,5 1 6,5 Tilknyttet isolat
x Tekjøkken 6 1 6
x Arbeidsstasjon Indre og ytre sone, 5 arb. plasser 20 2 40
x Nisje tøyvogn 2 2 4
x Desinfeksjon mellom 12 1 12
x Lager rent / sterilt 12 1 12
x Avfall 6 1 6
x Lager utstyr 12 1 12
x Medisin lite 6 1 6
x Renhold 5 1 5
x Behandling undersøkelse, ordinær 16 1 16
x Vaktrom Vaktrom, pause, møte 18 1 18
x WC personal 3 2 6
x WC HC 5 1 5

Kontorfksj oppv & kir dagpl
x Kontor 1 person 7 1 7
x Kontor 2 personer 12 1 12
x Kopi 5 1 5
x Møte 10 plasser 20 1 20

Samlet areal Dagkirurgi 1 268
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DFP 1 - Føde - 
Vest alternativet

Standard-
rom

Romnavn Romspesifikasjon Kvm netto Antall Sum Kommentar

Mottak
x Resepsjon 2 arbeidsplasser 12 1 12
x Venteplass pr. plass i venterom 1,6 8 12,8
x WC pasienter 3 1 3
x WC HC 5 1 5

Fødestuer (6 fødestuer)
x Fødestue, lille 24 3 72 Svarer til NØS
x Fødestue 30 3 90 Mulighet for plass til badekar
x Sluse Til en fødestue 6 1 6
x WC/dusj isolat Til en fødestue 6,5 1 6,5
x WC/dusj sengerom 5 5 25 Til fødestuer
x Arbeidsstasjon Indre og ytre sone, 5 arb. plasser 20 1 20
x Behandling undersøkelse, ordinær - lite 16 2 32 Mottak og poliklinisk undersøkelse av 

fødende
x WC pasienter 3 2 6 Tilknyttet behandlingsrom
x Tekjøkken 6 1 6

Laboratorium 6 1 6 Blodgass analyser, syre/baseapparat og 
glucose apparat

x Oppstillingsplass seng 3 2 6
x Desinfeksjon mellom 12 1 12

Lager Fryseskap 9 1 9 Placenta
x Nisje tøyvogn 2 2 4 Prinsipp til avklaring
x Medisin lite 6 1 6
x Avfall 6 1 6 Plass til oppstilling av fryser
x Lager rent / sterilt 12 1 12
x Lager utstyr 12 2 24
x Vaktrom Vaktrom, pause, møte 18 1 18
x WC personal 3 1 3
x WC HC 5 1 5

Kontorfunksjoner Føde
x Kontor 1 person 7 1 7
x Kopi 5 1 5
x Møte 5 plasser 10 1 10 Kan evt. legges sammen med vaktrom

Samlet areal 429

DFP 2 - Senger, 
poliklinikk og 
dagbehandling - 
Vest

Standard-
rom

Romnavn Romspesifikasjon Kvm netto Antall Sum Kommentar

Ortopedi (29 senger)
x Sengerom 1 seng 16 20 320
x Sengerom 2 sengs 27 3 81
x Sengerom Isolat 16 3 48
x Sluse Isolat 6 3 18
x WC/dusj Sengerom, BANO 5 23 115
x WC/dusj isolat, m/dekontaminator 6,5 3 19,5
x Nisje tøy, vogner 2 3 6 Deles med poliklinikken
x Arbeidsstasjon Indre og ytre sone, 5 arb. plasser 20 3 60
x Desinfeksjon Mellom 12 2 24 Deles med poliklinikken
x Ekspedisjon 2 arb.plasser 12 1 12 Deles med poliklinikken
x Kjøkken Utporsjonering, matlaging, kombivarming 20 1 20 Deles med poliklinikken
x Tekjøkken 6 1 6 Deles med poliklinikken
x Lager rent, steril (sammen med desinfeksjon) 12 2 24 Deles med poliklinikken
x Avfall 6 1 6 Deles med poliklinikken
x Lager utstyr 12 2 24
x Medisin Mellom 12 1 12 Deles med poliklinikken
x Spiserom Opphold pasienter 22 1 22 Deles med poliklinikken
x Renhold 5 1 5 Deles med poliklinikken
x Undersøkelse også samtalerom 16 2 32
x Vaktrom Personale 18 1 18 Deles med poliklinikken
x WC Personale 3 2 6 Deles med poliklinikken
x WC HC 5 1 5 Deles med poliklinikken
x Kopi 5 1 5 Deles med poliklinikken
x Stillerom 1 -2 plasser 3 1 3 Deles med poliklinikken
x Stillerom 2- 3 plasser 5 1 5 Deles med poliklinikken
x Behandling undersøkelse, ordinær - lite 16 4 64
x Behandling undersøkelse, mer plasskrevende 22 2 44

Verksted Gips-tekniker 15 1 15
x Venteplass 10 plasser 10 1 10
x Arbeidsstasjon Indre og ytre sone, 5 arb. plasser 20 1 20 Kan evt deles opp. Diktering
x Lager Utstyr 12 1 12
x Kontor 1 person 7 3 21
x Kontor 2 personer 12 6 72
x Møte 10 plasser 20 1 20

Sengeområde

Poliklinikken

Kontorfunksjoner
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DFP 2 - Senger, 
poliklinikk og 
dagbehandling - 
Vest

Standard-
rom

Romnavn Romspesifikasjon Kvm netto Antall Sum Kommentar

Infeksjonsmedisin (13 senger)
x Sengerom 1 seng 16 9 144
x Sengerom 2 sengs 27 1 27
x Sengerom Isolat 16 2 32
x Sluse Isolat 6 2 12
x WC/dusj Sengerom, BANO 5 11 55
x WC/dusj isolat, m/dekontaminator 6,5 2 13
x Nisje tøy, vogner 2 2 4 Deles med kar/mamma
x Arbeidsstasjon Indre og ytre sone, 5 arb. plasser 20 2 40 Deles med kar/mamma
x Resepsjon 2 arbeidsplasser 12 1 12 Deles med kar/mamma
x Desinfeksjon Mellom 12 1 12 Deles med kar/mamma
x Kjøkken Utporsjonering, matlaging, kombivarming 20 1 20 Deles med kar/mamma
x Tekjøkken 6 1 6 Deles med kar/mamma
x Lager rent, steril (sammen med desinfeksjon) 12 1 12 Deles med kar/mamma
x Avfall 6 1 6 Deles med kar/mamma
x Lager utstyr 12 1 12 Deles med kar/mamma
x Medisin Mellom 12 1 12 Deles med kar/mamma
x Spiserom Opphold pasienter 22 1 22 Deles med kar/mamma
x Renhold 5 1 5 Deles med kar/mamma
x Undersøkelse også samtalerom 16 1 16 Deles med kar/mamma
x Vaktrom Personale 18 1 18 Deles med kar/mamma
x WC Personale 3 1 3 Deles med kar/mamma
x WC HC 5 1 5 Deles med kar/mamma
x Kopi 5 1 5 Deles med kar/mamma
x Stillerom 1 -2 plasser 3 1 3 Deles med kar/mamma
x Stillerom 2- 3 plasser 5 1 5 Deles med kar/mamma
x Kontor 1 person 7 2 14
x Kontor 2 personer 12 2 24
x Møte 5 plasser 10 1 10

Poliklinikk x Behandling undersøkelse, ordinær - lite 16 1 16
Kar/mamma (6 senger)

x
Sengerom 1 seng 16 3 48

Alle støtterom deles med 
infeksjonsmedisin

x Sengerom 2 sengs 27 1 27
x Sengerom Isolat 16 1 16
x Sluse Isolat 6 1 6
x WC/dusj Sengerom, BANO 5 4 20
x WC/dusj isolat, m/dekontaminator 6,5 1 6,5

Poliklinikken x Behandling undersøkelse, ordinær - lite 16 3 48
x Kontor 1 person 7 7 49 Herav 4 til BDS
x Kontor 2 personer 12 1 12
x Møte 5 plasser 10 1 10

Sengeområde

Kontorfunksjoner

Kontorfunksjoner

Sengeområde
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DFP 2 - Senger, 
poliklinikk og 
dagbehandling - 
Vest

Standard-
rom

Romnavn Romspesifikasjon Kvm netto Antall Sum Kommentar

Gastro (38 senger)
x Sengerom 1 seng 16 26 416
x Sengerom 2 sengs 27 4 108
x Sengerom Isolat 16 4 64
x Sluse Isolat 6 4 24
x WC/dusj Sengerom, BANO 5 30 150
x WC/dusj isolat, m/dekontaminator 6,5 4 26
x Nisje tøy, vogner 2 4 8 Deles med poliklinikken
x Arbeidsstasjon Indre og ytre sone, 5 arb. plasser 20 4 80
x Desinfeksjon Mellom 12 2 24 Deles med poliklinikken
x Ekspedisjon 2 arb.plasser 12 1 12
x Kjøkken Utporsjonering, matlaging, kombivarming 20 1 20
x Tekjøkken 6 1 6
x Lager rent, steril (sammen med desinfeksjon) 12 2 24
x Avfall 6 1 6 Deles med poliklinikken
x Lager utstyr 12 2 24 Deles med poliklinikken
x Medisin Mellom 12 1 12
x Spiserom Opphold pasienter 22 1 22
x Renhold 5 1 5 Deles med poliklinikken
x Undersøkelse også samtalerom 16 2 32
x Vaktrom Personale 18 1 18 Deles med poliklinikken
x WC Personale 3 2 6
x WC HC 5 1 5
x Kopi 5 1 5
x Stillerom 1 -2 plasser 3 1 3 Deles med poliklinikken
x Stillerom 2- 3 plasser 5 1 5 Deles med poliklinikken
x Behandling undersøkelse, ordinær - lite 16 7 112

x
Behandling undersøkelse, mer plasskrevende 22 2 44

Spesiealundersøkelser, mano og 
kapselenodskopi.

x Behandling undersøkelse, ordinær - lite 16 1 16 Rektoskopi
Teknikk til kapselendoskopi 2 1 2

x Venteplass 20 plasser 20 1 20 Deles med endoskopi
x Oppstillingsplass Seng 3 1 3
x Arbeidsstasjon Indre og ytre sone, 5 arb. plasser 20 1 20
x Lager Rent/sterilt 12 1 12
x Medisin Lite 6 1 6
x WC Pasienter 3 1 3 til spl-kons rom
x WC HC 5 1 5
x WC Personal 3 1 3

Behandling Endoskopi 25 4 100 Gastroskopi og koloskopi
Hvile/forberedelse Tilknyttet endoskopi 40 1 40 Til 8 pasienter
Teknikkrom Tilknyttet endoskopi 5 4 20

x Lager rent / sterilt 12 1 12
x Lager utstyr 12 1 12

Desinfeksjon Skopvask 50 1 50 Ren og uren sone
x WC HC 5 3 15 Omklædning for koloskopi og rektoskopi
x Kontor 1 person 7 3 21
x Kontor 2 personer 12 6 72
x Kontor 4 personer 24 3 72
x Møte 20 plasser 40 1 40

Sengeområde

Poliklinikken

Endoskopi

Kontorfunksjoner
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DFP 2 - Senger, 
poliklinikk og 
dagbehandling - 
Vest

Standard-
rom

Romnavn Romspesifikasjon Kvm netto Antall Sum Kommentar

Hema/endo (12 senger)
x Sengerom 1 seng 16 9 144
x Sengerom 2 sengs 27 1 27
x Sengerom Isolat 16 1 16
x Sluse Isolat 6 1 6
x WC/dusj Sengerom, BANO 5 10 50
x WC/dusj isolat, m/dekontaminator 6,5 1 6,5
x Nisje tøy, vogner 2 1 2
x Arbeidsstasjon Indre og ytre sone, 5 arb. plasser 20 1 20 Deles med poliklinikken
x Desinfeksjon Mellom 12 1 12 Deles med poliklinikken
x Kjøkken Utporsjonering, matlaging, kombivarming 20 1 20 Deles med poliklinikken
x Tekjøkken 6 1 6 Deles med poliklinikken
x Lager rent, steril (sammen med desinfeksjon) 12 1 12 Deles med poliklinikken
x Avfall 6 1 6 Deles med poliklinikken og kjemo
x Lager utstyr 12 1 12 Deles med poliklinikken
x Medisin Mellom 12 1 12 Deles med poliklinikken
x Spiserom Opphold pasienter 22 1 22
x Renhold 5 1 5 Deles med poliklinikken og kjemo
x Undersøkelse også samtalerom 16 1 16
x Vaktrom Personale 18 1 18 Deles med poliklinikken og kjemo
x WC Personale 3 1 3 Deles med poliklinikken
x WC HC 5 1 5 Deles med poliklinikken
x Kopi 5 1 5 Deles med poliklinikken og kjemo
x Stillerom 1 -2 plasser 3 1 3 Deles med poliklinikken og kjemo
x Stillerom 2- 3 plasser 5 1 5 Deles med poliklinikken og kjemo

Arbeidsrom utstyr 6 1 6 Blodgass og mikroskopering
x Behandling undersøkelse, ordinær - lite 16 6 96 Fotpol, Diabetssykepleier, medisinsk us
x Venteplass 10 plasser 10 1 10
x Kontor 1 person 7 2 14 hema/endo/kjemo
x Kontor 2 personer 12 6 72 hema/endo/kjemo
x Møte 10 plasser 20 1 20 hema/endo/kjemo
x Kontor 2 personer 12 2 24
x Samtale 12 1 12

Kjemoterapi
x Dagplass 1 plasser, mer plasskrevende 12 3 36 Herav 1 isolat
x Dagplass 2 plasser, mer plasskrevende 20 3 60
x Dagplass 4 plasser, mer plasskrevende 40 1 40

Sluse Til isolat 3 1 3
x WC/dusj isolat, m/dekontaminator 6,5 1 6,5
x Arbeidsstasjon Indre og ytre sone, 5 arb. plasser 20 1 20 Sentralt i avdelingen. Obs av pasienter
x Desinfeksjon lite 5 1 5
x Resepsjon 2 arbeidsplasser 12 1 12 Deles med poliklinikken og senge
x Tekjøkken 6 1 6
x Lager rent / sterilt 12 1 12
x Lager utstyr 12 1 12
x Medisin mellom 12 1 12
x Nisje tøyvogn 2 1 2
x Behandling undersøkelse, ordinær - lite 16 2 32
x WC HC, besøkende og personale 5 1 5
x WC Personale 3 1 3
x Venteplass 10 plasser 10 1 10 Inkl pårørende

Medisinsk dagbehandling

x
Dagplass 1 plass, ordinær 10 6 60

Støttefunksjoner ivaretatt av kjemoterapi 
og sengeområdet hema/endo

Palliativt team

Sengeområde

Poliklinikk

Kontorfunksjoner
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DFP 2 - Senger, 
poliklinikk og 
dagbehandling - 
Vest

Standard-
rom

Romnavn Romspesifikasjon Kvm netto Antall Sum Kommentar

Barsel/gyn (19 senger)
x Sengerom 1 seng 16 13 208
x Sengerom 2 sengs 27 2 54
x Sengerom Isolat 16 2 32
x Sluse Isolat 6 2 12
x WC/dusj Sengerom, BANO 5 15 75
x WC/dusj isolat, m/dekontaminator 6,5 2 13
x Nisje tøy, vogner 2 3 6 Barnetøy
x Arbeidsstasjon Indre og ytre sone, 5 arb. plasser 20 2 40 Deles med poliklinikken
x Desinfeksjon Mellom 12 1 12 Deles med poliklinikken
x Ekspedisjon 2 arb.plasser 12 1 12 Deles med poliklinikken
x Kjøkken Utporsjonering, matlaging, kombivarming 20 1 20 Deles med poliklinikken
x Tekjøkken 6 1 6 Deles med poliklinikken
x Lager rent, steril (sammen med desinfeksjon) 12 1 12 Deles med poliklinikken
x Avfall 6 1 6 Deles med poliklinikken
x Lager utstyr 12 1 12 Deles med poliklinikken
x Medisin Mellom 12 1 12 Deles med poliklinikken
x Spiserom Opphold pasienter 22 1 22 Deles med poliklinikken
x Renhold 5 1 5 Deles med poliklinikken
x Undersøkelse også samtalerom 16 1 16 Deles med poliklinikken
x Vaktrom Personale 18 1 18 Deles med poliklinikken
x WC Personale 3 1 3 Deles med poliklinikken
x WC HC 5 1 5 Deles med poliklinikken
x Kopi 5 1 5 Deles med poliklinikken
x Stillerom 2- 3 plasser 5 1 5 Deles med poliklinikken
x Behandling undersøkelse, ordinær - lite 16 3 48
x Behandling undersøkelse, ordinær 18 3 54
x WC Pasienter 3 6 18
x Venteplass 10 plasser 10 1 10
x WC Pasienter 3 1 3
x Kontor 1 person 7 3 21
x Kontor 2 personer 12 8 96 Barsel/gyn, kontorfunksjoner i føde
x Møte 15 plasser 30 1 30

Dialyse
x Dagplass 1 plass, mer plasskrevende 12 3 36 Herav 2 isolater
x Dagplass 2 plasser, mer plasskrevende 20 4 80
x Dagplass 4 plasser, mer plasskrevende 40 1 40
x Sluse til dagplass islolat 6 2 12
x WC/dusj isolat, m/dekontaminator 6,5 2 13
x Arbeidsstasjon Indre og ytre sone, 5 arb. plasser 20 1 20 Sentralt i avdelingen. Obs av pasienter.
x Desinfeksjon mellom 12 1 12
x Tekjøkken 6 1 6
x Kopi - 5 1 5
x Lager rent / sterilt 12 1 12
x Lager utstyr 20 1 20 Dialysemaskiner
x Avfall 6 1 6
x Medisin mellom 12 1 12
x Nisje tøyvogn 2 1 2
x Renhold - 5 1 5
x Behandling undersøkelse, ordinær - lite 16 1 16 Plass til pasientvekt
x Vaktrom vaktrom personale klinikk 18 1 18 Til pause
x Venteplass 10 plasser 10 1 10
x WC Pasienter 3 1 3
x WC HC, besøkende og personale 5 1 5
x WC Personale 3 1 3
x Stillerom 2- 3 plasser 5 1 5

Vannrenseanlegg (dialyse) til 20 maskiner 20 1 20
Teknikkrom vannrenseanlegg til 20 maskiner 10 1 10

x Kontor 1 person 7 1 7
x Møte 10 plasser 20 1 20

Samlet areal 6 100

Sengeområde

Poliklinikk

Kontorfunksjoner

Dialyse 

Kontorfunksjoner
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DFP 3 - 
Laboratorier 
Vest

Standard-
rom

Romnavn Romspesifikasjon Kvm netto Antall Sum Kommentar

Medisinsk biokjemi

Laboratorium Analyse 200 1 200

2 c-moduler, 3-4 i-moduler, 2 hematologi, 
2 koag, 1 fargemask, 1-2 HbA1c. Bør 
ligge vegg i vegg med prøvemottak

Laboratorium Spesial 35 1 35 Elfo, Spektrofotometer
Operatørrom 55 1 55 Betjening, lab/analysehall
Kontor Akkreditering 24 1 24 Arb plass til 4 pers
Laboratorium PNA 20 1 20
Sentrifuge 5 1 5
Veierom 4 1 4
Laboratorium Arbeidsbenk 10 1 10 Urent tillaging kontroller
Lager 40 1 40 Romtemperatur

x WC Personale 3 1 3
x WC HC 5 1 5

Teknikk Vannrenseanlegg 6 1 6 Til analysehall, kan plasseres fjernt
Kjølerom 8 1 8 5 Kjøleskap

Medisinsk mikrobiologi

Laboratorium Inkubasjon/utsæding 25 1 25
Instrumentell utsæd og inkubator. Flyttes 
til analysehall

Laboratorium Manuell utsæd og farging 15 1 15

Mikroskopering av direktepreparat, 
kjemikalieskap, propananlegg, skal være 
utenfor mur

Laboratorium Sopp og bakteriologisk diagnostikk 50 1 50

Laboratorium Instrumentrom 45 1 45
Mulighet for LIS overføring av prøvesvar. 
Støyende rom

Lager Prøverom, kjølearkiv 12 1 12
Skal deles i 2. Skitten og ren del, evt 
felles

Laboratorium PCR, prøveprepareringsrom 12 1 12 Fellesfunksjon med patologi,
Sluse Til PCR, prøveprepareringsrom 3 1 3 Fellesfunksjon med patologi
Laboratorium PCR, reagensrom 5 1 5 Ekstra rent
Laboratorium PCR, molekylær diagnostikk 50 1 50 Fellesfunksjon med patologi
Laboratorium Fæces 20 1 20 P2
Sluse Fæces 3 1 3 P2
Laboratorium Mikroskopering 12 1 12

x Lager Nær 12 1 12
x Nisje Tøy/traller 2 2 4
x Kontor 2 pers 12 1 12 Fagansvarlig
x WC Personale 3 1 3

Patologi
Laboratorium Histologi/cytologi 75 1 75
Analysehall 65 1 65
Laboratorium Makroskopi 75 1 75 plass til 3 makrobænke
Laboratorium Immunhistokjemi 45 1 45 separat vannrenseanlegg
Teknikkrom Vannrenseanlegg 5 1 5
Kjemikalierom Veierom 20 1 20
Sluse 2 1 2 Til kjemikalierom
Arkiv Nær 20 1 20
Lager Nær 15 1 15
Skyllerom 10 1 10
Prøvemottak 15 1 15

x Lager Utstyr 12 1 12
x Avfall 6 1 6
x Kopi 5 1 5
x Møte 20 pers 40 1 40

Obduksjonssal 30 1 30 1 bord
Kjølerom Morsrom 30 1 30 Nær heis
Resterrom 15 1 15
Garderobe, dusj 5 2 10
Seremonirom 30 1 30
Rituelt vaskerom Kisteilægningsrom 35 1 35

x WC Personale 3 1 3
x WC HC 5 1 5
x Kontor 1 person 9 6 54 Patologi med mikroskop
x Kontor 1 person 7 1 7 Funksjonsleder patologi
x Kontor 3 personer 18 1 18 merkantil patologi
x Kontor 2 personer 12 1 12 LIS-leger patologi

Kapell

Obduksjon
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DFP 3 - 
Laboratorier 
Vest

Standard-
rom

Romnavn Romspesifikasjon Kvm netto Antall Sum Kommentar

Immunologi og transfusjonsmedisin
Tappeenhet bloddonor 1 plass 10 5 50

x Venteplass 1,6 10 16 I publikumsområde
Samtalerom, interview 7 2 14

x Lager, nær tappeenhet 20 1 20 Sammen med produksjon
x WC Pasienter 3 1 3 Blodgivere

Laboratorium Fraktionering 33 1 33 (4 pressser+ filtrering + produktkontroller)
Laboratorium Sentrifugerom 7 1 7
Laboratorium Innfrysning 20 1 20
Laboratorium Blodtypebestemmelse/serologi 30 1 30 4 arbeidsplasser
Operatør/betjening Serologi 12 1 12 2 arbeidsplasser
Laboratorium Blodtype analysemaskiner 15 1 15

x Lager Nær 20 1 20

Arbeidsplass Utpakning/blodutlevering 35 1 35
utpakking, oppbevaring i blodskap og 
pakking av blodprodukter

Blodbestråling 8 1 8 Veier 1 ton
Laboratorium Operatørrom/lab 30 1 30 mindst 2 arbeidsplasser

Laboratorium Mikroskopi, flourosens 7 1 7
uten vindue, 2 arbeidsplasser, plassering 
usikker

Laboratorium Instrumentrom 20 1 20
x WC Personale 3 1 3

Fellesfunksjoner

Mottak, prøver 80 1 80

Felles for alle avdelinger. Inkl robot. 
Trenger avtrekk. Bør ligge vegg i vegg 
med analysehall

Intrumentrom 12 1 12
Bør ligge i prøvemottak, blodgass, 
blodkultur

Sentrifugerom 7 1 7 Bør ligge i prøvemottak
x Resepsjon 12 1 12 til prøvetaking, arbeidsstasjon
x Venteplass pr.plass i korridor 1,2 30 36 til prøvetaking
x Venteplass pr. plass i venterom 1,6 7 11,2 Skjermet

Prøvetaking Desentral 5 3 15 Desentral, amb pas, ca 200 pas pr dag
Prøvetaking Barn 8 2 16

x WC HC 5 1 5 Til prøvetaking
x WC Pasienter 3 1 3 Til prøvetaking

Lager Traller 30 1 30 Prøvetakingstraller og sparkesykler i nisje
Oppvask Laboratorium 12 1 12 ekskl patologi
Lager Kjølerom 20 2 40 ekskl patologi
Lager Fryserom 10 2 20
Biobank Frysehotell 20 1 20 Forutsetter dagens hotell bevares

x Avfall 6 2 12 1 pr etage, ekskl patologi
x Lager utstyr 12 2 24 1 pr etasje

Laboratorium Mikroskopi 15 1 15 Undervisning 10 studenter
x Kopi 5 2 10

Personalerom 40 1 40
Personalerom 20 1 20

x Møte 10 plasser 20 1 20 1 pr etage
x Kontor 2 personer 12 1 12 LIS, felles for alle lab
x Kontor 1 person 7 1 7 Seksjonsleder
x Kontor 1 person 7 1 7 Studenter, fagansvarlig
x Kontor 1 person 7 2 14 Biokjemi
x Kontor 2 personer 12 3 36 Biokjemi
x Kontor 1 person 7 3 21 Mikrobiologi
x Kontor 2 personer 12 1 12 Mikrobiologi
x Kontor 1 person 7 2 14 Immunologi og transfusjonsmedisin
x Kontor 2 personer 12 1 12 Immunologi og transfusjonsmedisin

Samlet areal 2 295

Ligge sammen og sentralt

Utlevering

Immunologi

Prøvemottak

Prøvetaking

Serologi

Donortapping

Produksjon
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DFP 4 - Psykiatri 
Vest

Standard-
rom

Romnavn Romspesifikasjon Kvm netto Antall Sum Kommentar

Akuttpsykiatri post (14 senger)
x Sengerom 1 seng 16 13 208 Derav to rom til skjeming

Smitterom 16 1 16
x WC/dusj sengerom 5 14 70

Opphold skjermede plasser 15 1 15
Rom plassert mellom de to 
skjermingsromene

Mottaksrom 22 1 22
x Behandling undersøkelse, ordinær - lite 16 1 16

Sikkerhetssluse 6 1 6

x Arbeidsstasjon Indre og ytre sone, 5 arb.plass 20 1 20
Viktig med oversikt - korridor og felles 
areal

x Vaktrom Vaktrom, pause, møte 18 1 18
Felles med avrusning - dersom samme 
etasje

x Samtalerom 12 1 12
x Venteplass pr. plass i venterom 1,6 5 8
x Medisin mellom 12 1 12 Felles med avrusning

Pasientkantine Opphold pasienter 30 1 30 Felles med avrusning
Aktivering/opphold/trening 40 1 40 Felles med avrusning

x Desinfeksjon mellom 12 1 12 Felles med avrusning
x Lager rent / sterilt 12 1 12 Felles med avrusning
x Lager utstyr 12 1 12 Felles med avrusning
x Renhold 5 1 5 Felles med avrusning
x Avfall 6 1 6 Felles med avrusning
x WC Personale 3 2 6 Felles med avrusning
x WC HC 5 1 5 Felles med avrusning

Avrusningspost (5 senger)
x Sengerom 1 seng 16 5 80
x WC/dusj sengerom 5 5 25

Urinprøvningstaking 6 1 6
Kontorfunksjoner og møterom - Vest

Akutt/avrusning x Kontor 1 person 12 7 84
Behandlingskontor - kan plasseres i 2. 
etasje

x Kontor 1 person 7 2 14 Funksjonsledere
x Kontor 3 personer 18 1 18 Sekretærer - kan plasseres i 2. etasje
x Kontor 3 personer 18 1 18 Turnusleger - kan plasseres i 2. etasje

Felles x Kopi 5 1 5 En i hver etasje

x Møte 10 plasser 20 1 20
Tverrfaglig - legges mellom akut og 
somatikk

Samlet areal 821

Vest-alternativet i alt 15 334
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13.4 Vedlegg 4: Romprogram Nord-alternativet 

 

DFP 1 - Akutt og 
obs  Nord-
alternativet

Standard-
rom

Romnavn Romspesifikasjon Kvm netto Antall Sum Kommentar

Akuttmottak, skadepoliklinikk
x Resepsjon 4 arbeidsplasser 24 1 24
x Venteplass pr. plass i venterom 1,6 30 48 Inklusiv et avskjermet område til barn
x WC pasienter 3 2 6 Tilknyttet venteområde
x WC HC 5 1 5 Tilknyttet venteområde
x WC HC med stellebord 5 1 5 Tilknyttet venteområde
x Arbeidsstasjon Indre og ytre sone, 5 arb. plasser 20 1 20 Mottak og rapport fra ambulanse

Undersøkelse Triage, 6 plasser 48 1 48 8 m2 per plass
Behandling Resucitering og traume, 2 - 3 plasser 70 1 70
Teknikkrom 5 1 5
Laboratorium Blodgass analyser 6 1 6

x Behandling undersøkelse, ordinær 18 8 144 Akuttmottak og skadepoliklinikk, inkl. 1 
mottaksrom til barn

x Behandling undersøkelse, ordinær 16 1 16 Dekontaminering
x Behandling undersøkelse, ordinær 16 1 16 Smitte
x Sluse 6 1 6 Tilknyttet smitterom
x WC/dusj isolat, m/dekontaminator 6,5 1 6,5 Tilknyttet smitterom
x Samtale 12 1 12
x Tekjøkken 6 1 6

Visning Mors 18 1 18 Mottak og visning
Opphold Pårørende 12 1 12

x Medisin mellom 12 1 12
x Arbeidsstasjon Indre og ytre sone, 5 arb. plasser 20 1 20
x Vaktrom Vaktrom, pause, møte 18 1 18
x Desinfeksjon mellom 12 1 12
x Oppstillingsplass seng 3 8 24 Også til bårer
x Lager rent/sterilt 20 1 20
x Lager utstyr 20 1 20
x Nisje tøyvogn 2 2 4 Prinsipp for lager tøy til avklaring
x Avfall 6 1 6
x Renhold 5 1 5
x WC personal 3 3 9
x WC HC 5 1 5

Kontorfunksjoner akuttmottak & skadepoliklinikk
x Kontor 1 person 7 2 14
x Kontor 2 personer 12 1 12
x Kopi 5 1 5
x Møte 10 plasser 20 1 20 Kan evt. legges sammen med vaktrom

AMK
Arbeidsrom 8 plasser 96 1 96
Teknikk 10 1 10

x Kontor 1 person 7 1 7
x Kontor 2 personer 12 1 12
x Kopi 5 1 5
x WC personal 3 1 3

Observasjonspost (30 senger, ekskl. barn)
x Sengerom 1 seng 16 3 48
x Sengerom 2 sengs 27 7 189

Sengerom 6 plasser til korttidsobservasjon 60 2 120
x Sengerom Isolat 16 1 16
x Sluse 6 1 6
x WC/dusj sengerom 5 12 60
x WC/dusj isolat, m/dekontaminator 6,5 1 6,5
x Nisje tøyvogn 2 4 8 Prinsipp for tøy til avklaring
x Arbeidsstasjon Indre og ytre sone, 5 arb. plasser 20 4 80
x Desinfeksjon mellom 12 2 24
x Resepsjon 2 arbeidsplasser 12 1 12
x Kjøkken utporsjonering somatikk 20 1 20
x Lager rent / sterilt 12 2 24
x Avfall 6 1 6
x Lager utstyr 12 2 24
x Medisin mellom 12 1 12
x Spiserom Opphold pasienter 22 1 22
x Renhold 5 1 5
x Behandling undersøkelse, ordinær 16 1 16 Også samtale
x Vaktrom Vaktrom, pause, møte 18 1 18
x WC personal 3 2 6
x WC HC 5 1 5

Kontorfunksjoner observasjonspost
x Kontor 1 person 7 1 7
x Kontor 2 personer 12 1 12
x Kopi 5 1 5
x Møte 10 plasser 20 1 20

Samlet areal 1 584
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DFP 1 - 
Operasjon Vest & 
Nord-alternativet

Standard-
rom

Romnavn Romspesifikasjon Kvm netto Antall Sum Kommentar

Operasjon mottak 
x Resepsjon 2 arbeidsplasser 12 1 12 Felles med dagkirurgi
x Venteplass pr.plass i korridor 1,2 8 9,6

Garderobe 1 plass med skap 3 6 18 Omkledning for gående pasienter
x WC pasienter 3 1 3
x WC HC 5 1 5
x Oppstillingsplass seng 3 6 18
x Behandling undersøkelse, ordinær - lite 16 2 32 Preoperativ undersøkelse

Operasjon (10 stuer) pasientflyt
Kommandosentral 3 arbeidsplasser 12 1 12
Forberedelse/innledning 4 plasser 24 1 24 Gående pasienter. Slås evt sammen med 

rom for sengeliggende
Forberedelse/innledning 3 plasser 24 2 48 Sengeliggende pasienter slås evt 

sammen med rom for gående 
x Operasjonsstue Stor 60 2 120
x Operasjonsstue Normal 50 7 350

Teknikkrom Til operasjonsstue 2 9 18
Operasjonsstue Hybrid 75 1 75
Teknikkrom Til hybridstue 8 1 8
Operatørrom Til hybridstue 12 1 12

x Kirurgisk Håndvask 2 personer 4 5 20 1 håndvask per 2 operasjonsstuer
Operasjon vareflyt

Varemottak Mottak og lagring av varer/utstyr fra leverandør Plassert i underetasje
Mottaksrom Bringing og henting av varer/utstyr til anestesi og 

operasjon fra varemottak i underetasje
30 1 30

Lager Rent 70 1 70 Varer/utstyr til anestesi og operasjon. 
Inkl. operasjonsleier

Lager Sterilt 60 1 60
x Lager blod/væsker 12 1 12

Lager fryseskap og frysebokse 12 1 12 Donorkirurgi
x Lager Medisinsk teknikk 20 1 20

Operasjon støtte
Pakkerom Steril 16 5 80 1 rom felles for 2 operasjonsstuer
Preparatrom 4 1 4 Til biopsier

x Desinfeksjon stort 19 2 38 Også til anestesiutstyr. Inkl. nødautoklave

x Medisin mellom 12 1 12
x Avfall 6 2 12
x Nisje tøyvogn 2 1 2 Prinsipp til avklaring
x Renhold 5 2 10
x Arbeidsstasjon Indre og ytre sone, 5 arb. plasser 20 1 20

Diktering 2 5 10 Ett rom felles for 2 OP stuer 
Vaktrom Vaktrom, pause, møte 36 1 36

x WC personal 3 2 6
x WC HC 5 1 5

Garderobe 1 plass 1,5 30 45 Omkledning til grønn for antall samtidige i 
garderoben

Kontorfunksjoner operasjon
x Kontor 1 person 7 2 14
x Kontor 2 personer 12 2 24
x Kopi 5 1 5
x Møte 5 plasser 10 1 10 Kan evt. legges sammen med vaktrom

Samlet areal operasjon 1 322
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DFP 1 - Dagkir 
Vest & Nord-
alternativet

Standard-
rom

Romnavn Romspesifikasjon Kvm netto Antall Sum Kommentar

Dagkirurgisk mottak
x Resepsjon 2 arbeidsplasser 12 0 Felles med operasjon
x Venteplass pr.plass i korridor 1,2 16 19,2

Garderobe 1 plass med skap 3 15 45 Omkledning pasienter
x WC pasienter 3 1 3
x WC HC 5 1 5
x Behandling undersøkelse, ordinær 16 3 48

Dagkirurgisk operasjon (8 OP stuer)
Kommandosentral 3 arbeidsplasser 12 1 12

x Operasjonsstue Normal 50 4 200
x Operasjonsstue Liten 40 4 160

Teknikkrom Til operasjonsstue 2 8 16
x Kirurgisk Håndvask 2 personer 4 4 16

Utpakking Steril 16 4 64 1 rom felles for 2 stuer
x Lager rent / sterilt 12 2 24
x Lager utstyr 12 2 24
x Oppstillingsplass vogn 2 8 16 Prosedyrevogner

Preparatrom 4 1 4 Til biopsier
x Desinfeksjon stort 19 1 19 Også til anestesiutstyr
x Medisin mellom 12 1 12
x Nisje tøyvogn 2 1 2
x Avfall 6 2 12
x Renhold 5 1 5
x Arbeidsstasjon Indre og ytre sone, 5 arb. plasser 20 1 20

Diktering 2 4 8 1 rom felles for 2 stuer
Vaktrom Vaktrom, pause, møte 24 1 24

x WC personal 3 2 6
x WC HC 5 1 5

Kontorfksj dagkir operasjon
x Kontor 1 person 7 1 7
x Kontor 2 personer 12 1 12
x Kopi 5 1 5
x Møte 10 plasser 20 1 20 Kan evt. legges sammen med vaktrom

Oppvåking og kirurgiske dagplasser (24 plasser)
x Dagplass 1 plass, ordinær 10 2 20
x Dagplass 2 plasser, ordinær 16 4 64
x Dagplass 3 plasser, ordinær 24 2 48
x Hvile / oppvåkning 1 plass 10 8 80
x WC pasienter 3 6 18
x WC HC 5 1 5
x WC HC med stellebord 5 1 5
x Hvile / oppvåkning 1 plass 10 1 10 Isolat
x Sluse 6 1 6 Tilknyttet isolat
x WC/dusj isolat, m/dekontaminator 6,5 1 6,5 Tilknyttet isolat
x Tekjøkken 6 1 6
x Arbeidsstasjon Indre og ytre sone, 5 arb. plasser 20 2 40
x Nisje tøyvogn 2 2 4
x Desinfeksjon mellom 12 1 12
x Lager rent / sterilt 12 1 12
x Avfall 6 1 6
x Lager utstyr 12 1 12
x Medisin lite 6 1 6
x Renhold 5 1 5
x Behandling undersøkelse, ordinær 16 1 16
x Vaktrom Vaktrom, pause, møte 18 1 18
x WC personal 3 2 6
x WC HC 5 1 5

Kontorfksj oppv & kir dagpl
x Kontor 1 person 7 1 7
x Kontor 2 personer 12 1 12
x Kopi 5 1 5
x Møte 10 plasser 20 1 20

Samlet areal Dagkirurgi 1 268
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DFP 1 - Føde - 
Nord alternativet

Standard-
rom

Romnavn Romspesifikasjon Kvm netto Antall Sum Kommentar

Mottak
x Resepsjon 2 arbeidsplasser 12 1 12
x Venteplass pr. plass i venterom 1,6 8 12,8
x WC pasienter 3 1 3
x WC HC 5 1 5

Fødestuer (6 fødestuer)
x Fødestue, lille 24 3 72 Svarer til NØS
x Fødestue 30 3 90 Mulighet for plass til badekar
x Sluse Til en fødestue 6 1 6
x WC/dusj isolat Til en fødestue 6,5 1 6,5
x WC/dusj sengerom 5 5 25 Til fødestuer
x Arbeidsstasjon Indre og ytre sone, 5 arb. plasser 20 1 20
x Behandling undersøkelse, ordinær - lite 16 2 32 Mottak og poliklinisk undersøkelse av 

fødende
x WC pasienter 3 2 6 Tilknyttet behandlingsrom
x Tekjøkken 6 1 6

Laboratorium 6 1 6 Blodgass analyser, syre/baseapparat og 
glucose apparat

x Oppstillingsplass seng 3 2 6
x Desinfeksjon mellom 12 1 12

Lager Fryseskap 9 1 9 Placenta
x Nisje tøyvogn 2 2 4 Prinsipp til avklaring
x Medisin lite 6 1 6
x Avfall 6 1 6 Plass til oppstilling av fryser
x Lager rent / sterilt 12 1 12
x Lager utstyr 12 2 24
x Vaktrom Vaktrom, pause, møte 18 1 18
x WC personal 3 1 3
x WC HC 5 1 5

Obssenger føde (5 senger)
x Sengerom 2 sengs 27 2 54
x Sengerom 1 seng 16 1 16
x WC/dusj sengerom 5 3 15

Kontorfunksjoner Føde
x Kontor 1 person 7 1 7
x Kopi 5 1 5
x Møte 5 plasser 10 1 10 Kan evt. legges sammen med vaktrom

Samlet areal 514
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DFP 2 - Senger, 
poliklinikk og 
dagbehandling - 
Nord

Standard-
rom

Romnavn Romspesifikasjon Kvm netto Antall Sum Kommentar

Ortopedi (29 senger)
x Sengerom 1 seng 16 20 320 Støtterom deles med kar/mamma
x Sengerom 2 sengs 27 3 81
x Sengerom Isolat 16 3 48
x Sluse Isolat 6 3 18
x WC/dusj Sengerom, BANO 5 23 115
x WC/dusj isolat, m/dekontaminator 6,5 3 19,5
x Nisje tøy, vogner 2 4 8 Deles med poliklinikken
x Arbeidsstasjon Indre og ytre sone, 5 arb. plasser 20 4 80
x Desinfeksjon Mellom 12 2 24 Deles med poliklinikken
x Ekspedisjon 2 arb.plasser 12 1 12 Deles med poliklinikken
x Kjøkken Utporsjonering, matlaging, kombivarming 20 1 20 Deles med poliklinikken
x Tekjøkken 6 1 6 Deles med poliklinikken
x Lager rent, steril (sammen med desinfeksjon) 12 2 24 Deles med poliklinikken
x Avfall 6 1 6 Deles med poliklinikken
x Lager utstyr 12 2 24
x Medisin Mellom 12 1 12 Deles med poliklinikken
x Spiserom Opphold pasienter 22 1 22 Deles med poliklinikken
x Renhold 5 1 5 Deles med poliklinikken
x Undersøkelse også samtalerom 16 2 32
x Vaktrom Personale 18 1 18 Deles med poliklinikken
x WC Personale 3 2 6 Deles med poliklinikken
x WC HC 5 1 5 Deles med poliklinikken
x Kopi 5 1 5 Deles med poliklinikken
x Stillerom 1 -2 plasser 3 1 3 Deles med poliklinikken
x Stillerom 2- 3 plasser 5 1 5 Deles med poliklinikken
x Behandling undersøkelse, ordinær - lite 16 4 64
x Behandling undersøkelse, mer plasskrevende 22 2 44

Verksted Gips-tekniker 15 1 15
x Venteplass 10 plasser 10 1 10
x Arbeidsstasjon Indre og ytre sone, 5 arb. plasser 20 1 20 Kan evt deles opp. Diktering
x Lager Utstyr 12 1 12
x Kontor 1 person 12 3 36
x Kontor 1 person 9 6 54
x Møte 10 plasser 20 1 20

Kar/mamma (6 senger)
x Sengerom 1 seng 16 3 48 Alle støtterom deles med ortopedi
x Sengerom 2 sengs 27 1 27
x Sengerom Isolat 16 1 16
x Sluse Isolat 6 1 6
x WC/dusj Sengerom, BANO 5 4 20
x WC/dusj isolat, m/dekontaminator 6,5 1 6,5

Poliklinikken x Behandling undersøkelse, ordinær - lite 16 3 48
x Kontor 1 person 7 7 49 Herav 4 til BDS
x Kontor 2 personer 12 1 12
x Møte 5 plasser 10 1 10

Sengeområde

Kontorfunksjoner

Sengeområde

Poliklinikken

Kontorfunksjoner
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DFP 2 - Senger, 
poliklinikk og 
dagbehandling - 
Nord

Standard-
rom

Romnavn Romspesifikasjon Kvm netto Antall Sum Kommentar

Gastro (38 senger)
x Sengerom 1 seng 16 26 416
x Sengerom 2 sengs 27 4 108
x Sengerom Isolat 16 4 64
x Sluse Isolat 6 4 24
x WC/dusj Sengerom, BANO 5 30 150
x WC/dusj isolat, m/dekontaminator 6,5 4 26
x Nisje tøy, vogner 2 4 8 Deles med poliklinikken
x Arbeidsstasjon Indre og ytre sone, 5 arb. plasser 20 4 80
x Desinfeksjon Mellom 12 2 24 Deles med poliklinikken
x Ekspedisjon 2 arb.plasser 12 1 12
x Kjøkken Utporsjonering, matlaging, kombivarming 20 1 20
x Tekjøkken 6 1 6
x Lager rent, steril (sammen med desinfeksjon) 12 2 24
x Avfall 6 1 6 Deles med poliklinikken
x Lager utstyr 12 2 24 Deles med poliklinikken
x Medisin Mellom 12 1 12
x Spiserom Opphold pasienter 22 1 22
x Renhold 5 1 5 Deles med poliklinikken
x Undersøkelse også samtalerom 16 2 32
x Vaktrom Personale 18 1 18 Deles med poliklinikken
x WC Personale 3 2 6
x WC HC 5 1 5
x Kopi 5 1 5
x Stillerom 1 -2 plasser 3 1 3 Deles med poliklinikken
x Stillerom 2- 3 plasser 5 1 5 Deles med poliklinikken
x Behandling undersøkelse, ordinær - lite 16 7 112 Medisin 4 rom, kir 4 rom, spl 2 rom

x
Behandling undersøkelse, mer plasskrevende 22 2 44

Spesiealundersøkelser, mano og 
kapselenodskopi.

Teknikk til kapselendoskopi 2 1 2
x Venteplass 20 plasser 20 1 20 Deles med endoskopi
x Oppstillingsplass Seng 3 1 3
x Arbeidsstasjon Indre og ytre sone, 5 arb. plasser 20 1 20
x Lager Rent/sterilt 12 1 12
x Medisin Lite 6 1 6
x WC Pasienter 3 1 3 til spl-kons rom
x WC HC 5 1 5
x WC Personale 3 1 3

Behandling Endoskopi 25 4 100 Gastroskopi og koloskopi
x Behandling undersøkelse, ordinær - lite 16 1 16 Rektoskopi

Hvile/forberedelse Tilknyttet endoskopi 40 1 40 Til 8 pasienter
Teknikkrom Tilknyttet endoskopi 5 4 20

x Lager rent / sterilt 12 1 12
x Lager utstyr 12 1 12
x Desinfeksjon Skopvask 50 1 50 Ren og uren sone
x WC HC 5 3 15 Omklædning for koloskopi og rektoskopi
x Dagplass 1 plass, ordinær 10 1 10
x Kontor 1 person 7 3 21
x Kontor 2 personer 12 6 72
x Kontor 4 personer 24 3 72
x Møte 20 plasser 40 1 40

Kontorfunksjoner

Endoskopi

Sengeområde

Poliklinikken
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DFP 2 - Senger, 
poliklinikk og 
dagbehandling - 
Nord

Standard-
rom

Romnavn Romspesifikasjon Kvm netto Antall Sum Kommentar

Geriatri (15 senger)
x Sengerom 1 seng 16 10 160
x Sengerom 2 sengs 27 2 54
x Sengerom Isolat 16 1 16
x Sluse Isolat 6 1 6
x WC/dusj Sengerom, BANO 5 12 60
x WC/dusj isolat, m/dekontaminator 6,5 1 6,5
x Nisje tøy, vogner 2 2 4
x Arbeidsstasjon Indre og ytre sone, 5 arb. plasser 20 2 40
x Desinfeksjon Mellom 12 1 12 Deles med alderspsyk
x Ekspedisjon 2 arb.plasser 12 1 12 Deles med alderspsyk
x Kjøkken Utporsjonering, matlaging, kombivarming 20 1 20 Deles med alderspsyk
x Tekjøkken 6 1 6
x Lager rent, steril (sammen med desinfeksjon) 12 1 12 Deles med alderspsyk
x Avfall 6 1 6 Deles med alderspsyk
x Lager utstyr 12 1 12
x Medisin Mellom 12 1 12 Deles med alderspsyk
x Spiserom Opphold pasienter 22 1 22 Deles med alderspsyk
x Renhold 5 1 5 Deles med alderspsyk
x Undersøkelse også samtalerom 16 1 16
x Vaktrom Personale 18 1 18 Deles med alderspsyk
x WC Personale 3 1 3
x WC HC 5 1 5 Deles med alderspsyk
x Kopi 5 1 5 Deles med alderspsyk
x Stillerom 2- 3 plasser 5 1 5

Poliklinikken x Behandling undersøkelse, ordinær 18 1 18
x Kontor 1 person 7 2 14
x Kontor 2 personer 12 2 24

Barsel/gyn (14 senger)
x Sengerom 1 seng 16 10 160
x Sengerom 2 sengs 27 1 27
x Sengerom Isolat 16 2 32
x Sluse Isolat 6 2 12
x WC/dusj Sengerom, BANO 5 15 75
x WC/dusj isolat, m/dekontaminator 6,5 2 13
x Nisje tøy, vogner 2 3 6 Barnetøy
x Arbeidsstasjon Indre og ytre sone, 5 arb. plasser 20 2 40 Deles med poliklinikken
x Desinfeksjon Mellom 12 1 12 Deles med poliklinikken
x Ekspedisjon 2 arb.plasser 12 1 12 Deles med poliklinikken
x Kjøkken Utporsjonering, matlaging, kombivarming 20 1 20 Deles med poliklinikken
x Tekjøkken 6 1 6 Deles med poliklinikken
x Lager rent, steril (sammen med desinfeksjon) 12 1 12 Deles med poliklinikken
x Avfall 6 1 6 Deles med poliklinikken
x Lager utstyr 12 1 12 Deles med poliklinikken
x Medisin Mellom 12 1 12 Deles med poliklinikken
x Spiserom Opphold pasienter 22 1 22 Deles med poliklinikken
x Renhold 5 1 5 Deles med poliklinikken
x Undersøkelse også samtalerom 16 1 16 Deles med poliklinikken
x Vaktrom Personale 18 1 18 Deles med poliklinikken
x WC Personale 3 1 3 Deles med poliklinikken
x WC HC 5 1 5 Deles med poliklinikken
x Kopi 5 1 5 Deles med poliklinikken
x Stillerom 2- 3 plasser 5 1 5 Deles med poliklinikken
x Behandling undersøkelse, ordinær - lite 16 3 48
x Behandling undersøkelse, ordinær 18 3 54
x WC Pasienter 3 6 18
x Venteplass 10 plasser 10 1 10
x WC Pasienter 3 1 3
x Kontor 1 person 7 3 21
x Kontor 2 personer 12 8 96 Barsel/gyn, kontorfunksjoner i føde
x Møte 15 plasser 30 1 30

Sengeområde

Kontorfunksjoner

Sengeområde

Poliklinikk

Kontorfunksjoner
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DFP 2 - Senger, 
poliklinikk og 
dagbehandling - 
Nord

Standard-
rom

Romnavn Romspesifikasjon Kvm netto Antall Sum Kommentar

Dialyse
x Dagplass 1 plass, mer plasskrevende 12 3 36 Herav 2 isolater
x Dagplass 2 plasser, mer plasskrevende 20 4 80
x Dagplass 4 plasser, mer plasskrevende 40 1 40

Sluse til dagplass islolat 6 2 12
x WC/dusj sengerom 5 2 10
x Arbeidsstasjon Indre og ytre sone, 5 arb. plasser 20 1 20 Sentralt i avdelingen. Obs av pasienter.
x Desinfeksjon mellom 12 1 12
x Tekjøkken 6 1 6
x Kopi 5 1 5
x Lager rent / sterilt 12 1 12
x Lager utstyr 20 1 20 Dialysemaskiner
x Avfall 6 1 6
x Medisin mellom 12 1 12
x Nisje tøyvogn 2 1 2
x Renhold 5 1 5

x
Behandling undersøkelse, ordinær - lite 16 1 16

Plass til pasientvekt. Ønske om 1 til 
nefrologi - findes i eksisterende

x Vaktrom vaktrom personale klinikk 18 1 18
x Venteplass 10 plasser 10 1 10
x WC Pasienter 3 1 3
x WC HC 5 1 5
x WC Personale 3 1 3
x Stillerom 2- 3 plasser 5 1 5

Vannrenseanlegg (dialyse) til 20 maskiner 20 1 20
Teknikkrom vannrenseanlegg til 20 maskiner 10 1 10

x Kontor 1 person 7 1 7
x Møte 10 plasser 20 1 20

Samlet areal 5 036

Kontorfunksjoner
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DFP 3 - 
Laboratorier 
Nord

Standard-
rom

Romnavn Romspesifikasjon Kvm netto Antall Sum Kommentar

Medisinsk biokjemi

Laboratorium Analyse 200 1 200

2 c-moduler, 3-4 i-moduler, 2 hematologi, 
2 koag, 1 fargemask, 1-2 HbA1c. Bør 
ligge vegg i vegg med prøvemottak

Laboratorium Spesial 35 1 35 Elfo, Spektrofotometer
Operatørrom 55 1 55 Betjening, lab/analysehall
Kontor Akkreditering 24 1 24 Arb plass til 4 pers
Laboratorium PNA 20 1 20
Sentrifuge 5 1 5
Veierom 4 1 4
Laboratorium Arbeidsbenk 10 1 10 Urent tillaging kontroller
Lager 40 1 40 Romtemperatur

x WC Personale 3 1 3
x WC HC 5 1 5

Teknikk Vannrenseanlegg 6 1 6 Til analysehall, kan plasseres fjernt
Kjølerom 8 1 8 5 Kjøleskap

Medisinsk mikrobiologi

Laboratorium Inkubasjon/utsæding 25 1 25
Instrumentell utsæd og inkubator. Flyttes 
til analysehall

Laboratorium Manuell utsæd og farging 15 1 15

Mikroskopering av direktepreparat, 
kjemikalieskap, propananlegg, skal være 
utenfor mur

Laboratorium Sopp og bakteriologisk diagnostikk 50 1 50

Laboratorium Instrumentrom 45 1 45
Mulighet for LIS overføring av prøvesvar. 
Støyende rom

Lager Prøverom, kjølearkiv 12 1 12
Skal deles i 2. Skitten og ren del, evt 
felles

Laboratorium PCR, prøveprepareringsrom 12 1 12 Fellesfunksjon med patologi
Sluse Til PCR, prøveprepareringsrom 3 1 3 Fellesfunksjon med patologi
Laboratorium PCR, reagensrom 5 1 5 Ekstra rent
Laboratorium PCR, molekylær diagnostikk 50 1 50 Fellesfunksjon med patologi
Laboratorium Fæces 20 1 20 P2
Sluse Fæces 3 1 3 P2
Laboratorium Mikroskopering 12 1 12

x Lager Nær 12 1 12
x Nisje Tøy/traller 2 2 4
x Kontor 2 pers 12 1 12 Fagansvarlig
x WC Personale 3 1 3

Patologi
Laboratorium Histologi/cytologi 75 1 75
Analysehall 65 1 65
Laboratorium Makroskopi 75 1 75 plass til 3 makrobænke
Laboratorium Immunhistokjemi 45 1 45 separat vannrenseanlegg
Teknikkrom Vannrenseanlegg 5 1 5
Kjemikalierom Veierom 20 1 20
Sluse 2 1 2 Til kjemikalierom

x Arkiv Nær 20 1 20
Lager Nær 15 1 15
Skyllerom 10 1 10
Prøvemottak 15 1 15

x Avfall 6 1 6
Obduksjonssal 30 1 30 1 bord
Kjølerom Morsrom 35 1 35 Nær heis
Resterrom 15 1 15
Garderobe, dusj 5 2 10
Seremonirom 30 1 30
Rituelt vaskerom Kisteilægningsrom 35 1 35

x WC Personale 3 1 3
x WC HC 5 1 5

Obduksjon

Kapell
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DFP 3 - 
Laboratorier 
Nord

Standard-
rom

Romnavn Romspesifikasjon Kvm netto Antall Sum Kommentar

Immunologi og transfusjonsmedisin
Tappeenhet bloddonor 1 plass 10 5 50

x Venteplass 1,6 10 16 I publikumsområde
Samtalerom, interview 7 2 14

x Lager, nær tappeenhet 20 1 20 Sammen med produksjon
x WC Pasienter 3 1 3 Blodgivere

Laboratorium Fraktionering 30 1 30 (4 pressser+ filtrering + produktkontroller)
Arbeidsplass Fraktionering 6 1 6
Laboratorium Sentrifugerom 7 1 7
Laboratorium Innfrysning 20 1 20
Laboratorium Blodtypebestemmelse/serologi 30 1 30 4 arbeidsplasser
Operatør/betjening Serologi 12 1 12 2 arbeidsplasser
Laboratorium Blodtype analysemaskiner 15 1 15

x Lager Nær 20 1 20

Arbeidsplass Utpakning/blodutlevering 35 1 35
utpakking, oppbevaring i blodskap og 
pakking av blodprodukter

Blodbestråling 8 1 8 Veier 1 ton
Laboratorium Operatørrom/lab 30 1 30 mindst 2 arbeidsplasser

Laboratorium Mikroskopi, flourosens 7 1 7
uten vindue, 2 arbeidsplasser, plassering 
usikker

Laboratorium Instrumentrom 20 1 20
x WC Personale 3 1 3

Fellesfunksjoner

Mottak, prøver 80 1 80

Felles for alle avdelinger. Inkl robot. 
Trenger avtrekk. Bør ligge vegg i vegg 
med analysehall

Intrumentrom 12 1 12
Bør ligge i prøvemottak, blodgass, 
blodkultur

Sentrifugerom 7 1 7 Bør ligge i prøvemottak
x Resepsjon 12 1 12 til prøvetaking, arbeidsstasjon
x Venteplass pr.plass i korridor 1,2 30 36 til prøvetaking
x Venteplass pr. plass i venterom 1,6 7 11,2 Skjermet

Prøvetaking Desentral 5 3 15 Desentral, amb pas, ca 200 pas pr dag
Prøvetaking Barn 8 2 16

x WC HC 5 1 5 Til prøvetaking
x WC Pasienter 3 1 3 Til prøvetaking

Lager Traller 30 1 30 Prøvetakingstraller og sparkesykler i nisje
Oppvask Laboratorium 12 1 12 ekskl patologi
Lager Kjølerom 20 2 40 ekskl patologi
Lager Fryserom 10 2 20 Se avd øvrig kapasitet
Biobank Frysehotell 20 1 20 Forutsetter dagens hotell bevares

x Avfall 6 2 12 1 pr etage, ekskl patologi
x Lager utstyr 12 2 24 1 pr etasje

Laboratorium Mikroskopi 15 1 15 Undervisning 10 studenter
x Kopi 5 3 15

Personalerom 40 2 80 1 pr etage (30 og 40 pers)
x Møte 10 plasser 20 2 40 1 pr etage
x Kontor 2 personer 12 2 24 LIS, felles for alle lab
x Kontor 1 person 7 1 7 Seksjonsleder
x Kontor 1 person 7 1 7 Studenter, fagansvarlig
x Kontor 1 person 7 2 14 Biokjemi
x Kontor 2 personer 12 3 36 Biokjemi
x Kontor 1 person 7 3 21 Mikrobiologi
x Kontor 2 personer 12 1 12 Mikrobiologi
x Kontor 1 person 9 6 54 Patologi med mikroskop
x Kontor 1 person 7 1 7 Funksjonsleder patologi
x Kontor 3 personer 18 1 18 merkantil patologi
x Kontor 1 person 7 2 14 Immunologi og transfusjonsmedisin
x Kontor 2 personer 12 1 12 Immunologi og transfusjonsmedisin

Samlet areal 2 291

Utlevering

Immunologi

Prøvemottak

Prøvetaking

Donortapping

Produksjon

Serologi
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DFP 4 - Psykiatri 
Nord

Standard-
rom

Romnavn Romspesifikasjon Kvm netto Antall Sum Kommentar

Akuttpsykiatri post (14 senger)
x Sengerom 1 seng 16 13 208 Derav to rom til skjeming

Smitterom 16 1 16
x WC/dusj sengerom 5 14 70

Opphold skjermede plasser 15 1 15
Rom plassert mellom de to 
skjermingsromene

Mottaksrom 22 1 22
x Behandling undersøkelse, ordinær - lite 16 1 16

Sikkerhetssluse 6 1 6
x

Arbeidsstasjon Indre og ytre sone, 5 arb.plass 20 1 20
Viktig med oversikt - korridor og felles 
areal

x
Vaktrom Vaktrom, pause, møte 18 1 18

Felles med avrusning - dersom samme 
etasje

x Samtalerom 12 1 12
x Venteplass pr. plass i venterom 1,6 5 8
x Medisin mellom 12 1 12 Felles med avrusning

Pasientkantine Opphold pasienter 30 1 30 Felles med avrusning
Aktivering/opphold/trening 40 1 40 Felles med avrusning

x Desinfeksjon mellom 12 1 12 Felles med avrusning
x Lager rent / sterilt 12 1 12 Felles med avrusning
x Lager utstyr 12 1 12 Felles med avrusning
x Renhold 5 1 5 Felles med avrusning
x Avfall 6 1 6 Felles med avrusning
x WC Personale 3 2 6 Felles med avrusning
x WC HC 5 1 5 Felles med avrusning

Avrusningspost (5 senger)
x Sengerom 1 seng 16 5 80
x WC/dusj sengerom 5 5 25

Urinprøvningstaking 6 1 6

Alderspsykiatri (10 senger) - Nord
Fellesfunksjoner til sengeområde er 
plassert i geriatri

x Sengerom 1 seng 16 10 160
x WC/dusj sengerom 5 10 50
x WC/dusj sengerom, stort 6,5

Opphold skjermede plasser 15 2 30
x Behandling undersøkelse, ordinær - lite 16 1 16

Stue/ TV stue 20 1 20
Aktivering/opphold 20 1 20

x Arbeidsstasjon Indre og ytre sone, 5 arb.plass 20 1 20
x Lager utstyr 12 1 12
x WC Personale 3 1 3

Poliklinikk - alderspsykiatri
x Venteplass pr. plass i venterom 1,6 8 12,8 Felles med Geriatri
x WC Pasienter 3 1 3 Felles med Geriatri
x WC HC 5 1 5 Felles med Geriatri
x WC Personale 3 1 3 Felles med Geriatri

Kontorfunksjoner og møterom - Nord

Alderspsyk x Kontor 1 person 12 9 108
Behandlingskontor - 3 beh kontor til 
alders og 6 til polikl

x Kontor 1 person 7 1 7 Funksjonsleder 
x Kontor 1 person 7 1 7 Sekretærer
x Møte 10 plasser 20 1 20
x Kontor 2 personer 12 1 12 Turnuslegekontor - Deles med geriatri

Akutt/avrusning x Kontor 1 person 12 7 84
Behandlingskontor - kan plasseres i 2. 
etasje

x Kontor 1 person 7 2 14 Funksjonsledere
x Kontor 3 personer 18 1 18 Sekretærer - kan plasseres i 2. etasje
x Kontor 3 personer 18 1 18 Turnusleger - kan plasseres i 2. etasje

Felles x Kopi 5 1 5 En i hver etasje

x Møte 10 plasser 20 1 20
Tverrfaglig - legges mellom akut og 
somatikk

Samlet areal 1 330

Nord-alternativet i alt 13 472
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13.5 Vedlegg 5: Midlert idige løsninger for Psykisk helsevern i  
byggeperioden 

 

Deltakere i gruppa:  
Heine Hagenberg, Arne a Døske, Martha C Pedersen, Åse B Rolland, Gunnar Rydland, Ellen Stråtveit, 
Kenneth Hovda, Turid Mattson, Ingvild Mæland, Nina Olsen, Laila Nemeth 
 
Mandat:  
Se på mulige løsninger knyttet til at alle sykehusfunksjonene ved Psykisk helsevern må flyttes ut i 
midlertidige lokaler før oppstart av byggetrinn 1 mot Nord, og PPU kontorer samt ECT i Vest alternativet. Nye 
lokaler til enheten er for akuttpost og akutt rus i begge scenariene lagt til byggetrinn 1, og for resten av 
psykisk helsevern (alderspsyk, PPU, LAR, ROP, poliklinikken, ECT) er i senario nord lagt til byggetrinn 2,dvs 
etter 2030. Nevropsykologi er i nord lagt til etter 2030. I Vest alternativet ivaretas funksjonene ved psykisk 
helsevern uten ekstern leie av lokaler etter at byggetrinn 1 er ferdigstilt.   
 
Det er følgende funksjoner som berøres: 

• Akuttpost psyk senger med 5 Behandlerkontor samt turnuslege 
• Akuttrus senger (4 senger) med 3 behandlerkontor delt med ROP samt turnuslege delt med ROP 
• ROP senger (4 senger) med 1 eget behandlerkontor, resten deles med akuttrus 
• Alderspsyk sengepost (9 senger) med 3 behandlerkontor og 6 poliklinikkrom.  
• PPU team og ECT team med til sammen 10 behandlerkontor 
• Nevropsykologisk seksjon med 7 behandlerkontor samt 3 testrom med speil 
• Merkantil enhet med 7 arbeidsstasjoner 

 
Alle sengeposter ved sykehuset (psykisk helsevern) er lukka poster både mht. inneareal og uteareal. Ved 
alderspsykiatrisk post, kan flere av disse sengene være åpne, med mulighet for skjerming av enkelte 
pasienter i lukka skjermingsenhet. 
 
Midlertidige løsninger knyttet til Vest alternativet.  
Her er det PPU kontorene (maks 10 kontorer inklusive ECT kontor) som må flyttes i midlertidige lokaler før 
byggetrinn 1, og de 4 ROP sengene som må få midlertidig løsning før byggetrinn 2 
Alderspsykiatri med poliklinikk/behandlerkontor flytter her sammen med geriatri inn i nye østfløy når 
lungeseksjonen har flyttet bort til hjerte. Nevropsyk testlab flytter inn i Midtblokk tett på nevrologi, og flytter 
inn i lokaler til HEI når disse flytter over i nytt bygg i byggetrinn 2 
Akuttpost og akuttrus med poliklinikk/behandlerkontor flytter rett inn i nybygg trinn 1 når dette står ferdig. 
 
Gruppa diskuterte følgende alternativ for PPU kontorer/ECT kontor: 

• HDPS og KDPS: Det er ingen kontorer ledige på HDPS pr i dag, på KDPS er det 2 ledige kontorer. 
Det vurderes av gruppa som uheldig å splitte opp denne fagkompetansen som er en spesialfunksjon 
som dekker hele Helse Fonna. Mht. de to ECT kontorene må disse ligge tett på somatikk, da de tar 
imot pasienter før ECT og overvåker de i etterkant. 

• Folgefonn, Stord og Valen, Odda: Prinsippet kunne PPU kontorene ligget hvor som helst i Helse 
Fonna, men dette er en spesialkompetanse som ikke kan flyttes uten at fagkompetansen flytter med. 
Det vurderes fra gruppa som risikabelt mht. å beholde fagkompetanse å flytte disse så langt bort fra 
eksisterende arbeidssted. 

• HSR: Det er fullt mulig å ha PPU kontorene plassert i HSR, men de 2 ECT kontorene vurderes å 
burde ligge i selve sykehuskroppen slik at ikke pasienter som kommer rett fra ECT behandling ikke 
må gå over plassen og opp i 4 etasje HSR før de blir overvåket. 
Det stilles spørsmål til om HSR vil leie kun ut 8 kontorer. Dersom en må leie hele etasjen for dette 
blir det en dyr løsning. 
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• Gamle medisinsk poliklinikk i 1.etasje.  
Her kunne PPU og ECT kontorene flyttet rett inn. Nærheten er god for ECT. Her finnes skranke og 
er lett tilgjengelig for PPU pasientene som ofte har hjelpemidler som rullestol etc. De som i dag 
disponerer kontor(arkiv mfl) måtte i så fall flyttet ut i eksterne lokaler. Disse kontorene kunne vært 
brukt som rokadelokaler også senere i prosessen. 

 
Gruppas anbefaling: Gruppa anbefaler plassering av PPU og ECT kontor i gamle med poliklinikk. 
Innflyttingen må skje høsten 2017 slik at lokalene tømmes for byggestart av byggetrinn 1. Med denne 
løsningen beholder ECT nødvendig nærhet til de andre somatiske sykehusfunksjonene. 
Gruppa påpeker at nevrologisk testlab er særlig var for vibrasjoner og støy, og dette må tas hensyn til på en 
god måte i byggeperioden. 
 
Gruppa diskuterte følgende alternativ for ROP sengene: 
 
Valen, Stord, Folgefonn, Odda: 
Personalet ved ROP sengene har vært gjennom en tøff prosess nylig, det vurderes av gruppa som svært 
uheldig å flytte disse langt bort fra Haugesund sykehus. Det er nå lagt mye arbeid i kompetansebygging 
knyttet til tjenesten. 
 
KDPS og HDPS: 
KDPS har ikke noe ledig kapasitet pr nå. ROP sengene kunne vært flyttet opp til Haugaland DPS i nær 
tilknytning til Psykoseposten. Her er de også godt vant til å håndtere evt. utagerende episoder mht. 
alarmsystemet, og det er samtidig ikke langt fra det somatiske tilbudet ved sykehuset. Dette følger også de 
nasjonale føringene som foreligger. Dette ville kreve en utbygging, og gruppa vurderer at det mest 
hensiktsmessige da ville vært at ROP sengen e ble værende permanent på HDPS. 
 
BUP: 
Det frarådes fra gruppa å blande sammen voksne ruspasienter sammen med barn/ungdom på BUP. 
Funksjoner på BUP måtte da flyttet ut andre steder. 
 
HSR: 
Det anses uhensiktsmessig fra gruppa å plassere 4 ROP senger alene ved HSR. Mht. alarmberedskap må 
denne døgnposten ligge samlokalisert med poster der personalet er trent til å håndtere utagerings episoder. 
Det stilles også spørsmål ved om dette vil bli en svært dyr løsning, dersom vi evt. må leie hele avdelingen. 
 
Gruppas anbefaling:  
Gruppa anbefaler at ROP sengene blir flyttet permanent til HDPS sammen med ruspoliklinikken, og at en 
bruker de nødvendige kostnader som er beregnet for nybygg og ROP til heller å bygge ut ved HDPS og 
beholde tjenesten der. Det er estimert 701 kvm brutto areal til ROP senger med kontorer/poliklinikk i 
byggetrinn 2.  Utbygget må stå ferdig før byggetrinn 2 starter, ca. 2025 
Med denne løsningen sparer en utgifter til midlertidige tilpasninger, og unngår midlertidige løsninger til en 
sårbar gruppe. Dette er også i følge gruppa, i tråd med nasjonale faglige trender og signaler. 
 
Midlertidige løsninger knyttet til Nord alternativet: 
I dette alternativet må alle sykehusenheter ved Psykisk helsevern flyttes ut i eksterne lokaler i 2017. Det 
første en må gjøre er å bygge for ROP posten ved HDPS, deretter gjennomføre resten av flyttekabalen. 
Dette kan medføre at en først kommer i gang med hovedbygningen ved Haugesund sjukehus i 2019. 
Gruppen har vurdert følgende mulige løsninger: 
 
Valen: 
Gruppa konkluderer med følgende utfordringer ved å flytte all psykiatri til Valen: 
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• 2/3 av befolkningen i opptaksområdet får en vesentlig lengre reisevei for tjenestetilbud innen psykisk 
helsevern 

• En mister nærhet mellom akuttpost og somatikk, i dag har en egen prosedyre knyttet til innleggelser 
ved akuttpost på Valen som samtidig er i behov av somatiske tjenester, disse legges i dag inn på 
akuttpost i Haugesund. Dette er pasienter med for eksempel epilepsi, hjertelidelser, delir, stor 
selvskading 

• Det er ikke laboratorievirksomhet ved Valen sjukehus 
• Det vil bli utfordringer mht. kjøkkenfunksjon 
• Det må store ombygginger til, flytting vil kreve lokaler til over 30 sengeplasser. Byggene på Valen 

som i dag ikke benyttes krever store bygningsmessige oppgraderinger. Ved innflytting av ny 
virksomhet vil nye krav slå inn og kostnadene vil bli store 

• Det er 200 ansatte ved Haugesund psykiatrien i dag, og disse vil få flere timers pendlevei. Gruppa er 
svært bekymret over konsekvens for rekruttering og å beholde spesialkompetanse, bla leger og 
psykologer. Dette ville også medført store driftskostnader og dyre turnusordninger samt 
transportløsninger. 

 
Det som ville vært positivt med en slik løsning ville være nærhet til sikkerhetspsykiatrien, og å etablere et 
felles fagmiljø i Helse Fonna. 
 
Stord DPS og BUP: 
Har ikke ledige lokaler i dag som kan huse nødvendig areal til dagens sykehusfunksjoner. 
 
KDPS og HDPS: 
Dersom sykehusfunksjonene skal flyttes midlertidig til disse, må dagens funksjoner flytte ut i andre lokaler. 
Det vurderes av gruppa som gjennomførbart og faglig forsvarlig dersom en flytter de allmennpsykiatriske 
funksjonene ved HDPS ut i andre lokaler. En ville da frigitt 19 senger samt kontorfløyen. Det blir vurdert at 
akuttpost, akuttrus samt ROP sengene da kunne flyttet opp på HDPS. Alarmberedskapen ville da være godt 
ivaretatt, ved at personalet ved psykoseposten bistår. Dette ville kreve endel ombygging til lukkede poster og 
uteområder, men dette vurderes å kunne ha en funksjon ved DPS et etter utflytting. Gruppa anbefaler at 
ROP posten blir permanent ved DPS et også i dette forslaget. 
 
HSR: 
HSR vil få ledig hele 4 etasje ut i 2016. Den består av 48 sengerom, og noe begrensede kontorfasiliteter. 1 
vaktrom. Se vedlagte tegninger. Gruppa mener HSR kunne huset alderspsyk, samt allmenn 1 og 2 (fra 
HDPS). Dette utgjør til sammen 28 senger. Da har en ca. 20 sengerom til å bruke til kontorer og resten av 
psyk/ruspol. Kostnaden for å leie disse 1800 vil ved en estimert kvm pris på 2000 pr kvm pr år kommer på 
3.6 mill pr år, noe som vil utgjøre 36 mill på 10 år. Dette er innenfor estimat lagt i scenariene. 
 
Gruppas anbefaling: 
Gruppa anbefaler at akuttpost og akuttrus samt ROP senger med behandlerkontor flytter opp på HDPS i 
2017. Det må først bygges nytt for ROP sengene ved DPS et, før resten av flyttekabalen kan gjennomføres. 
HDPS bygges om for å tilfredsstille krav mht. disse lukka funksjoner både inne og ute. ROP posten blir 
værende på HDPS som en permanent løsningsammen med ruspoliklinikken. DPS et må utbygges til dette 
formålet før byggetrinn 1. Allmenn 1 og 2 ved DPS et flytter midlertidig ned til 4 etasje HSR sammen med 
alderspsyk og poliklinikk, og flytter tilbake etter at byggetrinn 1 er ferdig. 
PPU og ECT flytter over i gamle med pol før byggetrinn 1 og blir her i 2 byggetrinn (etter 2030)  
Poliklinikken og alderspsyk flytter inn sammen med allmenn 1 og 2 til 4 etasje HSR, og må bli her til etter 
2030 (byggetrinn 2) 
Nevropsykologisk seksjon med 7 kontor og 3 doble testrom med speil, må flytte til eksterne kontorlokaliteter 
nær Haugesund sjukehus(maks 5 min gange)Disse vil det ikke være plass til ved HSR. Krav til lokaliteter til 
disse må være tilpasning til de 3 testromma med speil, samt at det må være tilkomst med rullestol. Nærhet til 
sykehuset bør være 5 min gange. 
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Gruppa har vurdert at dette er den beste midlertidige løsning for midlertidige lokaler ved nord alternativet.  
Gruppa vil ha med i rapporten at det vil bli stor belastning for psykisk helsevern å ha så store deler av sin 
organisasjon på flyttefot. Denne store omstillingen må ivaretas på en god måte etter gjeldende retningslinjer. 
Gruppa ønsker videre å påpeke at dette alternativet vil by på faglige utfordringer mht. at en splitter opp 
kompetanse på DPS et. For å kunne gjennomføre denne løsningen må det kunne tas blodprøver på akutte 
pasienter uten opphold, samt øket behov for areal til møterom og undervisning må ivaretas i utbyggingen av 
ROP sengene. Det må også sikres tilstrekkelig parkeringsplasser til funksjonene som blir lagt til 4 etasje 
HSR. Nødvendige ombygginger må gjennomføres ved HSR før innflytting. Dette kan være snakk om å dele 
av rom mm. Gruppa anbefaler at det etter valgt alternativ settes ned en gruppe fra DPS som gir innspill på 
detaljplanleggingen mht. det som skal skje på DPS, og en gruppe fra funksjoner som skal inn i HSR om 
dette alternativet velges. 
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13.6 Vedlegg 6: Deltakere i arbeidsgruppene  
 

Deltagere TVG 1 – Pasientforløp, nærhet og logistikk - standardrom 

Navn Organisasjon Rolle 

Laila Nemeth Haugesund sjukehus Prosjektdirektør 

Bjørn Nedrebø  Sengepost/pol/dagkir Klinikkoverlege 

Gunnar Sjøen Anestesi/OP/kirurgi, intensiv, 
oppvåkning 

Overlege 

John C Brandsø Habilitering Seksjonsleder 

Heine Hagenberg Psykisk Helsevern Nevropsykolog 

Vidar Støyva Bygg, eiendom, teknikk Enhetsleder 

Sidsel P Vetås Føde, barsel, gynekologi, fertilitet, 
barn 

Jordmor 

Anne Mari Hagen Lab., radiologi, patologi Seksjonsleder 

Terje Medby IKT IKT sjef 

Svanaug Løkling Akutt mottak, obs. post, AMK Seksjonsleder 

Frida Alvestad  Adm. medisinsk klinikk Adm. sekretær 

Leif Victor Wee Intern service Seksjonsleder, teknisk  

Beverly Braatveit   

May Britt Vihovde  Administrasjonssekretær 

Tomas Jonson  Sikkerhetssjef 

Niels Rein OEC-gruppen Prosjektrådgiver 

Anne Poulsen  OEC-gruppen Prosjektleder 
 

Deltagere TVG 2 – kontorer, møterom og undervisning - Standardrom 

Navn Organisasjon Rolle 

Laila Nemeth Haugesund sjukehus Prosjektdirektør 

Bjørn Nedrebø  Sengepost/pol/dagkir Klinikkoverlege 

Gunnar Sjøen Anestesi/OP/kirurgi, intensiv, 
oppvåkning 

Overlege 

John C Brandsø Habilitering Seksjonsleder 

Heine Hagenberg Psykisk Helsevern Nevropsykolog 

Vidar Støyva Bygg, eiendom, teknikk Enhetsleder 

Sidsel P Vetås Føde, barsel, gynekologi, fertilitet, barn Jordmor 
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Anne Mari Hagen Lab., radiologi, patologi Seksjonsleder 

Terje Medby IKT IKT sjef 

Svanaug Løkling Akutt mottak, obs. post, AMK Seksjonsleder 

Frida Alvestad  Adm. medisinsk klinikk Adm. sekretær 

Leif Victor Wee Intern service Seksjonsleder, teknisk  

Wenche Marie Schiefloe Brukerrepresentant  

Anne Lise Kvalevaag Forskning Leder Forskning og 
Innovasjon 

Tomas Jonson  Sikkerhetssjef 

Anne-Grethe Andreassen Kardio.pol  

Lene Markhus Personale avdelingen  

Anne Marie Tveita Laboratoriet  
Anne Poulsen  OEC-gruppen Prosjektleder 

Niels Rein OEC-gruppen Prosjektrådgiver 
 

DFP 1 – Akutt, observasjonssenger, operasjon, intensiv, føde 

Navn Organisasjon Rolle 

Laila Nemeth Haugesund sjukehus Prosjektdirektør 

Andreas Andreassen   

Karin Skjødal   

Kjell Frode Lie   

Mette Erdal   

Gjerd Lise Dalen   

Sidsel P Vetås Føde, barsel, gynekologi, fertilitet, barn Jordmor 

Laura Seltveit   

Gunnar Sjøen   

Rune Hjelmeset   

Liv Jorunn Meling  Smittevernsykepleier 

Anne Poulsen  OEC-gruppen Prosjektleder 

Lise Aagaard OEC-gruppen Prosjektrådgiver 
Niels Rein OEC-gruppen Prosjektrådgiver 
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DFP 2 – Senger, poliklinikk og dagplasser 

Navn Organisasjon Rolle 

Laila Nemeth Haugesund sjukehus Prosjektdirektør 

Bjørn Nedrebø  Sengepost/pol/dagkir Klinikkoverlege 

Lene G. Aase Barneavdeling Overlege 

Lise K. Wulfsberg Barneavdeling Seksjonsleder 

Emil A. Hopsdal Røntgenavdeling Radiograf 

Helene Sævik  Sykepleier 

Lise B. Bruntveit Onkologisk avdeling Funksjonsleder 

Vigdis Dagsland  Sykepleier 

Astrid Bendiksen  Funksjonsleder 

Bente B. Kirketeig  Sykepleier 

Laila Østebøvik  Smittevernsykepleier  

Olav Vikre Matforsyning Seksjonsleder 

Åse Brynjelsen  Analysekonsulent 

Kjellfrid Skjervheim  Husøkonom Seksjonsleder 

Liv J. M. Hansen  Hygienesykepleier 

Anne Poulsen  OEC-gruppen Prosjektleder 

Mads Aagaard OEC-gruppen Prosjektrådgiver 
 

DFP 3 - Laboratorier 

Navn Organisasjon Rolle 

Laila Nemeth Haugesund sjukehus Prosjektdirektør 

Trine Stumo Medisinsk mikrobiologi Funksjonsleder 

Anne Marie Tveita Seksjon for laboratoriemedisin Klinikkdirektør 

Marie T Martinsen  Medisinsk biokjemi NITO 

Heidi Botnen Akselsen Medisinsk biokjemi Fag bioingeniør 

Tatjana Sundic Immunologi og transfusjonsmedisin Seksjonsoverlege 

Janne – Elin Kvalheim 
Thorsen 

 Brukerrepresentant 

Asmae Abusharkh Patologi Funksjonsleder  

Mads Aagaard OEC-gruppen Prosjektrådgiver 

Anne Poulsen  OEC-gruppen Prosjektleder 
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DFP 4 – Psykisk Helsevern 

Navn Organisasjon Rolle 

Laila Nemeth Haugesund sjukehus Prosjektdirektør 

Heine Hagenberg Psykisk Helsevern Nevropsykolog 

Synnøve B. Fagerland Merkantil, psykisk helsevern   Funksjonsleder 

Kenneth Hovdu Akutt post 1 Leder akutt post 1 

Turid Mattson Alderspsykiatrisk avd Funksjonsleder 

Ingeborg T. Nygård Alderspsykiatrisk poliklinikk Psykiatrisk sykepleier  

Nina Olsen Psykiatrisk Helsevern, spesialpoliklinikk Funksjonsleder 
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2.1
innledning

Skisseprosjektet er del av konseptfasen 
for utbyggingen av Haugesund Sjukehus i 
Helse Fonna HF. 

Det primære formålet med skisseprosjektfasen er å ut-
arbeide et fysisk og funksjonelt konsept for gjennom-
føring av prosjektet. Skisseprosjektet er starten på et 
omfattende planleggingsarbeid. Her skapes alternative 
bilder av mulig sluttresultat som gir beslutningsgrunn-
lag for Helse Fonna for valg av utbyggingsløsning og 
som gir grunnlag for videre planlegging, bygging og til 
slutt ibruktaking av et fornyet sykehus. 

Forutsetningen for prosjektet er at sykehuset skal 
bygges ut på eksisterende sykehusområde sentralt 
i Haugesund. Grunnlaget for prosjekteringsarbeidet 
er Idéfasens retningslinjer, Helse Fonnas økono-
miske rammer, Hovedfunksjonsprogrammet (HFP) og 
Overordnet Teknisk program (OTP). I tillegg til utred-
ning av alternativer og løsninger for nybygg er det 
foretatt overordnede vurderinger av løsninger, rekke-
følge og kostnader for tiltak i eksisterende bygninger. 
Utgangspunktet for valgt scenario når det gjelder 
fordeling av funksjoner som resultat av utbyggingen er 
valgt at akuttaksen skal flyttes til byggetrinn 1 i nybygg 
i begge alternativer.

som definert i idèfasen er følgende alternativer 
 utredet: 

Alternativ 1   Nullalternativet

Alternativ 2  Ny Vestblokk, videre utbygging  
  mot nord 

Alternativ 3  Ny Nordblokk, etappevis  
  utbygging mot nord

Nullalternativet er beskrevet for seg. De to nybyggsal-
ternativene Ny Vestblokk og Ny Nordblokk er beskre-
vet samlet og det er redegjort for på hvilken måte de 
er forskjellige i hvert kapittel.

Formålet med skisseprosjektet er:

•	 Etablere prosjektets bygningsmessige hoveddis-
posisjon

•	 Klarlegge og etablere funksjonelle sammenhenger 
mellom de ulike enhetene og funksjonene i syke-
huset i nye og eksisterende bygninger.

•	 Klarlegge prinsippene for de tekniske konstruksjo-
ner og anlegg

•	 Klarlegge areal for de ulike delene av sykehuset

•	 Utarbeide energikonsept for å nå passivhus-standard  

•	 Foreta nødvendige prioriteringer

•	 Beregne kostnader 

2.2
program

Hovedfunksjonsprogram (HFp)

Skisseprosjektet er basert på 
Hovedfunksjonsprogrammet (HFP) som ble utarbeidet 
før oppstart av fasen skisseprosjektet. HFP angir den 
enkelte avdelings nettoareal basert på den kapasitet 
avdelingen skal ha. Det er skisseprosjektets oppgave 
å innpasse programarealet og klarlegge byggets brut-
to-arealer.

overordnet teknisk program (otp) 

Formålet med overordnet teknisk program (OTP) er å 
etablere et programdokument som setter mål for byg-
ninger og teknisk funksjonalitet som støttefunksjoner 
til all somatisk og medisinsk-klinisk virksomhet ved 
Haugesund sykehus samt for inneklima og arbeids-
miljø. Programdokumentet skal være retningsgivende 
for alt arbeid med bygninger og teknikk i all  videre 
prosjektering og bygging. OTP er derfor et dokument 
som ledelsen for sykehuset og prosjektet skal evalu-
ere løpende for å kontrollere at målene oppnås. 

I tillegg til bygningsmessige og tekniske funksjoner be-
handler imildertid denne OTP også de ytre forholdene 
som påvirker sykehusets funksjonalitet i form av tra-
fikkløsninger, transport, ytre miljø og omgivelsenes for-
ventninger til et godt bærekraftig sykehus. Haugesund 
sykehus har en beliggenhet som legger store begrens-
ninger i arealdisponering, tomt, ytre trafikkforhold og 
reguleringsmessige forhold er følgelig utfordrende for 
sykehuset. Dette fremgår særlig tydelig i tilgjengelig-
het for akutt transporter, økonomi inngang, pasienttil-
komst, parkeringsforhold osv. Det er følgelig satt krav 
til regulering og trafikkanalyser og et tett samarbeid 
med Haugesund kommune og Vegvesenet.

OTP fanger også opp nye påvirkninger og anbefalin-
ger fra nasjonale planer for helsebygg og bærekraftig 
utvikling. Spesielt gjelder dette rapport for «Miljø- og 
klimatiltak innen bygg og eiendomsforvaltningen i 
spesialisthelsetjenesten – Prosjektrapport II 2012» 
med revisjoner. Det gis særskilte målkrav for energi og 
miljø, alt i en bærekraftig kontekst. 

En realitetsorientering i prosjektet rettet mot hva som 
er økonomisk mulig i eksisterende bygningsmasse 
må føre til at det oppstår avvik for eksisterende byg
ninger ift programdokumentet. Slike avvik skal da 
beskrives og begrunnes senere faser av prosjektet, og 
i nødvendig grad for å redusere usikkerhet og risiko 
for de finansielle rammene, allerede i konsept/ skisse
prosjektrapporten.

Så langt fasen med skisseprosjekt skal og kan 
 detaljere dette er rammene angitt over ivaretatt.

2  |  sammendrag
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Situasjonsplan Nordalternativet Situasjonsplan Vestalternativet
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2.3
alternativene

Idèfaserapporten forutsetter at følgende 
alternativer utredes i konseptfasen og 
med følgende utgangspunkt (sitat fra 
Idéfasedokumentet):

nullalternativet 

Skal være med som referansealternativ. 

ny vestblokk, videre utbygging mot nord 

Dette alternativet vil løse et kritisk behov for arealer på 
kort sikt. Alternativet krever videre utbygging mot nord 
for å tilfredsstille arealbehov i et lengre perspektiv. 
Alternativet krever ikke riving av bygg for Psykisk hel-
severn og vil kunne gi rask byggestart. 

ny nordblokk, etappevis utbygging 

Dette alternativet vil løse et kritisk behov for arealer 
på kort sikt. Alternativet vil kreve videre investering 
i Nordblokk for fullt ut å dekke arealbehovet i et lengre 
perspektiv. Alternativet vil kreve rivning av bygg for psy-
kisk helsevern før bygging kan starte. Dette vil kreve en 
midlertidig løsning for lokaliteter for psykisk helsevern 
og en utredning av muligheter for dette er medtatt. 

generelt for alle alternativer: 

Dagens tekniske forsyninger, som f eks varme og 
kjøling, er ikke dimensjonert for større utbygninger. 
Det må derfor etableres en ny teknisk sentral som di-
mensjoneres for nybygg, det anbefales at denne også 
dimensjoners for eksisterende bygninger.

Idèfasen anbefaler også det i konseptfasen i alle al-
ternativer utreder utvidelse av Breidablikkgata for å få 
god adkomst til sjukehuset og evt. kunne tilrettelegge 
for nedkjøring til parkering under bakkenivå. Dette er 
medtatt.

Alternativene er utredet som forutsatt i 
Idèfaserapporten med relativt få og mindre endringer.

2.4
nullalternativet

Basert på kravene i Helsedirektoratets veileder for 
tidligfaseplanlegging (2011) er det utarbeidet et null-
alternativ. Her er nullalternativet beskrevet som del av 
Idèfasen men man har valgt å videreføre alternativet 
også i Konseptfasen. 

Uansett hvilken tilnærming man har i forhold til be-
skrivelsen over vil de tekniske tiltak som må gjøres i 
eksisterende bygninger være så omfattende at det har 
karakter av permanent og ikke midlertidig opprusting. 
Dette medfører at byggenes levetid teknisk sett vil 
være lenger enn til 2040.

Investeringsalternativet i Prosjektet er to alternativer 
for tilbygg i to trinn samt rehabilitering og fornyelse 
i eksisterende bygninger. Null-alternativet defineres 
som oppgradering av dagens bygninger med mindre 
tilbygg med de konsekvenser dette har kostnads-
messig og kapasitet for sykehusproduksjon. 

Som forutsatt i Idèfasen er nullalternativet et referanse 
eller utsettelsesalternativ, noe som er typisk for  nullal-
ternativer.

Utredningen baserer seg bl.a. på tidligere utredninger (Ide
faserapporten fra 2014 og Multimap analysen fra 2011).

teknisk og funksjonelt

En rekke av blokkene bærer preg av mangelfullt ved-
likehold og har lav teknisk tilstandsgrad.  Det er en 
rekke «må» og «bør» tiltak som forutsettes gjennomført 
de kommende år.Psykiatribygget er oppført i 1988 og 
tilstanden tilsier også at det er behov for omfattende 
tiltak innenfor de neste 10 år.

Sykehuset har en god logisk oppbygging med en sen-
tral kommunikasjonskjerne og fløyer som samler seg 
om denne.

Generelt er sykehuset preget av trangboddhet pga. 
mangel på støtterom. Bad på sengerom står langt til-
bake fra dagens standard. Det er store mangler i for-
hold til universell utforming.

Deler av sykehuset som bla. laboratoriene har for lite 
areal og arbeider under teknisk sett dårlige forhold.

myndighetskrav

Alle forskriftskrav gjøres gjeldende for nye bygninger 
mens det for eksisterende bygninger kan være ulikt 
hva som gjøres gjeldende. 

Det er en spesiell problematikk knyttet til myndighets-
krav når det gjelder fornyelse av eksisterende bygg 
som er oppført etter tidligere tiders forskriftskrav og 
hvilke krav som gjøres gjeldende når det foretas om-
bygging mange år senere. Det er grunn til å være i tvil 
om man kan gjennomføre så store tiltak i eksisterende 
sykehus uten at dette formelt er en hovedombygging 
og at alle forskriftskrav gjøres gjeldende

Når det gjelder universell utforming er Regjeringens 
visjon er at Norge skal være universelt utformet innen 
2025. (Regjeringens handlingsplan for universell utfor
ming og økt tilgjengelighet 20092013. 2009)

Det er grunn til å være i tvil om man kan gjennomføre 
så store tiltak i eksisterende sykehus uten at dette 
formelt er en hovedombygging og at alle forskriftskrav 
gjøres gjeldende.

Uavhengig av dette er det er også et viktig spørsmål 
ved om man bør foreta store investeringer, som i 
nullalternativet, i eksisterende bygninger eiet av Staten 
og benyttet til helsetjenester uten at man oppfyller for-
skriftskrav på områder som har høy samfunnsmessig 
prioritet. Dette gjelder regelverk både innenfor Plan- 
og bygningsloven og Arbeidsmiljøloven.

Det primære formålet med skisseprosjektfasen er 
å utarbeide et fysisk og funksjonelt konsept for 
gjennomføring av prosjektet.

“
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Det må her spesielt pekes på Universell Utforming, 
energi og sikkerhet ved brann.

Ombygging og rehabilitering vil måtte gjøres i etap-
per og i stor grad påvirke driften av sykehuset. Støy 
fra ombyggingsarealene vil forplante seg til avdelinger 
i drift, og det må påregnes driftsavbrudd på tekniske 
anlegg i forbindelse med omlegging/nyetablering av 
teknisk infrastruktur. 

Det vil bli behov for rokkeringsarealer ved ombygging 
og midlertidig utflytting til provisorier og senere til-
bakeflytting til ferdig ombygde arealer påvirke produk-
sjonen i sykehuset.

Fremdrift 

Det er ikke foretatt en nærmere vurdering når det gjel-
der fremdrift for gjennomføring av nullalternativet. Det 
antas at en gjennomgripende utbedring av sykehuset 
ut fra må og bør behovene med nødvendige proviso-
riske løsninger vil kunne gjennomføres innenfor en 
periode på 5 – 7 år.

kostnader 

I Multimap undersøkelsen i 2011 ble sykehuset i 
Haugesund vurdert til å ha et samlet behov for teknisk 
oppgradering av eksisterende bygningsmasse på 785 
MNOK. SSB Byggekostnadsindeks angir i perioden 
medio 2011 til medio 2015 en prisstigning på 10,84%. 
Prisjustert oppgraderingsbehov har en kostnad på 870 
MNOK. 

Av disse er 610 MNOK strakstiltak som ble definert som 
«må» tiltak som forutsettes gjennomført innen 2016.Det 
er da ikke medregnet funksjonell oppgradering eller 
tilpasning til myndighetskrav som ligger utenfor kon-
septfasen å vurdere.

sammenfatning

Den viste investering og manglende kapasitet i nullal-
ternativet, usikkerheten om det vil bli krevet hovedom-
bygging fra bygningsmyndighetenes side, manglende 
universell utforming og behovet for funksjonelle om-
bygging og standardheving for å nå dagens standar-
der og forskriftskrav for en rekke avdelinger karakte-
riserer alternativet som ikke bærekraftig i et langsiktig 
perspektiv.

Nullalternativet er beskrevet ytterligere i kapittel 6.

2.5
konsept For vest- og 
nordalternativet

grunnleggende prinsipper for utforming av sykehus

Sykehus er dynamiske virksomheter og er ofte i end-
ring. Den driftsmessige organisering endres og det 
er en kontinuerlig medisinsk utvikling. I tillegg endres 
sykehusenes oppgaver og de får ulike posisjoner 
innenfor regionen. Mange av disse forholdene medfø-
rer behov for bygningsmessige forandringer av ulike 
størrelsesorden gjennom et sykehusbyggs levetid.

Generelt er følgende viktig ved utbygging av sykehus-
prosjekter, og lagt til grunn for skisseprosjektet: 

•	 Etablere et utbyggingsmønster som gir en 
 hensiktsmessig og rasjonell drift. 

•	 Etablere et utbyggingsmønster som tilpasses ek-
sisterende bygninger, tomten, byen samt områdets 
infrastruktur og kommunikasjoner. 

•	 Etablere et utbyggingsmønster med ”åpne ender”, 
slik at plasseringer av nøkkelfunksjoner ikke sper-
rer for videre utvikling av sykehuset 

•	 Etablere gode forbindelseslinjer og integrasjon 
mellom de ulike hovedfunk sjonene 

•	 Etablere en planløsning som gir grunnlag for 
hver enkelt hovedfunksjon til å utvikle seg etter 
egne premisser. 

•	 Utarbeide en samlet plan som er fleksibel og som 
kan ta opp i seg de løpende endringer som kan 
komme. Skape fremtidig disponibelt tomteareal for 
senere generasjoners utvikling og endringer.

•	 Utvikle et bygningsmessig konsept som er har 
en rasjonell arealbruk og som er kostnads-
effektivt å bygge.

•	 Utvikle et bygningsmessig konsept som støtter 
opp under miljø- og energieffektiv bygging og drift.

Ved utbygging av et eksisterende sykehus på en 
 begrenset tomt vil man ikke kunne optimalisere alle 
disse målsettingene. Det er også ulike kvaliteter i for-
hold til disse prinsippene i de to alternativene.

målsetninger for konseptet 

Ved starten av skisseprosjektarbeidet ble det skissert 
følgende målsettinger for prosjektet:

•	 Hvert nytt byggetrinn skal inngå i en fremtidig helhet 
og fungere godt både i første trinn og i senere trinn.

•	 Unngå provisorer og midlertidige løsninger.

•	 Redusere flytting internt i eksisterende bygninger 

•	 Etablere hensiktsmessig generalitet, fleksibilitet og 
elastisitet i anlegget.

•	 Etablere hensiktsmessig adkomst for pasienter, 
publikum og akutt.

•	 Gode energi og miljøløsninger
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generalitet, fleksibilitet og elastisitet

Det er søkt etablert et sykehusanlegg med vekt på 
en hensiktsmessig drift og som vil kunne ta opp i 
seg de endringer og den utvikling man vet finne 
sted i et sykehus i fremtiden. De enkelte deler av 
prosjektet er søkt bygget etter de forutsetninger 
som gjelder den enkelte delfunksjon. Dette med-
fører at ikke alle deler av sykehuset like enkelt kan 
benyttes til alle typer funksjoner.

I prosjektet har man søkt å etablere en bred bygnings-
form for de tunge behandlingsfunksjonene som opera-
sjon, intensiv og oppvåkning, laboratorier mv. og en 
smal bygningsform for psykiatri sengeposter, poliklinik-
ker og kontorer mv. Dette gir generalitet og fleksibili-
tet. Videre er den tekniske organiseringen planlagt slik 
at tekniske arealer og føringer ikke skal begrense flek-
sibilitet for arealene og slik at generalitet tilfredsstilles 
på romnivå med lavest mulig tilpasningskostnader og 
minst mulig forstyrrelser for sykehusfunksjoner.

Når det gjelder elastisitet, eller utvidelse bør utvidelse 
i utgangspunktet være som tilbygg fremfor påbygg. I 
en trang bymessig tomt som i Haugesund er mulighe-
tene for tilbygg redusert. Følgelig er bygg og tekniske 
areal tilrettelagt for mulig vertikal utvidelse.

I alternativ Nord er det et gjenstående tomteområde 
mot syd, dette er disponert til adkomstområde for 
ambulanse, uteområde for akuttpsykiatri samt vare-
mottak. Det kan tenkes seg en begrenset utbygging 
som tillater at disse funksjonene blir liggende med en 
bygningsmessig overdekning. I dette alternativet er 
tyngden av sykehuset forskjøvet mot nord slik at en ut-
bygging her har mindre god forbindelse til den øvrige 
delen av sykehuset.

2.6
sykeHuset i byen

Haugesund sjukehus ligger sentralt i Haugesund sen-
trum og har en tydelig plass i bybildet. 

Beliggenheten karakteriseres med nærhet og utsikt til 
Smedasundet og naboskapet med Høgskolen Stord/
Haugesund i vest, det vernede rådhuset i nord, den 
trafikkerte Karmsundsgata i øst og det rolige enebolig-
området i sør. 

Sykehuset som bygningsanlegg fremstår som større 
og mer dominerende enn andre bygg i byen, med 
unntak av de store industrihallene ved brygge kanten 
i Smedasundet. Det oppstår et eget kontekstuelt 
forhold mellom sykehuset med stor skala og byen 
med en  relativt sett mindre skala. Ved utbyggingen 
av syke huset er det forutsatt at de fleste bygningene 
skal bestå, i skisseprosjektet har det derfor ikke vært 
grunnlag for å drøfte endring av denne kontekstuelle 
og byformingsmessige sammenheng. Sykehuset funk-
sjonelle utvidelsesbehov og behov for å fornye deler av 
bygningsmassen gir et betydelig utbyggingsbehov som 
gir begrensete muligheter for en tradisjonell tilpasning 
til byens skala ved å etablere mindre bygninger. 

Sykehuset er av samfunnets viktigste funksjoner, og 
det er en rekke positive sider ved å opprettholde den 
sentrale plasseringen fremfor å flytte sykehuset til 
en annen tomt utenfor byen. Denne sammenhengen 
 mellom viktighet og nærhet gir en alminnelig aksept 
for størrelse og dominans i bybildet.

I utbyggingen har man så langt det er mulig valgt 
å følge kvartalsstrukturen, samtidig videreføres bygnin-
ger i en stor skala.

situasjon

Det bymessige adkomstrommet inn fra Litlasundsgata 
til sykehuset har en klar retning nord syd med en tyde-
lig visuell akse mot vest som etterstrebes videreført i 
utbyggingen. Denne visuelle aksen vender seg mot 
Smedasundet og havet i vest, og knytter sammen sy-
kehusområdet og Høgskolen. Utsikten mot vest, både 
fra uterom og inne i bygget, er prioritert i utformingen 
av de ulike alternativene.

Sykehusområdet ligger på en liten høyde, med en 
høydeforskjell på 5–6 meter ned til høgskolen og 
rådhuset. Rådhusparken ligger ytterligere noen meter 
lavere. For at sykehusets nybygg skal være i balanse 
med omkringliggende bygninger etterstrebes det å 
bygge lavere mot nord i retning rådhuset og høgsko-
len, mens man kan bygge høyere mot sør og i området 
nær eksisterende bygninger. Det er også ønskelig at 
nybygg trappes ned i høyde mot boligområdet vest for 
eksisterende vestblokk.

2.7
Funksjonell beskrivelse

2.7.1 Scenarier

Som grunnlag for å vurdere en ny funksjonell hoved-
disposisjon av sykehuset for utbyggingen ble det 
 utarbeidet en rekke scenarier. Scenariene ble illustrert 
ut fra kliniske funksjonelle forbindelser, nærhetsbehov, 
kommunikasjonslinjer, kvalitet og standard på eksiste-
rende arealer for de ulike funksjonene mv. Rekkefølge 
i byggetrinn ble også vurdert. Videre ble scenari-
ene vurdert ut fra kostnad for nybygg og ombygging 
og disse kostnadene ble holdt opp mot prosjektets 
 økonomiske rammer. 

Metoden med scenariene ga grunnlag for å styre 
 prosjektet i henhold til de gitte økonomiske rammene. 
I tillegg ga scenariene grunnlag for arbeidet med 
skisse prosjektet.

Sykehuset er av samfunnets viktigste funksjoner, og 
det er en rekke positive sider ved å opprettholde den 
sentrale plasseringen fremfor å flytte sykehuset til en 
annen tomt utenfor byen.

“
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2.7.2 Hoveddisposisjon

Sykehusets prioritering av hvilke funksjoner som flyttes 
til nybygg er gitt av å forbedre dagens situasjon når 
det gjelder arealbehov, standard og funksjonelle sam-
menhenger. Bla. ligger det en betydelig driftsmessig 
og kvalitativ effekt i å etablere kliniske sentre. Dette 
gir at utgangspunktet for de to alternativene i nord 
og vest er det samme, det vil si at man har de samme 
funksjonelle behov som skal løses i begge alternativer. 

Man har ikke sett at ulikheter i egenskapene til to alter-
nativene kan påvirke den funksjonelle sammensetnin-
gen i sykehuset og gi to prinsipielt ulike disposisjoner. 

Forskjellen som vises er ulikheter i følgekonsekvenser, 
omfang av nybygg og rehabilitering samt egnethet i 
løsningen generelt.

Funksjoner i nybygg alternativ nord er:

byggetrinn 1 byggetrinn 2 eksisterende

plan u1 Støttefunksjoner og teknikk Parkering
Støttefunksjoner, sentrallager, varemot-
tak, mm.

plan 1
Akuttmottak somatikk og psy-
kiatri

Laboratorier Billeddiagnostikk, lab, div pol.klinkker

plan 2 Operasjon Dagoperasjon, div kontorer Intensiv, lunge, kardiologi

plan 3 Observasjon, fødestuer
Gyn/føde, ortopedi, kar/mam-
mae

Barneintensiv, habilitering

plan 4 Dialyse, gastro Urologi, nefro, generell med., ØNH/Øye

plan 5 Geriatri, alderspsykologi Nevro/slag, HEI/ONK

plan 6 Nevro/slag, adm., kjøkken, kantine

plan 7 Helikopterlandingsplass

Funksjoner i nybygg alternativ vest er:

byggetrinn 1 byggetrinn 2 eksisterende

plan u2 Støttefunksjoner og teknikk

plan u1
Akuttmottak somatikk og psy-
kiatri

Patologi, støttefunksjoner og 
teknikk

Støttefunksjoner, sentrallager, varemot-
tak, mm.

plan 1 Operasjon Dagoperasjon, div kontorer Billeddiagnostikk,div pol.klinkker

plan 2 Intensiv, oppvåkning Gastro, div kontorer Lunge, Hjerte/MIO, alderspsyk. og geriatri

plan 3 Føde, observasjonspost Gyn/føde, infeksjon
Utvidet barneintensiv, barneavdeling, 
habilitering

plan 4 Laboratorier Dialyse, ortopedi Urologi, nefro, generell med., ØNH/Øye

plan 5 Laboratorier Hema/endo Nevropsyk / nevro slag, 

plan 6 Nevro/slag, adm., kjøkken, kantine

plan 7 Helikopterlandingsplass

2.7 .3 Klinisk sentermodell

De ulike pasientforløp danner de kliniske sentrene. 
Kliniske sentre samles på en etasje og består av sen-
geområde, poliklinikk, dagbehandling og kontorer med 
felles ekspedisjon. Publikumsfunksjoner som poliklinik-
ker og dagbehandling ligger nærmest publikumsaksen 
mens sengeområder ligger mer skjermet. Det legges 
vekt på nærhet, samarbeide og god logistikk innenfor 
hvert klinisk senter.

Det er i Haugesund sjukehus valgt en løsning der psy-
kiatri integreres med somatikk, flere av de kliniske sen-
trene går derfor på tvers av somatiske og psykiatriske 
delfunksjoner. Mange av pasientene har sykdomsbil-
der som går på tvers av fagområder og man ser det 
som hensiktsmessig med nærhet mellom aktuelle 
avdelinger. Eksempler på slike kliniske sentre er akutt-
mottak både for somatikk og psykiatri, felles enhet for 
alderspsykiatri og geriatri mv.. 
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eksempler på andre kliniske sentre:

•	 Nevrologi og nevropsykologisk testlab

•	 Hjerte og lunge

•	 Gastromedisin og gastrokirurgi

•	 Føde, gynekologi, barsel og barn, barneintensiv og 
kar/mammae

2.7.4 Ulikheter i alternativ Nord og Vest 

Alternativ Nord medfører at eksisterende bygg for psy-
kiatri må rives for å etablere byggetrinn 1, eksisterende 
parkeringshus må rives for å etablere byggetrinn 2. 

Dette medfører følgekostnader for midlertidige løsnin-
ger for psykiatri midlertidig parkering og nytt under-
jordisk parkeringsanlegg som erstatning for parke-
ringshuset. Kommunen krever at nye parkeringsplas-
ser ikke etableres som parkeringsanlegg på bakken. 
I alternativ vest beholdes parkeingshuset i nord.

Kostnadene for disse forholdene i alternativ Nord skal 
inkluderes i prosjektkostnaden og er del av kostnads-
rammen. Konsekvensen er at omfang av nybygg og 
omfang av midler til ombygging er mindre i alternativ 
Nord enn Vest.

2.8
tomt og ny reguleringsplan

Haugesund kommune har stilt krav om at 
det skal utarbeides ny reguleringsplan for 
Haugesund sykehus, jfr.  PBL § 121. Denne 
skal skje som detaljregulering med kon
sekvensutredning. Krav om denne type 
regulering er hjemlet i PBL § 123, jfr. §§ 41. 

Haugesund sykehus er definert som bygg for offentlig 
tjenesteyting.

I kommuneplanen er sykehuset avsatt til offent-
lig  bebyggelse/ tjenesteyting. Aktuelt planområdet 
 dekkes av flere reguleringsplaner, og er i all hovedsak 
regulert til offentlig bebyggelse med tilhørende vei-
system, samt noe boligformål i sydvest. Gjeldende 
planer er av eldre dato, og gir ikke de nødvendige 
føringer for den planlagte utbygging. 

Arbeidet med ny reguleringsplan er startet opp og er 
planlagt vedtatt 1. kvartal 2017.

2.9
landskap, traFikk 
og adkomst

landskap

Landskapsbearbeidingen har som utgangspunkt å til-
fredsstille sosiale og miljømessige bærekraftløsninger, 
og bygger på kunnskap og bevisshet om at utsyn til 
og bruk av utearealer med grønne elementer har en 
helende effekt på pasienter og en stressdempende 

virkning på så vel pasienter som ansatte. Denne moti-
vasjonen og dette premisset er styrende for forslaget 
i skisseprosjektet og til at det etableres grønne ute-
arealer på sykehuset.

Gårdsrommene mellom byggene etableres som 
bruksarealer med grønne elementer i form av trær og 
busker, gangstier, sitteplasser og vannarrangementer. 
Uterommene skal kunne benyttes av pasienter, an-
satte og besøkende. 

I og med at tomten har begrensede arealer på bakke-
plan, etableres det takhager/takterrasser som kan be-
nyttes til terapeutisk behandling og uteopphold for pasi-
enter, besøkende og ansatte ved tilstøtende avdelinger. 

For ytterligere å øke det grønne fotavtrykket til syke-
huset, etableres det grønne tak på de fløyene som 
ikke har takterrasser. De grønne takene vil sikre utsyn 
til grønne arealer for flest mulig av pasientrommene. 
Grønne tak bidrar til å fordrøye regnvann og vil for-
sinke avrenningen fra takene. Dette reduserer vann-
mengden som skal slippes på overvannsledningene.  

Det reserveres lukkede og grønne utearealer for psy-
kiatri og rus i tilstøtning til akuttmottaket. 

I utformingen av hovedatkomsten har bevaring av 
eksisterende trær vært et premiss. Det grønne preget 
styrkes av treplantning i tilknytning til ny sykkelparke-
ring i Breidablikgata og grøntrabatter langs fasadene 
i byggetrinn 2.

trafikk og adkomst

Hovedfunksjonene for transport for Haugesund sy-
kehus planlegges også i fremtiden med adkomst fra 
vegnettet som i dagens situasjon. Dette gjelder for 
begge alternativer. Dvs. at ambulansetrafikk, økonomi/
varelevering, vaskeri og kapell har adkomst fra syd via 
Stavangergata vest for Karmsundgata. Persontransport 

for pasienter, ansatte og besøkende skjer fra nord via 
Litlasundgata og Breidablikkgata. 

Det er foreslått en ombygging av sykehusets hoved-
adkomst som er felles for begge alternativer. For å gi 
bedre plass til de ulike trafikantgruppene, sykkelpar-
kering, buss, taxi og «kiss & ride», er den innerste sy-
kehusboligen i Breidablikgata foreslått revet og arealet 
innlemmet i adkomstområdet. Arealet er vist disponert 
til sykkelparkering og holdeplass/ventesone for buss. 

For begge de alternative løsningene er det lagt vekt 
på adskilte løsninger for varelevering og akuttmottak 

Gang- og sykkelvegen mellom sykehuset og høgsko-
len må legges om som følge av sykehusutbyggingen. 
Det legges vekt på å etablere denne som en grønn 
forbindelse med trær i tråd med kommunedelplan for 
Haugesund sentrum.

I vestalternativet vil parkeringshuset i Breidablikkgata 
beholdes som i dag. I nordalternativet etableres nye 
parkeringsarealer på kjellernivå under det nye syke-
husbygget vest for Breidablikkgata, med nedkjøring fra 
Breidablikkgata.

2.10
inFrastrukturanlegg

Utvendig teknisk infrastruktur for elektro, gass og 
termisk energi som betjener sykehuset ligger slik til 
at begge nybyggalternativer vil kreve omlegging av 
utvendig ledningstrasé som ligger vest og syd-vest for 
dagens bygninger. Denne traséen må legges utenom 
og rundt kollen som ligger vest for dagens  sykehus og 
vil medvirke til at denne kollen fjernes.
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2.11
energikonsept

Som en del av samarbeidsprosjektet «Grønt sykehus – 
miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten» er det ut-
arbeidet en rapport med mål og handlingsplan for bygg- 
og eiendomsforvaltning: «Miljø- og klimatiltak innen 
bygg- og eiendomsforvaltning i spesialhelsetjenesten». 
Denne rapporten setter noen overordnede mål, som 
også ligger til grunn for utbygging av Haugesund syke-
hus. Programdokumentet OTP angir følgelig:

Helse Vest RHF har vedtatt at denne rapporten skal 
gjelde for alle nybygg og hovedombygginger i helse
regionen. (styresak 118/13 B). I sitt vedtak presiseres at 
de miljøkrav som i delrapport 2 er skjerpet i forhold til 
gjeldende lover og forskrifter, skal være veiledende 
med sterk føring om å bli lagt til grunn. 

I denne fasen er det delmålene for energibruk som 
trenger mest fokus, for at man skal kunne legge til 
rette for løsninger som tilfredsstiller målene. Dette 
omhandles i kapitlet Energikonsept i denne rapporten. 
Her poengteres det at det fremover i prosjektet må 
være stort fokus på energieffektiv prosjektering, der
som man ikke skal få avvik på delmålene for temaet 
Energibruk.  

Det beregnede belastningene på miljøet i form av 
utslipp og iht «Grønt sykehus» er for dette prosjektets 
nye bygg følgende

:

 

Fordeling av beregnede klimagassutslipp (tonn CO2-

ekvivalenter for byggenes livsløp) for nye arealer for 0-, Vest-, 

og Nord-alternativer ved Haugesund sykehus.

Det er i analysen av alternativene ikke tatt inn eksiste-
rende bygningsmasse. Det er inntil videre ikke del av 
dette prosjektet medtatt oppgradering, riving mv. av 
eksisterende bygg som påvirker denne analysen. 

I alle senere deler av rapporten er følgelig Vest og Nord 
vurdert som likeverdige i forhold til klimagassutslipp.

2.12
bygg og tekniske anlegg

bygningsmessige arbeider

Som utgangspunkt for prosjektet er det lagt til grunn at 
det benyttes konstruksjoner og materialer som er kjen-
te, robuste og har lang levetid. I alle synlige overflater 
etterstrebes bruk av naturmaterialer. Det er etterstre-
bet et fremtidsrettet anlegg også i bruk av materialer 
og energiløsninger. 

Bygningens fasader er foreslått med hovedkledning 
av metallplater aluminium og med vindusfelt av me-
tall, større glassfelt som systemfelt i metall og glass. 
Byggets nedre partier foreslås mot vest å kles med 
forblendet tegl eller stein. 

byggeteknikk

Det er tre/fire overordnete målsettinger som er prio-
ritert i forhold til bygningsteknikk; bygningsøkonomi, 
fleksibilitet og generalitet, industriell byggeprosess og 
rask bygging. Bygningene er delt i to kategorier etter 
funksjon; «lett» konstruksjon som for sengeområder, 
kontorer med videre og «tung» konstruksjon som for 
operasjon, radiologi, laboratorier,føde osv, dvs funksjo-
ner som er installasjonstunge og kan ha høyere last-
krav for å møte generalitet.

Konstruksjonene vil videre tilpasses for å ta i mot pre-
fabrikkerte romløsninger.

akustikk

Akustikkløsningene for prosjektet fokuserer særskilt 
på skjerming mot den bymessige støybelastningen og 
helikopterstøy fra akuttmottakets helikopterplattform på 
taket. Støytiltakene blir tatt med i de nye byggetrinnene.

vvs-teknikk 

Anleggene er løst med følgende hovedprinsipper som 
målsetting; Høy grad av fleksibilitet og generalitet 
i basis, primær,- og sekundærinstallasjoner, inves-
teringsøkonomi, utnyttelse av eksisterende termisk 
energisentral, energieffektivitet, høykvalitets innekli-
maløsninger og hygieneforhold, fleksiblie og gode 
driftstekniske løsninger og utnyttelse av eksisterende 
bygningers tekniske løsninger så langt som mulig 
innenfor dagens kvalitetskrav.

Teknisk hovedstruktur er basert på løsninger som ikke 
binder opp somatiske funksjonsarealer med store 
sjakter inne i arealene. Løsningen er basert på vertikalt 
plasserte tekniske rom i arealenes perimeter og leg-
ges i tekniske tårn som prefabrikerte og standardiserte 
rom for hver etasje.

elektrotekniske anlegg

Elektrotekniske anlegg vil i hovedsak bygges opp 
som autonome anlegg for de nye bygningene. 
Elektroanlegg for eksisterende bygg er nylig oppgra-
dert (2013-15) med trafo, hovedtavler, nødstrøms- og 
reservekraftanlegg. 

Basisdelen av anleggene legges med hovedtavler, 
nødstrøms- og reservekraftanlegg til kjelerplanene i 
alle alternativene. Primæranleggene med føringer fra 
basisanlegg opp i etasjene termineres i el.tekniske 
tårn som ligger ved siden av vvs-tekniske tårn og for-
deles derfra i etasjens horisontale primæranlegg i tek-
niske korridorhimlinger. 

“ Grønt og energieffektivt sykehus.
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2.13
bim (building inFormation 
modeling)

Byggherren har en klar og uttalt ambisjon om at pro-
sjektet skal benytte BIM for å oppnå miljø-, kvalitet-, 
tids- og kostnadseffekter i prosjektet, og det er en 
 målsetting for prosjektet at BIM skal øke nytteverdien 
for leietakere og brukere, og redusere bygge- og 
driftskostnader samt bygg skader vesentlig gjennom 
bruk av BIM.

BIM skal bidra til økt kvalitet, mer effektiv prosjekte-
ring og kommunikasjon på tvers av fag og mellom de 
prosjekterende og byggherre. Videre skal det føre til 
kvalitetssikring av arbeidsgrunnlaget før bygging og 
en mer effektiv byggeprosess. I forvaltningsfasen skal 
modellen inneholde definert informasjon om bygg og 
utstyr som skal effektivisere forvaltningsverktøyene 
som skal brukes i driftsfasen.

Det er en målsetning for prosjektet å bli et referanse-
prosjekt for god bruk av BIM og et viktig fokusområde 
er å utarbeide gode arbeidsprosedyrer og å doku-
mentere disse til gagn for etterfølgende prosjekter og 
bransjen forøvrig.

 Prosjektet er inntil videre underlagt retningslinjene i 
Helse Sør-Øst RHFs BIM-og skal etterfølge krav i til en-
hver tid gjeldende versjon av Statsbyggs BIM-manual. 

2.14 
arealoversikt

alternativ nord

byggetrinn 1 byggetrinn 2 sum nord

nettoareal bruttoareal nettoareal bruttoareal nettoareal bruttoareal

Funksjonsareal 4.306 7.247 9.234 15.138 13.540 22.385

tekniske arealer, 
tverrgående  
trafikkareal

4.564 1.853 6.417

parkering 0 4.571 4.571

sum m2 11.811 21.562 33.373

Alternativ Vest

byggetrinn 1 byggetrinn 2 sum vest

nettoareal bruttoareal nettoareal bruttoareal nettoareal bruttoareal

Funksjonsareal 7.105 11.983 8.290 13.437 15.395 25.420

tekniske arealer  
og trafikkareal

2.638 2.329 4.967

sum m2 14.621 15.766 30.387

2.15
kuttliste

Det er ikke utarbeidet kuttliste da utviklingen av 
 prosjektet er styrt fra starten av etter kostnadsrammen. 
Alle løsninger er basert på økonomisk bæreevne og 
prosjektets definerte rammer.

2.16
myndigHetsbeHandling

Det må utarbeides ny reguleringsplan og dette 
 arbeidet er igangsatt, bakgrunn og forhold for ny 
regulerings plan er beskrevet i eget kapittel.

Etter at forprosjektet er ferdigstilt må det på vanlig 
måte søkes rammetillatelse med senere igangsettings-
tillatelser for selve byggearbeidene med tilhørende 
tredjepartskontroller.

Når det gjelder myndighetsbehandling av ombyg-
gingsarbeider i eksisterende bygg er det usikkerhet 
hva som vil bli krevet.
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Gruppen som har utarbeidet konseptfasestudien ble 
engasjert i mai 2015. Arbeidet med skisseprosjektet ble 
igangsatt i august 2015 og avsluttet i desember 2015. 

Forutsetningen for prosjektet er at sykehuset skal 
bygges ut på eksisterende sykehusområde sentralt 
i Haugesund. Grunnlaget for prosjekteringsarbeidet 
er Idèfasens retningslinjer, Helse Fonnas økono-
miske rammer, Hovedfunksjonsprogrammet (HFP) og 
Overordnet Teknisk program (OTP). I tillegg til utred-
ning av alternativer og løsninger for nybygg er det 
foretatt overordnede vurderinger av løsninger, rekke-
følge og kostnader for tiltak i eksisterende bygninger.

Som del av arbeidet med hovedfunksjonsprogammet 
og som grunnlag for skisseprosjektet ble det utarbei-
det ulike scenarier. Disse viser alternative sammenset-
ning av sykehusets funksjoner i nye byggetrinn med 
tilsvarende vurdering av hvilke funksjoner som ble 
beholdt eller omflyttet i eksisterende bygningsmasse. 

Det er valgt at akuttaksen skal flyttes til byggetrinn 1 i 
nybygg i begge alternativer. Dette er utgangspunktet 
når det gjelder fordeling av funksjoner som resultat av 
utbyggingen.

Som definert i Idéfasen er følgende alternativer utredet: 

alternativ 1   Nullalternativet

alternativ 2  Ny Vestblokk, videre utbygging 
  mot nord 

alternativ 3  Ny Nordblokk, etappevis 
  utbygging mot nord

Nullalternativet er beskrevet for seg. De to nybyggsal-
ternativene Ny Vestblokk og Ny Nordblokk er beskre-
vet samlet og det er redegjort for på hvilken måte de 
er forskjellige i hvert kapittel.

Formålet med skisseprosjektet er å:

•	 Etablere prosjektets bygningsmessige hoveddis-
posisjon

•	 Klarlegge og etablere funksjonelle sammenhenger 
mellom de ulike enhetene og funksjonene i syke-
huset i nye og eksisterende bygninger.

•	 Klarlegge prinsippene for tekniske konstruksjoner 
og anlegg

•	 Klarlegge areal for de ulike delene av sykehuset

•	 Utarbeide energikonsept for å nå passivhus-standard  

•	 Foreta nødvendige prioriteringer

•	 Beregne kostnader 

Skisseprosjektet er gjennomført i nært samarbeid med 
sykehusets ledelse og sykehusets styrings- og bruker-
gruppe. Arkitekten har hatt møter med sykehusets bru-
kergruppe og deltatt på flere av møtene i styringsgrup-
pen i skisseprosjektfasen. Det har vært egne møter 
med brukerne av de avdelingene som skal bli liggende 
i eksisterende bygninger.

Rådgivende ingeniører har hatt egne møter med syke-
husets tekniske avdeling og det har vært foretatt egne 
utredninger om helikopterlandingsplassen som er 
plassert på taket av eksisterende sykehus.

Gruppen er engasjert for å utarbeide ny regulerings-
plan for sykehusets område og det har et vært gjen-
nomført oppstartsmøte med Haugesund kommune. 

I tillegg er det gjennomført en rekke møter og av-
klaringer mellom de prosjekterende som arbeids- 
og prosjekteringsmøter. Det er også gjennomført 
usikkerhets analyse.

3  |  innledning

Skisseprosjektet er del av konseptfasen for utbyggingen av  
Haugesund Sjukehus i Helse Fonna HF. 

Det primære formålet med skisseprosjektfasen er å utarbeide et fysisk og funksjonelt 
konsept for gjennomføring av prosjektet. Skisseprosjektet er starten på et omfattende 
planleggingsarbeid. Her skapes alternative bilder av mulig sluttresultat som gir beslut
ningsgrunnlag for Helse Fonna for valg av utbyggingsløsning og som gir grunnlag for 
videre planlegging, bygging og til slutt ibruktaking av et fornyet sykehus 
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4.1
HovedFunksjons- 
program (HFp) 

Skisseprosjektet er basert på Hoved
funksjons programmet (HFP) som ble ut
arbeidet før oppstart av fasen med skisse
prosjektet. HFP angir den enkelte avde
lings nettoareal basert på den kapasitet 
 avdelingen skal ha. Det er skisse prosjektets 
oppgave å innpasse program arealet og 
klarlegge byggets bruttoarealer

HFP sammen med  scenariene gir funksjons-
prinsippene og funksjonell sammenheng mellom de 
ulike avdelingene.  

I HFP er den enkelte hovedfunksjons netto programa-
real (behov funksjonsarealer) definert. For å beregne 
den enkelte enhets og prosjektets bruttoareal er det 
beregnet en skjønnsmessig brutto/nettofaktor for hver 
hovedfunksjon. Denne faktoren er satt etter erfaringer 
fra tilsvarende enheter i andre sykehusprosjekter og 
varierer etter type avdeling. Det bruttoareal som frem-
kommer er derfor et resultat av en slik metode og ikke 
uttegning av hver enkelt enhet med sine enkelte rom. 
Det er jevnt over benyttet nøkterne brutto/nettofakto-
rer. Den endelige verifisering av areal for den enkelte 
hovedfunksjon vil først være mulig etter at delfunk-
sjonsprogram er utarbeidet og alle enheter er tegnet 
ut i forprosjektet.

I skisseprosjektet etableres det bygningsmessige 
konseptet og plandisposisjon hvor man viser arealet til 
hver avdeling. I neste fase som er forprosjekt, vil man 
tegne ut hver enkelt avdeling som plan hvor alle rom 
vises. Man vil da få verifisert arealbehov og gi grunn-
lag for prosjektets endelige størrelse. 

Hovedfunksjonenes samlede bruttoareal er tillagt 
tverrgående trafikkareal, areal som ikke er knyttet til 
en spesiell enhet samt areal for tekniske rom og instal-
lasjoner mm.. 

I skisseprosjektarbeidet er det er gjort enkelte studier 
for spesielle funksjonsområder for å undersøke funk-
sjonelle prinsipper og verifisere løsningsmuligheter.

4.2 
overordnet teknisk 
program

Formålet med overordnet teknisk program 
(OTP) er å etablere et programdokument 
som setter mål for bygninger og teknisk 
funksjonalitet som støttefunksjoner til all 
somatisk og medisinskklinisk virksomhet 
ved Haugesund sykehus samt for innekli
ma og arbeidsmiljø. Programdokumentet 
skal være retningsgivende for alt arbeid 
med bygninger og teknikk i all videre pro
sjektering og bygging. 

OTP er derfor et dokument som ledelsen for sykehuset 
og prosjektet skal evaluere løpende for å kontrollere at 
målene oppnås. I tillegg til bygningsmessige og teknis-
ke funksjoner behandler imidlertid denne OTP også de 
ytre forholdene som påvirker sykehusets funksjonalitet i 
form av trafikkløsninger, transport, ytre miljø og omgivel-
senes forventninger til et godt bærekraftig sykehus. 

Haugesund sykehus har en beliggenhet som legger 
store begrensninger i arealdisponering, tomt, ytre tra-
fikkforhold og reguleringsmessige forhold er følgelig 
utfordrende for sykehuset. Dette fremgår særlig tydelig 
i tilgjengelighet for akutt transporter, økonomi inngang, 
pasienttilkomst, parkeringsforhold osv. Det er følgelig 
satt krav til regulering og trafikkanalyser og et tett sam-
arbeid med Haugesund kommune og Vegvesenet.

OTP fanger også opp nye påvirkninger og anbefalin-
ger fra nasjonale planer for helsebygg og bærekraftig 
utvikling. Spesielt gjelder dette rapport for «Miljø og 
klimatiltak innen bygg og eiendomsforvaltningen i 
spesialisthelsetjenesten – Prosjektrapport II 2012» 
med revisjoner. Det gis særskilte målkrav for energi og 
miljø, alt i en bærekraftig kontekst. 

En realitetsorientering i prosjektet rettet mot hva som 
er økonomisk mulig i eksisterende bygningsmasse må 
føre til at det oppstår avvik for eksisterende  bygninger 
ift programdokumentet. Slike avvik skal da beskrives 
og begrunnes senere faser av prosjektet, og i nød
vendig grad for å redusere usikkerhet og risiko for 
de finansielle rammene, allerede i konsept/skisse
prosjektrapporten.

Så langt fasen skisseprosjekt skal og kan detaljere 
dette, er rammene angitt over ivaretatt.

avvik i program som følge av prosjektutvikling.

Programkrav fra OTP er innarbeidet i prosjektet i sam-
svar med den fasen prosjektet er i. Det er samtidig 
angitt avvik som har vært nødvendig å innarbeide for 
å overholde kravet om økonomisk bærekraft.

Programdokumentet setter krav til at OTPs mål skal 
evalueres i hver fase og det skal angis avvik og be-
grunnelser for avvik. Dette kan kort trekkes sammen 
i hovedpunkter som følger:

4  |  program



18

4
  |  p

r
o

g
r

a
m

ytre påvirkninger og forhold.

Trafikk og regulering

Ambulanse 
Vest og Nord- Konseptene tilfredsstiller mål om sepa-
rert trafikk og god trafikkavvikling.

Pasient og besøkende adkomst: 
Konseptet angir mulig utvikling for bedret trafikkavvik-
ling ved hovedinngang.

Avvik: 
Det er ikke konkludert ift nødvendig arealøkning for 
hovedinnkjøringsområdet og konseptet viser eksiste-
rende situasjon.

Økonomiinngang:  
Vest og Nord- Konseptene tilfredsstiller bedret tilgang 
og sikrere trafikkforhold for varelevering m.v.

Vegmyndighet:  
Konseptrapporten forutsetter adkomst fra hovedgaten 
Karmsundgt i henhold til sykehusets behov. 

Avvik: 
Dette er ikke konkludert og inngår i videre arbeid med 
detalj reguleringplanen som er satt i gang og løper ut 2016.

energi og miljø

Energi.
Programmerte mål om tilfredsstillelse av delrapport 2- 
«Miljø- og klimatiltak innen bygg- og eiendomsforvalt-
ning i spesialhelsetjenesten» - Konseptrapporten til-
fredsstiller målet for ny bygninsmasse. Energisentralen 
oppgraderes til forbedret energieffektivitet og utnyt-
telse av varmepumpe.

Avvik: 
For eksisterende bygninger er de økonomiske bære-
kraftmålene avgjørende for beslutning om at restarea-
ler og ombyggete arealer ikke kan oppgraderes iht 
målsettingen i delrapport 2.  
 
Miljø.  
Konseptrapporten tilfredsstiller krav til miljøoppfølgings-
plan. CO2 fotavtrykket er analysert og gevinst realiseres 
i forhold til materialbruk i nye bygg, redusert termisk 
produksjon med gass. Oppvarmingskarakter tilfredsstil-
les i forhold til karakter «grønn» ved oppgradering av 
varmepumpeanlegget med knapp margin men innenfor 
kravet til økonmomisk bærekraft i prosjektet. Kravene til 
passivhusnivå tilfredsstilles for nybygg.

generalitet, fleksibilitet og elastisitet.

Konseptrapporten tilfredsstiller disse programkravene 
for alternativene vest og nord innenfor det mulighets-
rommet tomt og bygningsutforming gir. Generalitet 
og fleksibilitet i de nye arealene er maksimert da en-
dringsevne og tilpassningsevne i etasjene er svært 
god og bindes ikke opp av faste sjakter og tekniske 
føringer ute i arealene. Elastisitet tilfredsstilles ved at 
overordnet teknsik organisering ikke bruker tekniske 
rom på tak, men som modlubaserte vertikale tårn i 
bygningenes perimeter. Følgelig er påbyning vertikalt 
mulig innenfor reguleringsplanens bestemmelser.

Bygningskonstruksjonene er standardisert i to byg-
nignskategorier som gir høy fleksibilitet og frihet i eta-
sjearealet i forhold til bæresystem

Avvik:
Det er svært begrensede utvidelsesmuligheter på tom-
ten. I eksisterende bygninger må aksepteres begren-
set generalitet og fleksibilitet.

Fdvu

Det er foretatt driftsanalyser iht program. 
Driftskostnader tas kraftig ned grunnet oppgradering 
av termisk energisentral, alle nybygg som passivhus 
og i eksisterende areal forutsettes fralyttede areal å 
driftes som tomme areal med kun grunnvarme og ven-
tilasjon. Tallverdier er vist til i kapittel for økonomi.

spesialrom

Programkrav i forhold til fasen er tilfredsstilt vedrøren-
de alle aktuelle spesialrom i henhold til  HFP. Detaljer 
for funksjon hører til RFP fasen.

For operasjonsrom er programmkrav ført noe videre 
enn fasekrav da det er anbefalt kostnadsreduserende 
tiltak i forhold til systmeløsning for ultarene op.rom. 
Løsningen baseres på ultraren luft med mobile syste-
mer for instrumentbord og fleksible takhengte pendler 
for renluft til operasjonssone. Dette er sterkt kostnads-
reduserende i forhold til normalsystemer  som LAF tak 
og tilsvarend løsninger. Medisinsk kvalifisering av tilta-
ket gjøres i detalj i neste fase.

Isolater. Avvik:
Det er avklart at det ikke skal være luftsmitteisolater 
i Haugesund.

logistikk-transportsystemer

Programkrav er tilfredsstilt i forhold til fasens krav for 
de fleste transportsystemer.

Avvik: 
Det er ikke økonomisk bærekraft for AGV systemer 
eller automatiserte og sentraliserte avfallsug- og 
tøysug systemer. Dette er i hovedsak begrunnet i at 
tilpassning av slike system for eksisterende bygg er 
utenfor økonomisk bæreevne og bygningsfysiske be-
grensninger. Det er følgelig ikke kosteffektivt å instal-
lere i nye arealer alene.

øvrige tekniske anlegg.

Det er tatt inn prinsipper i konseptet som tilfredstiller 
programkrav. Løsningsprinsippene gir god generaltitet 
og fleksibilitet for alle basis systemer (sentrale anlegg 
som termisk energianlegg, trafoanlegg, hovedtavelan-
legg og overføringstraséer i kulverter) og god tilpass-
ning ift byggetrinn. Primære fordelingsanlegg (anlegg 
for fordeling av tekniske støttesystemer fra basisan-
legg i kjellerarealer og opp i bygget til funksjonsom-
råder) er tilrettelagt for bærekraftige løsninger som 
tilfredstiller levetid som er krevet for disse. 

ikt systemer.

Disse anleggene er særskilt viktige og sentrale for 
sykehusfunksjoner på teknisk side. Programkrav om 
tilpassning til overordnete anbefalinger fra regionalt 
helseforetak er tilrettelagt i forhold til fasens behov. 

Videre detaljeringer gjøres i neste fase.
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Idèfaserapporten forutsetter at følgende 
alternativer utredes i konseptfasen og 
med følgende utgangspunkt 

(sitat fra  idéfasedokumentet):

nullalternativet 

Skal være med som referansealternativ. 

ny vestblokk, videre utbygging mot nord 

Dette alternativet vil løse et kritisk behov for arealer 
på kort sikt. Alternativet krever videre utbygging mot 
nord for å tilfredsstille arealbehov i et lengre perspek-
tiv. Alternativet krever ikke rivning av bygg for Psykisk 
helsevern og vil kunne gi rask byggestart. Tidligere 
barnehagebygg må rives. Omregulering av egen tomt 
vil ikke være nødvendig, men det må vurderes om 
private hus i vest bør innløses for å gi et friareal vest 
for ny vestblokk. 

ny nordblokk, etappevis utbygging 

Dette alternativet vil løse et kritisk behov for arealer 
på kort sikt. Alternativet vil kreve videre investering i 
Nordblokk for fullt ut å dekke arealbehovet i et lengre 
perspektiv. Alternativet vil kreve rivning av bygg for psy-
kisk helsevern før bygging kan starte. Dette vil kreve en 
midlertidig løsning for lokaliteter for psykisk helsevern 
og muligheter for dette er medtatt i konseptfasen. 

generelt for alle alternativer: 

Dagens tekniske forsyninger, som f eks varme og 
kjøling, er ikke dimensjonert for større utbygninger. 
Det må derfor etableres en ny teknisk sentral som 
 dimensjoneres for nybygg, det anbefales at denne 
også  dimensjoners for eksisterende bygninger, slik at 
en over tid kan fase ut eksisterende teknisk sentral. 

Alternativene er utredet som forutsatt i Idèfase-
rapporten med relativt få og mindre endringer.

5  |  alternativene
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6.1
nullalternativet

Basert på kravene i Helsedirektoratets 
veileder for tidligfaseplanlegging (2011) 
er det utarbeidet et nullalternativ. Her er 
nullalternativet er beskrevet som del av 
Idèfasen, men man har valgt å videreføre 
alternativet også i Konseptfasen.  

veilederen forutsetter:

•	 Null-alternativet skal vise krav til kostnadsoptimal 
utvikling av bygget for å opprettholde akseptabel 
ytelse for virksomheten over byggets resterende 
levetid. Dette er den aktuelle og relevante løsnin-
gen hvis investeringsprosjektet ikke kan gjennom-
føres. Kalles også et referansealternativ eller et 
utsettelsesalternativ.

I Finansdepartementet Veileder 8 Nullalternativet 
(2010) fremkommer: 

•	 Ta utgangspunkt i dagens konsept/løsning – frem-
tidig behovstilfredsstillelse skal ikke bli dårligere 
enn på beslutningstidspunktet. 

•	 Inkludere ordinært vedlikehold. 

  Korrigerende vedlikehold (reparasjoner av feil, 
skifte ødelagte deler). 

  Forebyggende vedlikehold (periodisk vedlikehold). 

•	 Utskiftinger/fornyelse (nødvendige reinvesteringer, 
oppgraderinger) for å kunne fungere i den tidspe-
rioden som forutsettes i analysen. 

•	 Hensynta andre vedtatte tiltak som er i gang eller 
har fått bevilgning. 

Det henvises til Konseptrapportens økonomikapittel, 
hvor det heter:

Nullalternativet tar utgangspunkt i fortsatt drift i eksis
terende sykehusbygninger, og at disse skal utnyttes 
for å dekke befolkningens fremtidige behov for spe
sialisthelsetjenester. Nullalternativet skal vise krav til 
kostnadsoptimal utvikling av bygget for å oppretthol
de akseptabel ytelse for virksomheten over byggets 
resterende levetid. Dette er den aktuelle og relevante 
løsningen hvis investeringsprosjektet ikke kan gjen
nomføres. 

Det er to prinsipielle tilnærminger til hva 0alternativet 
innebærer:

1. En utsettelse av beslutningen (f.eks. 35 år) om 
gjennomføring av ett av tiltaksalternativene

2. En alternativ tilnærming i tidsperspektivet for pla
nen (her til 2040) der investeringen minimaliseres, 
og maksimalt av eksisterende bygg benyttes.

Utredningen knyttet til den første tilnærmingen baserer 
seg bl.a. på tidligere utredninger (Idefaserapporten fra 
2014 og Multimap analysen fra 2011), jf. også nærmere 
omtale i skisseprosjektbeskrivelsen. Nyanseringen 
som er gjort sammenlignet med idéfaserapporten er 
at siden nybygget under ingen omstendighet vil være 
ferdig før 2020, så vil en «utsettelsestilnærming» måtte 
innebære at ferdigstilling av nybygg ikke kommer før 
20232025. Beregningsmessig legger vi 2025 til grunn.

Dersom 0alternativet skal ses i et 2040perspektiv, er 
det viktig å være oppmerksom på at man i 2040per
spektiv også kunne ha vurdert et samlet nytt bygg i 
stedet for nåværende Haugesund sykehus. I så fall 
ville den utbyggingen som nå utredes med tilbygg 
trolig blitt sett på som 0alternativet. Derfor er det å 
«konstruere» et annet 0alternativ til de to tiltaksal
ternativene som nå utredes i 2040perspektiv, noe 

som naturlig nok vil gi et resultat som er tilnærmet likt 
tiltaksalternativene. Den modifikasjonen av tiltaksal
ternativene som teoretisk kan vurderes er mindre eller 
ingen evakuering av eksisterende arealer, og videre
føring av dagens funksjonelle standard i eksisterende 
bygg. Dvs. nybygg tilsvarende aktivitetsøkningen i 
perioden. Videre må det da forventes behov for tung 
ombygging av de arealene som tømmes i tiltaksalter
nativene, og full teknisk oppgradering av resterende 
arealer. Det understrekes at dette i praksis vil være 
vanskelig å gjennomføre uten ytterligere avlastnings
lokaler i ombyggingsperioden, og at kostnadsusikker
heten vil være stor. Driftsgevinster kan bare forventes 
i begrenset grad (isolert for funksjoner i nye bygg) da 
den funksjonelle sammenhengen i sykehuset ikke kan 
optimaliseres, og driftsulempene under ombygging 
vil bli store. Ut fra dette forventes det at de driftsge
vinster som kommer i nybyggdelen i beste fall vil veie 
opp for driftsulempene som følge av oppgradering og 
ombygging med sykehus i drift.

En annen tilnærming kunne være å holde aktiviteten 
i Haugesund sjukehus konstant, oppgradere eksiste
rende bygg, og la andre sykehus dekke aktivitetsøk
ningen. Dette er ikke det ikke gjort beregninger for, 
da det legges til grunn at heller ikke andre sykehus i 
området har bygningsmessig kapasitet til å dekke opp 
dette uten nybygg, og at disse derfor ville måtte in
vestere i et tilsvarende tilleggsareal som i Haugesund. 
Dermed oppnås det ikke noen gevinst verken på 
HF eller RHFnivå av en slik tilnærming, bare lengre 
avstand mellom befolkning og sykehus.

Uansett hvilken tilnærming man har i forhold til beskri-
velsen over vil de tekniske tiltak som må gjøres i eksis-
terende bygninger vil være så omfattende at det har 
karakter av permanent og ikke midlertidig opprusting. 
Dette medfører at byggenes levetid teknisk sett vil 
være lenger enn til 2040.

Investeringsalternativet i Prosjektet er to alternativer 
for tilbygg i to trinn samt rehabilitering og fornyelse 
i eksisterende bygninger. Null-alternativet defineres 
som oppgradering av dagens bygninger med mindre 
tilbygg med de konsekvenser dette har kostnads-
messig og kapasitet for sykehusproduksjon. 

Som forutsatt i Idèfasen er nullalternativet et rehabili-
teringsalternativ, referanse eller utsettelsesalternativ, 
noe som er typisk for nullalternativer.

6.1.1 Metodikk 

Denne utredningen baserer seg bl.a. på tidligere ut-
redninger (Idefaserapporten fra 2014 og Multimap 
 analysen fra 2011).

beskrivelsen av nullalternativet omhandler:

•	 Eksisterende bygningsmasse generelt

•	 Teknisk tilstand

•	 Bygningenes funksjonalitet

•	 Bygningsstruktur og tilpasningsdyktighet

•	 Myndighetskrav

•	 Kapasitet for sykehusfunksjoner 

•	 Investeringsbehov

•	 Driftsøkonomiske konsekvenser 

•	 Ombygging og utbedring av sykehusanlegg 
under drift

6  |  nullalternativet
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tilstandsgradene er definert som:

Tilstandsgrad 0:  Ingen symptomer

Tilstandsgrad 1:   Svake symptomer

Tilstandsgrad 2:  Middels symptomer

Tilstandsgrad 3:  Kraftige symptomer

Tabellen viser gjennomsnittlig tilstandsgrad som om-
fatter bygning og tekniske anlegg. En rekke av de tek-
niske anleggene har tilstandsgrad på 3.

M, S og Ø- blokk ble tatt i bruk i 1977 og dette er de 
blokkene som er i dårligst forfatning og det er behov 
for betydelig oppgradering. De funksjonelle forhol-
dene er ulike i de forskjellige blokkene. 

Operasjon og føde i S-blokk fungerer i forhold til 
kapasitet, i tillegg er plasseringen i anlegget god. 
Bygningsmessig er S-blokken i dårlig tilstand, og har 
snarlig behov for oppgradering. 

I M-blokk har sengeområdene lav standard og er 
driftsmessig lite hensiktsmessig. Poliklinikker i 1. etasje 
oppleves som «utdatert» og sprengt arealmessig. Det 
kan skyldes dårlig arealutnyttelse, men også at bygget 
er i dårlig stand. 

Øst-blokken som bl.a. inneholder AMK, laboratorier og 
patologi, har betydelig og snarlig behov for oppgrade-
ring. Laboratorier og patologi har dårlige forhold både 
areal, planmessig og teknisk, og er lite egnet i forhold 
til dagens drift. 

Øst-blokken har kun to etasjer i tillegg til kulvert og 
blokken har dermed også en lav tomte-utnyttelse. 

Felles for M, S og Ø-blokk er et betydelig og snarlig 
behov for teknisk og bygningsmessig oppgradering. 
Tekniske anlegg som rør, ventilasjon, medisinsk gass-
anlegg etc. har passert sin levetid, og det må påregnes 
utskifting på store deler av anleggene de kommende 
år. I utgangspunktet vil det høyst sannsynlig koste like 
mye, eller mer, å rehabilitere som å bygge nytt. 

6.1.3 Teknisk tilstand (Multimap)

Multimap har følgende beskrivelse av de ulike 
 bygningene 

ø, s og m blokk 

Med unntak av heiser bærer Ø, S og M blokk preg av 
mangelfullt vedlikehold. Alle etasjer og komponenter 
har en vektet teknisk tilstandsgrad på over 2,0. 

Generelt sett skiller det seg lite mellom det bygnings-
messige og de tekniske anleggene for de tre bygnin-
gene. Det bygningsmessige og utendørs anlegg har 
en vektet teknisk tilstandsgrad på ru ndt 2. De 
tekniske anleggene, med unntak av heis, har en vektet 
teknisk tilstandsgrad på nærmere 3. Dette tyder på at 
det er store behov for strakstiltak (0-5 år) for de teknis-
ke anleggene, mens det i løpet av en tiårsperiode vil 
være behov for større tiltak på det bygningsmessige. 
For M- blokka er det derimot behov for strakstiltak på 
både yttertak og vinduer/ytterdører for å unngå vann-
lekkasjer og skadeutvikling. 

Tilpasningsdyktigheten til byggene er derimot 
god, både med tanke på å endre planløsning og 
å bygge om til annen bruk. Det som utgjør den 

største begrensningen når det gjelder ombygging 
er  begrensninger i takhøyden og installasjonsplass 
i vertikale  sjakter. 

g-blokk 

G- blokka er bygget i 1929 og bærer preg av mangel-
fullt vedlikehold på bygget innvendig, samt de teknis-
ke installasjonene. Her er alle de nevnte komponenter, 
med unntak av brannslokking (som har tilstandsgrad 
2), registrert med tilstandsgrad 3. Det vil si at det er 
store behov for strakstiltak innenfor 0-5 år. Dette er 
med unntak av 4. etasje, der tilstanden er gjennomgå-
ende god eller tilfredsstillende. Bygningen utvendig 
har god tilstand, med unntak av yttertak, som det må 
påregnes utbedringer av i løpet av ti år. 

Tilpasningsdyktigheten i bygget er begrenset både 
med tanke på å endre planløsning og bygge om til 
annen bruk. Dette skyldes smale spennvidder, mye 
tunge innervegger, lite installasjonsplass i vertikale 
sjakter og begrenset mulighet til hulltaking i dekker. 

v-blokk 

V-blokka ble bygget som råbygg i 1988 og de syv eta-
sjene (pluss to underetasjer) har blitt innredet mellom 
1988 og 2002. 1. og 4.-7. etasje ble henholdsvis innre-
det i 2000 og 2002. Disse etasjene har naturlig nok 
god tilstand på samtlige komponenter. Dette er med 
unntak av tele og automasjon, der en må regne med 
utbedringer i løpet av en tiårs periode. 

U1-U2 og 2.-3. etasje ble innredet i henholdsvis 1987 
og 1994. I disse etasjene er tilstanden god for det byg-
ningsmessige, med unntak av innredning. Disse har 
en tilstandsgrad på 2, noe som tyder på at det vil være 
behov for tiltak i et tiårs perspektiv. Det samme gjelder 
tekniske anlegg. Med tanke på at disse etasjene ble 

Som forutsatt i Idèfasen er nullalternativet et 
rehabiliterings-, referanse- eller utsettelsesalternativ“

6.1.2 Eksisterende bygningsmasse generelt

Sykehuset i Karmsundgata består av følgende bygningsmasse: 

    vurdert bruttoareal År vektet tilstandsgrad

212 001 G-blokk 5 468 1929 2,08

212 002 Ø-blokk 4 134 1977 2,40

212 003 S-blokk 7 937 1977 2,36

212 004 M-blokk 13 555 1977 2,43

212 005 V-blokk 12 930 1988 1,33

212 006 Vaskeri 1 445 1955 2,34

212 008 T-blokk 1 072 1976/2004 2,12

212 009 Psykiatrisk 6 553 1988 1,65

212 010 Ny østfløy 2 864 2004 1,01

Sum  Karmsundgata 55 958
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innredet for 20-30 år siden er det naturlig at det vil 
være behov for tiltak på dette i de neste ti år. 

Yttertaket er registrert med tilstandsgrad 2 og vil ha 
behov for større utbedring i et tiårsperspektiv. Utendørs 
tekniske anlegg har en tilstandsgrad på 2, som tyder på 
at det bør gjøres tiltak innenfor en tiårs periode. 

Med tanke på tilpasningsdyktighet er bygget relativt 
bra, på samme måte som Ø-, S- og M blokk. Det er 
gode muligheter for både å endre planløsning og 
bygge om til annen bruk. De største begrensningene 
her ligger i at det er begrensede muligheter til hullta-
king i dekke, samt at det er dårlig installasjonsplass i 
vertikale sjakter. 

psykiatrisk 

Psykiatrisk bygg er oppført i 1988. Bygningens tilstand 
tilsier at det er behov for omfattende tiltak innenfor 
de neste ti år. Det er behov for strakstiltak (0-5 år) på 
yttertak. Fundament, brannslokking og heis er i god 
tilstand og det er således ikke forventet noe behov 
for utbedring i løpet av de neste ti år. Resterende 
bygningsdeler har behov for utbedringer i løpet av en 
tiårsperiode. 

Tilpasningsdyktigheten til bygningen tilsier at det er 
gode muligheter til å endre planløsning i 1. etasje. De to 
underetasjene vil det være vanskelig å gjøre endringer 
i, både med tanke på å endre planløsning og bygge om. 
De største begrensningene i denne sammenheng ut-
gjøres av lav etasjehøyde, smale kommunikasjonsveier, 
smal bygningsbredde og små vertikale sjakter. 

ny østfløy 

Ny Østfløy er bygget i 2004. Bygningen er i gjennom-
gående god tilstand, med unntak av vinduer/dører i 1. 
etasje, som det bør gjøres tiltak på innenfor en tiårspe-
riode. Det er også rapportert en konstruksjonsfeil på 
taket som vil kreve tiltak innenfor de neste fem år. 

Tilpasningsdyktigheten til bygget er god. God mulig-
het for å etablere store åpne rom, lette innervegger og 
god bredde på kommunikasjonsveier gjør det enkelt å 
endre planløsning. Mulighetene begrenses imidlertid 
noe av liten bygningsbredde, lite installasjonsplass i 
vertikale sjakter og liten mulighet for hulltaking i dekker. 

6.1.4 Bygningenes funksjonalitet

Sykehuset har en logisk oppbygging, med en sentral 
kommunikasjonskjerne og fløyer som samler seg om-
kring denne. Beliggenheten er attraktiv, på sentral og 
trivelig tomt med utsikt over byen. 

Generelt er dagens Haugesund sykehus preget av 
trangboddhet og mangel på støtterom som samtale-
rom, pc-arbeidsplasser/kontor, møterom, undervis-
ningsrom, lager og oppholdssoner for pasienter og 
pårørende. Våtromdekningen, dvs. baderom og andre 
typer vaskerom, er svært lav og tilrettelegging for 
 universell utforming er mangelfull.

Akuttmottaket har trange forhold og begren-
sede utvidelses muligheter og kan ikke etablere 
 observasjonspost.

Dagens operasjonsavdeling fungerer tilfredsstillende, 
bortsett fra tidvis tekniske problemer med bl.a. kloakk 
lekkasje.  Bildediagnostikkavdelingen er utvidet og 
påkostet i senere tid, og også i tilfredsstillende stand. 
Dialyseenheten og onkologisk dagenhet har plass-
mangel ift. dagens kapasiteter på pasient behandlings-
plasser og støtterom. 

Laboratorieområdene i sykehuset ligger samlet men 
med svært lav teknisk standard og avdelingen har for 
lite areal i forhold til behov.

Sengeposter og poliklinikkarealer er preget av mangel 
på støtterom. Poliklinikkene ligger til dels spredt i sy-
kehuset. Utstyr står til enhver tid lagret i korridorer, og 
utgjør en sikkerhetsrisiko. Flere kontorplasser mangler 
dagslys, og innendørs luftkvalitet er ikke tilfredsstillende. 
Sengerom er små og uhensiktsmessig proporsjonert, og 
mangler i all hovedsak tilstøtende bad/wc. Det er få rul-
lestoltilgjengelige toaletter på sykehuset. 

6.1.5 Bygningsstruktur og tilpasningsdyktighet

Den bygningsmessige tilpasningsdyktigheten i syke-
huset er totalt sett å vurdere som begrenset. Bygnings-
massen har gjennomgående relativt lave etasjehøyder 
som er begrensende for fremføring av tekniske instal-
lasjoner og mulighet for takhengt utstyr etc. 

Store deler av eksisterende bygningsmasse består av 
relativt brede bygningskropper. Sengeområdene ligger 
blant annet i slike brede fløyer. Dette fungerer bra ved 
bruk av flersengerom som dagens løsning er basert 
på, men i nyere sykehus har man gått over til utstrakt 
bruk av ensengsrom blant annet på grunn av pasi-
entsikkerhet, konfidensialitet og pasientmiljø. Det vil 
være vanskelig å lage gode sengetunsstrukturer med 
ensengsrom på en arealeffektiv måte i slike brede 
bygningsstrukturer. 

Selve strukturen gir imidlertid et kompakt og effektiv 
sykehus som har mange driftsmessige fordeler.
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6.1.6 Myndighetskrav 

Alle forskriftskrav gjøres gjeldende for nye bygninger 
mens det for eksisterende bygninger kan være ulikt 
hva som gjøres gjeldende. 

Det er en spesiell problematikk knyttet til myndighets-
krav når det gjelder fornyelse av eksisterende bygg 
som er oppført etter tidligere tiders forskriftskrav og 
hvilke krav som gjøres gjeldende når det foretas om-
bygging mange år senere. 

Det sentrale spørsmålet er om forskriftenes krav om 
hovedombygging gjøres gjeldende eller ikke. Lovens 
definisjon av begrepet hovedombygging er; ”endring 
eller reparasjon av byggverk som etter kommunens 
skjønn er så omfattende at hele byggverket i det ve
sentlige blir fornyet”. Gjøres krav om hovedombygging 
gjeldende, vil eksisterende bygninger måtte tilfreds-
stille alle de forskriftskrav som gjelder i dag. 

Når krav om hovedombygging gjelder er uklart og 
er det er ulik praksis. Lovens forarbeid gir ikke nær-
mere holdepunkter og det er heller ikke gitt nærmere 
retningslinjer fra departementet. Det mest konkrete 
moment det kan vises til, er i hvor stor grad det gjøres 
endringer i bærende konstruksjoner eller at bygningen 
endrer bruk. Bygningsmyndighetene må derfor vur-
dere hvert tilfelle konkret i forhold til arbeides omfang 
og den tilstand bygningen befinner seg i. 

Normalt vil hovedombygging i eksisterende bygninger 
iht plan- og bygningsloven kreve nye løsninger for:

•	 Brannsikkerhet og rømningsveier

•	 Universell utforming

•	 Energiløsninger, bygningens varmeisolerende 
evne, tetthet og krav til alternativ energileveranser.

•	 Standard for ventilasjon og kapasitet i anleggene.

•	 Elektroinstallasjoner

I tillegg kommer ombygging for å bedre funksjonalitet og 
standard som vil følge som nødvendig konsekvens når 
man først foretar større utbedring av tekniske anlegg.

Kravet til energiløsninger er på generell basis stigende 
og det forventes høyere krav i ny bygningslov som vil 
være gjeldende fra 2017. 

Helse Vest rapport grønt sykehus forutsetter at nybygg 
og rehabiliteringsprosjekter skal ha bedre energistan-
dard enn det forskriftene krever:

Alle sykehusbygg som planlegges og bygges skal 
tilfredsstille passivhusnivå, oppnå energikarakter A og 
oppvarmingsmerke grønt. Rehabiliteringer som define
res som hovedombygging skal oppnå energikarakter 
A (passivhusnivå fra 2015). For andre typer ombygnin
ger skal energikarakter B oppnås.

Når det gjelder universell utforming er Regjeringens 
visjon er at Norge skal være universelt utformet innen 
2025. (Regjeringens handlingsplan for universell utfor
ming og økt tilgjengelighet 20092013. 2009)

Det er grunn til å være i tvil om man kan gjennomføre 
så store tiltak i eksisterende sykehus uten at dette 
formelt er en hovedombygging og at alle forskriftskrav 
gjøres gjeldende.

Uavhengig av dette er det er også et viktig spørsmål 
ved om man bør foreta store investeringer, som i 
nullalternativet, i eksisterende bygninger eiet av Staten 
og benyttet til helsetjenester uten at man oppfyller for-
skriftskrav på områder som har høy samfunnsmessig 
prioritet. Dette gjelder regelverk både innenfor Plan- 
og bygningsloven og Arbeidsmiljøloven.

Det må her spesielt pekes på universell utforming, 
energi og sikkerhet ved brann.

6.1.7 Investeringsbehov

I Multimap undersøkelsen i 2011 ble sykehuset i 
Haugesund vurdert til å ha et samlet behov for 
 teknisk oppgradering av eksisterende bygningsmasse 
på 785 MNOK. SSB Byggekostnadsindeks angir 
i  perioden medio 2011 til medio 2015 en prisstigning 
på 10,84 %. Prisjustert oppgraderingsbehov har en 
 kostnad på 870 MNOK. 

Av disse er 610 MNOK strakstiltak som ble definert som 
«må» tiltak som forutsettes gjennomført innen 2016.

Det er da ikke medregnet funksjonell oppgradering 
eller tilpasning til myndighetskrav som ligger utenfor 
konseptfasen å vurdere.

For videre kostnadsmessige utredninger henvises til 
konseptrapporten.
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6.1.8 Kapasitet i eksisterende sykehusanlegg

Nullalternativet med fortsatt bruk av eksisterende byg-
ninger vil, med nødvendig oppgradering, gi et mindre 
godt utgangspunkt for å drive sykehusvirksomhet enn 
normalt. Det gir lavere standarder for pasienter og 
ansatte og et mindre hensikts messig grunnlag for ra-
sjonell og effektiv drift.

Dagens sykehus har til sammen 56.000 m2 sykehusa-
real. Ut fra byggenes alder og at det er gjennomført 
mindre ombygging i eksisterende arealer har de fleste 
avdelinger mindre areal enn tilsvarende avdelinger 
ville hatt ved nybygg i dag. Generelt medfører dette 
betyr at sykehuset har en høyere produksjon enn den 
teoretiske arealmangelen skulle tilsi. Standarden er 
lavere, eksempelvis flersengsrom istedenfor ensengs-
rom, flere deler bad og badene er små og ikke univer-
selt utformet mv. Arealmangelen har ikke bare som 
årsak lavere standard, men også at enkelte funksjoner 
ikke lar seg innpasse som observasjonssenger, rom for 
obduksjoner osv.

Ved investeringer som forutsatt i Multimap-analysen vil 
sykehuset tekniske og bygningsmessige standard øke 
og bygget vil med normalt vedlikehold kunne driftes 
frem til 2040. Man tar her ikke med eventuelle tilpas-
ninger av de funksjonelle løsningene:

det beregnede arealbehov for 2020 og 2040 er: 

Antall Senger 
2020

Arealbehov 
2020

Antall senger 
2040

Arealbehov 
2040

Antall senger 
2040

Arealbehov 
2040

Akuttmottak/observasjonspost/prehospitale tjenester 24 1.827 32 2.180 14 1.796
Somatikk, poliklinikker/dagavdeling 4.327 5.304 4.643
Somatikk, døgnbehandling 212 10.145 251 11.587 306 11.627
Psykisk helsevern 26 2.459 31 2.831 38 3.621
Medisinsk service 4.580 4.720 5.211
Intern service, kontorfunksjoner og administrasjon 12.883 13.582 15.095
i alt 262 36.220 314 40.203 357 41.992
Bruttoareal 71.949 79.841 83.260
Senger: Observaskjonssenger med 80 % belegg, normale senger med 70 % belegg for barn og 85 % for øvrige. Psykisk helsevern 90 % belegg
Brutto/netto faktor somatikk 2.0 og psykisk helsevern 1,8

Arealberegning for Haugesund sjukehus 2020 og 
2040

Konseptfase 2020 Konseptfase 2040 Utviklingsplan 2040

HFP 2015 tabell 15  Arealbehov nybygg Haugesund 2020 og 

2040 konseptfase og utviklingsplan

oppsummert er arealsituasjonen følgende når dagens arealstandard legges til grunn:

arealbehov 2020 arealbehov 2040

arealbehov m2 72.000 80.000

dagens areal m2 56.000 56.000

differanse m2 16.000 24.000

Sykehusets forutsatte produksjon i 2020 forutsetter 
etter dagens arealstandard for de ulike avdelingene 
har et areal på ca.72.000 m2, dvs. en differanse på 
16.000 m2

Sykehusets forutsatte produksjon i 2040 forutsetter 
etter dagens arealstandard for de ulike avdelingene 
har et areal på ca. 80.000 m2, dvs. en differanse på 
24.000 m2

Underkapasiteten i eksisterende anlegg vil øke fra 
16.000 i 2020 til 24.000 m2 2040. Dette medfører at 
forutsatt produksjon ikke kan ivaretas uten en økning 
av areal dvs. tilbygg.

Dette er underkapasiteten forutsatt at arealstandar-
der for nybygg benyttes. I den grad oppgradering og 
ombygging kan gjennomføres uten at det utløser «ho-
vedombygging», vil dagens standarder teoretisk sett 
kunne videreføres. I praksis vil dette imidlertid måtte 
modifiseres på mange områder i et så langt tidsper-
spektiv.  
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6.1.9 Utbedring av sykehusanlegg under drift

Ombygging og rehabilitering vil måtte gjøres i etap-
per og i stor grad påvirke driften av sykehuset. Støy 
fra ombyggingsarealene vil forplante seg til avdelinger 
i drift, og det må påregnes driftsavbrudd på tekniske 
anlegg i forbindelse med omlegging/nyetablering av 
teknisk infrastruktur. 

Det vil bli behov for rokkeringsarealer ved ombygging 
og midlertidig utflytting til provisorier og senere til-
bakeflytting til ferdig ombygde arealer påvirke produk-
sjonen i sykehuset. 

Kravet til pasientsikkerhet og brannsikkerhet vil gi 
relativt store utfordringer i gjennomføringen av byg-
gearbeidene, særlig knyttet til tilgjengelighet til røm-
ningsveier og kommunikasjon mellom ulike avdelinger. 
Ved en eventuell realisering av nullalternativet må det 
utarbeides detaljerte faseplaner som viser hvordan 
brann- og pasientsikkerheten ivaretas i de ulike fa-
sene. Det vil i forbindelse med dette arbeidet kunne 
avdekkes forhold som krever ytterlige provisorier og/ 
eller dublering av funksjoner.

Det er ikke foretatt en nærmere vurdering når det gjel-
der fremdrift for gjennomføring av nullalternativet. Det 
antas at en gjennomgripende utbedring av sykehuset 
ut fra må og bør behovene med nødvendige proviso-
riske løsninger vil kunne gjennomføres innenfor en 
periode på 5–7 år.

6.1.10 Sammenfatning

Den viste investering og manglende kapasitet i 
null alternativet, usikkerheten om det vil bli krevet 
hoved ombygging fra bygningsmyndighetenes side, 
 manglende universell utforming og behovet for 
funksjonelle ombygging og standardheving for å nå 
dagens standarder og forskriftskrav for en rekke avde-
linger karakteriserer alternativet som ikke bærekraftig i 
et langsiktig perspektiv.

Nullalternativet karakteriseres som ikke bærekraftig 
i et langsiktig perspektiv.“
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7.1
prinsipper For utForming  
av sykeHus

Sykehus er dynamiske virksomheter og er 
ofte i endring. Den driftsmessige organise
ring endres og det er en kontinuerlig me
disinsk utvikling. I tillegg endres sykehu
senes oppgaver og de får ulike posisjoner 
innenfor regionen. Mange av disse forhol
dene medfører behov for bygningsmes
sige forandringer av ulike størrelsesorden 
gjennom et sykehusbyggs levetid.

Utgangspunktet for planlegging av et nytt sykehus må 
være at endring og utvikling er nødvendige og er en 
naturlig del av et sykehusprosjekt og må behandles 
som det. Det vil nødvendigvis forekomme endringsbe-
hov også i planleggingsfasen.

På denne bakgrunn innledes det her med grunn-
leggende prinsipper for planlegging av sykehus samt 
om generalitet, fleksibilitet og elastisitet.

Generelt er følgende viktig ved utbygging av sykehus-
prosjekter, og lagt til grunn for skisseprosjektet: 

•	 Etablere et utbyggingsmønster som gir en hen-
siktsmessig og rasjonell drift. 

•	 Etablere et utbyggingsmønster som tilpasses ek-
sisterende bygninger, tomten, byen samt områdets 
infrastruktur og kommunikasjoner. 

•	 Etablere et utbyggingsmønster med ”åpne ender”, 
slik at plasseringer av nøkkelfunksjoner ikke sper-
rer for videre utvikling av sykehuset 

•	 Etablere gode forbindelseslinjer og integrasjon 
mellom de ulike hovedfunksjonene 

•	 Etablere en planløsning som gir grunnlag for hver 
enkelt hovedfunksjon til å utvikle seg etter egne 
premisser. 

•	 Utarbeide en samlet plan som er fleksibel og som 
kan ta opp i seg de løpende endringer som kan 
komme. Skape fremtidig disponibelt tomteareal for 
senere generasjoners utvikling og endringer.

•	 Utvikle et bygningsmessig konsept som er har en 
rasjonell arealbruk og som er kostnadseffektivt å 
bygge.

•	 Utvikle et bygningsmessig konsept som støtter 
opp under miljø- og energieffektiv bygging og drift.

Ved utbygging av et eksisterende sykehus på en be-
grenset tomt vil man ikke kunne optimalisere alle disse 
målsettingene. Det er også ulike kvaliteter i forhold til 
disse prinsippene i de to alternativene.

7.1.1 Målsetninger for konseptet 

Ved starten av skisseprosjektarbeidet ble det skissert 
følgende målsettinger for prosjektet:

•	 Hvert nytt byggetrinn skal inngå i en fremtidig hel-
het og fungere godt både i første trinn og i senere 
trinn.

•	 Unngå provisorer og midlertidige løsninger.

•	 Redusere flytting internt i eksisterende bygninger 

•	 Etablere hensiktsmessig generalitet, fleksibilitet og 
elastisitet i anlegget.

•	 Etablere hensiktsmessig adkomst for pasienter, 
publikum og akutt.

•	 Gode energi og miljøløsninger

Følge målsettinger ble definert:

Effekt: 
Gjøre realiseringen av gevinsten ved nybygg best mulig.

Følgekostnader: 
Unngå tiltak som ikke gjelder de primære målene ved 
utbyggingen.

Provisoriske løsninger: 
Unngås, disse vil normalt koste mye og være til ulem-
pe for den daglige driften.

Langsiktig: 
Se de første trinnene i forhold til senere utvikling av 
sykehuset. At man etablerer størst mulig grad av frihet 
for senere byggetrinn. 

Bærekraft: 
Gode energi og miljø løsninger

7.1.2 Generalitet, fleksibilitet og elastisitet

Det er søkt etablert et sykehusanlegg med vekt på 
en hensiktsmessig drift og som vil kunne ta opp i seg 
de endringer og den utvikling man vet finne sted i et 
sykehus i fremtiden. De enkelte deler av prosjektet er 
søkt bygget etter de forutsetninger som gjelder den 
enkelte delfunksjon. Dette medfører at ikke alle deler 
av sykehuset like enkelt kan benyttes til alle typer 
funksjoner.

Følgende begreper benyttes:

Generalitet, 
arealenes evne til å benyttes til ulike funksjoner uten 
endring eller ombygging.  

Fleksibilitet; 
endringsdyktighet og tilpasning til andre funksjoner 
uten å endre basisinstallasjonene eller konstruksjonen.

Elastisitet; 
prosjektets evne til å utvide anlegget. 

Behovet for endringsdyktighet vil endre seg gjennom 
prosjektets utvikling og faser. Generelt gjelder:

•	 Prosjektet bør ha en konseptuell fleksibilitet i utvi-
klingsfasen.

•	 Prosjektets hovedstruktur må være endringsdyk-
tige i planleggingsfasen

•	 Bygningene må være endringsdyktige med hen-
syn til bruk i driftsfasen

I prosjektet har man søkt å etablere en bred byg-
ningsform for de tunge behandlingsfunksjonene som 
operasjon, intensiv og oppvåkning, laboratorier mv. 
og en smal bygningsform for psykiatri sengeposter, 
poliklinikker og kontorer mv. Dette gir generalitet og 
fleksibilitet.

Når det gjelder elastisitet, eller utvidelse bør utvidelse 
i utgangspunktet være som tilbygg fremfor påbygg. I 
en trang bymessig tomt som i Haugesund er mulighe-
tene for tilbygg redusert. 

I alternativ Nord er det et gjenstående tomteområde 
mot syd, dette er disponert til adkomstområde for 
ambulanse, uteområde for akuttpsykiatri samt vare-
mottak. Det kan tenkes seg en begrenset utbygging 
som tillater at disse funksjonene blir liggende med en 
bygningsmessig overdekning. I dette alternativet er 
tyngden av sykehuset forskjøvet mot nord slik at en ut-
bygging her har mindre god forbindelse til den øvrige 
delen av sykehuset.

I alternativ Vest vil man ha en hensiktsmessig utvidelse 
mot nord hvor parkeringshuset ligger. Det må da fin-
nes en annen løsning på parkering, eventuelt i anlegg 
under bakken.

7  |  konsept For vest- og 
nordalternativet
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7.2
arkitektur

Arkitektur som begrep knytter seg til følgende hoved-
elementer:

Arkitektonisk kvalitet 
Grunnlagt i tydelige og forståelige formmessige ideer. 

Kontekstualitet
Bygget eller anlegget skal være prosjektert med et 
bevisst forhold til de omgivelsene det er en del av. 

Brukskvalitet
Prosjektene skal være gode redskaper for den bruken 
eller de arbeidsprosessene de skal gi rammer for. 

Kapasitet for endring  
Prosjektene skal være utviklet med innebygget kapasi-
tet for endring over tid. 

Energi og miljø 
Prosjektene skal oppfylle oppdragsgivers miljømål og 
energikrav. 

Kostnadseffektivitet 
Prosjektene skal være kostnadseffektive. 

Nytenkning
Det skal legges vekt på nye og innovative løsninger 

De enkelte delene av arkitekturbegrepet er behandlet 
i ulike deler av beskrivelsen.

7.3
kontekst -  
sykeHuset i byen

Haugesund sjukehus ligger sentralt i Haugesund sen-
trum og har en tydelig plass i bybildet. 

Beliggenheten karakteriseres med nærhet og utsikt til 
Smedasundet og naboskapet med Høgskolen Stord/
Haugesund i vest, det vernede rådhuset i nord, den 
trafikkerte Karmsundsgata i øst og det rolige enebolig-
området i sør. 

Bysentrumet i Haugesund har en markant kvartal-
struktur med gateløp i nord–sør- og øst–vest-retning. 
Siktlinjene mot vest med Smedasundet og havet i det 
fjerne er tydelige i byens viktigste gateløp og byrom. 
Mot øst er Karmsundsgata et skille mellom den regel-
messige kvartalstrukturen og den åpne byen med mer 
fri struktur. Sykehuset ligger i utkanten av kvartalstruk-
turen på grensen til den frie byen. 

Sykehuset som bygningsanlegg fremstår som større 
og mer dominerende enn andre bygg i byen, med 
unntak av de store industrihallene ved bryggekanten i 
Smedasundet. Det oppstår et eget kontekstuelt forhold 
mellom sykehuset med stor skala og byen med en rela-
tivt sett mindre skala. Ved utbyggingen av sykehuset er 
det forutsatt at de fleste bygningene skal bestå, i skisse-
prosjektet har det derfor ikke vært grunnlag for å drøfte 
endring av denne kontekstuelle og byformingsmessige 
sammenheng. Sykehuset funksjonelle utvidelsesbehov 
og behov for å fornye deler av bygningsmassen gir et 
betydelig utbyggingsbehov som gir begrensete mulig-
heter for en tradisjonell tilpasning til byens skala ved å 
etablere mindre bygninger. 

Sykehuset er av samfunnets viktigste funksjoner, og 
det er et tydelig ønske i byen om å opprettholde den 
sentrale plasseringen fremfor å flytte sykehuset til 

en annen tomt utenfor byen. Denne sammenhengen 
 mellom viktighet og nærhet gir en alminnelig aksept 
for størrelse og dominans i bybildet.

I utbyggingen har man så langt det er mulig valgt å 
følge kvartalsstrukturen, samtidig videreføres bygnin-
ger i en stor skala.

Det bymessige adkomstrommet inn fra Litlasundsgata 
til sykehuset har en klar retning nord syd med en tyde-
lig visuell akse mot vest som etterstrebes videreført i 
utbyggingen. Denne visuelle aksen vender seg mot 
Smedasundet og havet i vest, og knytter sammen 
 sykehusområdet og Høgskolen. Utsikten mot vest, 
både fra uterom og inne i bygget, er prioritert i utfor-
mingen av de ulike alternativene.

Sykehusområdet ligger på en liten høyde, med en 
høyde forskjell på 5-6 meter ned til høgskolen og råd-
huset. Rådhusparken ligger ytterligere noen meter 
lavere. For at sykehusets nybygg skal være i balanse 
med omkringliggende bygninger etterstrebes det 
å bygge lavere mot nord i retning rådhuset og høgsko-
len, mens man kan bygge høyere mot sør og i området 
nær eksisterende bygninger. Det er også ønskelig at 
nybygg trappes ned i høyde mot boligområdet vest for 
eksisterende vestblokk.

Tinghuset

Rådhuset

Rådhusplassen

Haugesund Sjukehus

Høgskolen

Festiviteten

Revmatismesjukehuset
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LAVT

HØYT

HØYT

HØYSKOLE

FRAMTIDIG

HELSE

Visuell akse Byrom Kvartaler i utbyggingen av sykehuset Byggehøyder

Kunnskapskvartalene Bevegelsesakse nord/ sør Trafikkbasis

prinsippskisser for tomten
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7.4
arkitektonisk konsept

De ulike funksjonene til sykehuset har 
behov for ulike typer bygningsstrukturer. 
Tyngre behandlingsfunksjoner som opera
sjon og laboratorier har behov for brede 
bygningskropper med store spenn og mu
lighet for å lage større sammenhengende 
rom. Funksjoner som sengerom, polikli
nikker og kontorer kan med fordel ligge i 
smalere bygningsstrukturer som gir gode 
lysforhold og dimensjoner til små rom. 

I både vest- og nordalternativet er funksjons-
fordelingen i byggetrinnene slik at trinn 1 i hovedsak 
inneholder tyngre behandlingsfunksjoner, mens trinn 2 
for det meste rommer sengeområder, poliklinikker og 
kontorarealer. Dette kommer til uttrykk i bygningsfor-
men til de to byggetrinnene.

Trinn 1 består av to ulike deler, en tyngre del med blant 
annet akuttmottak og operasjon, og en lettere del 
med akuttpsykiatri og avrusning. I begge alternativer 
brukes psykiatridelen for å skape en bygningsmessig 
overgang til eneboligområdet i vest. Denne bygnings-
delen er lavere og smalere slik at bygningsstrukturen 
trapper seg ned mot vest. 

Trinn 2 inneholder enkelte behandlingsfunksjoner, 
men i hovedsak lettere funksjoner som sengeområder, 
poliklinikker og kontorarealer. I de nederste etasjene 
er det en bred rygg mot vest der behandlingsfunksjo-
nene ligger, mens mer publikumsrettede funksjoner 
som poliklinikker og dagområder ligger inn mot ad-
komstplassen i øst. Sengeområdene ligger i tverrgå-
ende fløyer i øst/vest-retning i de øverste etasjene. 

I både vest- og nordalternativet trappes bygningsstruk-
turen ned mot nord for at sykehuset form skal fremstå 
balansert i forhold til omkringliggende bygninger. 

Hovedelementene som vest- og nordalternativet er 
bygget opp av er like, men på grunn av ulike forutset-
ninger i forhold til tomt og program vil alternativene 
likevel fremstå som ulike. En av de store forskjellene 
mellom alternativene er at nordalternativet kun har ett 
«koblingspunkt» med adkomst vertikalt og horisontalt 
til eksisterende bygg, mens vestalternativet også kan 
knytte seg til behandlingsaksen i sør. 

Programforutsetningene må også bli forskjellige ved at 
de man får bygget mindre areal i trinn 1 i nordalterna-
tivet enn i vestalternativet. Årsaken til dette er at man 

må rive psykiatribygget i første byggetrinn i nordalter-
nativet og dette fører med seg store kostnader. 

Eksisterende bygg har relativt lave etasjehøyder med 
tanke på behovet for tekniske føringer i himling og det 
er derfor valgt ikke å videreføre de samme høydene 
i nybygg. Nybygg får en brutto etasjehøyde på 4,5 
meter, dette er en høyde som gir god fleksibilitet og 
robuste tekniske løsninger.

Forskjeller i etasjehøyder på nybygg og eksisterende 
tas opp i ulike «koblingspunkter» der heiser, trapper 
og ramper ivaretar gode forbindelser. Det er valgt å 
etablere nybyggstrinnene et stykke fra eksisterende 
bygg slik at man får avstander som er lange nok til at 
man kan etablere ramper i etasjer med mye senge-
transport. Disse punktene gir oversikt og bedrer 
orientering i bygget, og de understreker de visuelle 
siktaksene.

Forskning viser at det har helende verdi å inkorporere 
naturlige elementer i våre omgivelser. I begge alter-
nativer er det derfor lagt stor vekt på grønne, frodige 
og lyse uteområder, i form av blant annet atrier og 
takhager. I trinn 1 er de grønne uteområdene etablert 
i forbindelse med psykiatridelen, der uteområder for 
akuttpsykiatri samt en grønn buffersone mot enebo-
ligområdet i vest er prioritert. Trinn 2 er utformet som 
en kamstruktur med lameller i øst/ vest-retning. Dette 
gir mye sollys inn i atriene samtidig som man sikrer 
god utsikt mot vest fra fellesområdene i de øverste 
 etasjene. De grønne takhagene og atriene er godt 
synlige fra de områdene i sykehuset der pasientene 
oppholder seg og de bidrar til et helsefremmende 
miljø for pasientene. 

I både vest- og nordalternativet er funksjons fordelingen i bygge trinnene slik at 
trinn 1 i hovedsak inneholder tyngre behandlings funksjoner, mens trinn 2 for det 
meste rommer sengeområder, poliklinikker og kontorarealer. 

“
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perspektiv nord
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perspektiv vest
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bygningsstruktur nordalternativ

bygningsstruktur vestalternativ

Byggetrinn 1: Byggetrinn 2: Siktlinjer fra publikumsakse

Byggetrinn 1: Byggetrinn 2: Siktlinjer fra publikumsakse

Behandlingsfunksjoner

Publikumsfunksjoner og 
fellesarealer

Senger, dagbehandling og 
poliklinikker
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HOVEDINNGANG
PLAN 1

AKUTTMOTTAK
PLAN 1

VAREMOTTAK
PLAN U1

Innganger nordalternativ

LITLASUNDGATA

G
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Adkomst nordalternativ

7.4.1 Adkomst

Haugesund sjukehus ligger sentralt i Haugesund 
sentrum mellom den trafikkerte Karmsundsgata i øst, 
Litlasundsgata i nord, Stavangergata i sør og en kom-
munal gangvei i vest. Besøkende kommer i hoved-
sak til sykehuset via Litlasundsgata, men gående og 
 syklende kan også benytte seg av gangveien vest for 
sykehuset. Ambulansetrafikk og varetransport kommer 
via Stavangergata sør for sykehuset med avkjøring fra 
Karmsundsgata.

Adkomstsituasjonen for besøkende, akutt og vare-
transport er lik i både vest- og nordalternativet.

7.4.2 Innganger 

Se planskisser ovenfor som viser situasjon med de 
ulike inngangene.

Hovedinngang

Dagens hovedinngang er sentralt plassert helt nord 
i M-blokk i eksisterende sykehus. Ved tilbygg både 
mot nord og mot vest vil hovedinngangen ligge i nær 
tilknytning til koblingspunktet mellom nybygg og eksis-
terende sykehus. Det foreslås derfor at hovedinngan-
gen beholder sin plassering i eksisterende bygg både 
i vest- og nordalternativet. 

akuttinngang

Ny, felles akuttinngang for somatikk og psykiatri er en 
del av trinn 1 for begge alternativer. Mottak for akutt 
somatikk og akutt psykiatri legges på samme etasje 
med felles inngang mellom.

vestalternativet:

Akuttinngangen ligger på plan U1, vest for ny 
 økonomigård. 

nordalternativet:

Akuttinngangen ligger på plan 1, med rampe opp fra 
Stavangergata som ligger på U1-nivå. 

varemottak

I eksisterende sykehus er varemottaket plassert 
sør i S-blokk med innkjøring fra Stavangergata. 
Økonomigården ved varemottaket er liten og større 
biler blokkerer gata ved avlessing. I både vest- og 
nordalternativet forslås det derfor at varemottaket 
 flyttes til sør i vestblokk i plan U1 med økonomigård 
vendt mot vest. 

LITLASUNDGATA

G
A

N
G

V
E

G

STAVANGERGATA

K
A

R
M

S
U

N
D

G
A

T
A

BESØKENDE

AKUTT OG
ØKONOMI

Adkomst vestalternativ

HOVEDINNGANG
PLAN 1

AKUTTMOTTAK
PLAN 1

VAREMOTTAK
PLAN U1

Innganger vestalternativ
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GSPublisherEngine 579.10.10.100

2A.11 Billeddiagnostikk/radiologi

Kontorer/møterom

12.1 Ikke i bruk

2A.10 Poliklinikk ØNH

4.2 Behandlingshjelpemidler

9.1 Teknikk

2A.5 Laboratorier ØNH

7.8 TOALETTER

7.3 Næringsvirksomhet

2A.5 Laboratorier ØNH

12.1 Ikke i bruk

7.6 Pasientinformasjon

5.6 Kliniske kontorfunksjoner

3.2 Apotek

Kliniske kontorer

8.5 UIB

2A.11 Røntgen lab.

1 635,9 m2

328,5 m2

534,9 m2

1 715,4 m2

215,6 m2

599,4 m2

267,7 m2

849,7 m2

242,2 m2

148,8 m2

299,1 m2

165,1 m2

1 245,3 m2

374,6 m2

172,6 m2

50,0 m2

plan 1 vestalternativet
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7.4.3 Hovedforbindelser besøkende

For besøkende til et sykehus kan det være en utfor-
dring å finne frem dit man skal, det er derfor viktig 
å lage enkle og lett synlige hovedforbindelser for å 
gjøre det lett å orientere seg i anlegget. I Haugesund 
sjukehus er hovedforbindelsene for besøkende plas-
sert sentralt i anlegget med rette bevegelsesakser 
som har sitt utgangspunkt i hovedinngangen helt nord 
i eksisterende vestblokk. Publikumsrettede funksjoner 
som prøvetakning og blodbank samt ekspedisjoner til 
de ulike kliniske sentrene og trapper/heiser er plassert 
langs disse aksene.

nordalternativet: 

Koblingspunktet mellom nytt og gammelt helt nord i 
eksisterende vestblokk er et viktig punkt for å knytte 
de ulike bygningsdelene sammen, her tas høyde-
forskjellene mellom nybygg og eksisterende bygg 
opp ved bruk av ramper, trapper og heiser. Fra dette 
punktet går det en hovedakse for besøkede mot vest 
i trinn 1 som kobler seg på behandlingsfløyen og en 
hovedakse for besøkende mot nord i trinn 2.  I dette 
koblingspunktet finner man også den vertikale hoved-
kommunikasjonen som heiser og trapper. 

vestalternativet:

I trinn 1 videreføres publikumsaksen i øst/vest-retning 
fra eksisterende bygg gjennom hovedinngangen og 
knytter seg på behandlingsfløyen og psykiatrifløyen. 
Fra hovedinngangen og nordover ligger publikums-
aksen i trinn to. 

Koblingspunkter mellom eksisterende vestblokk og 
nybygg både i vest og i nord tar opp forskjellene i 
etasjehøyder samtidig som at de fungerer som ho-
vedknutepunkt med tanke på vertikal kommunikasjon 
for besøkende.

Akuttinngang

Hovedinngang

PLAN  U2

PLAN  U1

PLAN  1

PLAN  2

PLAN  3

PLAN  4

PLAN  5

PLAN  6

Akuttinngang

Hovedinngang

PLAN  U2

PLAN  U1

PLAN  1

PLAN  2

PLAN  3

PLAN  4

PLAN  5

PLAN  6

nord, trinn 1

nord, trinn 2

Hovedinngang

PLAN  U2

PLAN  U1

PLAN  1

PLAN  2

PLAN  3

PLAN  4

PLAN  5

PLAN  6

Hovedinngang

PLAN  U2

PLAN  U1

PLAN  1

PLAN  2

PLAN  3

PLAN  4

PLAN  5

PLAN  6

vest, trinn 1

vest, trinn 2
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7.4.4 Hovedforbindelser behandling

Mens de interne forbindelsene for besøkende ligger 
inn mot adkomstrommet med nærhet til hovedinn-
gangen, er forbindelsene for behandlingsfunksjonene 
orientert slik at de ligger i ytterkanten av anlegget 
med god kontakt med akuttinngangen. Eksisterende 
sykehus har en kompakt struktur med en bevegel-
sesakse for behandling i sør som strekker seg i øst/
vest-retning. I nybyggsalternativene er det etterstrebet 
å videreføre denne forbindelsesaksen for å skape god 
kontakt mellom behandlingsfunksjonene. 

Både i vest- og nordalternativet flyttes akuttfunk-
sjonene som akuttmottak, fødestuer og operasjon i 
trinn 1. Disse funksjonene legges over hverandre på 
ulike etasjer og dedikerte heiser er med på å ivareta 
gode forbindelser.

nordalternativet:

Premissene for nordalternativet gjør at behandlings-
funksjonene blir plassert lenger mot nord enn i 
vest alternativet, dette gjør det mer utfordrende 
å videre føre behandlingsaksen sør i eksisterende 
bygg. Nordalternativet har kun et naturlig «koblings-
punkt» mot eksisterende bygg og for å skille mel-
lom besøkende trafikk og behandling er det foreslått 
å legge en gangbro langs fasaden til eksisterende 
vestblokk for at behandlingstrafikk kan gå uforstyrret 
og skjermet fra publikum.

vestalternativet: 

Vestalternativet har i trinn 1 to naturlige koblings-
punkter mot eksisterende sykehus, der koblingen 
lengst mot nord er en del av publikumsaksen og kob-
lingen lengst mot sør er en del av behandlings aksen 
fra sør i eksisterende bygg. En ny behandlings akse i 
nord/sør-retning forbinder nybygg trinn 1 og 2. 

7.4.5 Ulikhet mellom Nord og Vest 

Vest-alternativet gir hensiktsmessige forbindelseslinjer 
mellom de nye byggetrinnene og eksisterende anlegg. 
Det etableres en generell publikumsakse øst-vest i 
nordre del av byggetrinn 1, og intern behandlingsakse 
øst – vest i søndre del. Nord-alternativet knytter seg til 
eksisterende anlegg i hjørnet mot nordøst. I prinsippet 
vil all trafikk passere gjennom dette punktet, enten i ny 
del eller i eksisterende bygning.

Vest-alternativet utnytter tilgjengelig tomteområde mot 
syd bedre enn nord. I Vest-alternativet er det mulig-
het for et senere byggetrinn mot nord, noe det ikke 
er i Nord-alternativet. På lang sikt er det et fremtidig 
utvidelsesområde i øst hvor dagens Øst- og Sydblokk 
ligger. I Vest-alternativet kan det etableres gode for-
bindelse og god nærhet til dette området.

Vest-alternativet gir bedre funksjonelle forbindelser, 
bedre utnyttelse av tomten og et bedre utbyggings-
mønster i et langsiktig perspektiv.

Akuttinngang

Hovedinngang

PLAN  U2

PLAN  U1

PLAN  1

PLAN  2

PLAN  3

PLAN  4

PLAN  5

PLAN  6

Akuttinngang

Hovedinngang

PLAN  U2

PLAN  U1

PLAN  1

PLAN  2

PLAN  3

PLAN  4

PLAN  5

PLAN  6

nord, trinn 2

nord, trinn 1

Hovedinngang

Akuttinngang på plan U1

PLAN  1

PLAN  2

Akuttinngang på plan U1

Hovedinngang

PLAN  1

PLAN  2
vest, trinn 2

vest, trinn 1

fremtidig utvidelsesområde

forbindelsesakser
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8.1
scenarier

Som grunnlag for å vurdere en ny funksjonell hoved-
disposisjon av sykehuset for utbyggingen ble det utar-
beidet en rekke scenarier. Scenariene ble illustrert ut 
fra kliniske funksjonelle forbindelser, nærhetsbehov, 
kommunikasjonslinjer, kvalitet og standard på eksiste-
rende arealer for de ulike funksjonene mv. Rekkefølge 
i byggetrinn ble også vurdert. Videre ble scenariene 
vurdert ut fra kostnad for nybygg og ombygging og 
disse kostnadene ble holdt opp mot prosjektets øko-
nomiske rammer. 

Metoden med scenariene ga grunnlag for å styre pro-
sjektet i henhold til de gitte økonomiske rammene. 
I tillegg ga scenariene grunnlag for arbeidet med 
 skisseprosjektet.

8.2
ulikHeter i alternativ nord 
og vest 

Alternativ Nord medfører at eksisterende bygg for psy-
kiatri må rives for å etablere byggetrinn 1, eksisterende 
parkeringshus må rives for å etablere byggetrinn 2. 

Dette medfører følgekostnader for midlertidige løsnin-
ger for psykiatri og underjordisk parkeringsanlegg som 
erstatning for parkeringshuset. Kommunen krever at 
nye parkeringsplasser ikke etableres som parkerings-
anlegg på bakken. Disse forholdene er ikke gjeldende 
i alternativ Vest.

Kostnadene for disse forholdene i alternativ Nord skal 
inkluderes i prosjektkostnaden og er del av kostnads-
rammen. Konsekvensen er at omfang av nybygg og 
omfang av midler til ombygging er mindre i alternativ 
Nord enn Vest.

8  |  Funksjonell 
beskrivelse

Eksempler på scenarier

Tegnforklaring

nybygg

tømmes

flyttes / ombygging

ikke i bruk

eksisterende / fullført

Etasje ny Vest ny nord 1 ny nord 2 Vest midt Syd teknisk Vaskeri øst g-blokk ny øst Psykiatri

7 Tom

6 Helikopter-
land.pl.

Adm.
Pol.klin

Kjøkken

5 Lab/pat 
Dialyse

Senger
nevro/slag
HEI/ONK
dag

Senger
Gastro/nefr
o geriatri

Kontorer

4 Lab/pat Senger 
gastro
urol.

Senger
ortop.
kar.mamma
e

Pol.kl. øye

3 Føde
Føde OBS

Barn
Barneint.

Gyn/
barsel

Tom Pol.kl. barn Pol.kl. 
fertilitet
Hab.

2 SOP MIO/Hjerte 
Intensiv

Dagkir. Tom Kontorer Tøyhåndt. Pol.kl. 
kardio
lunge

Senger
lunge

1 Akuttm.
Ak.m psyk 
Ak.m.rus
OBS senger

Radiologi Kir.pol.
Gastrolab.

Tom Tekn. Kontorer Tom ØNH 
post/arkiv/U
IB

Pol.kl.ØNH Erstattet av 
trinn 1

U1
(bakkepl

an)

Med.tek
Sentr.l.
Drift

Sengeh.
Kjøkken
lager

Sterilsent. Tekn.
Gard.

Kontorer Apotek Tekn.
Lager

U2 Lager
Tekn.

Tekn.

Etasje ny Vest ny nord 1 ny nord 2 Vest midt Syd teknisk Vaskeri øst g-blokk ny øst Psykiatri

7 Helikopter-
land.pl.

6 Helikopter-
land.pl.

Adm.
Pol.klin

Kjøkken

5 Lab/pat 
Dialyse Senger

nevro/slag
HEI/ONK
dag

Senger
Gastro/nefr
o geriatri 
Dialyse

Kontorer

4 Lab/pat Senger 
gastro
urol.

Senger
ortop.
kar.mamma
e

Pol.kl. øye

3 Føde Føde 
OBS

Barn
Barneint.

Gyn/
barsel Føde

Pol.kl. barn Pol.kl.
fertilitet
Hab.

2 SOP MIO/Hjerte 
Intensiv

Dagkir. Operasjon Kontorer Tøyhåndt. Pol.kl. 
kardio
lunge

Senger
lunge

1 Akuttm.
Ak.m psyk 
Ak.m.rus
OBS senger 
AMK

Radiologi Kir.pol.
Gastrolab.

Akuttm. Tekn. Kontorer Akutt.
Lab.

ØNH
post/arkiv/U
IB

Pol.kl.ØNH Revet

U1
(bakkepl

an)

Med.tek
Sentr.l.
Drift

Sengeh.
Kjøkken
lager

Sterilsent. Tekn.
Gard.

Kontorer Pat.lab.
Apotek

Tekn.
Lager

U2 Lager
Tekn.

Tekn.
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8.3
klinisk sentermodell

De ulike pasientforløp danner de kliniske sentrene. 
Kliniske sentre samles på en etasje og består av sen-
geområde, poliklinikk, dagbehandling og kontorer med 
felles ekspedisjon. Publikumsfunksjoner som poliklinik-
ker og dagbehandling ligger nærmest publikumsaksen 
mens sengeområder ligger mer skjermet. Det legges 
vekt på nærhet, samarbeide og god logistikk innenfor 
hvert klinisk senter.

Det er i Haugesund sjukehus valgt en løsning der psy-
kiatri integreres med somatikk, flere av de kliniske sen-
trene går derfor på tvers av somatiske og psykiatriske 
delfunksjoner. Mange av pasientene har sykdomsbil-
der som går på tvers av fagområder og man ser det 
som hensiktsmessig med nærhet mellom aktuelle 
avdelinger. Eksempler på slike kliniske sentre er akutt-
mottak både for somatikk og psykiatri, felles enhet for 
alderspsykiatri og geriatri mv.. 

eksempler på andre kliniske sentre:

•	 Nevrologi og nevropsykologisk testlab

•	 Hjerte og lunge

•	 Gastromedisin og gastrokirurgi

•	 Føde, gynekologi, barsel og barn, barneintensiv og 
kar/mammae

Nybygg trinn 2 er i både vest- og nordalternativet 
utformet på en slik måte at man kan løse sengeom-
råder, dagbehandling, poliklinikker og kontorarealer 
innenfor en felles bygningsstruktur. Strukturen består 
av tre fløyer i øst/vest-retning som er dimensjonert 
for 2 sengetun per fløy. En langsgående fløy i nord/
sør-retning binder sammen sengefløyene og inne-
holder fellesfunksjoner, poliklinikker og kontorer. 
Bygningsbreddene i trinn 2 er ca. 12 meter, noe som 
gir gode dimensjoner på alt fra sengerom til undersø-
kelsesrom og kontorer. Strukturen er generell slik at 
man står fritt til å plassere funksjoner på ulike steder i 
de forskjellige fløyene og etasjene.

Sengeområdene er bygget opp av 4 s engetun med 
9 senger i hvert tun, totalt 36 senger. Bygningsstrukturen 
i trinn 2 kan romme opptil 6 tun, noe som gjør at man har 
frihet til å plassere senge områdene på ulike steder i de 
forskjellige kliniske sentre. 

Det er lagt opp til et tosengsrom, et isolat, seks 
 ensengsrom, en arbeidsstasjon og et nærlager i hvert 
tun. Andre støtterom som for eksempel desinfek-
sjonsrom, medisinrom, spiserom og kjøkken er felles 
for et sengeområde. I den integrerte modellen med 
sengeområder, dagbehandling, polikliniske funksjoner 
og kontorer er det også lagt opp til et visst sambruk 
av enkelte støtterom som for eksempel ekspedisjon, 
 renholds- og avfallsrom.

Det ligger en betydelig driftsmessig og kvalitativ 
effekt i å etablere kliniske sentre“

Eksempel på planutsnitt av kliniske sentre
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ENSENGSROM

ENSENGSROM

ENSENGSROM

ARBEIDSSTASJON

ENSENGSROM

ENSENGSROM

ENSENGSROM

ISOLAT

TOSENGSROM

NISJE

SLUSE

4.95 m²
Bad

15.85 m²
Sengerom 1 pers

15.85 m²
Sengerom 1 pers

4.95 m²
Bad

18.46 m²
Arbeidsstasjon

15.85 m²
Sengerom 1 pers

4.95 m²
Bad

4.95 m²
Bad

15.85 m²
Sengerom 1 pers

6.79 m²
Bad

6.79 m²
Sluse 15.91 m²

Isolat
18.46 m²

Arbeidsstasjon
15.85 m²

Sengerom 1 pers
4.95 m²

Bad

4.95 m²
Bad

15.85 m²
Sengerom 1 pers

16.80 m²
Sengerom 1 pers

9.20 m²
Lager utstyr

4.95 m²
Bad

9.20 m²
Lager rent

4.95 m²
Bad

16.80 m²
Sengerom 1 pers

15.85 m²
Sengerom 1 pers

4.95 m²
Bad

4.95 m²
Bad

15.85 m²
Sengerom 1 pers

27.96 m²
Sengerom 2 pers

6.79 m²
Bad

6.79 m²
Bad

15.91 m²
Isolat

5.41 m²
Sluse

4.95 m²
Bad

27.96 m²
Sengerom 2 pers

2.09 m²
Nisje

2.09 m²
Nisje

15.85 m²
Sengerom 1 pers

4.95 m²
Bad

4.95 m²
Bad

15.85 m²
Sengerom 1 pers

11.40 m²
Desinfeksjon

Teknisk

Trapp

Heis

Trapp

Balkong

SENGETUN 1 SENGETUN 2

Sengetun 1

Planutsnitt av sengefløy
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8.4
Hoveddisposisjon

Sykehusets prioritering av hvilke funksjoner som flyt-
tes til nybygg er gitt av å forbedre dagens situasjon 
når det gjelder arealbehov, standard og funksjonelle 
sammen henger. Bla. ligger det en betydelig driftsmes-
sig og kvalitativ effekt i å etablere kliniske sentre. 
Dette gir at utgangspunktet for de to alternativene i 
nord og vest er det samme, det vil si at man har de 
samme funksjonelle behov som skal løses i begge 
alternativer. 

Man har ikke sett at ulikheter i egenskapene til to alter-
nativene kan påvirke den funksjonelle sammensetnin-
gen i sykehuset og gi to prinsipielt ulike disposisjoner. 

Forskjellen som vises er ulikheter i følgekonsekven-
ser, omfang av nybygg og rehabilitering samt egnet-
het i løsning.

Funksjoner i nybygg alternativ nord er:

byggetrinn 1 byggetrinn 2 eksisterende

plan u1 Støttefunksjoner og teknikk Parkering
Støttefunksjoner, sentrallager, vare-
mottak, mm.

plan 1 Akuttmottak somatikk og psykiatri Laboratorier
Billeddiagnostikk, lab, div pol.klink-
ker

plan 2 Operasjon Dagoperasjon, div kontorer Intensiv, lunge, kardiologi

plan 3 Observasjon, fødestuer Gyn/føde, ortopedi, kar/mammae Barneintensiv, habilitering

plan 4 Dialyse, gastro
Urologi, nefro, generell med., 
ØNH/Øye

plan 5 Geriatri, alderspsykologi Nevro/slag, HEI/ONK

plan 6 Nevro/slag, adm., kjøkken, kantine

plan 7 Helikopterlandingsplass

Funksjoner i nybygg alternativ vest er:

byggetrinn 1 byggetrinn 2 eksisterende

plan u2 Støttefunksjoner og teknikk

plan u1 Akuttmottak somatikk og psykiatri
Patologi, støttefunksjoner og tek-
nikk

Støttefunksjoner, sentrallager, vare-
mottak, mm.

plan 1 Operasjon Dagoperasjon, div kontorer Billeddiagnostikk,div pol.klinkker

plan 2 Intensiv, oppvåkning Gastro, div kontorer
Lunge, Hjerte/MIO, alderspsyk. og 
geriatri

plan 3 Føde, observasjonspost Gyn/føde, infeksjon
Utvidet barneintensiv, barneavde-
ling, habilitering

plan 4 Laboratorier Dialyse, ortopedi
Urologi, nefro, generell med., 
ØNH/Øye

plan 5 Laboratorier Hema/endo Nevropsyk / nevro slag, 

plan 6 Nevro/slag, adm., kjøkken, kantine

plan 7 Helikopterlandingsplass

Man har ikke sett at ulikheter i egenskapene til 
to alternativene kan påvirke den funksjonelle 
sammensetningen i sykehuset og gi to prinsipielt 
ulike disposisjoner. 

“
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8.5
kliniske Funksjoner 

8.5.1 Akuttmottak for somatikk og psykiatri

Akuttmottaket mottar alle akutte pasienter som kom-
mer til sykehuset og har fasiliteter for triage, traumebe-
handling og undersøkelses- og behandlingsrom mm. 
Akuttmottaket er en av de mest sentrale funksjonene i 
sykehuset og er derfor gitt høy prioritet med en sentral 
plassering i anlegget. 

I Haugesund sjukehus er det valgt å samlokalisere 
akuttpsykiatri/avrusning og somatisk akuttmottak. 
Denne løsningen vil kunne bidra til bedre samarbeid 
og pasientflyt, samt et mer helhetlig pasientforløp. 
Pasientgruppen på akuttpsykiatri og avrusningspost 
har ofte behov for nærhet til somatiske funksjoner der-
for er akuttfunksjoner for somatikk og psykiatri lagt på 
samme etasje, med felles inngang. 

Det er viktig med nærhet mellom akuttmottak for soma-
tikk og andre funksjoner i akuttkjeden som operasjon, 
billeddiagnostikk og intensiv. Disse funksjonene ligger 
i ulike etasjer, det legges derfor opp til dedikerte heiser 
mellom avdelingene for å ivareta rask og enkel transport. 

Akuttmottaket flyttes til trinn 1 i nybygg i begge 
 alternativer.

nord: 

Akuttpsykiatri flyttes til Haugaland DPS i 2017 for å klar-
gjøre for riving av eksisterende psykiatribygg før bygge-
trinn 1 kan starte. Avdelingen flyttes senere inn i nybygg 
når trinn 1 står ferdig. Øvrige funksjoner i psykisk helse-
vern flyttes inn i andre eksternt leide lokaler.

VEST

TRINN 1 TRINN 2

TRINN 1 TRINN 2

TRINN 1 TRINN 2

NORD

PLAN 1PLAN 1

I nordalternativet er akuttmottaket plassert på plan 1 i 
trinn 1 med inngang fra sør. Denne plasseringen gir god 
kontakt med billeddiagnostikk som ligger på plan 1 i ek-
sisterende vestblokk. Operasjon og intensiv/oppvåkning 
ligger i etasjen over i eksisterende bygg og dedikerte 
heiser mellom etasjene samt gangbroer mellom nybygg 
og eksisterende bygg ivaretar forbindelseslinjene.

vest:

VEST

TRINN 1 TRINN 2

TRINN 1 TRINN 2

TRINN 1 TRINN 2

NORD

PLAN U1PLAN U1

I vestalternativet ligger akuttmottaket på plan U1 i trinn 1 
med inngang sør i ny vestblokk. Operasjon og billeddiag-
nostikk ligger på plan 1 og intensiv/oppvåkning på plan 2. 
Det er korte horisontale avstander mellom disse funksjo-
nene og dedikerte heiser sikrer gode forbindelser.

8.5.2 Føde, gynekologi, barsel og barn, 
barneintensiv og kar/mammae

Føde, gynekologi, barsel og barn, barneintensiv og 
kar/mammae er planlagt som et klinisk senter og nær-
het mellom funksjonene er viktig med tanke på effektiv 
og god drift. Sambruk av rom og personale, samt korte 
avstander for trafikk av både pasienter og leger er 
prioritert i løsningene. 

Barneintensiv og barneavdelingen forblir i plan 3 i ek-
sisterende vestblokk i både vest- og nordalternativet. 
Det er derfor etterstrebet å flytte føde, gynekologi, 
barsel og kar/mammae til plan 3 i de ulike nybyggstrin-
nene for å opprettholde nærhet mellom funksjonene. 
Det er også viktig med nærhet mellom fødestuene og 
operasjon ved blant annet hastekeisersnitt. Operasjon 
og fødestuer ligger på ulik etasje og det er derfor lagt 
til rette for dedikerte heiser som ikke kan brukes av 
andre i akuttsituasjoner.

Det er planlagt 6 fødestuer med tilhørende støttearea-
ler. Disse er en del av akuttkjeden og flyttes i begge al-
ternativer til plan 3 i trinn 1, mens gynekologi, barsel og 
barn, barneintensiv og kar/mamme blir liggende igjen 
i plan 3 i eksisterende vest- og M-blokk. I trinn 2 flyttes 
gynekologi, barsel og kar/mammae til plan 3 i nybygg 
trinn 2 i både vest og nordalternativet.  I begge alter-
nativer opprettholdes god nærhet mellom funksjonene 
gjennom begge byggetrinn, men avstanden mellom 
funksjoner i nybygg og i eksisterende bygg er noe 
lenger i nordalternativet.

nord: 

VEST

TRINN 1 TRINN 2

TRINN 1 TRINN 2

TRINN 1 TRINN 2

NORD

PLAN 3 PLAN 3

vest:

VEST

TRINN 1 TRINN 2

TRINN 1 TRINN 2

TRINN 1 TRINN 2

NORD

PLAN 3 PLAN 3

    

I både vest- og nordalternativet er nærhet til 
oppvåkning, akuttmottak og fødestuer prioritert. “
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8.5.3 Sentraloperasjon

Sentraloperasjon er en viktig del av akuttsøylen 
og flyttes til nybygg i trinn 1 i begge alternativer. 
Operasjonsenheten består av 10 operasjonsstuer med 
tilhørende støttefunksjoner og ivaretar operasjoner for 
inneliggende pasienter og akutte pasienter som an-
kommer via akuttmottak. I operasjonsenheten mottas 
pasientene, de forberedes til operasjon og operasjon 
gjennomføres. 

I både vest- og nordalternativet er nærhet til oppvåk-
ning, akuttmottak og fødestuer prioritert. Nærhet til 
sterilsentralen er også viktig, denne blir liggende igjen 
i S-blokk i begge alternativer. Det er lenger avstand 
mellom operasjon og sterilsentralen i begge alterna-
tiver i forhold til dagens situasjon, men avstanden er 
noe lenger i nordalternativet. Økt lagerkapasitet i den 
nye operasjonsavdelingen bidrar til å lette vareflyten. 
Behandlingsfløyene der operasjon ligger har en bredde 
på ca. 21-23 meter, noe som gir mulighet for rasjonelle 
og gode planløsninger for behandlingsfunksjoner.

nord

VEST

TRINN 1 TRINN 2

TRINN 1 TRINN 2

TRINN 1 TRINN 2

NORD

PLAN 2 PLAN 2

Sentraloperasjon er plassert på plan 2 i trinn 1 med 
forbindelse til intensiv og oppvåkning som ligger igjen 
i eksisterende vestblokk på samme plan. Premissene 
til nordalternativet gjør at behandlingsfunksjonene i 

nybygg har større avstand til behandlingsfunksjonene 
som blir liggende igjen i eksisterende enn det man har 
i vestalternativet. Man har også kun et naturlig kob-
lingspunkt mot eksisterende bygg noe som kan være 
en utfordring når det gjelder å skille intern trafikk fra 
publikumstrafikk. Det er derfor foreslått en gangbro 
dedikert til intern trafikk langs eksisterende vestblokk 
som knytter sammen blant annet operasjon som ligger 
i nybygg og intensiv/oppvåkning som ligger i eksis-
terende vestblokk. Akuttmottaket ligger på plan 1 og 
fødestuer på plan 3 i nybygg trinn 1, det legges derfor 
til rette for dedikerte heiser mellom avdelingene for å 
ivareta nærhet. 

vest:

VEST

TRINN 1 TRINN 2

TRINN 1 TRINN 2

TRINN 1 TRINN 2

NORD

PLAN 1 PLAN 1

Sentraloperasjon er plassert på plan 1 i trinn 1 med 
nærhet til akuttmottak på plan U1, intensiv/oppvåkning 
på plan 2 og fødestuer på plan 3, alle i samme fløy. 
Dedikerte heiser mellom funksjonene ivaretar god kon-
takt. Sentraloperasjon har god forbindelse til sterilsen-
tralen via behandlingsaksen helt sør i anlegget.

8.5.4 Dagkirurgi

Dagkirurgisk enhet består av blant annet 8 operasjons-
stuer, oppvåkning, dagplasser og kontorfunksjoner, 
nærhet mellom disse funksjonene er viktig. Pasienter 
mottas og forberedes til dagkirurgisk inngrip, inngrep 
foretas og pasientene våkner opp og hviler etter inn-
grepet. Nærhet mellom dagkirurgi og sentraloperasjon 
er hensiktsmessig med tanke på fleksibel utnyttelse av 
ulike ressurser.

Dagkirurgi flyttes til nybygg i trinn 2 i begge alternati-
ver, dette medfører at dagkirurgi blir liggende igjen i 
M-blokk plan 2 i trinn 1.

nord:

VEST

TRINN 1 TRINN 2

TRINN 1 TRINN 2

TRINN 1 TRINN 2

NORD

PLAN 2 PLAN 2

I Nordalternativet flyttes dagkirurgi til plan 2 i nybygg 
trinn 2. Sentraloperasjon ligger på samme plan, men i 
trinn 1.

vest:

VEST

TRINN 1 TRINN 2

TRINN 1 TRINN 2

TRINN 1 TRINN 2

NORD

PLAN 2 PLAN 1

I vestalternativet flyttes dagkirurgi til plan 1 i nybygg 
trinn 2. Sentraloperasjon ligger på samme plan men i 
trinn 1 slik at man får god kontakt mellom avdelingene.
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8.5.5 Postoperativ oppvåkning, intensiv 
og observasjonspost

Intensivenheten ivaretar behandling av alle sykehus-
husets intensivpasienter og postoperativ oppvåkning 
ivaretar pasienter som er operert på sentralopera-
sjon. Dagkirurgi har en egen oppvåkningsenhet. 
Oppvåkning og intensiv er plassert sentralt i behand-
lingsfløyer med nærhet til blant annet akuttfunksjoner 
og operasjon. 

Akutte pasienter som trenger observasjon eller opp-
hold for utredning og om mulig utskrivning legges i 
observasjonsposten. Observasjonspost er ikke like 
avhengig av nærhet til andre avdelinger som oppvåk-
ning og intensiv. Det etableres 25 observasjonssenger 
i vestalternativet og 30 observasjonssenger i nordal-
ternativet.

nord:

VEST

TRINN 1 TRINN 2

TRINN 1 TRINN 2

TRINN 1 TRINN 2

NORD

PLAN 2 PLAN 2

I nordalternativet flyttes ikke intensiv og oppvåkning 
til nybygg men blir værende igjen i plan 2 i eksiste-
rende vestblokk. Det er foreslått å legge en gangbro 
langs vestsiden av eksisterende vestblokk for å knytte 
sammen behandlingsfunksjonene som operasjon og 
akuttmottak med de behandlingsfunksjoner som blir 
liggende igjen i eksisterende bygg. 

På grunn av nordalternativets plassering blir avstan-
dene her lenger enn i vestalternativet, men gangbroen 
ivaretar at intern trafikk for behandlingsfunksjoner kan 
gå uforstyrret og skilt fra publikumsområder.

De to byggetrinnene vil ikke medføre ombygginger av 
intensiven i V-blokk utover de tiltak som må gjøres for 
å sikre kobling til ny gangbro. Intensiv kan om nødven-
dig utvides inn i S-blokken.

vest:

VEST

TRINN 1 TRINN 2

TRINN 1 TRINN 2

TRINN 1 TRINN 2

NORD

PLAN 2+3 PLAN 2+3

I vestalternativet flyttes postoperativ oppvåkning og 
intensiv til plan 2 i nybygg trinn 1. Operasjon ligger på 
plan 1 og akuttmottak på plan U1 i samme behandlings-
fløy og dedikerte heiser mellom avdelingene ivaretar 
god nærhet. Observasjonspost ligger i plan 3 i nybygg 
trinn 1, på samme etasje som fødestuene. I tiden mel-
lom trinn 1 og trinn 2 er 5 av sengene på observasjons-
posten dedikert til føde. Disse 5 observasjonssengene 
til føde bygges i trinn 2, etter dette vil alle sengene i 
trinn 1 være ordinære observasjonssenger.

8.5.6 Gastromedisin og gastrokirurgi

Gastromedisin og gastrokirurgi behandler innelig-
gende og akutte pasienter med sykdommer i nedre 
og øvre del av fordøyelsessystemet. Enhetene er 
samlokalisert i et klinisk senter og har nærhetsbehov 
til akuttmottak, intensiv, isolater, radiologi, operasjon, 
oppvåkning og endoskopienheten. I både vest- og 
nordalternativet er funksjonene plassert i smale byg-
ningskropper med en bredde på ca 12 meter, som 
egner seg godt til funksjoner som senger, dagplasser, 
poliklinikker og kontorer. Funksjonene er plassert nær 
hovedkommunikasjonsårer og vertikalkommunikasjon 
slik at nærhet til andre avdelinger er ivaretatt. 

nord:

VEST

TRINN 1 TRINN 2

TRINN 1 TRINN 2

TRINN 1 TRINN 2

NORD

PLAN 4PLAN 4

PLAN 5

I nordalternativet flyttes ikke gastromedisin og gas-
trokirurgi før i trinn 2. I trinn 2 flyttes hele enheten 
inkludert gastrolab til plan 4 i nybygg, alle funksjoner 
er plassert på samme plan og med god nærhet til ho-
vedkommunikasjonsårer.

vest:

VEST

TRINN 1 TRINN 2

TRINN 1 TRINN 2

TRINN 1 TRINN 2

NORD

PLAN 1

PLAN 2

PLAN 4

PLAN 5

I Vestalternativet blir gastromedisin og gastrokirurgi 
liggende i plan 4 og 5 i henholdsvis vestblokk og 
midtblokk i eksisterende bygg frem til trinn 2. I trinn 2 
flyttes enhetene til plan 2 i nybygg med unntak av gas-
trolab som ligger på plan 1 med nærhet til hovedinn-
gangen. God vertikalkommunikasjon ivaretar nærhet 
mellom funksjonene. 
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8.5.7 Alderspsykiatri og geriatri

Alderspsykiatrisk enhet behandler personer over 65 
år med alvorlig sinnslidelse og personer med mistanke 
om eller påvist demens. Denne pasientgruppen har et 
spesielt behov for helhetlig tilnærming da mange også 
lider av ulike somatiske lidelser.

Geriatrisk medisin er en spesialitet som konsentrerer 
seg om sykdommer hos eldre, dette omfatter blant 
annet problemstillinger knyttet til demensutredning, 
funksjonskartlegging og funksjonstrening, urininkonti-
nens, ernæring, falltendens og akutt forvirring. I både 
vest- og nordalternativet samlokaliseres geriatrisk 
medisin med alderspsykiatri som et klinisk senter med 
sambruk av støttefunksjoner. Nærhet til ortopedi og 
nevrologi er ønskelig. 

nord:

VEST

TRINN 1 TRINN 2

TRINN 1 TRINN 2

TRINN 1 TRINN 2

NORD

UTLEIELOKALER

PLAN 5

I nordalternativet må psykiatribygget rives før bygge-
trinn 1 kan bygges, dette medfører at alle sykehusen-
hetene for psykisk helsevern må flyttes ut i eksterne 
lokaler. Det er planlagt flytting av akuttmottak, ruspo-
liklinikk, ROP-post og behandlerkontor til Haugaland 
DPS (HDPS). HDPS bygges om for tilfredsstille krav til 
disse lukkede funksjonene. ROP-post og ruspoliklinikk 
blir værende igjen permanent etter ferdigstillelse av 
byggetrinn 1. Alderspsykiatri, allmenn psykiatri 1 og 2 og 
psykiatrisk poliklinikk flytter midlertidig til leide lokaler i 

Haugesund revmatismesykehus. Disse funksjonene flyt-
ter inn i nybygg etter at byggetrinn 2 er ferdigstilt.

Nevropsykologisk seksjon kan måtte flytte til eksterne 
leide lokaler frem til nye lokaler er klare i M-blokk etter 
at byggetrinn 2 er ferdigstilt dersom det ikke er til-
strekkelig arealer å leie i Revmatismesykehuset. 

Før trinn 1 bygges flyttes alderspsykiatri som sagt til 
leide lokaler i HSR, mens geriatri blir værende i plan 5 i 
M-blokk frem till trinn 2. I trinn 2 flyttes både alderspsy-
kiatri og geriatri til plan 5 i nybygg. Senger, poliklinik-
ker og kontorfunksjoner legges på samme etasje med 
nærhet til publikumsaksen i nord/sør-retning og knute-
punktet mellom eksisterende bygg og nybygg.

vest:

VEST

TRINN 1 TRINN 2

TRINN 1 TRINN 2

TRINN 1 TRINN 2

NORD

PLAN 2 PLAN 2

I vestalternativet rives ikke psykiatribygget før i trinn 
2, dette gjør det mulig å etablere nye lokaler for deler 
av psykiatri i eksisterende bygg før trinn 2 bygges. 
Alderspsykiatri og geriatri flyttes til plan 2 i ny øst-
blokk og deler av G-blokk, med god kontakt til hoved-
aksen for besøkende som går i øst/vest-retning gjen-
nom G-blokk og videre inn i nybygg trinn 1. Alle senger, 
poliklinikker og kontorfunksjoner samles på et plan. 
Det er noe avstand mellom geriatri og alderspsykiaktri 
til ortopedi og nevrologi. 

8.5.8 Ortopedi

Ortopedi flyttes til nybygg i trinn 2 i både vest- og 
nordalternativet, frem til trinn 2 er enheten plassert i 
plan 4 i M-blokk. Nærhet til oppvåkning, sentralopera-
sjon og dagkirurgi er viktig. Da avdelingene er plassert 
på ulike etasjer er det viktig med god og effektiv verti-
kal kommunikasjon for å ivareta nærhet. 

nord:

VEST

TRINN 1 TRINN 2

TRINN 1 TRINN 2

TRINN 1 TRINN 2

NORD

PLAN 4 PLAN 3

I nordalternativet flyttes ortopedi til plan 3 i nybygg 
trinn 2. Operasjon, dagkirurgi og oppvåkning ligger på 
etasjen under. Oppvåkning ligger igjen i eksisterende 
vestblokk noe som fører til lenger avstand til ortopedi 
enn i vestalternativet.

vest:

VEST

TRINN 1 TRINN 2

TRINN 1 TRINN 2

TRINN 1 TRINN 2

NORD

PLAN 4 PLAN 4

I vestalternativet flyttes ortopedi til plan 4 i nybygg trinn 
2. Operasjon og dagkirurgi ligger på plan 1 og oppvåk-
ning på plan 2, alle funksjoner i nybygg. Den horisontale 
avstanden mellom funksjonene er liten og effektiv verti-
kalkommunikasjon ivaretar nærhetsbehovet.
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8.5.9 Dialyse

Dialyse er en type dagbehandling og pasienter som 
går til dialyse går til behandling tre ganger hver uke, 
hele året. Det er derfor viktig at lokalene til dialysen er 
imøtekommende, lyse og med utsikt. I begge alterna-
tivenes byggetrinn 1  blir dialyse liggende igjen med 
dagens plassering i 5 etg. M-blokk. Det er medtatt en 
utvidelse av arealet på 185m2 for å imøtekomme frem-
tidige behov.

For dialyse er det viktig med nærhet til nefrologisk 
sengeområde og poliklinikk som ligger i plan 4 i eksis-
terende vestblokk.

I både vest- og nordalternativet flyttes dialysen til plan 
4 i trinn to, med plassering lengst mot eksisterende 
vestblokk der nefrologi ligger. 

nord:

VEST

TRINN 1 TRINN 2

TRINN 1 TRINN 2

TRINN 1 TRINN 2

NORD

PLAN 4PLAN 5

vest:

VEST

TRINN 1 TRINN 2

TRINN 1 TRINN 2

TRINN 1 TRINN 2

NORD

PLAN 4PLAN 5

8.5.10 Onkologi, Hematologi og Endokrinologi

Onkologisk enhet består av dagplasser for medika-
mentell kreftbehandling og er i hovedsak kjemoterapi.  
Behandlingen varierer i tid og noen pasienter benytter 
dagplassen hele dagen. Enheten har nærhetsbehov 
til hematologisk/endokrinologisk/infeksjonsmedisinsk 
sengeområde og poliklinikk. Disse funksjonene er der-
for i vest-alternativet planlagt som et klinisk senter og 
plassert på samme etasje. 

Hematologisk og endokrinologisk enhet består av 
dagbehandling, sengeområder, poliklinikker og kon-
torfunksjoner. Dagbehandling omfatter utredning/
behandling av pasienter, som ikke krever overnatting 
i sykehuset. Pasientene oppholder seg på sykehuset 
i noen timer i løpet av dagen, og går til konsultasjon/
undersøkelse og eventuelt behandlingstiltak i løpet av 
oppholdet. I den forbindelse har pasienten behov for 
et fast tilholdssted i form av en seng eller hvileplass 
under oppholdet. Dette tilholdsstedet er dagplassen. 

Hematologi diagnostiserer, behandler og gir pleie og 
omsorg ved blod- og kreftsykdommer. Hovedoppgaven 
er ikke-kirurgisk behandling (cellegift, immunterapi og 
7eller annen medikamentell behandling) samt lindrende 
behandling. Endokrinologisk medisin omhandler pasien-
ter med diabetes, sykdommer omkring thyroidea, osteo-
porose og hypofyse/binyre/gonader.

nord:

VEST

TRINN 1 TRINN 2

TRINN 1 TRINN 2

TRINN 1 TRINN 2

NORD

PLAN 5 PLAN 5

I nordalternativet flyttes hverken onkologisk enhet 
eller Hema/Endo til nybygg, men blir liggende med 
dagens plassering i eksisterende bygg. 

vest:

VEST

TRINN 1 TRINN 2

TRINN 1 TRINN 2

TRINN 1 TRINN 2

NORD

PLAN 5 PLAN 5

I vest-alternativet byggetrinn 1 beholder onkologisk 
dagbehandling sin plassering i vestblokk plan 5, 
men enheten flytter til plan 5 i nybygg i byggetrinn 2. 
Hema/Endo flyttes også til plan 5 i nybygg trinn 2 slik 
at man får nærhet mellom funksjonene for sambruk av 
personale og funksjonsrom.

8.5.11 Infeksjon

Infeksjonsmedisin utreder og behandler pasienter med 
infeksjons- og andre indremedisinske sykdommer, som 
lungebetennelse, urinveisinfeksjon, hjernehinnebeten-
nelse og diverse hudinfeksjoner. Mange av pasientene 
har behov for isolering på grunn av smitterisiko. 

Infeksjonsposten flyttes til nybygg kun i vest-alterna-
tivet der den plasseres på plan 3 i byggetrinn 2, på 
samme etasje som gyn/føde senger og kar/mammae. 
På grunn av smitterisiko er enheten plassert i fløyen 
lengst mot nord for å hindre gjennomgangstrafikk. 
Egen heis i enden av denne fløyen gjør at man lett kan 
frakte pasienter fra andre avdelinger uten å gå gjen-
nom sengeområdene for gyn/føde og kar/mammae.

nord:

VEST

TRINN 1 TRINN 2

TRINN 1 TRINN 2

TRINN 1 TRINN 2

NORD

PLAN 1 PLAN 1

vest:

VEST

TRINN 1 TRINN 2

TRINN 1 TRINN 2

TRINN 1 TRINN 2

NORD

PLAN 1 PLAN 3
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8.5.12 Hjerte og lunge

Hjerte- og lungeavdeling samlokaliseres i begge alter-
nativene. Med utgangspunkt i sentermodellen ønskes 
polikliniske funksjoner og sengeområder i nærheten 
av hverandre. 

nord:

I nordalternativet er det begrensede midler til omroke-
ring av funksjoner i eksisterende bygg. Lungeavdeling 
blir i begge byggetrinn liggende med sin nåværende 
plassering, med poliklinikk i G-blokk og sengeområde 
i NØ-blokk. Hjerteavdelingen vil fortsatt ha sin polikli-
nikk i G-blokk og M-blokk, men det vil bli bygget nytt 
sengeområde for avdelingen nord i V-blokk.

vest:

For vestalternativet legges de to funksjonene til re-
noverte lokaler i 2 etg. i V-blokk. Sengeområdene 
som er arealkrevende betinger at det også bygges ut 
sengeområder i deler av S-blokk for å ivareta arealbe-
hovet. Poliklinikkene legges langs publikumsaksen, og 
strekker seg fra G-blokk og vestover til koblingspunk-
tet for nybygg. Renovering vil gjøre mulig en økning i 
Noninnovasiv behandling (NIV)

I trinn 2 utvides areal for sengeområde hjerte/MIO inn 
i M-blokk, og man har da oppnådd et sammenheng-
ende klinisk senter som ligger rundt atriet mellom 
M-blokk og V-blokk.

8.5.13 Nevrologi og nevropsykologisk testlab

Nevropsykologisk testlaboratorie har de fleste av 
sine pasienter tilhørende nevrologisk seksjon. En har 
derfor tilstrebet en samlokalisering av disse funksjo-
nene. Nevrologi har behov for ytterligere nærhet til 
medisinsk intensiv for rask trombolysebehandling. 
Avstanden mellom disse blir som i dag da begge en-
heter beholdes i eksisterende bygg. 

nord:

Avdelingen vil opprettholde sin lokalisering i 5 etg. og 
6 etg. i V-blokk i begge byggetrinnene, mens det blir 
etablert nye lokaler for nevropsyk-lab i ledige lokaler i 
M-blokk, etter byggetrinn 2 og ny opparbeidet investe-
ringsevne.

vest:

I byggetrinn 1 opprettholdes plasseringen av av-
delingens funksjoner i 5 etg. og 6 etg. i V-blokk. 
Nevropsykologisk seksjon vil samlokaliseres med 
nevrologi i 5 etasje i M-blokk i byggetrinn 1. Etter byg-
getrinn 2 vil sengeområde for onkologi bli flyttet til 
nybygg, og nevrologisk/nevropsykologisk klinisk sen-
ter vil overta disse lokalene. Det vil da bli frigitt plass 
for poliklinikk og kontorer nært publikumsaksen.

8.5.14 ØreNeseHals/ øye

Poliklinikk og laboratorier for ØNH er i dag i 1 etg. i 
NØ-blokk og G-blokk, mens poliklinikk øye er i 4 etg. 
i G-blokk. I begge utbyggingsalternativene vil disse 
funksjonene opprettholde sin nåværende plassering. 

I begge alternativ etableres senger for disse funksjo-
nene i eksisterende bygg etter byggetrinn 2. 

8.5.15 BHM

Tjenesten for behandlingshjelpemidler innbefatter 
innkjøp og utlevering av utstyr og forbruksmateriell, at 
utstyret fungerer, at nødvendig service og vedlikehold 
blir gjennomført og at pasienten/helsepersonell/ pårø-
rende har nødvendig opplæring i bruk og vedlikehold 
av utstyr og materiell. En økende del av driften er vei-
ledning og opplæring til pasienter og helsepersonell.

Behandlingshjelpemidler holder til i en av eneboligene 
mot vest. Funksjonen flyttes til vaskeribygget, med 
publikumsrettet aktivitet i 1 etg. og lager i 2 etg.

Denne lokaliseringen er lik i begge utbyggings-
alternativ, og vil bli utført før oppstart av byggetrinn 1.
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8.6
kliniske støtteFunksjoner

8.6.1 Laboratorium og blodbank

Laboratoriemedisin omfatter medisinsk biokjemi, me-
disinsk mikrobiologi, immunologi og transfusjonsmedi-
sin, patologi, fellesfunksjoner og kontorfunksjoner. 

Det er viktig med nærhet mellom medisinsk biokjemi 
og immunologi og transfusjonsmedisin særlig med 
tanke på vaktberedskap. Blodbanken er en del av 
immunologi og transfusjonsmedisin og må ligge 
nær produksjon og lett tilgjengelig for besøkende. 
Laboratoriet har totalt sett et areal på ca. 3000 kvm, 
dette er så pass stort at det å fordele arealet på ett 
plan ikke nødvendigvis er fordelaktig med tanke på 
avstander og nærhet. Det er vist ulike løsninger på 
dette i de to alternativene.

nord:

VEST

TRINN 1 TRINN 2

TRINN 1 TRINN 2

TRINN 1 TRINN 2

NORD

PLAN 1 PLAN 1

For nordalternativet vil laboratorier bli flyttet etter at 
byggetrinn 2 er ferdigstilt. Arealene som disponeres i 
Ø-blokk er knappe i fohold til behovet, og det må der-
for tilstrebes til midlertidige laboratorielokaler i 1 etg. i 
S-blokk. I trinn 2 flyttes laboratoriet til plan 1 i nybygg 
på samme etasje som patologi. Prøvetakning og blod-
bank plasseres i tilknytning til publikumsaksen nært 
hovedinngangen.

vest:

VEST

TRINN 1 TRINN 2

TRINN 1 TRINN 2

TRINN 1 TRINN 2

NORD

PLAN 4+5 PLAN 4+5

I vestalternativet flytter laboratoriet til plan 4 og 5 i 
nybygg trinn 1. Effektiv vertikalkommunikasjon ivaretar 
nærhet mellom de ulike funksjonene i laboratoriet. 
Prøvetakning og blodbank er plassert nær hovedåren 
for besøkendetrafikk som går i øst/vest-retning i forlen-
gelse av G-blokk.

8.6.2 Patologi

Patologi består av histologiske og cytologiske labora-
torier, en obduksjonsenhet og laboratorier for spesial-
undersøkelser. Avdelingen har ikke behov for å ligge i 
direkte nærhet til de øvrige laboratoriefunksjonene.

I både vest- og nordalternativet flyttes patologi i 
trinn 2. Dette medfører behov for oppgradering og 
 utvidelse av dagens lokaler i gammel østblokk i tiden 
frem til trinn 2 står ferdig i ca. 2030. 

For å kunne opprettholde denne virksomheten ved 
helseforetaket frem til ferdigstillelse av byggetrinn 2 vil 
det for begge utbyggingsalternativene måtte bygges 
midlertidige arealer for obduksjon i S-blokk. 

Seremonirom og morsrom er lagt i tilknytning til pato-
logi i byggetrinn 2.

nord:

VEST

TRINN 1 TRINN 2

TRINN 1 TRINN 2

TRINN 1 TRINN 2

NORD

PLAN 1PLAN U1

I nordalternativet flyttes patologi sammen med resten 
av laboratoriet til plan 1 i trinn 2. Eksisterende arealer 
for patologi (U1 etg. Ø-blokk) har utfordringer med 
dagens kapasitet når det gjelder ventilasjon, særlig 
knyttet til obduksjon. Denne løsningen med hele labo-
ratoriet og patologi på samme etasje er som løsning 
hensiktsmessig, men det er en utfordring at alle disse 
funksjonene må bli værende i eksisterende helt frem 
til trinn 2 står ferdig.

vest:

VEST

TRINN 1 TRINN 2

TRINN 1 TRINN 2

TRINN 1 TRINN 2

NORD

PLAN U1PLAN U1

I vestalternativet flyttes patologi til plan U1 i trinn 2. 
Akuttmottaket ligger på samme etasje men i trinn 1. 
Øvrige deler av laboratoriet ligger i plan 4 og 5 i trinn 1. 
Det er noe avstand mellom patologi og de øvrige labo-
ratoriefunksjonene, men med gode interne forbindelser.
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8.6.3 Sterilsentral

Eksisterende sterilsentral i U1 etg. S-blokk vil bli opprett-
holdt i de to alternativene i begge byggetrinn. Utvidelses-
mulighetene er begrenset hvis det ikke skal foretas om-
fattende omrokkeringer for tilstøtende funksjoner. 

8.6.4 Billeddiagnostikk

Avdeling for billeddiagnostikk vil i de to alternativene bli 
opprettholdt i 1 etg. i vestblokk. Nukleærmedisin med 
støttefunksjoner er plassert i U1 etg. i S-blokk. Disse 
funksjonene har en god plassering i anlegget i dag. 

Innslagspunkt for forbindelseskorridor (sør) i vestalter-
nativet vil berøre eksisterende lab. Erstatningsareal på 
ca. 50m2 for denne er legges til S-blokk.

8.7
stabs- og støtteFunksjoner 

8.7.1 Administrasjon

Administrasjon og stabsfunksjoner har i begge al-
ternativ fortsatt sin eksisterende plassering i 6 etg. i 
vestblokk. Det er ikke forutsatt behov for mer areal i 
prosjektet, men det vil etterhvert som eksisterende 
funksjoner flyttes over i nybygg bli ledige arealer som 
kan konverteres til administrative arealer dersom det 
er behov for det.

8.7.2 Forskning og undervisning

Sykehuset har pr. i dag hovedsakelig to større un-
dervisningslokaler. Auditorium ligger i U1/U2 etg. i 
M-blokk. I 6 etg. i M-blokk er det et generelt undervis-
ningslokale på ca. 200 m2. Disse arealene vil ikke bli 
berørt av utbygging.

I vestalternativet er det lagt opp til store arealer for fors-
kning, undervisning og simulatorsenter i 4 og 5 etg i 
M-blokk som siste fase av utbyggingen. I nordalternativet 
vil de økte kostnadene for nybygg begrense muligheten 
for å realisere slike arealer i de eksisterende bygningene.

8.7.3 Drift og IKT

Lokaler for drifts- og IKT personell er i dag hovedsake-
lig i 2 etg. i T-blokk og i 1 etg. i vaskeribygningen. For 
begge utbyggingsalternativene vil disse funksjonene 
måtte flyttes for å gi plass til Behandlingshjelpemider 
(BMH) i vaskeribygningen som start på det første byg-
getrinnet. Funksjonen vil måtte flyttes til midlertidige 
lokaler, for så å kunne ta i bruk arealer som står ledige i 
eksistende bygg etter at første byggetrinn er tatt i bruk. 

8.7.4 Sentralkjøkken

Sentralkjøkken er plassert i 6 etg. i M-blokk. Mottak av 
leveranser, kjølelagre etc. er plassert i U1 etg. i S-blokk. 
Disse funksjonene vil bli opprettholdt med samme 
plassering og areal i begge alternativene. 

8.7.5 Kantine

Kantine for ansatte vil bli beholdt i 6 etg. i M-blokk. 
Kapasiteten på denne vurderes som god, og er plas-
sert sentralt i anlegget. 

8.7.6 Seremonirom

Dette vil bli opprettholdt i Ø-blokk til ferdigstillelse av 
byggetrinn 2. Flytter så inn i nybygg trinn 2 i begge 
alternativer.

8.7.7 Garderober

Eksisterende garderober for ansatte i U1 etg. i 
psykriatribygget vil bli revet i forbindelse med byg-
getrinn 1 i begge alternativene. Disse arealene vil bli 
erstattet med nye garderober i U1/U2  etg. i nybygg. 
Eksisterende garderober i V-blokk, U1 etg, vil kunne 
opprettholdes men er foreslått omdisponert til sentral-
lager, denne omdisponeringen bør gjennomføres etter 
byggetrinn 1 er ferdig slik at man unngår midlertidige 
løsninger for garderobe.
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N
O

RD
 T

R 
2

Føde

Gyn. / barsel

Operasjon

PLAN  U2

PLAN  U1

PLAN  1

PLAN  2

PLAN  3

PLAN  4

PLAN  5

PLAN  6

N
O

RD
 T

R 
1 Gyn. / barsel

Føde

Operasjon

PLAN  U2

PLAN  U1

PLAN  1

PLAN  2

PLAN  3

PLAN  4

PLAN  5

PLAN  6

nordalternativet 
BYGGETRINN 1

nordalternativet 
BYGGETRINN 2

8.8
viktige transportakser  |  FØDE – OPERASJON – GYN/ BARSEL SENGEOMRÅDE



51

8
  

| 
 f

u
n

K
s

j
o

n
e

l
l

 b
e

s
K

r
iv

e
l

s
e

VE
ST

 T
R 

1

Føde

Gyn. / barsel

Operasjon

PLAN  U2

PLAN  U1

PLAN  1

PLAN  2

PLAN  3

PLAN  4

PLAN  5

PLAN  6

VE
ST

 T
R 

2

Føde

Gyn. / barsel

Operasjon

PLAN  U2

PLAN  U1

PLAN  1

PLAN  2

PLAN  3

PLAN  4

PLAN  5

PLAN  6

vestalternativet 
BYGGETRINN 1

vestalternativet
BYGGETRINN 2

 
viktige transportakser  |  FØDE – OPERASJON – GYN/ BARSEL SENGEOMRÅDE
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Intensiv / oppvåkning

Operasjon

Billeddiagnostikk

Akuttmottak

PLAN  U2

PLAN  U1

PLAN  1

PLAN  2

PLAN  3

PLAN  4

PLAN  5

PLAN  6

Intensiv

Operasjon

Billeddiagnostikk

Akuttmottak

PLAN  U2

PLAN  U1

PLAN  1

PLAN  2

PLAN  3

PLAN  4

PLAN  5

PLAN  6

nordalternativet 
BYGGETRINN 1

nordalternativet 
BYGGETRINN 2

8.8
viktige transportakser  |  AKUTTMOTTAK – BILLEDDIAGNOSTIKK – OPERASJON – INTENSIV/ OPPVÅKNING
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Intensiv / oppvåkning

Operasjon

Billeddiagnostikk

Akuttmottak

PLAN  U2

PLAN  U1

PLAN  1

PLAN  2

PLAN  3

PLAN  4

PLAN  5

PLAN  6

Intensiv / oppvåkning

Operasjon

Billeddiagnostikk

Akuttmottak

PLAN  U2

PLAN  U1

PLAN  1

PLAN  2

PLAN  3

PLAN  4

PLAN  5

PLAN  6

vestalternativet 
BYGGETRINN 1

vestalternativet
BYGGETRINN 2

 
viktige transportakser  |  AKUTTMOTTAK – BILLEDDIAGNOSTIKK – OPERASJON – INTENSIV/ OPPVÅKNING
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Billeddiagnostikk

Sengeområder

PLAN  1

PLAN  2-5

Billeddiagnostikk

Sengeområder

PLAN  1

PLAN  2-5

nordalternativet 
BYGGETRINN 1

nordalternativet 
BYGGETRINN 2

8.8
viktige transportakser  |  SENGEOMRÅDER – BILLEDDIAGNOSTIKK
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Billeddiagnostikk

Sengeområder

PLAN  1

PLAN  2-5

Billeddiagnostikk

Sengeområder

PLAN  1

PLAN  2-5

vestalternativet 
BYGGETRINN 1

vestalternativet
BYGGETRINN 2

 
viktige transportakser  |  SENGEOMRÅDER – BILLEDDIAGNOSTIKK
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Sengeområder

Operasjon

Oppvåkning

PLAN  2

PLAN  3-5

Sengeområder

Operasjon

Oppvåkning

PLAN  2

PLAN  3-5

nordalternativet 
BYGGETRINN 1

nordalternativet 
BYGGETRINN 2

8.8
viktige transportakser  |  SENGEOMRÅDER – OPERASJON – OPPVÅKNING – SENGEOMRÅDER 
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Sengeområder

Operasjon

Oppvåkning

PLAN  1

PLAN  2

PLAN  3-5

Sengeområder

Operasjon

Oppvåkning

PLAN  1

PLAN  2

PLAN  3-5

vestalternativet 
BYGGETRINN 1

vestalternativet
BYGGETRINN 2

 
viktige transportakser  |  SENGEOMRÅDER – OPERASJON – OPPVÅKNING – SENGEOMRÅDER 
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8.9
universell utForming 

8.9.1 Myndighetskrav

«Med universell utforming menes utforming eller tilret
telegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene, 
herunder informasjons og kommunikasjonsteknologi 
(IKT), slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan 
benyttes av flest mulig.» (Diskriminerings og tilgjenge
lighetsloven § 9)

«Universell utforming av byggverk tilsier at hovedløs
ningene skal være utformet slik at de kan brukes av 
flest mulig på en likestilt måte.»  
(Byggteknisk forskrift § 121)

Dette gir plikt til universell utforming av alle rom, 
ikke minst gjelder dette rom som inngår i prosjektets 
hovedløsning. Løsning for sengerom med bad kommer 
inn under denne definisjonen. Merk også at offentlig 
virksomhet har et spesielt ansvar for å arbeide aktivt 
og målrettet med universell utforing. I praksis innebæ-
rer nye regler at det ikke lenger er tilstrekkelig med 
tilrettelagte løsninger for enkelte grupper. Det skal 
være én løsning, hovedløsningen, og den skal være 
brukbar for alle som omfattes av begrepet publikum, 
dvs pasienter.

I arbeidsmiljøloven og arbeidsforskriften § 2-4 er 
krav til tilrettelegging for arbeidstakere med nedsatt 
funksjonsevne beskrevet, her stilles det også krav til 
universell utforming av både arbeidsplasser og fellesa-
realer. 

Byggteknisk forskrift og arbeidsmiljøloven vil bli lagt til 
grunn for videre prosjektering og fokus på universell 
utforming vil bli prioritert i alle faser. 

8.9.2 Ergonomisk bad

Et alternativ til universelt utformede baderom kan 
være baderomskonseptet til produsenten Bano. Da 
det nødvendigvis ikke kun finnes én leverandør av 
denne typen bad har vi her valgt å kalle løsningen «er-
gonomisk bad».

Et ergonomisk bad har hev- og senkemekanismer på 
vask og toalett, og nøye planlagte håndtak å holde seg 
i. Man kan snu rullestol og oppnå samme funksjonalitet 
på et mindre areal, hvilket er kostnadsbesparende.  I 
tillegg viser nyere forskning at mennesker med beve-
gelseshemning ofte også har dårlig balanse, i tillegg til 
at det er mange eldre uten bevegelseshemning som 
har dårlig balanse. I et ergonomisk bad, hvor avstan-
den mellom komponentene er mindre, er det lettere 
å nå gripehåndtak og andre steder å støtte seg til. 
Undersøkelser viser at dette medfører at fallskader 
reduseres. 

Da konseptet ikke følger TEK 10 (Teknisk forskrift 
2010) sitt krav om avstand mellom de ulike kompo-
nentene i et baderom må det søkes om dispensasjon. 
Tidligere godkjennelser fra Arbeidstilsynet og brev fra 
Helsedirektoratet åpner for slike løsninger, en slik dis-
pensasjonssøknad antas å kunne bli godkjent.

I Haugesund sjukehus er det lagt til grunn en senge-
tunsløsning der 7 av 8 bad er ergonomisk utformet, 
grunnet god funksjonalitet. Baderom til isolat er univer-
selt utformet. 
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9.1
reguleringskrav

I arbeidet med skisseprosjektet og som 
oppfølging av programmkrav i Overordnet 
teknisk program for prosjektet er det søkt 
å avklare reguleringstekniske og  trafikk 
og vegtekniske forhold som gjelder og 
som må tas hensyn til ved gjennom
føringen av prosjektet. Det har følge
lig blitt avholdt innledende møte med 
Haugesund kommune om dette.

Haugesund kommune har stilt krav om at det skal utar-
beides ny reguleringsplan for Haugesund sykehus, jfr.  
PBL § 12-1. Denne skal gjennomføres som en detaljregu-
lering med konsekvensutredning. Krav om denne type 
regulering er hjemlet i PBL § 12-3, jfr. §§ 4-1 (Planprogram) 
og 4-2 (Planbeskrivelse og konsekvensutredning). 

Vi har vurdert at tiltaket, uavhengig av valg av utbyg-
gingsalternativ, faller direkte inn under skal-kravet til 
konsekvensutredning etter Forskrift om konsekvens-
utredninger § 2 Planer som alltid skal behandles etter 
forskriften, pkt. f) reguleringsplaner for tiltak i vedlegg I. 

I vedlegg I under Industri, bygg og anlegg m.m. står 
det under 1): 

«Industrianlegg, næringsbygg, bygg for offentlig eller 
privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål 
med et bruksareal på mer enn 15 000 m² eller som 
omfatter et planområde på mer enn 15 dekar.» 

Haugesund sykehus er definert som bygg for offentlig 
tjenesteyting.

Arbeidet med detaljreguleringen er startet opp og 
går parallelt med  skisseprosjektet og vil fortsette 
iht arbeidsplan, kfr fremdriftsplan under. Dette pa-
ralelle arbeidet med detaljregulering og konsept-
rapport /skisseprosjekt er nødvendig for å kunne 
holde prosjektets overordnete fremdrift i forhold til 
HaugesundBygg2020 fremdriften.

9.2
tomt og beliggenHet

Haugesund sykehus har adresse Karmsundgata 120 
og ligger sentralt i Haugesund, rett syd for og i til-
knytning til selve bykjernen. Hovedadkomst er fra 
Litlasundgata via Breidablikgata. Sykehusområdet av-
grenses av Karmsundgata (fv. 47) i øst, Stavangergata 
i syd og Litlasundgata i nord. Mot vest mot går en av 
hovedsykkeltraseene ( jfr. KDP for Haugesund sentrum 
2014-2030) som deler sykehuset fra boligbebyggelsen 
i Bjørnsons gate/ Årvikgata og Høgskolen Stord og 
Haugesund. Nordvest har vi rådhuset med rådhuspar-
ken/ -plassen. Hele sykehusområdet omkranses av 
den eldre ensartete helhetlige bevaringsverdige små-
husbebyggelsen (trevillaer). Gatestrukturen for denne 
bebyggelsen er tydelig.

Haugesund sykehus ligger relativt høyt og domine-
rende i landskapet, med utsikt mot Smedasundet og 
Risøy. Tomta er relativt flat (på ca. kote +26) mot nord, 
øst og syd, men heller mot vest mot Høgskolen og 
rådhusparken. Mot sydvest ligger sykehuset delvis inn 
mot en markant kolle (kote +32). Dagens g/s-vei går 
mellom sykehuset og denne kollen.

Oversiktsfoto/ flyfoto (Kilde: Google)

9  |  tomt og ny  
reguleringsplan
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  gnr/bnr bruksnavn areal (m2) annet

40/576 Bjørnsons gate 57 1023 Bolig

40/578 Bjørnsons gate 61 Ikke angitt (punktfeste) Bolig

40/579 Bjørnsons gate 63 Ikke angitt (punktfeste) Bolig

40/581 (Årvikgata 9) 2141 Del av psykiatri/ p-hus

40/660 Rådhusgata 51 1172 Del av psykiatri

40/662 Rådhusgata 57 5094 Del av psykiatri/ p-hus

40/671 Breidablikkgata 51 688

40/672 Breidablikkgata 53 498

40/673 Breidablikkgata 55 503 Familieambulatoriet

40/674 Breidablikkgata 57 502 NKS

40/675 Breidablikkgata 59 691

40/676 Breidablikkgata 60 868 Del av p-hus

40/1112 Karmsundgaten 120 23106 Haugesund sykehus

40/1113 Karmsundgata 134 7357 Revmatisme sykehus

40/1199 Uadressert 989 Fortau/ veigrunn

9.3
eiendomsoversikt

Figuren ovenfor viser en oversikt over de eiendomme-
ne som helt eller delvis vil inngå i ny reguleringsplan. 
Veigrunn er ikke tatt med i oversikten med unntak for 
g/s-trasé øst for høgskolen. Planavgrensningen tar 
med seg et større areal enn det samlede arealer for 
eiendommene.

overordnede planer

plan id planens navn
vedtaksdato/ dato for ikraft-
tredelse

merknader

kommuneplan
Kommuneplan 2014-2030 
Haugesund kommune

09.09.2015
Offentlig bebyggelse- tjeneste-
yting samt noe boligformål

kommunedelplan
Kommunedelplan for 
Haugesund sentrum 2014-
2030

02.12.2014
Offentlig bebyggelse- tjeneste-
yting samt noe boligformål

rl1699 
kommunedelplan*

Kommunedelplan for 
Fv. 47 Karmsundgata – 
Tittelsnesvegen mellom 
E134 «Opelkrysset» og 
Kringlehaugvegen

25.02.2015 Veiformål forbi sykehustomta

*KDP for Fv. 47 Karmsundgata – Tittelsnesvegen mellom E134 «Opelkrysset» og Kringlehaugvegen Her ligger det ikke planer 

for fullt kryss med Stavangergata. Reguleringsplanarbeid for Karmsundgata forbi sykehuset vil trolig ikke starte opp før 2018. 

Sweco/ HF poengterte viktigheten av at sykehusets transportbehov ivaretas i detaljplanlegging av kryss med Stavangergata. 

Ambulansen må kunne kjøre alle svingebevegelser i krysset. Det må ses på alternativer for kryssløsning. HF med rådgivere 

ønsker å være informert og involvert i Statens vegvesens videre planlegging av krysset. 

9.4
reguleringsmessige  
ForHold og prosess 

Det vil i tillegg være andre temaplaner tilknyttet 
 kommuneplanen/ kommunedelplanen for sentrum 
som vil innvirke på reguleringen. Disse er det ikke 
direkte henvist til her, men vil bli vurdert i den videre 
planprosess. 



61

9
  

| 
 t

o
m

t
 o

g
 n

y
 r

e
g

u
l

e
r

in
g

s
p

l
a

n

Utsnitt KDP for Haugesund sentrum 2014-2030 

(Kilde: Haugesund kommune)

gjeldende reguleringsplaner i området

Plan ID Planens navn
Vedtaksdato/ dato for 
 ikrafttredelse

Merknader

Reguleringsplan RL786

Området mellom 
Salhusvegen - Dr. Eyes 
gate - Karmsundgata –
Storesundgata

21.06.1972

Offentlig bebyggelse og fritt-
liggende småhusbebygg. 
Utgjør mesteparten av syke-
hustomta

Reguleringsplan RL1122
Karmsundgata fra 
Storasundgata til 
Stavangergata

25.04.1988
Eldre plan. Grenser til sy-
kehustomta. Regulerer ikke 
sykehustomta.

Reguleringsplan RL1123
Karmsundgata fra 
Stavangergata til K. Knutsen 
Osa gate

25.01.1989
Berørt del av planen - 
Offentlig bygg - institusjon

Reguleringsplan RL1141 Dr. Eyes gate 11.12.1996

Offentlig bebyggelse – 
annen kontorbygning. En 
liten del av sykehustomta i 
nord inngår i denne planen.

Reguleringsplan RL1193
Reguleringsplan for 
Breidablikk og tomt sør for 
rådhusplassen

22.06.1994

Offentlig bebyggelse. 
Høgskolen Stord/ 
Haugesund. 
Grenser til sykehusområdet. 

Reguleringsplan RL1388
Reguleringsplan for stenging 
av Litlasundsgata ved høg-
skolen

23.11.2003

Berørte del av planen - 
Kjøreveg.  
Grenser til sykehustomta i 
nord.

Reguleringsplan RL1375
Jonas lies gate 10, gbnr. 
40/770

28.01.2004
Flere formål.  
Planen grenser til sykehus-
tomta i sør.

andre pågående planer

Norconsult er i gang med å regulere en lengre strek-
ning av g/s-veien som passeres sykehuset i vest mel-
lom sykehuset og høgskolen. Traseen inngår som del 
av hovedsykkelveinettet i kommunen.  

Det anbefales at prosjektet tar ansvar for å regulere 
denne i forbindelse med reguleringsplanen for syke-
huset, da dette også må sees i sammenheng med om-
legging av annen teknisk infrastruktur. Pr. des. 2015 er 
ikke ansvaret for reguleringen av g/s-veien avklart.
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nabobebyggelse og hensyn

Det er tydelige skiller i bebyggelsesstruktur sør 
for Stavangergata, øst for Karmsundgata, nord for 
Litlasundgata og vest for g/s-trasé vest for sykehus-
tomta, noe flyfoto over viser. Disse områdene er i 
all hovedsak angitt med hensynssoner bevaring av 
 kulturmiljø i gjeldende KDP for Haugesund sentrum 
(sentrumsplanen) og bør hensyntas. 

reguleringsplanens ulike faser

Arbeidet er delt opp i 4 faser hvor fase 1 omhand-
ler formelt oppstartsmøte med kommunen og ut-
arbeidelse av planprogram, fase 2 utarbeidelse av 
konsekvensutredningen og fase 3 utarbeidelse av 
reguleringsplanen (detaljregulering). Fase 4 beskriver 
arbeid etter offentlig ettersyn, herunder behov for evt. 
revisjoner. 

Fasene vil være noe overlappende. Enkelte tema i 
fase 2, konsekvensutredningen, bør gis en overordnet 
vurdering som grunnlag i fase 1. Likeledes vil fase 2 og 
3 kunne utarbeides parallelt.

Reguleringsplanens ulike faser

tentativ fremdriftsplan (sist rev. des. 2015):

aktivitet/ fase periode/ tidsrom
kommunal behand-
ling

kommentar/ annet

oppstartsmøte i kommunen Medio nov. 2015 Enhet for byutvikling

utarbeidelse forslag til planprogram Des.-15 – jan.-16

varsel oppstart planarbeid/ kunngjøring og 
forslag planprogram til offentlig ettersyn

Jan. 2016

Høringsfase Jan. – mars. 2016 Min. 6 uker (lovpålagt) 

gjennomgang høringsuttalelser/ innkomne 
merknader til hhv. planarbeidet/ planprogram

Mars – april

Fastsetting (evt. mindre rev.) planprogram April
Planutvalget/ 
Formannskapet

utarbeidelse konsekvensutredning (ku) Mars – mai 

utarbeidelse områderegulering m/ ku April – juni 

1.gangsbehandling detaljregulering m/ ku Okt.
Planutvalget/ 
Formannskapet

offentlig ettersyn Okt. – nov. Min. 6 uker (lovpålagt)

gjennomgang høringsuttalelser/ innkomne 
merknader

Des.

bearbeiding av områderegulering m/ ku Des.

2.gangsbehandling områderegulering m/ ku Jan. 2017
Planutvalget/ 
Formannskapet

sluttbehandling/ vedtak av områderegulering 
m/ ku

Feb. 2017 Bystyret

Det henvises for øvrig til kapittel nedenfor om 
Myndighetsbehandling.
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10.1
adkomst og utomHusanlegg 

Vegnett og trafikksituasjonen rundt 
Haugesund sykehus er utfordrende og 
viktig for tilgjengelighet og god funksjon 
for sykehuset som akuttsykehus. I henhold 
til kravene i OTP har derfor skisseprosjek
tet behandlet disse forholdene særskilt.

10.2
vegnett og adkomst 

Haugesund sykehus ligger i direkte tilknytning 
til, og rett vest for fv. 47 Karmsundgata mellom 
Stavangergata i sør og Litlasundgata i nord.

Karmsundgata er en meget viktig transportåre i 
Haugesund med en årsdøgntrafikk (ÅDT) på mel-
lom 25 000 og 30 000 kjøretøy per døgn. Krysset 
Karmsundgata x Litlasundgata er et T-kryss regulert 
som rundkjøring med 3 armer. Krysset Karmsundgata 
x Stavangergata er et X-kryss regulert med vikeplikt 
for trafikken i Stavangergata. Fra Stavangergata er 
det kun tillatt med høyresving for trafikk som skal ut i 
Karmsundgata.

Hovedinngangen til Haugesund sykehus har ad-
komst via de kommunale gatene Litlasundgata og 
Breidablikkgata. Litlasundgata har videre forbindelse 
vestover til de kommunale gatene Haraldsgata og 
Strandgata som går nord – sør i sentrumsområdet pa-
rallelt med Smedasundet.

Ambulanse- og økonomiinngangen ved Haugesund 
sykehus har adkomst via Stavangergata som er en 
blindvei mot vest. Det er mulige vegforbindelser fra 

Stavangergata via Jonas Lies gate i sør og Årvikgata 
i vest. Begge disse forbindelsene er imidlertid stengt 
med bom i dagens situasjon.

Haugesund sykehus og følgelig prosjektet har som en 
forutsetning at det etableres adskilte trafikkområder 
for ambulanse- og varetrafikk og for pasient-, besø-
kende- og personaltrafikk slik at kryssende trafikk mel-
lom disse grupper unngås. Dagens prinsipp med klart 
adskilt ambulanse/økonomitrafikk og trafikk til hoved-
inngang må derfor opprettholdes.

Hovedfunksjonene for transport for Haugesund syke-
hus planlegges derfor også i fremtiden med adkomst 
fra vegnettet som i dagens situasjon. Dette gjelder 
for begge alternativer. Dvs. at ambulansetrafikk, øko-
nomi/varelevering, vaskeri og kapell har adkomst via 
Stavangergata vest for Karmsundgata. Persontransport 
for pasienter, ansatte og besøkende skjer via 
Litlasundgata og Breidablikkgata.

Kommunedelplan for fv. 47 Karmsundgata – 
Tittelsnesvegen mellom E134 «Opelkrysset» og 
Kringlehaugvegen (RL1699), er vedtatt (25.02.2015). 
Strekningen i Karmsundgata forbi Haugesund 
sykehus er en del av den vedtatte planen. 
Reguleringsplanlegging for strekningen forbi syke-
huset forventes ikke å starte opp før tidligst i 2018. 
I vedtatt kommunedelplan for Karmsundgata ligger 
grunnprinsippet om en 4-felts veg med ett bilfelt og ett 
kollektivfelt i hver retning, med et fysisk skille mellom 
kjøreretningene. Det planlegges sykkelveg med fortau 
på begge sider av vegen. 

Vedtatt kommunedelplan for Karmsundgata legger 
opp til å opprettholde rundkjøringen i krysset med 
Litlasundgata. Det ligger imidlertid ikke inne planer for 
fullt kryss med Stavangergata i vedtatt kommunedelplan. 

I den videre planlegging av adkomstløsningene til 

Haugesund sykehus må det holdes tett dialog med 
Statens vegvesen og Haugesund kommune slik at 
sykehusets transportbehov ivaretas gjennom den 
aktuelle vegmyndighets fremtidige planlegging.
Hovedadkomst

Adkomst til sykehuset er et sentralt forhold i den nye 
utomhusplanen for sykehuset. 

Forholdene for persontransport inn til hovedinngangen 
er i dag uoversiktlig og utfordrende. Mange trafikant-
grupper er samlet på et lite areal og det er for dårlig 
tilrettelagt for myke trafikanter.

Ved planlegging av hovedadkomsten for fremtidig 
løsning har det vært fokus på å utnytte de relativt be-
grensede arealene på en best mulig måte. Utviklingen 
i samfunnet med stor fokus på å tilrettelegge for mil-
jøvennlig transport har vært viktig også her. Biltrafikk 
inn mot hovedinngangen bør begrenses, samtidig som 
det er viktig med tilgjengelighet og fleksible løsninger 
for de som er avhengig av biltransport. Det har derfor 
vært fokus på å få til en løsning der det legges til rette 
for områder hvor pasienter og besøkende kan stige 
av- og på i nærhet til hovedinngangen. Dette gjelder 
både offentlige tilrettelagte transporter som f.eks. 
Helseekspressen, samt privat transport tilrettelagt 
med såkalt «kiss & ride». Det er også behov for vente-
område for taxi. Gode og sikre arealer for gående og 
syklende, inklusive sykkelparkeringsplasser under tak 
er forsøkt prioritert.

Det er vist et forslag til ombygging av hovedatkom-
sten til sykehuset som er felles for begge alternativer. 
Bevaring av eksisterende store løvtrær har vært en 
premiss for utformingen av området. 

For å gi bedre plass til de ulike trafikantgruppene, 
sykkelparkering, buss, taxi og «kiss & ride», er den in-
nerste sykehusboligen i Breidablikgata foreslått revet 

og arealet innlemmet i atkomstområdet. Arealet er vist 
disponert til sykkelparkering og holdeplass/ventesone 
for buss. 

Hele atkomstsonen er gitt en nøktern opparbeidelse 
med asfalterte fortaus- og kjørearealer, kantstein i 
granitt, buskfelt langs fasadene og enkeltstående trær 
ved buss/sykkelparkering. Høydeforskjell mellom syk-
kelparkering og Revmatismesykehuset tas opp av en 
langsgående granittmur. 

Noen parkeringsplasser i området mellom Haugesund 
sykehus og Revmatismesykehuset foreslås bevart. 
Her må HC-plasser prioriteres. Gateparkering langs 
Breidablikkgata foreslås fjernet.

10  |  traFikk, adkomst  
         og landskap
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10.3
ambulanse- og 
økonomiadkomst

Akuttmottaket har i dag adkomst fra Karmsundgata via 
Stavangergata til mottaket på sørsiden av sykehuset. 

Det er i dag til dels svært vanskelige tilkomstforhold for 
kjørende trafikk, spesielt store kjøretøy. Akuttmottaket 
har lite uteareal, og det er meget begrenset plass til 
oppstilling og manøvrering av ambulanser. Adkomst for 
ambulansetrafikk og transportforhold som kan oppstå 
i en beredskaps og katastrofesituasjon bør forbedres. 
Videre er logistikk og tilkomst for varelevering i dagens 
situasjon vanskelig og lite effektiv.

Det er i dag etablert en økonomiinngang for varer og 
tjenester. Denne ligger i dagens sydfløy som del av 
eksisterende bygningsmasse.

Avfallstransport foregår i dag fra eksisterende container-
utkjøring mot øst. Areal som gir mulighet for sikre og ef-
fektive bevegelser for avfallstransporter skal ivaretas.

I fremtidig løsning opprettholdes akuttmottak og øko-
nomiadkomst på sørsiden av sykehuset med adkomst 
fra Stavangergata.

Det er en forutsetning for løsningen at det er fysisk 
mulig for ambulansen å kunne kjøre alle svingebeve-
gelser i krysset Karmsundgata x Stavangergata.

Det er også viktig å ha gode alternative traseer (back-
up-løsninger) for utrykningskjøretøyer hvis det skulle 
oppstå hendelser der Karmsundgata blokkeres . 
Aktuelle traseer er Jonas Lies gate, Årvikgata, samt 
ny trasé nordover mot Litlasundgata (felles med g/s-
traseen vest for sykehuset). Dette er forhold som 
tas inn i reguleringsplanarbeidet som et premiss for 
 sykehusets funksjoner.

For begge de alternative løsningene er det lagt vekt 
på adskilte løsninger for varelevering og akuttmottak. I 
plassering av de nevnte funksjoner er det lagt til rette 
for tilstrekkelige utearealer for manøvrering av dimensjo-
nerende kjøretøy. Rygging av store kjøretøy bør unngås, 
spesielt i områder der myke trafikanter ferdes.

I de foreslåtte løsningene er økonomiinngang og akutt-
inngang holdt atskilt fra omlagt gang- og sykkelveg på 
sørvestsiden av sykehuset.

Akuttmottaket er lagt til rette for at 3-4 ambulanser 
kan stilles opp og snu på området. Det samme gjel-
der en buss. 

Varelevering/ økonomiinngang har samme plassering 
i begge alternativer, på bakkenivå lengst sør på vestsi-
den av eksisterende bygg.

vestalternativet:

Akuttmottaket er plassert på bakkenivå (nivå U1) med 
inngang på vestsiden av ny behandlingsfløy.  Arealet 
for ambulanser er definert i en stor åpen plass adskilt 
fra gang- og sykkelvegen med et grøntareal.

nordalternativet:

Akuttmottaket er plassert på nivå for plan 1 med inn-
gang på sørsiden av ny behandlingsfløy og på ett plan 
over sydområdets bakkeplan. Arealet for ambulanser 
er definert i en stor åpen plass definert av sykehusbyg-
get i øst og nord, grøntareal mot vest og en mur mot 
sør. Oppramping fra bakkenivå i sør til akuttmottaket er 
plassert lengst vest på området. Dette gir god adskil-
lelse fra vareleveringen. Rampen til akuttmottaket er 
bred nok til at 2 busser kan møtes.

10.4
biltraFikk 

I tråd med gjeldende klimamål skal det legges særskilt 
vekt på at økt persontrafikk til sykehuset skal forsøkes 
dekket gjennom kollektivtrafikk, sykkel og gange. Det 
ble i desember 2015 gjennomført en reisevaneunder-
søkelse for de ansatte og besøkende ved Haugesund 
sykehus. I følge undersøkelsen reiser ca. 50 % av de 
ansatte med bil til jobb i sommersesongen, mens ca. 
60 % av de ansatte benytter bil til jobb i vinterseson-
gen. Mange er imidlertid positive til å benytte seg av 
andre transportformer, og da er det kollektivtrafikk og 
sykkel som nevnes som mest aktuelt. Blant de besø-
kende reiser de aller fleste med bil, enten som sjåfør 
eller passasjer.

I løpet av januar 2016 vil det med bakgrunn i en grun-
digere analyse av reisevaneundersøkelsen utarbeides 
en mobilitetsplan som vil gi innspill til tiltak for å øke 
andelen av miljøvennlige reiser. Mobilitetsplanen vil 
også være førende for fremtidige parkeringsbehov. 
Denne planen vil inngå som del av det videre prosjekt-
arbeidet.

10.5
kollektivtraFikk 

I følge reisevaneundersøkelsen for Haugesund syke-
hus er det mindre enn 5 % av de ansatte som reiser 
med kollektivtrafikk til jobb. Samtidig bor ca. 60 % av 
de ansatte under 0, 5km fra en kollektivholdeplass. 
38 % av de ansatte sier at kollektivtrafikk er det mest 
aktuelle alternativet til å benytte egen bil. 34 % av de 
ansatte sier at et av de beste tiltakene for at flere skal 
reise miljøvennlig til jobb er at arbeidsgiver oppretter 
et organisert kollektivtilbud.

Holdeplassene «Haugesund sykehus» i Karmsundgata 
(begge retninger) og ”Revmatismesykehuset» i 
Litlasundgata (retning mot sentrum) ligger i kort gang-
avstand til sykehuset. Begge holdeplassene betjener 
flere busslinjer med hyppige avganger.

Løsningen for hovedadkomsten er identisk i begge 
løsningsalternativer, og dermed også like i forhold til 
tilgjengelighet til kollektivsystemet.

Løsningen for hovedadkomsten er lagt til rette for 
egen busstopp i Breidablikkgata rett ved hovedinn-
gangen. Denne kan bl.a. benyttes ved et eventuelt 
organisert busstilbud for de ansatte.

10.6
gang- og sykkeltraFikk 

Forholdene for persontransport inn til hovedinngangen 
er i dag uoversiktlig og utfordrende. Mange trafikant-
grupper er samlet på et lite areal og det er for dårlig 
tilrettelagt for myke trafikanter.

Det er relativt få sykkelparkeringsplasser i området 
rundt hovedinngangen.

I følge reisevaneundersøkelsen for Haugesund syke-
hus er det ca. 30 % av de ansatte som sykler til jobb i 
sommersesongen. Tilsvarende andel i vintersesongen 
er ca. 15 %. Det er ca. 12 % av de ansatte som går til 
jobb hele året. Ca. 50 % av de ansatte sier at et av 
de beste tiltakene for at flere skal reise miljøvennlig 
til jobb er at det tilrettelegges med parkeringsplasser 
for sykkel under tak og nær inngangen. 35 % sier at 
tilgang på trygg gang- og sykkelvei mellom hjem og 
jobb er et annet godt tiltak. Ca. 40 % av de ansatte bor 
under 4 km fra sykehuset.

Foreslått fremtidig løsning for gang- og sykkeltrafikk er 
lik i begge alternativene.

“ Ca. 50 % av de ansatte sier at et av de beste tiltakene for at flere skal 
reise miljøvennlig til jobb er at det tilrettelegges med parkeringsplasser 
for sykkel under tak og nær inngangen.
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Det er foreslått å etablere en stor sykkelparkerings-
plass innerst i Breidablikkgata, der den innerste syke-
husboligen er foreslått revet og arealet innlemmet i 
atkomstområdet. Det forutsettes at sykkelparkeringen 
opparbeides med tak over. Det bør også etableres 
sykkelparkering i forbindelse med øvrige innganger 
rundt bygget.

Det er viktig at parkeringsarealer etableres slik at de 
kan overvåkes og belyses for å redusere tyveri, skade 
og hærverk. Det bør etableres strømuttak for el-sykler 
på en del av plassene. 

Gang- og sykkelvegen mellom sykehuset og høgsko-
len må legges om som følge av sykehusutbyggingen. 
Det legges vekt på å etablere denne som en grønn 
forbindelse med trær i tråd med kommunedelplan for 
Haugesund sentrum.

Traseen er en del av hovedsykkelvegnettet til 
Haugesund kommune og forventes derfor å få stor 
gang- og sykkeltrafikk. 

10.7
bilparkering

Det er i dag ca. 450 p-plasser ved Haugesund syke-
hus. Ca. 200 av disse plassene er lokalisert i parke-
ringshuset i tilknytning til hovedadkomsten, sørvest for 
krysset Litlasundgata x Breidablikkgata, med adkomst 
fra Breidablikkgata. Ca. 150 p-plasser er lokalisert øst 
for Karmsundgata, med adkomst via Stavangergata 
og Wergelandsgate. Ca. 70 p-plasser er lokalisert i et 
parkeringshus vest for sykehuset med adkomst via 
Stavangergata. De resterende plassene er stort sett 
fordelt i området i tilknytning til hovedadkomsten, med 
noen plasser spredt rundt på resten sykehusområdet. 

vestalternativet:

Parkeringshuset i Breidablikkgata beholdes som i dag. 
Parkeringen her forbeholdes pasienter og besøkende.

nordalternativet:

Nye parkeringsarealer etableres på kjellernivå under 
det nye sykehusbygget vest for Breidablikkgata med 
nedkjøring fra Breidablikkgata. Parkeringen her forbe-
holdes pasienter og besøkende.

I begge alternativene vil de ansatte ved sykehuset 
benytte parkeringsarealet øst for Karmsundgata. Noen 
parkeringsplasser i området mellom Haugesund syke-
hus og Revmatismesykehuset foreslås bevart. Her må 
HC-plasser prioriteres.

Det er viktig at parkeringsarealer etableres slik at 
de kan overvåkes og belyses for å redusere tyveri, 
skade og hærverk. Det skal etableres strømuttak for 
el-biler. Parkering for ansatte bør tildeles etter en 
 behovsvurdering.

Haugesunds parkeringsstrategi er en del av gjeldende 
kommuneplan. Det ligger ikke konkrete føringer 
for  antall p-plasser for bil og sykkel for Haugesund 
sykehus i p-strategien. Det skal utarbeides en mo-
bilitetsplan for transport til sykehuset i januar 2015. 
Mobilitetsplanen vil gi supplerende føringer for valg av 
parkeringsløsning og tilrettelegging for miljøvennlig 
transport som sykkel, gange og kollektiv.

God kontakt inne/ ute ved St-Olavs hospital.
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10.8
landskap

10.8.1 Landskapskonsept

Motiv og premiss for landskapsutformingen på syke-
huset er sterkt forankret i at brukere av disse anleg-
gene er pasienter som i sterk grad påvirkes av de om-
givelsene de oppholder seg i. Utforming av ute realer 
på  sykehus vet vi er viktig for å skape harmoniske 
og beroligende rammer. Vitenskapelige studier viser 
at tilgang til eller utsyn over utearealer med grønne 
elementer har en helende effekt på pasienter og en 
stressdempende virkning på så vel pasienter som an-
satte. Vann som element i utearealer har også en posi-
tiv virkning. Det gir variasjoner i lys og lyd og gir ro og 
ettertanke.  Belysning vil bidra til å sikre trygghet og 
lesbarhet i utearealene på kveld, natt og i mørketida. 
Bruk av effektbelysning skaper stemningsfulle uterom 
som kan benyttes også på kveldstid. 

I arbeidet med konseptet har vi hentet forbilder fra 
St.Olavs hospital. Hvor ikke annet er oppgitt, er bil-
dene som illustrer teksten hentet fra rapporten «Grønt 
sykehus, utemiljø i særklasse ved St.Olavs hospital», 
 utarbeidet av Asplan Viak og Helsebygg Midt-Norge. 

10.8.2 Om løsningen

Gårdsrommene (atriene) mellom byggene etableres 
med grønne elementer i form av trær, busker og andre 
bunndekkevekster, gangstier, sitteplasser og vannar-
rangementer. Uterommene skal kunne benyttes av 
pasienter, ansatte og besøkende. Selv om mange av 
pasientene ikke vil kunne gå ut i uterommene vil de 
kunne se ut på de grønne gårdsrommene fra pasien-
trommene og fellesarealene. De ulike gårdsrommene 

gis ulik karakter og ulike innhold slik at arealene 
 samlet sett gir de ulike pasientgruppene et godt til-
bud. Vi foreslår videre at gårdsrommene gis en orga-
nisk  karakter for å skape variasjon og kontrast til den 
stramme bygningsmassen.  

I og med begrensede arealer på bakkeplan, etableres 
det takhager/ takterrasser som kan benyttes til tera-
peutisk behandling og uteopphold for pasienter, besø-
kende og ansatte ved tilstøtende avdelinger. 

For å øke det grønne fotavtrykket til sykehuset, eta-
bleres det grønne tak på de fløyene som ikke har tak-
terrasser. De grønne takene vil sikre utsyn til grønne 
arealer for flest mulig av pasientrommene. Grønne tak 
bidrar til å fordrøye regnvann og vil forsinke avren-
ningen fra takene. Dette reduserer vannmengden som 
skal slippes på overvannsledningene.  

Grønne tak ved Statoils hovedkvarter Fornebu,  

foto: Romerikes blad

Det reserveres utearealer for psykiatri og rus i tilstøt-
ning til akuttmottaket. 

I utformingen av hovedatkomsten har bevaring av ek-
sisterende trær vært en premiss. Det grønne preget 
styrkes av treplantning i tilknytning til ny sykkelparke-
ring i Breidablikgata og grøntrabatter langs  fasadene i 
byggetrinn 2.

Det etableres en åpen, offentlig og solrik forplass ved 
akuttinngangen psykiatri/rus for begge alternativer, 

 
med atkomst fra gang-/sykkelveien og gatenettet 
rundt Høgskolen vest for sykehuset. 

Prosjektet legger opp til en styrking av den grønne 
karakteren til gang- og sykkelvegen i tråd med kom-
munedelplanen for Haugesund sentrum.  

Grønne gårdsrom og takhager, 

 St-Olavs hospital.

For å øke det grønne fotavtrykket til sykehuset, 
etableres det grønne tak på de fløyene som ikke har 
takterrasser. 

“
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Skisse utomhusanlegg Nordalternativet Skisse utomhusanlegg Vestalternativet

vestalternativet:

Grønne gårdsrom etableres på bakkeplan i trinn 1 og 
trinn 2. Avtrapping av bygningene i begge trinn bidrar 
til brukbare solforhold i gårdsrommene. 

Alternativet gir mulighet for et innelukket, skjermet 
uterom for psykiatri og rus.

Det etableres en åpen, offentlig gangsone i form av 
et trappeanlegg, mellom trinn 1 og trinn 2. Med dette 
grepet styrkes de overordnede forbindelseslinjene 
i området, mellom sykehuset og kvartalene i vest 
rundt Høgskolen. Trappeanlegget gir en fleksibilitet 
i bevegelsesmønsteret mellom de ulike byggene. 
Høydeforskjellene mellom plan U1 og Plan 1 forhindrer 
en universelt utformet løsning her. 

Grøntsonen mellom byggene i trinn 1 og gang-/syk-
kelvegen bidrar til å dempe virkningen av byggene og 
skjerme akuttmottaket sett fra boligene i vest.  

nordalternativet:

Grønne gårdsrom etableres på bakkeplan i trinn 1 og 
på dekke over p-kjeller i trinn 2. Det nordligste gårds-
rommet i trinn 2 har åpen kjørerampe ned til P-kjeller. 
Det reelle bruksarealet i atriet halveres og kjøringen til 
P-kjelleren vil gi støy til uterommet. 

Det etableres et solrikt uterom/parkområde for psykia-
trien på bakkenivå (plan U1). Arealet er imidlertid ikke 
innelukket og skjermet som i vestalternativet. Arealet 
er vanskelig å skjerme mot rampen som går opp til 
ambulansemottaket på plan 1.

Alternativet har ingen åpen, offentlig forbindelse 
 mellom øvre nivå med hovedinngang og nedre nivå 
ved akuttinngang for psykiatri/rus. Denne bevegelsen 
må skje innomhus.
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11.1
vannForsyning

Sykehuset har i dag tosidig vanntilknytninger fra nord 
og sør i tillegg til eget sprinklerinlegg. Det legges 
nytt vanninlegg for BT1 for både alternativ Nord og 
Vest. Vannledning tilkobles eksisterende vannledning 
i Stavangergata og legges i gata og opp til under-
sentral i BT1. For BT2 etableres nytt vanninlegg fra 
Breidablikkgata. Det betyr at alternativ vest og nord 
begge vil få tosidig vanntilførsel. Lendingsnettet har 
tilstrekkelig kapasitet til å dekke brannvannskrav.

11.2
avløp

Sykehuset har i dag to avløpsuttrekk tilknyttet kommunalt 
ledningsnett. Dette er ett spilvannsuttrek PVC 180 og ett 
overvannsuttrekk PVC 200. Påkoblingspunkt for disse er 
i Stavangergata rett sør-øst for sykehusets vestfløy.

Nytt uttrekk for spillvann og overvann legges fra ny-
bygg sørover mot kommunal ledning i Stavangergata. 
Eksisterende uttrekk fra sykehuset vil ikke berøres og 
beholdes i full drift i byggeperioden.

Prinsippene for infrastruktur er vist i tegning VVS-
infrastruktur Nye installasjoner i grunnen som viser 
planlagte nye traseer og tilkoblingspunkter mot eksis-
terende avløpsnett.

11.3
StrømforSyning
Iflg Haugaland kraft er de to eksisterende nettsta-
sjonene forsynt fra Hemmingstad understasjon. 
Høyspenningskabelen fra denne har ikke kapasitet til 
ytterligere belastning og det pågår samtaler med nettle-
verandøren får å få etablert en ny høyspenningsring fra 
Flotmyr understasjon til de nye nettstasjonene på sy-
kehuset. For å sikre strømforsyningen dersom Flotmyr, 
eller Hemmingstad  understasjon skulle falle ut, har 
en foreslått for nettleverandøren at det legges opp en 
tverrforbindelse mellom de to høyspenningsringene på 
sykehusets område, slik at alle nettstasjonen i en krise-
situasjon vil kunne forsynes fra den ene ringen.

Dagens høyspenningskabel mellom nettstasjonen 
51070 (FIH Vaskeriet) og Høgskolen går i veien 
forbi Energisentralen og langs gangveien mot 
P-huset på oversiden av Høgskolen. I forbindelse 
med utbyggingen  vil det bli behov for omlegging av 
nevnte kabel. 

Infrastruktur høyspent, eksisterende og ny løsning. Grøfter for 

el.tekn infra kombineres med VVS

11  |  inFrastrukturanlegg
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12.1
ForskriFtskrav

Byggteknisk forskrift (TEK 10) stiller krav 
til energibruk i bygninger. Det finnes ulike 
måter å tilfredsstille kravene til samlet 
energibehov. Rammekravet er et krav som 
relaterer seg til at bygget beregnes med 
Osloklima, og med normerte driftsdata 
som innetemperaturer, driftstider, intern
varmetilskudd, energibehov til varmtvann, 
belysning og elektrisk utstyr for aktuell 
bygningskategori. 

Rammekravet er fordelt på ulike bygningskategorier ut 
fra brukstype. Kravet gjelder totalt netto energibehov 
og tar ikke hensyn til hvordan energien produseres 
(for eksempel ved bruk av varmepumpe eller gasskjel). 
I henhold til TEK 10 skal sykehus ha et normert forbruk 
mindre eller lik 300 kWh/m² oppvarmet BRA per år. 
For arealer der varmegjenvinning av ventilasjonsluft 
medfører risiko for spredning av forurensning/smitte er 
rammekravet mindre eller lik 335 kWh/m² oppvarmet 
BRA per år.

I endringene til byggteknisk forskrift som trer i kraft 1. 
januar 2016 er energirammekravet til sykehus innskjer-
pet til 225 kWh/m² oppvarmet BRA per år (265 kWh/
m² oppvarmet BRA per år for arealer der varmegjen-
vinning av ventilasjonsluft medfører risiko for spred-
ning av forurensning/smitte).

I tillegg til rammekravet inneholder byggteknisk for-
skrift en del andre energikrav som vil være relevante 
for dette prosjektet, men i denne fasen er det i første 
hånd rammekravet man må forholde seg til.

12.2
prosjektkrav

I retningslinjene til Grønt sykehus er det spesifisert at nybygg skal tilfredsstille kravene i passivhusstandarden 
NS 3701 samt oppnå energimerke A og grønn oppvarmingskarakter. 

I henhold til den nevnte rapporten er målene og ambisjonene for perioden 2013-2020 følgende:

Klimagassutslipp Arbeide fram øvre grense for klimabelastning for nybygg

Energibruk
Arbeide mot at nybygg skal være nullutslippsbygg 
Redusere energiforbruket vesentlig i eksisterende bygningsmasse 

Materialbruk
Bygg i spesialisthelsetjenesten skal ha materialer med lavest mulig klimagassutslipp og 
med minst mulig innhold av helse- og miljøskadelige stoffer

Rive- og byggavfall Øke graden av gjenbruk/gjenvinning for rive- og byggavfall

Ledelse og kompetanse Spesialisthelsetjenesten skal være en pådriver og et forbilde i byggenæringen

Passivhusstandarden stiller følgende krav til sykehusbygg  
(noen av kravene er avhengige av størrelse og lokasjon til det spesifikke bygget) :

Varmetapstall for transmisjons- og infiltrasjonstap 0,40 W/m2K

Oppvarmingsbehov 20 kWh/m2  BRA per år

Netto spesifikt energibehov til kjøling 9,3 kWh/m2 per år

Energibehov til belysning 29,1 kWh/m2 per år

Dessuten finnes det noen minstekrav knyttet til enkelte bygningsdeler og tekniske systemer.

Kravene til passivhusstandard og energimerke A samsvarer som regel, men avhengig av energiforsyning vil det 
være forskjeller i hvilket av kravene som vil være mest utfordrende å tilfredsstille. I dette prosjektet, siden det bru-
kes varmepumpe som grunnlast, vil det sannsynligvis være enklere å tilfredsstille kravet til energimerke A enn til 
passivhuskravet. For sykehusbygg er kravet for energimerke A til sykehus 175 kWh/m2  BRA per år.

12  |  energikonsept 
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For å kunne tilfredsstille kravene i passivhus standarden 
vil det videre i prosjektet være svært viktig for alle fag 
å finne energieffektive løsninger. Siden mye av energi-
forbruket i sykehus er koblet til ventilasjon og teknisk 
utstyr er det viktig å fokusere på disse områdene. Noen 
generelle tiltak vil være sentrale i energikonseptet for 
dette prosjektet, og som skal være del av den mer de-
taljerte planleggingen i neste fase, dersom man skal 
klare å nå målet for passivhusstandard:

•	 Kravene for Grønt sykehus kan bare gjøres gjel-
dende for de nye bygningene. For eksisterende 
bygg vil alle tiltak måles mot den overordnete øko-
nomiske bærekraften.

•	 Bygningsutforming med fokus på en energieffektiv 
areal- og funksjonsplanlegging, for eksempel plas-
sering av funksjoner på en måte som bidrar til et 
redusert varme- og kjølebehov.

•	 Fokus på løsninger som kombinerer god utnyttelse 
av dagslys og redusert behov for solskjerming.

•	 Tiltak på bygningskroppen, for eksempel lave 
U-verdier i alle konstruksjoner inkl. vinduskonstruk-
sjoner.

•	 Fokus på løsninger som gir lite infiltrasjon (tette 
løsninger).

•	 Minimering av kuldebroer.

•	 Bruk av energieffektivt utstyr, for å få lave intern-
laster og et lavt kjølebehov. Dette inkluderer syke-
husspesifikt utstyr, der man ved innkjøp bør stille 
krav på lave effekter og lite standby-forbruk.

•	 Utstrakt bruk av frikjøling.

•	 Tiltak som gir energieffektiv ventilasjon, for ek-
sempel energieffektive vifter og motorer, korte 
føringsveier og høy varmegjenvinningsgrad til var-
mevekslere.

•	 Vurdere behovsstyring av ventilasjon, lys, varme 
og kjøling, med soneinndeling så langt dette er 
mulig ift medisinsk virksomhet og sikkerhet

•	 Varmegjenvinning av gråvann (har effekt på reelt 
energibruk og bidrar til langsiktig mål om plusshus-
nivå, men bidrar ikke til måloppnåelse av passiv-
huskravene).

•	 Automatikk og styringssystemer på alle nivå, med 
oppfølging gjennom brukervennlige SD- og EOS-
program. Det skal arbeides med teknisk integra-
sjon av kommunikasjonssystemer og tekniske 
systemløsninger for varme- og kjølesystemer, slik 
at systemene «spiller på lag» med hver andre, og 
dette gjøres ift overordnete Helse Vest målsettin-
ger på IKT integrasjon..

•	 Eventuell egenproduksjon av energi, for eksempel 
ved bruk av solceller (har effekt på reelt energi-
bruk og bidrar til langsiktig mål om plusshusnivå, 
men bidrar ikke til måloppnåelse av passivhuskra-
vene). Dette er til nå ikke tatt inn i skisseprosjektfa-
sen, men vil vurderes ift kost/nytte og muligheter i 
neste fase.

Med skissert løsning på energisentralen vil man kunne 
tilfredsstille kravene til lysegrønn oppvarmingskarakter, 
som er like med en andel el og fossilt brensel på under 
47,5 % av det totale oppvarmingsbehovet. Dette er i 
tråd med retningslinjene til Grønt sykehus.

oppvarmingskarakter

Oppvarmingskarakter med skissert løsning på energisen-

tralen vil kunne bli lysegrønn, noe som betyr at el og fossilt 

brensel vil dekke under 47,5 % av totalt oppvarmingsbehov.

I forhold til kravene til oppvarmingskarakter i Grønt 
sykehus er man helt på grensen. Dersom det i avvei-
ninger mot økonomisk bærekraft skulle vise seg at man 
ikke klarer å oppfylle passivhus kravene vil dette også 
kunne medføre avvik i forhold til oppvarmings karakter 
og energimerke. For oppvarmings karakteren vil man 
isolert sett kunne klare kravene, gjennom å bytte ut el 
eller naturgass som energibærer for spisslasten med for 
eksempel biogass.

Det understrekes at oppvarmingskrakter her forholder 
seg til sammensetning av energikilder og estimerte 
energileveranser fra den nye energisentralen.Effekt- 
og energibudsjett

Ved utforming av energisentralen og energikonseptet 
er det tatt utgangspunkt i følgende tall for energi- og 
effektbehov. Videre i prosjektet må prosjekterte løsnin-
ger kvalitetssikres mot disse tallene.

De nye bygningene planlegges som passivhus“
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energi og effektbehov

energibehov effektbehov

  gWh/år kWh/m2år   mW W/m2

oppvarming

Eksisterende bygg i drift 5,3 108 3,2 65

Eksisterende bygg tomt 0,1 20 0,0 5

Nybygg 0,6 20 1,1 35

Ekstern leveranse 0,6  - 0,6  - 

sum 6,6     4,8  

tappevann

Eksisterende bygg i drift 1,5 30 0,2 4

Eksisterende bygg tomt 0,0 0 0,0 0

Nybygg 0,9 30 0,1 4

sum 2,4     0,3  

damp

Eksisterende bygg i drift 0,7 14 0,4 9

Eksisterende bygg tomt 0,0 0 0,0 0

Nybygg 0,0 0 0,0 0

sum 0,7     0,4  

sum varme 9,6     5,6  

komfortkjøling

Eksisterende bygg i drift 0,8 17 1,7 34

Eksisterende bygg tomt 0,0 0 0,0 0

Nybygg 0,3 9 0,9 30

sum 1,1     2,6  

teknisk kjøling

Eksisterende bygg i drift 0,9 18 0,4 9

Eksisterende bygg tomt 0,0 0 0,0 0

Nybygg 0,3 10 0,3 9

Ekstern leveranse 0,3  - 0,5  - 

sum 1,5     1,2  

sum kjøling 2,6     3,8  
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13.1 
bygningsmessig 

Som utgangspunkt for prosjektet er det 
lagt til grunn at det benyttes konstruk
sjoner og materialer som er kjente, 
 robuste og har lang levetid. I alle synlige 
overflater etterstrebes bruk av natur
materialer. De materialer som er beskre
vet her vil bli bearbeidet og utviklet videre 
i neste fase hvor beslutningene tas. 

Tekniske forskrifter og energiforskrifter setter strenge 
krav til bygninger, og Helse Vest sin veileder Grønt syke
hus gjør det samme. Det er etterstrebet et fremtids rettet 
anlegg også i bruk av materialer og energiløsninger. 

13.1.1 Utvendige bygningsdeler og materialer

Bygningens fasader er foreslått med hovedkledning 
av metallplater aluminium og med vindusfelt av metall, 
større glassfelt som systemfelt i metall og glass. Byggets 
nedre partier foreslås mot vest å kles med forblendet tegl 
eller stein. På takflater anvendes takpapp og på synlige 
takflater utformes disse med takvekster som gir grønne 
tak. Terrasser utføres med dekke av egnete tresorter. 

Vinduer, glasspartier og ytterdører utføres med pulver-
lakkerte metallprofiler

13.1.2 Innvendige bygningsdeler og materialer

På de innvendige bygningsdeler er det tatt hensyn til 
hensiktsmessig drift og vedlikehold, renholdsvennlig-
het og sklisikkerhet. 

I vestibylen og hovedkorridorer legges hardt belegg 
som naturstein eller tilsvarende. Glasspartier, vinduer og 
dører utføres i pulverlakkerte stål- eller aluminiumsparti-
er. Trapper og heiser utføres med steingulv og rekkverk 
mv. utføres i stål og glass. Himlinger under synlige dek-
ker utføres som lydabsorberende kassetter. Det må tas 
spesielle hensyn til de akustiske forhold i fellesarealene. 

I de ulikene delene av sykehuset vurderes benyttet både 
gummi, og stein tre som gulvbelegg avhengig av funksjon. 
Vegger bygges generelt som lette innvendige gipsplate-
vegger. Himlinger utføres i det vesentligste som modulære 
akustisk regulerende stålkassetter eller systemhimlinger 
med mineralullplater. Innvendige dører utføres generelt 
med pulverlakkerte stålkarmer og med laminat dørblad. 

Fast inventar utføres i forhold til funksjon i rustfritt stål, 
tre, laminat eller stål. 

13.2
konstruksjoner

13.2.1 Generelt

Eksisterende bygningsmasse har en systematisk 
 akseinndeling som videreføres for begge alternati-
vene for utbygging.

Bæresystem inndeles i «lett» og «tung» konstruksjon. 
«Lett» konstruksjon i smale bygg med fellesfunksjoner, 
sengearealer og kontorer. «Tung» konstruksjon i brede 
bygg med akuttmottak, patologi, operasjon, dagkirurgi, 
intensiv, oppvåkning, fødestuer og laboratorier.

Det vil benyttes to stk. innvendige bærelinjer for 
«tung» konstruksjon, og en stk. innvendig bærelinje for 
«lett» konstruksjon, i prinsipp som for korridorer.

Både for «lett» og «tung» konstruksjon er det foreslått 
utstrakt bruk av prefabrikkerte bygningsdeler.

13-1 Skisse konstruksjon Vest-alternativ

13-2 Skisse konstruksjon Nord-alternativ

13  |  bygg og tekniske anlegg
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13.2.2 Grunn og fundamenter

Byggetomt for begge alternativene klargjøres ved 
 fjerning av tynt vegetasjonsdekke over fjell. For begge 
alternativene må bebygd kolle i vest sprenges og kjø-
res bort. Byggegrop etableres ved utsprengning i fjell. 
Det er ikke påregnet behov for støttekonstruksjoner i 
grunnen. Byggene gis direkte fundamentering til fjell/
undersprengt fjell. Drenering etableres for U1 og U2 
i begge alternativer, og byggegroper antas å bli selv-
drenerende med åpning mot sør-vest.

13-3 Byggegrop Vest-alternativ

13-4 Byggegrop Nord-alternativ

13.2.3 Bæresystem og avstivende konstruksjoner

Søyler for «lett» bæresystem utføres av stål i innvendige 
bærelinjer og yttervegger, og brannisoleres. Søyler for 
«tungt» bæresystem utføres av betong i alle bærelinjer.

Bjelker for «lett» bæresystem er foreslått utført av stål 
hatteprofiler som brannisoleres. Bjelker for «tungt» bæ-
resystem er foreslått utført med utstøpte hatteprofiler 
av stål eller tynnflens-bjelker av prefabrikkert betong.

12-5 Eks utstøpte hatteprofil av stål 

13-6 ”Tynnflens” hatteprofil betong

Som avstivende konstruksjoner benyttes trapperom 
og heissjakter for begge alternativene. Avstivning til-
passes inndeling av bygninger med gjennomgående 
fuger. Fuger tilpasses brannseksjonering.

13.2.4 Vegger

For begge alternativer benyttes bærende yttervegger 
av betong mot grunn i U2 og U1. Bærende innerveg-
ger av betong rundt trapperom og heissjakter.

13.2.5 Dekker

Fritt bærende dekker for «lett» bæresystem er fore-
slått utført med prefabrikkerte hulldekkeelementer av 
 betong. Fritt bærende dekker for «tungt» bæresystem 
er foreslått utført med «plattendekker» med påstøp.

I laveste underetasje benyttes gulv på grunn for begge 
alternativene.

13.2.6 Yttertak

Alle tak bygges som kompakte varme tak med inn-
vendige nedløp. Primærkonstruksjon som bæring i 
etasje under. Taktekking med to lags papptekking 
eller tilsvarende.

Takhager og terrasser utføres uten justering av høyde 
på primærkonstruksjon med ramper for universell ut-
forming, og takhager som tak med plantekasser.

13.2.7 Trapper og balkonger m.m.

Alle innvendige trapper utføres i prefabrikkert betong.

Det må etableres ramper mellom eksisterende og nye 
utvidelser for begge alternativer.

Det er ikke foreslått bruk av balkonger og verandaer.

I alle synlige overflater etterstrebes bruk av 
naturmaterialer. “
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13.2.8 Andre bygningsmessige deler

Eksisterende tilfluktsrom T1 og T2 rives henholdsvis i 
trinn 1 og trinn 2 for begge alternativ til utbygging. Nye 
tilfluktsrom med tilsvarende kapasitet reetableres.

For Vest-alternativ etableres utendørs trapp mellom 
nivå U1 og 1. et. i byggetrinn 2.

For Nord-alternativ etableres støttemurer og ramper 
for akuttmottak og akutt psyk/rus.

13.2.9 Helikopterlandingsplass

I skisseprosjektet er det ikke tatt inn en ny helikopter-
landingsplass. Den eksisterende landingsplassen på 
tak M-blokk beholdes i denne fasen. I neste fase vil 
dette vurderes på nytt og som grunnlag for dette er 
det utarbeidet et notat som viser muligheter og konse-
kvens for en ny landingsplass. Denne vil da etableres 
med landingsmulighet for et større helikopter som inn-
går i Redningstjenestens transportkjede. 

Ny helikopterlandingsplass vil i henhold til notatet 
kunne etableres ved at en standard plattform plasse-
res som påbygg på tak med opplegg på bygningenes 
søylepunkter, dimensjonert for nytt helikopter AW101.

For Vest-alternativet plasseres ny standard platt-
form, som eksisterende, på dekke over 6. et. 
Eksisterende landingsplass må stenges for ombyg-
ging. Eksisterende påstøp må rives. Heis og trapperom 
må ombygges og påbygges. Eksisterende tak over 6. 
et. gis ny isolering og tekking.

For Nord-alternativet plasseres standard plattform på 
tak over 4. et. byggetrinn 1. Søyler prosjekteres for ek-
stra last fra plattform og helikopter. Heis og trapperom 
må gå en ekstra etasje over tak.

13-8 Nytt helikopter AW101

13-7 Eksempel standard plattform

13.3
bygningsFysikk

13.3.1 Generelt

De bygningsfysiske løsningene vil for nye bygg 
baseres  på å tilfredsstille krav til passivhus, som er 
fastlagte målsetting for alle nye bygg innenfor spesia-
listhelsetjenesten i Norge. Dette gjelder følgelig i ho-
vedsak for alternativene Vest og Nord. For 0-alteranti-
vet vil rammene for økonomisk bærekraft måtte over-
styre hovedombygging som fanger opp krav i henhold 
til «Grønt sykehus» slik at dette ikke rommer oppgra-
dering til passivhus standard, det vil si til energimerke 
B som er anbefalingen for totalrehabiliterte bygg.

13.3.2 Prosjektets løsning iht. rapporten 
Grønt sykehus

Hovedelementer i Grønt sykehus» rapporten tas hen-
syn til i forhold til alle operasjonelle krav i byggefasen, 
ref. Byggavfallsortering, riveprosjekter, materiaklklas-
sifisering m.v.

Avvik vil i hovedsak gjelde den bygningsmessige ener-
gimerkestandarden for eksisterende bygningsmasse 
som påpekt over. Tekniske anlegg vil her oppgraderes 
innenfor rammer for økonomisk bærekraft og ved 
denne oppgraderingen løses i henhold til nye energis-
tandarder.

Det vises for ytterligere dokumentasjon i forhold til 
«Grønt sykehus» til kapittel for Energikonsept og til 
kapittel 2.11 over.

13.4
akustikk

13.4.1 Innledning

Overordnede krav som gjelder lyd- og vibrasjonsfor-
hold (beskyttelse mot støy og vibrasjoner) i og utenfor 
bygninger er gitt i ”Forskrift om tekniske krav til bygg-
verk (Byggteknisk forskrift)” (TEK 10). Kravene gjelder 
for nybygg og andre byggemeldingspliktige arbeider 
(herunder rehabilitering). 

Aksepterte grenseverdier for lydforhold i byggverk er 
gitt i lydklasse C gitt i NS 8175:2012. Lydklasse C anse-
es som minimumskrav for å tilfredsstille funksjonskra-
vene i TEK. Krav til universell utforming for lydforhold 
ansees å være ivaretatt ved å benytte grenseverdier i 
NS 8175:2012.

13.4.2 Bygningstekniske forhold

etasjeskillere

Det planlegges et generelt byggesystem med stålbæ-
ring og hulldekker for bygningskategori senge/kontor-
fløy og plass-støpte konstruksjoner («plattendekke») 
for bygningskategori behandlingsbygg. Forutsatt bruk 
av minimumstykkelse på HD 265 vil krav til luftlydisola-
sjon for de fleste rom kunne møtes uten spesielle til-
leggskonstruksjoner. 

For rom som vil kreve høyere lydisolasjon kan det eta-
bleres tilleggskonstruksjoner på over- eller undersiden 
av dekket. Dette kan bli situasjonen for enkelte rom i 
psykiatridelen av sykehuset.
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vegger

Veggtyper dimensjoneres med utgangspunkt i lydkra-
vene. I vegger med høye lydkrav (R’w > 48 dB) bør det 
ikke være tekniske gjennomføringer (ventilasjonsrør, 
vannrør eller el-kanaler). 

Det vil være områder med behov for terskelfri dør. Det 
må i disse tilfellene benyttes slepelister med lavtbyg-
gende gummiterskel eller heve- og senke terskel der-
som dørforbindelsen har lydkrav. Ved høye lydkrav må 
det benyttes terskel, eller to dører med dempet sluse.

trinnlyd

Krav til trinnlyddemping kan ivaretas med bruk av 
trinnlyddempende belegg. Dersom nederste plan lig-
ger på gulv-på-grunn må topplaten brytes mellom rom 
med lydkrav. Dog er dette avhengig av tykkelsen på 
topplaten samt nivået på lydkravene.

Spesialrom (f.eks laboratorier) med høye krav til vi-
brasjonsisolering må etableres på egne frittbærende 
dekker eller flytende tunge gulv med spesialdimensjo-
nerte isolatorer.

akustisk regulering, rom

Det vil være behov for lydabsorberende løsninger i 
alle oppholdsrom. Rom med spesielle behov for ta-
leoverføring må vurderes spesielt i forprosjektfasen. 
I slike rom kan det være behov for å erstatte deler av 
himlingen med lydreflekterende flater i hygieneutfø-
relse samt benytte veggflater til lydabsorbenter.

tekniske tårn

Det planlegges å benytte vertikalt plasserte tekniske 
rom for etasjen i form av «tekniske tårn» som etable-
res i bygningenes perimeter (på gavlvegger). Disse 
vurderes også bygget som prefabrikerte elementer 

som bygges i høyden. Disse tårnene vil inneholde alt 
av tekniske anlegg for hvert bygg. Støy fra eventuelle 
prefabrikerte tårn til bygningen for øvrig må begren-
ses ved å nærmere vurdere hvordan tårnene festes til 
bygningskroppen. Normalt vil det kun være nødvendig 
å vibrasjonsisolere de tekniske anleggene. Vegg mot 
tårn dimensjoneres med utgangspunkt i forventet lyd-
nivå i de tekniske rommene. 

13.4.3 Tekniske installasjoner

Tekniske anlegg ligger i hovedsak i kjelleretasjene U2 
og U1 i begge utbyggingsalternativene med nybygg og 
er her godt skjermet ift støypåvikrkning til somatiske 
areal i sykehuset. I etasjene ligger ventilasjonstek-
niske anlegg, kfr tekniske tår over, og støyskjerming 
av disse skal møte krav til maksimalt støynivå i rom iht 
standarder, Støy fra ventilasjonskanaler ivaretas følge-
lig med tilstrekkelig bruk av lydfeller og ivaretas av RIV 
innenfor kvalitetskrav satt av akustisk rådgiver. Dette 
detaljeres i senere fase av prosjektet.

Støy fra heis ivaretas av RIE/leverandør. Dersom støy-
følsomme rom etableres mot sjaktvegg må tilleggskon-
struksjon i rom vurderes.

I eksisterende bygg beholdes de tekniske anleggene 
i hovedsak slik de er i dag og de akustiske kravene er 
ivaretatt i disse installasjonene. 

13.4.4 Isolering mot utendørs støy

Sykehusets beliggenhet i bymiljø og nær hovedinn-
fartsåre (Karmsundgt), samt helikopterstøy fra akutt 
transporter skal hensyntas og må beregnes for å 
kunne dimensjonere lydisolerende tiltak i fasader. For 
vegtrafikk vil det normalt kun være behov for å dimen-
sjonere lydkrav til vinduer. 

Isolering mot helikopterstøy medfører behov for gode 
lydisolerende løsninger i takkonstruksjonene. I situa-
sjoner hvor det er kort avstand mellom fasade og heli-
kopter (plattform eller innflygningsakse) må innendørs 
lydnivå dimensjoneres med hensyn til maksimalt lyd-
nivå i pasientrom og støyfølsomme arbeidsrom.  Dette 
skal analyseres i detalj i neste fase av prosjektet.

13.5
vvs-tekniske anlegg

13.5.1 Prinsipiell oppbygning av 
VVStekniske anlegg

De tekniske anleggene er kategorisert i basisinstalla-
sjoner, primærinstallasjoner og sekundærinstallasjoner. 
Denne kategoriseringen benyttes for å tydeliggjøre at 
disse anleggsdelene skal behandles forskjellig i for-
hold til kapasiteter, levetid, investeringsnivå/kvaliteter. 
Med basisinstallasjoner menes her termisk energis-
entral, hovedføringer i kulverter og tekniske rom. Med 
primærinstallasjoner menes hovedføringsveier i kor-
ridorer og sekundærinstallasjoner beskriver utstyr på 
romnivå. Denne oppdelingen sees skjematisk utført i 
figur på side 77. 

13.5.2 Energisentral for VVS anlegg

Eksisterende sykehus har en teknisk sentral for pro-
duksjon av termisk energi i en frittstående bygning på 
den sørlige delen av tomten. Bygget er forbundet med 
resten av sykehuset gjennom plan U2. Eksisterende 
energisentral opprettholdes og kapasiteten utvides til 
å dekke nye arealer.

Alt teknisk utstyr i sentralen skal oppgraderes. Dette 
skal utføres på en måte som sikrer at sykehuset kan 
være i drift under hele byggeprosessen.

Konseptet for termisk energiproduksjon baseres på 
utskifting og utvidelse av eksisterende kompressorer i 
varmepumpeanlegget og disse tilknyttes eksisterende 
sjøvannsledning for sentral varme og kjøleproduksjon. 
I tillegg installeres både elektrisk og gassfyrt backup 
og spisslastkilder. Sjøvannet vil også utnyttes til frikjø-
ling når sjøvannstemperaturen er lav nok.

Energisentralen inkluderer også produksjon av varmt 
forbruksvann ved hjelp av en dedikert tappevanns-
varmepumpe. Tappevannsanlegget utvides i kapasitet 
for å dekke nye areal i samme lokalisering som i dag 
i eksisterende energisentral. Det vil i tillegg etableres 
salmonella kontrollsystem i tappevannsanlegget.

Det er lagt opp til noe sentral dampproduksjon i ener-
gisentralen, for å dekke behovet til eksisterende arealer.

Energisentralen leverer i dag varme og kjøling til 
Høgskolen Stord og Haugesund (HSH). Denne leve-
ransen skal opprettholdes, men det legges ikke opp til 
utvidelse av eksterne leveranser til andre.

Sykehuset skal være i drift under ombyggingen av ener-
gisentralen. Det er lagt opp til løsninger for å minimere 
nedetid og behov for midlertidige forsyningsløsninger.

Det er utarbeidet et eget notat som beskriver detaljer 
rundt energisentralen (notat T05 Termisk energisentral)
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13.5.3 Hovedføring for røranleggene 
og undersentraler

basisanlegg – systemforklaring

All produksjon av varme og kjøling vil primært foregå 
i termisk energisentral. Ledningsnett ut til under-
sentraler i nybygg legges via eksisterende kulvertsys-
tem og i nye kulverter under nybygg. Figuren til høyre 
viser hvordan denne traseen er planlagt for de ulike 
byggealternativene.

Det etableres undersentraler på henholdsvis U2 (Vest 
alt.) og U1 (Nord alt.) nivå og under alle tekniske tårn.

primæranlegg - systemforklaring

Fra undersentraler fordeles hovedkurser for varme 
og kjøling til etasjefordelinger. Hovedkurser og un-
derkurser deles opp med varmeveksler for å ivareta 
driftssikkerheten. For hver underkurs etableres det 
egne vannbehandlingsanlegg. Alle kurser etableres 
som mengderegulerte systemer, for å sikre størst mulig 
temperaturdifferanse og optimal drift.

Hovedkursen for varme deles opp i egne kurser for 
ventilasjonsvarme og radiatorvarme. Kjølekursen deles 
opp i egne kurser for ventilasjons- og prosesskjøling 
og lokal komfortkjøling.

I tillegg etableres det sprinklersentral, gassentral og 
system for produksjon av RO vann.

Underkursene føres vertikalt opp gjennom tekniske tårn.   

Hovedtraseer for rørføringer fra energisentral til nybygg.

Tekniske tårn er i kategorien sekundæranlegg og plas-
seres i byggenes perimetre, utenfor somatiske funk-
sjonsarealer. Se også sammendrag kapittel 1.12 og kap 
4.2 Generalitet vedrørende tekniske tårn. Dette er em 
sentral del av teknisk struktur og prinsipp i prosjektet. 
Løsningen åpner for mulig økt prefabrikasjon og indus-
trialisert bygging.

Ett teknisk tårn består av moduler for tekniske rom 
som betjener ulike arealer i en sykehusetasje. Det tek-
niske rommet inneholder komplette luftbehandlings-
systemer, elektro og automatikktavler samt vertikal 
føringstrase for rør. I plan U2 vil det være rørteknisk 
undersentral med plass til varmevekslere, pumper og 
andre VVS-komponenter. Rør fra denne undersen-
tralen føres vertikalt opp i sjakt i det tekniske tårnet. 
legges opp til ett felles luftinntakskammer for alle luft-
behandlingssystemer i ett teknisk tårn. Rister plasseres 
for hver etasje, men selve plenumskammeret er i prin-
sippet åpent mellom hver etasje. Luftavkast løses ved 
hjelp av egne avkastkanaler i bakkant av tårnet med 
separate jethetter på tak. 

Det er lagt opp til å skille mellom egne tekniske tårn 
for behandlingsfløyer og for sengefløyer. illustrasjonen 
viser en skjematisk fremstilling av flere tekniske rom 
for hver etasje i ett teknisk tårn. Et teknisk rom kan 
inneholde ett stort eller flere mindre luftbehandlings-
enheter. Dette gir større grad av fleksibiliteten ved at 
ulike arealer eller avdelinger kan holdes adskilt venti-
lasjonsteknisk. Dersom det skal settes inn flere aggre-
gater i undersentralen kan disse enten plasseres oppå 
hverandre. I Figuren ovenfor er en behandlingsfløy 
betjent av to tekniske tårn. 

Driftspersonale kan utføre rutineservice på VVS-

komponenter uten å gå inn i behandlings- eller sengefløyer
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Figuren over viser en enkel skisse av en primær-
føringssone i korridor og føringer fra denne og ut til 
generelle rom. (Skissen er prinsipiell og ikke basert 
på dimensjonerte løsninger). Her ligger ventilasjons-
kanaler, røranlegg og føringsveier for el. Den tekniske 
primærtraseen dimensjoneres slik at den kan oppta 
endringer i sekundærinstallasjoner uten å måtte endre 
primærtraseen.

 
For luftbehandlingsanleggene skal det legges spesiell 
vekt på gjenvinningsgrad og SFP-faktor for å tilfreds-
stille krav til passivhus. Det legges opp til behovsstyrt 
ventilasjon i størst mulig grad.

Skjematisk framstilling av tekniske tårn med 

tekniske primærtraseer.
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Det er flere grunner til at tekniske tårn er en god 
 løsning for VVS-tekniske løsninger. Under følger en 
kort oppsummering:

•	 Behovet for tekniske rom eller vertikale sjakter 
sentralt i etasjearealet i behandlingsfløyer/senge-
fløyer reduseres til et minimum. 

• Maksimal generalitet da funksjonsarealet i etasjen 
ikke låses av flere store vertikale sjakter. Dette 
øker frihetsgrad/generalitet for endring av funk-
sjonsareal. Teknisk elastisitet øker da alle endrin-
ger i tekniske føringer til rom knyttes til etasjens 
primærføring i teknisk himling.

•	 Ventilasjonsteknisk fleksibilitet.
Stor grad av valgmuligheter om det ønskes å 
plassere ett eller flere ventilasjonssystemer i en 
teknisk undersentral. Det er dermed lagt opp til at 
sykehusdriften, dvs den enkelte avdeling i større 
grad kan ha individuelle ventilasjonskrav med se-
parate luftbehandlingssystemer. Dette gir vesent-
lig bedre kontroll ift smittespredning (luftbåret) og 
øker driftsikkerhet da rengjøring og validering ift 
smitteutbrudd kan begrenses til en avdeling/sone 
og ikke stanse drift (les:inntjening) i større areal.

• Standardiserte løsninger
Venilasjonssystemene i tårn vil i hovedsak være 
like og med standardiserte ventilasjonsaggrega-
ter i mindre størrelseklasser der kostnadene er 
vesentlig lavere enn i store sentrale og spesialtil-
passsede aggregater. Dette oppveier i stor grad 
kostnader ved økt antall enheter. Optimalisering av 
dette forholde gjøres i neste fase.

•	 Driftspersonale kan utføre rutineservice på VVS-
komponenter uten å gå inn i behandlings- eller 
sengefløyer da heiser og trapper legges naturlig i 
samme posisjoner som tekniske tårn. 

•	 Lik og enhetlig løsning for alle VVS-installasjoner i 
sykehuset. Gjør installasjon, vedlikehold og reser-
vedelshold enklere.

•	 Korte kanalføringsveier gjør det enklere å oppfylle 
krav til SFP-faktorer. 

13.5.4 Øvrige systemer for VVS. 
Sekundæranlegg

varme

Varmeanleggene etableres som mengderegulerte 
lavtemperaturanlegg. med radiatorer i alle rom i ny-
bygg. Alle radiatorer vil være i hygieneutførelse for 
lett rengjøring. Radiatorer gir større fleksibilitet ved 
ombygging og bedre reguleringsevne enn gulvvarme. 
For rom med spesielle behov (f.eks. garderober) vil det 
kunne bli installert lokale gulvvarmeanlegg.

ventilasjon

Ventilasjonsanleggene vil dekke grunnventilasjonsbe-
hov og romklimastyring. Kjølebehov for ventilasjonsluft 
skjer via vannbårne kjølebatterier i ventilasjonsaggre-
gatene. 

romkjøleanlegg

For rom som har større kjølebehov enn basis ventila-
sjonsanlegg kan dekke uten at trekkproblemert opp-
står vil få lokale romkjøleenheter. Dette vil i utgangs-
punktet være kjøleflater, men detaljering av disse ele-
mentene kan ikke gjøres før i forprosjektfasen.

For enkelte rom kreves særskilte romkjøleuniter, f.eks 
for utstyr på laboratorier. 

Alle rørføringer for slike sekundærsystemer i rom til-
knyttes primærssytem i tkenisk korridorhimlinger. 

sprinkler

Det legges opp til fullsprinkling av alle nybygde area-
ler. Tilstrekkelig trykk og mengde må avklares. I data-
rom, serverrom og andre spesialrom skal det benyttes 
lokale slokkeanlegg uten vann.

gass og teknisk/medisinsk trykkluft

Eksisterende sentral for lystgass og oksygen benyttes 
videre med nye føringsveier gjennom eksisterende 
kulvert til nybygg. Det må videre analyseres hvorvidt 
eksisterende gassentral må oppgraderes.

Det legges opp nye sentraler for trykkluft. Behovs- og 
kapasitetsanalyser for trykkluft må utføres i senere fase.

damp

Det er ikke medtatt sentral produksjon av damp til 
arealer i nybygg. Dette løses lokalt ved behov.

13.5.5 Spesialrom og spesielle anlegg

Detaljeringer for spesielle anlegg og spesial rom 
vil gjøres i forbindelse med RFP-romfunksjons-
programmeringen i forprosjektet. Konsept- og skisse-
prosjektet vil i neste fase detaljeres i forhold til bygge-
rinnsutivklingen, dvs at anleggsdeler som tilhører 
byggetrinn 2 ikke er hensiktsmessig å bearbeide i den 
fasen for nybygg.

Kostnader for disse anleggene er dekket i den 
 generelle enhetskostnaden for arealene

13.6
elektrotekniske anlegg

13.6.1 Generelt

Skisseprosjektet er basert på arkitekttegninger, 
 prosjekterings- og arbeidsmøter, samt særmøte med 
driftsteknisk avdeling.

De elkrafttekniske installasjoner vil bli prosjektert i 
henhold til Forskrifter for lavspenningsinstallasjoner og 
NEK 400:2014 og andre relevante forskrifter, normer 
og standarder.

13.6.2 Primærinstallasjoner for elkraft

Det avsettes reservekapasitet i føringsveiene for 
event. senere behov. Vertikale føringer av stigeled-
ninger gjøres i egne elektro-sjakter i forbindelse med 
«Tekniske tårn». I sjaktene er det avsatt brannteknisk 
adskilte føringsveier for nettkraft og nødkraft. Med 
tekniske tårn menes egne vertikale elementer som er 
etablert i tilknytning til bygget, gjerne i endene, hvor 
el. og vvs sine faste installasjoner er samlet(se nær-
mere redegjørelse i kap. 12.3.  Der det er behov for 
redundant forsyning til f.eks Gruppe 2-romstavler, tas 
dette i fra underfordelinger i to separate Tekniske tårn. 
Horisontal fremføringer til sjaktene etableres i forskjel-
lige branntekniske soner, for normalkraft og nødkraft . 
Dette i form av gangbare tekniske kulverter, alternativt 
innstøpt røranlegg. 

Horisontale hovedføringer av kursopplegg utføres 
med kabelbroer montert over himlinger i korridorsoner, 
for enkel adkomst ved utvidelser. 

Beskyttelsesjording medtas i henhold til forskriftskrav. 
I Gruppe-1 og -2 rom medtas utjevningsjord for hvert 

Det er flere grunner til at tekniske tårn er en god 
løsning for VVS-tekniske løsninger. “
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enkelt rom, avsluttet på jordingsskinne i el.kanal ved kor-
ridordør, i boks under servant eller i boks over dør/him-
ling. Utjevningsjorden forbindes med hovedjord i korridor. 
I rom hvor det legges delvis ledende gulvbelegg, vil dette 
bli tilknyttet utjevningsjorden for aktuelt rom. 

13.6.3 42 Høyspent

nettstasjon

Sykehuset har i dag to nettstasjoner nr 51070 
(FIH Vaskeriet) og nr: 51022 (Nord/ Fylkessjukehuset). 
Anlegget er basert på 11kV spenning. Begge 
har transformatorer for 230V IT og 400V TN-S 
 spenningssystem. I forbindelse med utbyggingen vil 
det bli behov for ytterligere en nettstasjonfor 400V 
TN-S i forbindelse med installasjon av kjølemaskin i 
B.trinn 2, samt en ny nettstasjon i hver av byggetrin-
nene 1 og 2 for 400V TN-S. Ny el.kjele (5MW) forsynes 
direkte med høyspenning.

13.6.4 43 Lavspent forsyning

I bygget vil det være en del installasjoner med behov 
for nødkraft. For disse anleggskategoriene etableres 
egne sjakter, inkl hoved- og underfordelinger som 
er brannteknisk adskilt fra den normale nettkraften. I 
Forprosjektet vil en gjennomgå strømforsyningssitua-
sjonen nærmere og det vil bli utarbeidet en risikoa-
nalyse i samarbeide med brukere, medisinskteknisk 
personell og driftsteknisk avdeling.

Hovedfordelingen utføres i Form 4, montert med rygg 
mot vegg. Alle stigeledninger sikres med motoriserte 
effektbrytere for fjernbetjening. Det monteres jord-
feilovervåkning, med varsel pr. underfordeling, over-
spenningsvern og digitalt instrument for avlesning av 
 elektriske størrelser. 

Vertikalføringer via teknisk tårn og tverrsnitt i horisontalplan. 

Hovedfordelingene for normal- og nødkraft forutsettes 
betjent av sakkyndig betjening.

Horisontal føring av stigeledninger føres frem på ka-
belbro i kulverter, og føres deretter opp i respektive 
el.sjakter/tekniske tårn. For sikker nødkraftforsyning 
føres stigeledninger for nødkraft i separate innstøpte 
rør eller via kulvert, fra nødstrømsfordelingene og frem 
til vertikale sjakter i tekniske tårn. Vertikal sjakt i tek-
nisk tårn deles inn i tre brannseksjonerte deler, UPS/
NØD 1, UPS/NØD2 og NETT/AGG.  

Stigeledninger for heis utføres med funksjonssikker 
kabel, det legges separat stigeledning til hver heis. 

I teknisk tårn monteres underfordelinger i form av stål-
plateskap med sikringskurser til forbrukskurser i de 
omkringliggende rommene, samt avgang for underfor-
delinger montert sentralt inne i avdelingene. Det vises 
til illustrasjon av tekniske tårn og primærinstallasjoner i 
etasjene i kapittel 12.

Kursopplegg for lys og stikk utføres generelt som skjult 
installasjon, montert over himlinger og inne i vegger. For 
styring av lys monteres lokale brytere, samt automatikk 
tilkoblet BUS systemet. Rom vil også bli utstyrt med kun 
bevegelsessensor, ikke bryter (f.eks lager, wc, rom uten 
dagslys eller uten behov for regulering av lysnivået). 

For VVS-tekniske installasjoner forutsettes underfor-
delinger plassert inne i tekniske rom i teknisk tårn. 
Fordelingene utføres som gulvmonterte stålplateskap. 
Inne i fordelingene monteres sikringer og automatikk-
komponenter for VVS-utstyr.

Kursopplegg for tekniske anlegg utføres etter gene-
relle retningslinjer i kapitel 433. I tekniske rom, i kulvert 
o. lign, benyttes åpen kabelforlegning på kabelbroer 
og lignende.
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13.6.5 44 Lys

Belysningsanlegget planlegges for å gi gode synsforhold 
og bidrag til et stimulerende og godt miljø, tilpasset byg-
gets arkitektur og innredning. For planlegging og dimen-
sjonering av anlegget benyttes anbefalinger fra Lyskultur. 

Det vil bli lagt vekt på drift og vedlikehold av lysanleg-
get ved å benytte lysarmaturer med høy virkningsgrad 
og lyskilder med lang levetid. I lysrørarmaturer benyt-
tes primært LED lyskilder, alternativt elektronisk for-
kobling og T5-rør/kompaktlysrør. 

I enkelte møte- og undervisningsrom, forutsettes 
 lysdemping. 

Det er valgt et nødlysanlegg med sentralisert nød-
strømsforsyning og sentral overvåkning av anlegget, 
med overvåking av hver armatur. I lede- og marke-
ringslysene nyttes LED-lyskilder.

Kursopplegg til nødlys utføres med funksjonssikker 
kabel der det stilles krav til dette. For øvrig nyttes van-
lig installasjonskabel.

Nødlysanlegget vil bestå av lede- og markeringslys i 
rømningsveier, samt antipanikkbelysning i store for-
samlingsarealer og hvor rømningsveiene ikke er enty-
dig definert. Antipanikkbelysning vil for eksempel bli 
installert i felles vrimleareal ved hovedinngangen. Det 
monteres også en ledelysarmatur inne i hvert senge-
rom, samt undersøkelsesrom og HCWC.

For tilfluktsrommet nyttes de ordinære lysarmaturene 
som nødbelysning, forsynt med nødkraft via eget nød-
strømsaggregat.

13.6.6 45 Elvarme

Oppvarming av bygget skal utføres med vannbåren 
varme. 

Elektriske varmekabler vil derfor kun bli nyttet i helt 
spesielle situasjoner hvor vannbåren varme ikke lar 
seg fremføre eller dette blir uforholdsmessig kostbart. 
Dette gjelder for eksempel garderober og dusjer. 

Byggets tak skal utføres som flatt tak med taksluk og 
innvendig nedføring av takvann. For å hindre isdannelse 
i og rundt slukene er det medtatt varmekabler innvevd i 
en matte rundt slukpotten (Aiwell eller tilsvarende).

13.6.7 46 Reservekraft

I hver av byggetrinnene monteres to nødkraftaggregat 
for bruk ved nettutfall. Aggregatene skal forsyne priori-
terte anleggsdeler med nødkraft. Generell komfortkjø-
ling etc vil ikke bli forsynt med nødkraft. I tillegg til for-
syning av anleggsdeler som iflg normen skal forsynes 
med nødkraft, skal aggregatene forsyne generelle lys 
og stikk-kurser med reservekraft, slik at en kan opp-
rettholde tilnærmet full drift.

I forprosjektet vil en se nærmere på aggregat-
kapasitet/-størrelsen, basert på de belastninger som 
blir beregnet for hvert enkelt byggetrinn. 

Det etableres en sentralisert UPS-løsning med to UPS 
i hvert byggetrinn, hvor den ene kan stå i reserve for 
den andre. Det legges til grunn en batterikapasitet for 
1t drift.

Byggrelatert utstyr som for eksempel nødlyssentral, 
brann-, innbrudd- og adgangskontrollsentral, forutset-
tes levert med integrert strøm-/batteriforsyning tilpas-
set det enkelte utstyr. 

For tilfluktsrommet regnes med at det må etableres et 
eget nødstrømsaggregat.

13.6.8 51 Tele og automatisering

Bæresystemer for teleanlegg er felles med elkraft.

Signalreferansejord medtas ikke, da den teknologiske 
utviklingen tilsier at tele- og automatiseringsutstyr ikke 
skal være tilknyttet eget jordingspunkt.

Det er ikke medregnet at nybygget tilkobles direkte 
til det offentlige nettet, men at kommunikasjonskabler 
tilkobles eksisterende sentralutstyr i hovedbygget. 

I hver av byggetrinnene etableres eget hovedkommu-
nikasjonsrom, samt eget hovedfordelingsrom for annet 
teleteknisk utstyr(brannalarmanlegg, talevarsling, ITV, 
personsøk, sentraluranlegg etc). 

IKT-anlegget kobles opp til hovedkommunikasjonsrom 
i hovedbygget via fiberkabler. For nettet etableres re-
dundante forbindelser. I forprosjektet vurderes om en 
skal ha et eget driftsteknisk nett for å unngå problemer 
med at nett er nede ved oppgradering av programva-
re, utstyr etc. For sentralutstyr til AMK-sentralen er det 
regnet med et eget teknisk rom for dette.

For å ivareta standardens krav til maks kabellengde, 
vil det bli etablert etasjefordelere i hvert byggetrinn 
 basert på 19” rack montert i egne rom. I forprosjek-
tet vil en se nærmere på en løsning med å samle 
 kablingen fra uttakene i noen få etasjefordelere/rom 
i hvert byggetrinn.

Det er tatt med kostnader for utvidelse av eksiste-
rende telefonsentral, samt apparater og basestasjoner 
for samme. 

For AMK regnes overflyttet eksisterende utstyr inn i de 
nye lokalene sammen med Akuttmottaket.

Porttelefoner(uten bilde) monteres ved hovedinn-
gangen, parkeringsinnkjøringen og vareinngangene, 
samt ved publikumsdører inn til respektive avdelinger. 

Porttelefonene kobles opp mot telefonsystemet.

Det er medtatt kostnader for utvidelse av eksisterende 
trådløse personsøkersystem inn i de to nye bygge-
trinnene. Det medtas nye antenner som gir dekning 
i samtlige etasje i nybygget. Det er medregnet dek-
ningsprøve og oppgradering av eksisterende program-
vare/utstyr for og kunne ta hånd om denne utvidelsen. 
Det er ikke regnet med bærbare enheter(brukerutstyr).

13.6.9 52 Integrert kommunikasjon

Det leveres et uskjermet anlegg for tele og data i 
 sambandsklasse EA (cat 6A) 

Det er også tatt med kabling for trådløst nettverk, info-
skjermer, til det tekniske utstyret som krever dette, 
samt til ett uttak ved hver seng(for pasientterminaler, TV 
el.lign) og TV-posisjoner i pauserom oppholdsrom etc.

Aktivt nettverksutstyr forutsettes å være brukerutstyr. 
Kostnader for dette er ikke medtatt i skisseprosjektet.

13.6.10 53 Telefoni og personsøk

Det er medtatt utvidelse av eksisterende telefonsen-
tral, med nye utskutte enheter i Byggetrinn 1 og 2. Det 
er også medtatt nye apparater. Kommunikasjonsutstyr 
for AMK regnes overflyttet fra eksisterende sentral.

For personsøkeranlegget er medtatt nye antenner for 
å sikre dekning i kjellerlokalene. Ved sentrale posisjo-
ner er regnet med å montere posisjonssendere, slik at 
vakter, eller andre brukere av systemet, kan gi alarm 
via bærbar enhet. 

Oppkallsapparater i porttelefonanlegget utføres i solid 
utgave, med digitalt display og med et menyvalg som 
gjør at en kan ”bla i en telefonkatalog”..

Oppvarming av bygget skal utføres med vannbåren varme. “
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13.6.11 54 Alarm og signalanlegg

Det er medtatt et fulldekkende brannalarmanlegg 
i bygget iht. regelverket i NS3960. 

Det benyttes generelt optiske røykdetektorer, samt 
termiske detektorer i rom med stor fuktighet dersom 
standarden tilsier dette. Aspirasjonsdetektor er med-
tatt i glasstaket ved hovedinngangen. Det er medtatt 
en hvis mengde multikriteriedetektorer i rom hvor det 
naturlig er partikler i luften som kan forveksles med 
brannlignende fenomener. 

I bygnings- og etasjefordelere for IKT nyttes røykde-
tektor med ekstra stor følsomhet. I hovedfordelinger 
monteres røykdetektorer innvendig i stålplateskapene.

Nytt brannalarmanlegg forutsettes å kommunisere 
med eksisterende brannalarmanlegg. Brannmanns-
paneler monteres i hver etasje på sentrale steder.

Som varslingsorgan er tenkt nyttet talevarsling med 
forhåndsinntalte meldinger. I tillegg suppleres med 
blitslys der dette er et krav i henhold til bestemmel-
sene om UU.

Ytterdører og innvendige dører tilkoblet adgangskon-
troll i rømningsvei utstyres med elektrisk sluttstykke 
tilkoblet brannalarmanlegget, og med nødutløser (KAC) 
ved dør. Dører i korridorer tilknyttes anlegget med hol-
demagneter eller holdefunksjon i dørpumper..

Det etableres et adgangskontrollanlegg, basert 
på berøringsfrie lesere. Lesere monteres på alle 
ytterdører(med mindre de er kun for rømning, eller har 
en helt spesiell funksjon) og alle avdelingsdører fra 
publikumsområder, samt medisinrom og enkelte typer 
tekniske rom hvor mange skal ha adgang og/eller en 
ønsker å registrere hvem som har vært der. 

Anlegget forutsettes å integreres med et adresserbart 

innbruddsalarmanlegg. Det er ikke medtatt kostnader 
for kortproduksjonsutstyr, da det forutsettes at sykehu-
set har dette fra tidligere. Generell skallsikring er ikke 
medtatt, med unntak av glassbrudd-detektorer eller 
bevegelsesdetektorer i spesielt utsatte/attraktive rom.

Det er regnet med et IP-basert sykesignalanlegg.. I 
korridorer monteres display som angir oppkall/ til-
stedeværelse. I noen avdelinger er medtatt sykesig-
nalanlegg basert på samtale, forriglet med det trådløse 
telefonanlegget.. For psykiatrisk avdeling regnes det 
med mulighet for tilkobling av kalleknapp ved seng og 
avstillingspaneler montert i korridor for hvert rom.

For påkalling av forskjellige team(hjertestans etc) er 
det medtatt et antall trykknapper på sentrale steder 
i korridorene, forriglet med personsøkeranlegget via 
alarmmoduler tilkoblet bus-kabel for nevnte. Til samme 
alarmmodul er også regnet med tilkobling av ransa-
larm (trykknapp oppunder benkeplaten) i ekspedisjo-
ner i de enkelte etasjer.

Det er regnet med et sentraluranlegg bestående av pro-
grammerbart hovedur og tilhørende biur. Hoveduret har 
automatisk omstilling mellom sommer- og vintertid. Til 
grunn for kostnadsoverslaget er lagt støysvake analoge 
biur med time- og minuttviser.  Biur monteres i senge-, 
og undersøkelsesrom, fellesarealer, kantine mm. 

13.6.12 55 Lyd og bildeanlegg

Det er ikke medtatt kostnader knyttet til TV-apparater, 
eller pasientterminaler på sengerommene, med unntak 
av ett datapunkt(kostn medtatt i kap 52) i hvert senge-
rom,  venteværelse, oppholdsrom, personalrom etc.

Det er medtatt kameraovervåking av inngangsdører, 
akuttmottak, varemottak, samt enkelte fasader med 
ITV-kameraer, basert på IP-teknologi. Ved enkelte 

posisjoner er regnet med Domekamera. Det er regnet 
med solide kameraer med hus i IP67. 

I ekspedisjoner er regnet med teleslynge anlegg 
(”skranke-slynge”) og i tillegg er det regnet med tele-
slyngeanlegg i inntil 5 rom i hvert byggetrinn.

13.6.13 56 Automatisering

Automatikk for VVS omfatter styring av sentrale 
 installasjoner for sanitær, varmeanlegg, ventilasjon 
og kjøling, fra fordeling i termisk energisentral og 
 ventilasjonsrom.

I tillegg til VVS-tekniske anlegg tilknyttes også elektro-
tekniske anlegg til anlegget. Dette gjelder blant annet 
signaler fra el-målere og digitalt instrument i hovedfor-
deling, alarmer fra jordfeilovervåkning, nødlyssentral, 
brannalarmsentral og andre aktuelle anlegg.

Romkontrollanlegget integreres med sentral driftskontroll.

Det legges opp til automatisering av lysstyring-, persien-
ne- og romkontrollanlegg. Fordelingsanleggene baseres 
på buss-kommunikasjon. I forprosjektet vil en i samar-
beide med sykehusets tekniske avdeling vurdere om en 
skal gå for separate buss-anlegg (men hvor de er samlet 
i et felles toppsystem), for hver av anleggene, eller om en 
skal ha et fullintegrert anlegg med en felles buss-kabel. 

13.6.14 62 Person og varetransport

I byggetrinn 1 monteres seks heiser og i byggetrinn 2 
monteres tre heiser for å dekke behovet for vertikal 
transport i byggene. Kupestørrelse: 1500x2700 (bxd)
mm/ 2000kg.

Heisene utføres som maskinromløse heiser med mas-
kin plassert inne i sjakt. Det er regnet med solide ku-
peer, dører og omklamringskarmer i rustfritt stål.

13.6.15 63 Transportanlegg for småvarer

For interntransport av medisiner, blodprøver etc er 
det medtatt et anlegg med 110mm rør og tilhørende 
aggregat, stasjoner og patroner. Anlegget kan også 
transportere dokumenter, men når det meste er di-
gitalisert, har behovet for dette blitt sterkt redusert. I 
kostnadsoverslaget er det medtatt 5 stasjoner i hvert 
byggetrinn. Det er lagt til grunn at stasjonene fortrinns-
vis plasseres over hverandre(dvs røret går rett igjen-
nom stasjonen), slik at behovet for penser reduseres 
til et minimum. Det er ikke forutsatt at anlegget kan/
skal kobles sammen med eksisterende anlegg(selv om 
innvendig rørdiameter og svingradius skulle være den 
samme, er trolig styringssystemet og automatikken i 
hver enkelt stasjon/pens basert på to helt forskjellige 
teknologiske generasjoner). I forprosjektet vil en se 
nærmere på plassering/antall stasjoner, samt vurdere 
behovet/mulighetene for sammenkobling med eksiste-
rende anlegg.

Med et kompakt sykehus og en eksisterende byg-
ningskropp som ikke er lagt til rette for kjøring med 
AGV (Automated Guided Vehicles) er det ut fra en to-
talvurdering besluttet at det ikke er mulig å gjennom-
føre i eksisterende sykehusbygninger og det følgelgi 
ikke er lønnsomt å gjøre i nye bygg alene. Det er føl-
gelig ikke tatt med kostnader for dette i kostnadsover-
slaget for AGV

13.6.16 74 Utendørs elkraft

Det er medtatt utvendig parkbelysning festet til fasa-
den og belysning langs den nye gangveien som går 
langs byggetrinn 1 og 2. For høyspenningsanlegget 
er det medtatt en ny høyspenningsring fra Flotemyr 
under sentral (se også avsnitt 13.6.3, Høyspenning).
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14.1
innledning

Sykehus plasseres i den høyeste risiko
klasse (risikoklasse 6) og brannklasse 3 
(ved 5 eller flere etasjer) som stiller høye 
krav til både verdisikkerhet og person
sikkerhet. En av de primære forskjellene 
mellom sykehus og andre type bygg, er 
den høye graden av assistert rømning. 
Det er sengeliggende pasienter i varier
ende våkenhetsgrad og en stor andel 
av de som oppholder seg på et syke
hus kan ikke bringe seg selv i sikkerhet. 
Bygningene må derfor utføres med sikre 
områder, som kan være andre siden av en 
seksjoneringsvegg, slik at man raskt kan 
evakuere de mest kritiske områdene selv 
med lav bemanning og senere få hjelp av 
 rednings og slokkemannskaper. 

14.2
Hovedprinsipper For 
branntekniske løsninger, 
nybygg og eksisterende 
bygg

14.2.1 Formelle forhold i nybygg

Nybygg reguleres av Teknisk Forskrift (TEK10) med 
tilhørende veiledning (VTEK). Veiledningen er et 
 dynamisk dokument, men utgaven som benyttes i det 
videre ble sist oppdatert 01.07.15. 

14.2.2 Formelle forhold eksisterende bygninger

Eksisterende bygningsmasse er regulert av 
Forebyggendeforskriften. Det innebærer at bygninger 
som er bygd i henhold til byggeforskriftene av 1969 eller 
tidligere forskrifter, skal oppgraderes innenfor en praktisk 
og økonomisk forsvarlig ramme til samme sikkerhetsnivå 
som gjelder for nye bygninger. Bygninger som er bygd 
i henhold til byggeforskrift av 1985 eller senere, skal 
opprettholde sikkerhetsnivået som er forutsatt i byggetil-
latelsen. Imidlertid kan det være aktuelt å oppgradere 
personsikkerheten i bygninger oppført før 1997 i henhold 
til skjerpende ytelsesnivåer i veiledningen til TEK.

Det er viktig å presisere at når Forebyggende-
forskriften henviser til «dagens nivå», menes TEK85 
med strengere ytelser i henhold til TEK97, ikke TEK10.1 

Haugesund sykehus består av flere byggetrinn, men i 
dispensasjonssøknad av 14. juni 2001 fremkommer det 
at bygningsmassen skal oppgraderes i henhold til TEK97, 
innenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme. 

Selv om en eksisterende bygningsmasse som helhet 
vurderes mot TEK97, skal alle nye søknadspliktige 

tiltak prosjekteres i henhold til TEK10. Dette innebærer 
at eventuelle dispensasjoner som er gitt av bygnings-
myndigheter ikke nødvendigvis er gyldige lengre. Nye 
tiltak må prosjekteres av ansvarlig foretak som blir 
ansvarsbelagt. Dersom TEK10-nivå ikke kan oppnås, 
må dette avviket (dispensasjon) søkes om til myndig-
heter på nytt. 

Skille mellom nye tiltak og forhold som ikke berøres i 
eksisterende bygningsmasse avgrenses med brann-
cellebegrensende eller seksjoneringskonstruksjoner. 
Siden man ikke er på romfunksjonsnivå i denne fasen, 
er det usikkerhet knyttet til hvordan nye forhold vil 
treffe eksisterende brannskiller. Det vil derfor knytte 
seg en usikkerhet til omfang av areal i grensesnitt mel-
lom nye tiltak og eksisterende uberørte forhold. 

I det videre angis generelle krav til sykehusbygninger i 
henhold til TEK10. Disse er gjeldende for nybygg, men 
vil også være gjeldende for søknadspliktige tiltak i 
eksisterende bygning. 

14.3
kravspesiFikasjon tek10

14.3.1 Risikoklasser og brannklasser

Sykehus defineres som risikoklasse 6. Selv om avgren-
sende områder som personalareal, tekniske rom osv. 
kan defineres som risikoklasse 2 og således få noen 
lempelser internt, er det den høyeste risikoklassen 
som legges til grunn for byggets brannklasse.

Alle bygg i risikoklasse 6 med flere enn 4 etasjer defi-
neres som brannklasse 3.

Den videre vurderingen er basert på at bygningen ikke 
har flere enn 8 tellende etasjer. Dersom underetasjer 

inneholder hoveddel eller på annen måte defineres 
som tellende, vil flere ulike krav slå inn (>8. tellende 
etasjer). Disse er kort oppsummert under;

•	 Krav til bæring av etasjeskillere økes fra R 60 A2-
s1,d0 til R 90 A2-s1,d0.

•	 Krav til trapperom Tr3. Dette innebærer over-
trykksventilerte trapperom. Kan bli aktuelt uansett 
hvis øverste etasjes dekke ligger høyere enn 23 m 
fra brannvesenets oppstillingsplass. 

•	 Luftesluse foran heissjakter (gjelder ikke heissjak-
ter som ligger i samme branncelle som trapperom.

•	 Brannmannsheis og stirerør (tørropplegg). Kan 
uansett bli krav dersom øverste etasje dekke lig-
ger høyere enn 23 m fra brannvesenets oppstil-
lingsplass.

14.4
bæreevene og stabilitet

Bærende bygningsdeler under øverste kjeller, samt 
seksjoneringskonstruksjoner og eventuelle brann-
veggskonstruksjoner, skal tilfredsstille R 120 A2-s1,d0.

Bærende hovedsystem skal tilfredsstille R 90 A2-s1,d0.

Sekundærbærende bygningsdeler, etasjeskillere og 
takkonstruksjoner som ikke er del av hovedbæresyste-
met eller stabiliserer dette, skal minst tilfredsstille R 60 
A2-s1,d0. 

Alle trappeløp skal ha bæring som minst tilfredsstiller R 
30 A2-s1,d0

14  |  brann

1 http://www.dsb.no/en/Ansvarsomrader/Brannvern/Aktuelt/

Forebyggendeforskriften--2-1-gir-ikke-hjemmel-for-krav-

om-oppgradering-til-sikkerhetsnivaet-etter-byggteknisk-

forskrift-2010-/
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14.5
tiltak mot spredning mellom 
byggverk

Avstand til eksisterende byggverk skal være minst 
8 m. Alternativt må det gjøres tiltak. Tiltak kan 
 avhenge av avstanden som faktisk er mellom bygg, 
men som en preakseptert ytelse er det brannvegg 
i tunge  materialer (M) som gjelder. Dette innebærer 
REI 120-M A2-s1,d0. 

Avstand til eksisterende bygningsmasse med tilsva-
rende funksjon (eksisterende sykehusbygg) skal som 
utgangspunkt skilles tilsvarende, men her omtales skil-
let som seksjoneringskonstruksjon. Den skal fortsatt 
oppføres i tunge materialer og tilfredsstille REI 120-M 
A2-s1,d0, men kan ha gjennomføringer og person-
trafikk gjennom. 

14.6
brannseksjoner

Avstand til eksisterende bygningsmasse med tilsva-
rende funksjon (eksisterende sykehusbygg) skal som 
utgangspunkt skilles tilsvarende som andre byggverk, 
men her omtales skillet som seksjoneringskonstruk-
sjon. Den skal fortsatt oppføres i tunge materialer og 
tilfredsstille REI 120-M A2-s1,d0, men kan ha gjennom-
føringer og persontrafikk gjennom. 

I areal med sengepasienter må disse kunne forflyttes 
horisontalt til annen side av seksjoneringsvegg. Her 
kan det vurderes alternative løsninger. Blant annet 
kan det tilrettelegges for horisontal evakuering via 
gangbroer til eksisterende bygg, eller via flere brann-
skiller som i sum gir tilsvarende brannmostand som et 

 seksjoneringsskille. 

Prinsippskisse Tr2. 1) EI 60 A2-s1,d0-vegg 2)  

Dør E30-CSa

14.7
brannceller

Alle branncellebegrensende konstruksjoner skal til-
fredsstille minst EI 60 A2-s1,d0. Mot eventuelle større 
parkeringsareal må det påberegnes minst brannmost-
and EI 90 A2-s1,d0. 

Det må forventes en høy grad av branncelleinndeling. 
Alle rom med ulik bruk og/eller brannbelastning skal 
som utgangspunkt skilles ut som egne brannceller. 
Spesielt viktig er det å opprettholde et gjennomgåen-
de korridorsystem som sikrer tilkomst til minst 2 ulike 
uavhengige trapperom. 

Trapperom skal minst utføres som Tr2, noe som inne-
bærer rom utført som egen branncelle mellom de rom 
det evakueres fra og trapperommet. Dette rommet kan 
være korridor som vist på prinsippskissen. 

 
Trapperom som går over mer enn 8 etasjer, eller be-
tjener bygg som har øverste dekke høyere enn 23 m 
over brannvesenets innsatsplan, må utformes som Tr3. 
Forskjellen mellom Tr2 og Tr3 er at Tr3 må trykksettes 
og ha trykkavlastning i innenforliggende branncelle.

Da det er krav til sprinkleranlegg i sykehusbygg er 
det ikke nødvendig med kjølesone i fasade for å 
hindre vertikal brannsmitte mellom ulike brannceller. 
Tilsvarende er det ikke behov for skjerming i innvendig 
hjørne med mindre det er mot rømningsvei. 

14.8
materialer og produkters 
egenskaper ved brann

Det henvises til tabellen under, der kolonne markert i 
rødt er relevant. Det er høye krav til overflater og kled-
ninger i bygg i sykehusbygg. Blant annet er det krav 
til overflate på gulv i alle areal, ikke kun i rømningsvei 
som gjelder for andre bygg i risikoklasse 1-5.

Tekniske installasjonerVentilasjonsanlegg: 
Noe av det som kjennetegner bygninger i risikoklasse 
6, er lang evakueringstid. Dette innebærer høy grad av 
involvering av RIBr i forbindelse med valg av strategier 
ved styring av ventilasjonsanlegg. Det må forventes 
høy grad av brannisolering av ventilasjonskanaler uan-
sett hvilken strategi som velges. 

Krav til overflater i RKL 6 BKL 3
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Sjakter: 
Sjakter og eventuelle «vertikale tekniske rom» skal 
utføres som egne brannceller og røykventileres. 
Alternativ til røykventilering av sjakter er at disse 
branntettes i dekkene. 

Automatisk slokkeanlegg:
Hele bygningsmassen skal ha automatisk slokke anlegg. 
Dette kan være sprinkleranlegg i henhold til NS-EN 
12845. Det skal da benyttes hurtigutløsende (QR) sprin-
klere for beboelsesrom og tilhørende rømningsveier. 

I områder med sensitivt utstyr eller andre områder der 
sprinkleranlegg ikke er hensiktsmessig, kan alterna-
tive gasslokkeanlegg eller inert luft vurderes. Det skal 
være branncellebegrensende konstruksjon mellom 
ulike typer slokkeanlegg.

brannalarmanlegg:

Hele bygningen skal ha heldekkende brannalarm-
anlegg utført i henhold til NS3960. Det er viktig at RIBr 
har en aktiv rolle i forhold til å planlegge alarmorgani-
seringen og styring av tiltak som aktiveres av brann-
alarmanlegget. 

røykventilering trapperom:

Alle trappehus skal røykventileres. Normalt kan dette 
løses med luke i toppen på 1 m² som brannvesenet 
kan åpne ved behov. For trapperom i bygg med mer 
enn 8 etasjer og/eller som betjener bygg med øverste 
dekke mer enn 23 m over brannvesenets oppstillings-
plass må trapperom trykksettes. Trykksetting starter 
automatisk på deteksjon og er et tiltak som i vesentlig 
grad øker tilgjengeligheten til trapperommet og der-
med øker personsikkerheten. 

røykventilering sjakter/«vertikale tekniske rom»: 

Alle sjakter skal røykventileres. Røykventilering star-
ter automatisk på deteksjon. Gjelder også heissjakter 
som ikke inngår i samme branncelle som trapperom. 
Lukeareal kan dimensjoneres av RIBr.

ledesystem:

Bygningen skal utstyres med ledesystem. Ledesystem 
i fluktveier og rømningsveier må omfatte ledelinjer i 
form av lavtsittende komponenter på gulv eller vegg 
som oppfattes kontinuerlig.

ad brann og el.teknisk kabling.

Bruk av halogenfritt utstyr isteden for PVC i elektro  
installasjonene kan bidra til å bedre brannsikkerheten 
i bygget, da dette avgir mindre giftig røyk, samt at det 
ikke utvikles korrosive gasser under brann. I en byg-
ning vil det være mange andre installasjoner, utstyr 
og møbler som også inneholder PVC. Her må også 
nevnes at halogenfrie kabler utgjør en større brann-
belastning (ant. kJ/lm) enn vanlige PVC-isolerte kabler 
utgjør. Halogenfrie kabler har bedre motstandsevne 
mot brann og opprettholder funksjonen lengre enn 
vanlig PVC-kabel. Det er derfor  i kostnadsoverslaget i 
 skisseprosjektet lagt til grunn halogenfrie kabler. 

Der kabelbroer/føringsveier er ført over himling i røm-
ningsveier, vil disse bli sprinklet. I el.tekniske rom vil 
det bli nyttet gass-slukkeanlegg el.lign, til erstatning 
for sprinkler. 

Maksimal avstand på blindkorridor

14.9
rømning

Hovedprinsippet for rømning er utgang til egen kor-
ridor utformet som egen branncelle/rømningsvei, som 
gir tilkomst til to uavhengige utganger. Dette kan være 
utgang til det fri, via seksjoneringsvegg (til sikkert sted) 
eller til trapperom. Korridor med sammenfallende røm-
ningsretning (blindkorridor) kan være maksimalt 7 m 
lang. Total lengde på korridor skal være maksimalt 30 
m før den må deles opp med røykskillende dører. 

Det er begrensninger på hva som kan inngå som en 
del av korridor;

•	 Små bemannede resepsjoner og vaktrom på 
 maksimalt 20 m² kan inngå som del av rømnings-
vei når møbleringen er slik at den ikke vanskelig-
gjør rømning

•	 Oppholdsrom på inntil 50 m² kan inngå som del 
av rømningsvei når bygget er sprinklet og skilt fra 
rømningsvei med konstruksjoner som tilfredsstiller 
minst E 30. 
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Bredden på dører i rømningsvei, samt i korridor, må 
være minst 1,2 m, men må samtidig tilpasses senge-
liggende pasienter (universell utforming krever hen-
holdsvis 1,5 og 1,8 m). Det bør derfor også være fokus 
på terskelfrie løsninger. Dører i rømningsvei må kunne 
åpnes manuelt med ett grep og uten bruk av nøkkel 
eller KAC-boks. Utgang til rømningsvei skal være minst 
0,9 m bred.

Brannceller må ha minst ett vindu som kan åpnes for 
å ivareta behovet for friskluft i et branntilfelle.

Sengeliggende pasienter skal kunne evakueres ho-
risontalt til midlertidig sikrere områder. Dette skal pri-
mært foregå via seksjoneringsvegger med brannmot-
stand minst REI 120-M A2-s1,d0, eller via gangbro til 
annen bygningsmasse som defineres som annen sek-
sjon. Alternative løsninger kan også vurderes av RIBr. 

Alle rømningsveier skal dimensjoneres for samtidig 
rømning for de to etasjene over hverandre som i sum 
har høyeste personbelastning. 

Utgang fra trapperom skal tilrettelegges direkte til det 
fri. Rømning via resepsjonsareal eller andre arealer der 
sikkerhetsnivået er lavere enn i trapperommet man 
kommer fra, skal unngås. Alternative løsninger kan 
utarbeides i samråd med RIBr.

Alle dører i og til rømningsvei skal kunne åpnes med 
maksimalt 30 N åpningskraft. Dette innebærer normalt 
dørautomatikk. Da denne skal fungere også ved lokalt 
nettutfall, må automatikken være tilknyttet UPS med 
strømforsyning minst 60 min. 

14.10
tilrettelegging For manuell 
slokking

Hele bygningsmassen skal som utgangspunkt ha full 
dekning av brannslanger. Avstand til nærmeste brann-
slange skal ikke overstige 25 m, og maksimalt uttrekk 
på slanger skal ikke overstige 30 m. Slanger må være 
plassert slik at dekningsgraden er tilfredsstillende uten 
å gå via seksjoneringsvegg, og skal heller ikke være 
plassert i trapperom. 

Som et supplement kan det i tekniske rom eller andre 
rom med sensitivt utstyr benyttes egnede håndslokke-
apparat. Dette er et supplement, og skal ikke kompen-
sere for manglende dekningsgrad.

14.11
tilrettelegging 
For rednings- og 
slukkemannskap

Behovet for kjørbar atkomst til og rundt bygnings-
massen og oppstillingsplasser må avklares med 
Haugesund brannvesen med hensyn til veiens minste 
kjørebredde, maksimal stigning, minste fri kjørehøyde, 
svingradius og akseltrykk osv. 

Oppsamlingsplasser og rutiner ved horisontal evaku-
ering (sengepasienter) må også gjennomgås i detalj i 
samråd med brannvesenet.

Alle deler av en etasje må kunne nås med maksimalt 
50 m slangeutlegg. Det kan derfor være fornuftig å 
vurdere stigerør (tørr-rør) for påkobling i forbindelse 
med trapperom.

Byggverk inntil 8 etasjer eller 23 m opp til høyeste gulv 
fra brannvesenets oppstillingsplass vurderes normalt 
å være tilfredsstillende tilgjengelig for brannvesenets 
høyderedskap. Høyere enn dette vil normalt innebære 
krav til brannheis. Alternativer til brannheis kan nor-
malt vurderes i bygningsmasser som består av flere 
brannseksjoner. Løsningen krever uansett aksept fra 
brannvesenet.  
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15.1
bakgrunn 

Byggherren har en klar og uttalt 
 ambisjon om at prosjektet skal benytte 
BIM for å oppnå miljø, kvalitets, tids  
og  kostnadseffekter i prosjektet, og det 
er en målsetting for prosjektet at BIM 
skal øke nytteverdien for leietakere og 
 brukere, og redusere bygge og drifts
kostnader samt byggskader vesentlig 
gjennom bruk av BIM.

BIM skal bidra til økt kvalitet, mer effektiv prosjekte-
ring og kommunikasjon på tvers av fag og mellom de 
prosjekterende og byggherre. Videre skal det føre til 
kvalitetssikring av arbeidsgrunnlaget før bygging og 
en mer effektiv byggeprosess. I forvaltningsfasen skal 
modellen inneholde definert informasjon om bygg og 
utstyr som skal effektivisere forvaltningsverktøyene 
som skal brukes i driftsfasen.

Gjennom bruk av åpne internasjonale standarder og 
utveksling av BIM på IFC-formatet, skal alle involverte 
aktører i prosjektet kunne nyttiggjøre seg informasjon i 
BIM. Ved generering, oppdatering og informasjonsbe-
rikelse av BIM skal prosjektet kontinuerlig utvikles frem 
til overlevering til byggherre ved prosjektets sluttføring 
og leveranse av «som bygget BIM» egnet for overfø-
ring til forvaltning, drift og vedlikehold (FDVU).

Det er en målsetning for prosjektet å bli et referansepro-
sjekt for god bruk av BIM og et viktig fokusområde er å ut-
arbeide gode arbeidsprosedyrer og å dokumentere disse 
til gagn for etterfølgende prosjekter og bransjen forøvrig.

15.2
krav og retningslinjer For 
bruk av bim

Prosjektet er inntil videre underlagt retningslinjene i 
Helse Sør-Øst RHFs BIM-strategi og skal etterfølge 
krav i til enhver tid gjeldende versjon av Statsbyggs 
BIM-manual. Håndboken vil for senere formål tilpas-
ses særskilte overordnete retningslinjer fra Helse Vest 
RHF når disse foreligger.

For effektiv gjennomføring er det en forutsetning at 
alle involverte fagdisipliner benytter BIM-kompatibel 
programvare i sitt arbeid, og det stilles krav til at BIM-
sertifisert programvare benyttes i prosjektet dersom 
ikke annet er avtalt og godkjent av byggherre.

Videre skal det av prosjekteringsgruppen (PG) utarbei-
des en prosjektspesifikk BIM Gjennomføringsplan for å 
entydig definere hva BIM skal benyttes til i prosjektet, 
og synliggjøre behovet for detaljering av BIM både hva 
gjelder geometri og informasjon. 

15.3
bim gjennomFøringsplan

BIM Gjennomføringsplanen skal benyttes aktivt gjen-
nom hele prosjektet, og den skal detaljert beskrive 
prosessen for gjennomføring av prosjektet med bruk 
av BIM som verktøy og metode.

Implementering av BIM som verktøy og metode i 
prosjekteringen bidrar til bedre resultater i prosjek-
teringsfasen. BIM-prosessene legger til rette for god 
kommunikasjon, samhandling og kontroll i prosjektet 
og visualiseringen av byggets geometri fører til en 
bedre forståelse for prosjektet blant alle involverte 
parter og bidrar til en omforent forankring av de valgte 

løsningene. Videre får en gjennom modellene mulig-
het til å effektivt trekke ut informasjon med en høy 
grad av nøyaktighet.

For en god arbeidsflyt ved bruk av BIM er det avgjøren-
de at målsettinger for anvendelse av BIM i prosjektet og 
prosessen for gjennomføring så tidlig som mulig fastset-
tes, slik at alle involverte parter har forståelse for:

• Informasjons- og detaljnivå på modellene ved de 
ulike leveransene.

• Avhengighetsforhold på leveranser og beslutnin-
ger mellom prosjektets ulike aktører.

• Struktur og oppbygning av modellen

• Formål og fremtidig bruk av modellen

BIM Gjennomføringsplanen har som formål å kartlegge 
disse prosessene og de ulike avhengighetsforholdene, 
og videre være prosjektets kjøreplan for samhandling 
og kommunikasjon med BIM som verktøy og metode. 

Ved oppstarten av hver prosjektfase skal BIM 
Gjennomføringsplanen berikes med informasjon i hen-
hold til gjeldende krav til leveranser i prosjektfasen. 
Videre skal BIM Gjennomføringsplanen forankres med 
byggherre og eventuelle avvik fra Statsbyggs BIM-
manual avklares. Som et minimum skal følgende deler/
kapitler inngå i BIM gjennomføringsplanen:

15  |  bim (building  
inFormation modeling)

Eksempel fra BIMmodellen til nye Kirkenes sykehus
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16.1
arealtabell alternativ nord

16.2
arealtabell alternativ vest

16  |  arealoversikt
Arealtabell 03.12.15

Iht. tegninger datert 27.11.15

Avdeling Kap Netto B/N Brutto Tegnet brutto Avdeling Kap Netto B/N Brutto Tegnet brutto

6 Sum 0 0 0 6 Sum 0 0 0

5 Sum 0 0 173 5 Sum 1 136 1 808 1 946
Ald. Psyk. ventesone 29 Kontorer geriatri 63 1,6 101 108

Psyk alder senger 420 1,6 672 680
Psyk alder pol.kl. 90 1,6 144 147
Geriatri senger 14 429 1,6 686 689
Geriatri pol.kl. 30 1,6 48 52
Kontorer alderspsyk 104 1,5 157 156

Teknisk Teknisk
Tverrgående trafikkareal 145 Tverrgående trafikkareal 113

4 Sum 0 0 173 4 Sum 1 867 2 987 3 158
Gastro ventesone 29 Gastro senger 33+4 1 087 1,6 1 739 1 740

Gastro pol.kl. 190 1,6 304 297
Gastro dag 15 1,6 24 25
Dialyse 300 1,6 480 479
Kontor dialyse 30 1,6 48 49
Gastro endo 3 120 1,6 192 195
Kontorer gastro 125 1,6 200 202

Teknisk Teknisk
Tverrgående trafikkareal 145 Tverrgående trafikkareal 170

3 Sum 1 250 2 032 2 631 3 Sum 1 881 3 010 3 158
Fødestuer 300 1,7 510 511 Gyn/føde senger 400 1,6 640 641
Gyn/føde obs-senger 143 1,6 229 227 Gyn /føde pol.kl. 210 1,6 336 326
Observasjonspost ? 750 1,6 1 200 1 152 Senger kar/mammae 6 172 1,6 275 280
Kontor obs.post 35 1,6 56 52 Kar/mammae pol.kl. 70 1,6 112 111
Gyn/føde ventesone 22 1,7 37 37 Senger ortop 29 829 1,6 1 326 1 318

Ortopedi pol.kl. 200 1,6 320 311
Teknisk Teknisk
Tverrgående trafikkareal 653 Tverrgående trafikkareal 170

2 Sum 1 424 2 510 3 153 2 Sum 2 045 3 415 3 589
Sentraloperasjon 1 100 1,8 1 980 1 981 Dagkirurgi 880 1,7 1 496 1 503
Kontor sentralop. 71 1,8 128 128 Dagkirurgi oppv. 144 1,7 245 245
Akutt psyk kontor redusert 134 1,5 201 178 Dagplasser 240 1,7 408 406
Kontor Fødestuer 30 1,7 51 51 Kontorer dagkirurgi 114 1,7 194 194
Kontor Føde OBS-senger 14 1,6 22 23 Kontorer gastro 159 1,6 254 250
Dagkirurgi ventesone 22 1,7 37 37 Kontor kar/mammae 92 1,6 147 151
Kontor akuttmottak 53 1,7 90 102 Kontor gyn/føde 205 1,6 328 328

Kontor ortopedi 157 1,6 251 250
Lab kontorer og fellesfunksjoner 54 1,7 92 92

Teknisk Teknisk
Tverrgående trafikkareal 653 Tverrgående trafikkareal 170

1 Sum 1 632 2 705 3 428 1 Sum 2 359 4 010 4 094
Akuttmotttak 920 1,7 1 564 1 597 Lab immunologi og blodbank 285 1,7 485 483

Patologi 686 1,7 1 165 1 165
Akutt psyk senger 556 1,6 890 912 Lab kontorer og fellesfunksjoner 400 1,7 680 527
Akutt rus senger ? 134 1,6 214 197 Lab mikrobiologi 321 1,7 546 545
Lab ventesone 22 1,7 37 37 Lab Biokjemi 668 1,7 1 135 1 135
Teknisk 130 Teknisk 69
Tverrgående trafikkareal 554 Tverrgående trafikkareal 170

U1 Sum 618 927 2 252 U1 Sum 110 0 5 616
Parkering 4 571

Støttefunksjoner 618 1,5 927 927 Støttefunksjoner 110 1,5 166
Teknisk 820 Teknisk 641
Tverrgående trafikkareal 505 Tverrgående trafikkareal 238

U2 Sum 0 0 0 U2 Sum 0 0 0

Sum trinn 1 areal 4 924 2,40 11 811 Sum trinn 2 areal 9 398 2,29 21 561

Sum total 14 322 2,33 33 371

nord trinn 1 nord trinn 2 

P:\15501 Haugesund sjukehus konseptfase\01 Prosjektadminstasjon\15 Arealer\2016 01 13 HGSND sjukehus arealtabell skisseprosjekt.xlsxNord

Arealtabell 03.12.15
Iht. tegninger datert 27.11.15

Avdeling Kap Netto B/N Brutto Tegnet brutto Avdeling Kap Netto B/N Brutto Tegnet brutto

6 Sum 0 0 0 6 Sum 0 0 0

5 Sum 1 006 1 710 1 480 5 Sum 920 1 472 1 727
Lab immunologi og blodbank 285 1,7 485 474 Senger hema/endo 343 1,6 549 564
Lab mikrobiologi 321 1,7 546 546 Hema/endo pol.kl. 130 1,6 208 258
Lab kontorer og fellesfunksjoner 400 1,7 680 227 Hema/endo dag 15 1,6 24 24

Kontor hema/endo 146 1,6 234 235
Onko dag 260 1,6 416 418
Kontor onko 26 1,6 42 42

Teknisk 31 Teknisk 0
Tverrgående trafikkaeral 202 Tverrgående trafikkaeral 186

4 Sum 668 1 136 1 811 4 Sum 1 516 2 426 2 673
Lab kontorer og fellesfunksjoner 453 Dialyse 300 1,6 480 480
Lab Biokjemi 668 1,7 1 136 1 124 Kontor dialyse 30 1,6 48 48

Kontor Ortopedi 157 1,6 251 251
Senger ortop 29 829 1,6 1 326 1 331
Ortopedi pol.kl. 200 1,6 320 320

Teknisk 31 Teknisk 0
Tverrgående trafikkaeral 202 Tverrgående trafikkaeral 243

3 Sum 1 130 1 841 1 853 3 Sum 1 458 2 333 2 644
Fødestuer 300 1,7 510 538 Senger kar/mammae 6 172 1,6 275 275
Kontor fødestuer 30 1,7 51 48 Kar/mammae pol.kl. 70 1,6 112 109
Observasjonspost 800 1,6 1 280 991 Gyn/føde senger 543 1,6 869 867

Gyn /føde pol.kl. 210 1,6 336 357
Infeksjon senger 372 1,6 595 588
Infeksjon pol.kl. 30 1,6 48 48
Kontor infeksjon 61 1,6 98 156

Teknisk 31 Teknisk 0
Tverrgående trafikkaeral 245 Tverrgående trafikkaeral 243

2 Sum 1 009 1 743 2 157 2 Sum 1 554 2 486 2 726
Intensiv 602 1,7 1 023 1 037 Gastro senger 33+4 1 087 1,6 1 739 1 721
Oppvåkning 272 1,8 490 490 Gastro dag 15 1,6 24 24
Kontor intensiv 57 1,7 97 103 Kontorer gastro 140 1,6 224 223
Kontor obs.post 35 1,6 56 107 Kontor gyn/føde 220 1,6 352 366
Kontor oppvåkning 43 1,8 77 94 Kontor kar/mammae 92 1,6 147 149
Teknisk 31 Teknisk 0
Tverrgående trafikkaeral 294 Tverrgående trafikkaeral 243

1 Sum 1 358 2 399 2 808 1 Sum 1 832 3 069 3 546
Sentraloperasjon 1 100 1,8 1 980 1 979 Dagkirurgi 880 1,7 1 496 1 519
Kontor sentralop. 71 1,8 128 128 Dagkirurgi oppv. 144 1,7 245 245
Akutt psyk kontor 134 1,5 201 200 Dagplasser 240 1,7 408 411
Kontor akuttmottak 53 1,7 90 91 Kontorer dagkirurgi 114 1,7 194 193

Gastro pol.kl. 190 1,6 304 192
Kontorer gastro 144 1,6 230 231
Gastro endo 120 1,6 192 304

Teknisk 31 Teknisk 208
Tverrgående trafikkaeral 378 Tverrgående trafikkaeral 243

U1 Sum 1 610 2 668 3 161 U1 Sum 1 010 1 651 2 450
Akuttmotttak 920 1,7 1 564 1 577 Støtterealer nybygg 324 1,5 486 486
Akutt rus senger 134 1,6 214 167 Patologi 686 1,7 1 165 1 164
Akutt psyk senger 556 1,6 890 898
Teknisk 160 Teknisk 614
Tverrgående trafikkaeral 359 Tverrgående trafikkaeral 186

U2 Sum 324 486 1 351 U2 Sum 0 0 0
Støtterealer nybygg 324 1,5 486 492
Teknisk 753 Teknisk 0
Tverrgående trafikkaeral 106 Tverrgående trafikkaeral 0

Sum trinn 1 areal 7 105 2,06 14 621 Sum trinn 2 areal 8 290 1,90 15 766

Sum total 15 395 1,97 30 387

Vest trinn 1 Vest trinn 2 

P:\15501 Haugesund sjukehus konseptfase\01 Prosjektadminstasjon\15 Arealer\2016 01 13 HGSND sjukehus arealtabell skisseprosjekt.xlsxVest
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16.3
arealtabell ombygging i eksisterende bygg 
alternativ nord

 16.4
arealtabell ombygging i eksisterende bygg 
alternativ vest

Haugesund sjukehus Konseptfasen Program HFP fordelt på alternativ og byggetrinn OEC | Sweco | Momentum Arkitekter | Vikanes Bungum Arkitekter

Blokk Kl.nr. Avdeling Kap Netto B/N Brutto Tiltak Blokk Kl.nr. Avdeling Kap Netto B/N Brutto Tiltak

7 Sum 490 Sum 490
M 9.1 Teknikk 311 M 9.1 Teknikk 311
M 9.1 Teknikk 179 M 9.1 Teknikk 179

6 Sum 3 684 Sum 3 684
V 2A.10 Poliklinikk nevro/slag 509 Ingen V 2A.10 Poliklinikk nevro/slag 509 Ingen
V 9.1 Teknikk 186 V 9.1 Teknikk 186 ?
V 5.4 Sentraladministrasjon 739 Ingen V 5.4 Sentraladministrasjon 739 Ingen
V 5.4 Møterom 51 Ingen V 5.4 Møterom 51 Ingen
M 8.5 Undervisning 198 Ingen M 8.5 Undervisning 198 Ingen
M 6.5 Kantine 264 Ingen M 6.5 Kantine 264 Ingen
M 4.10 Sentralkjøkken 1 262 Ingen M 4.10 Sentralkjøkken 1 262 Ingen
G 9.1 Teknikk 475 G 9.1 Teknikk 475

5 Sum 4 546 Sum 4 549
V 1A.9 Sengeområde nevrologi/slag 609 Ingen V 1A.9 Sengeområde nevrologi/slag 609 Ingen
V 1A.3 Dagområde onkologi/HEI 986 Ingen V 1A.3 Dagområde onkologi/HEI 986 Ingen
M 2A.4 Utvidet dialyse (185m2 utvidelse) 578 Middels M 2A.4 Utvidet dialyse 578 Ingen
M 1A.9 Sengeområde gastromed/nefro 1 089 Ingen M Nevropsyklab 389 Middels
M 1A.9 Sengeområde geriatri 273 Ingen M Ikke i bruk 1 150 Ingen
M 2A.10 Poliklinikk geriatri 121 Ingen
M 3.2 FAMED 53 Ingen
G 2A.10 Medisinsk poliklinikk 603 Ingen G 2A.10 Medisinsk poliklinikk 603 Ingen
G 1A.3 Medisinsk dagbehandling 234 Ingen G 1A.3 Medisinsk dagbehandling 234 Ingen

4 Sum 4 546 Sum 4 546
V 1A.9 Sengeområde urologi 914 Ingen V 1A.9 Sengeområde urologi 914 Ingen
V 1A.9 Sengeområde gastrokirurgi 986 Ingen V 1A.9 Sengeomr. nefro/gener./ØNH/Øye 986 Ingen
M 2A.5 Klin. støttefunksj. kir. klinikk 128 Ingen M 2A.5 Kliniske støttefunksjoner 128 Ingen
M 1A.9 Sengeområde ortopedi 816 Ingen M Ikke i bruk 1 681 Ingen
M 1A.9 Sengeområde karkirurgi 865 Ingen
G 2A.10 Poliklinikk øye 506 Ingen G 2A.10 Poliklinikk øye 506 Ingen
G 5.1 Kontorer øyeklinikk 331 Ingen G 5.1 Kontorer øyeklinikk 331 Ingen

3 Sum 6 276 Sum 6 275
V 1A.2 Barneavdeling 720 Ingen V 1A.2 Barneavdeling 720 Ingen

V, S 1A.9 Barneintensiv 533 Ingen V, S 1A.9 Barneintensiv 533 Ingen
S 2A.5 Kliniske støttefunksjoner 320 Ingen S 2A.5 Kliniske støttefunksjoner 320 Ingen
M 2A.10 Poliklinikk barn 757 Ingen M 2A.10 Poliklinikk barn 757 Ingen
M 1A.4 Gyn/barsel 1 489 Ingen M Ikke i bruk 1 488 Ingen
G PPU/ECT 163 Ingen
G 5.6 Kliniske kontorer 327 Ingen G PPU/ECT/LAR 490 Ingen
G 1A.5 Habilitering 34 Ingen G 1A.5 Habilitering 34 Ingen

G,NØ 2A.10 Poliklinikk fertilitet 912 Ingen G,NØ 2A.10 Poliklinikk fertilitet 912 Ingen
NØ 5.6 Kliniske kontorer habilitering 335 Ingen NØ 5.6 Kliniske kontorer habilitering 335 Ingen
NØ 2A.5 Klin. støttefunksjoner habilitering 10 Ingen NØ 2A.5 Klin. støttefunksjoner habilitering 10 Ingen
S 12.1 Tom 676 Ingen S 12.1 Tom 676 Ingen

2 Sum 7 190 Sum 6 936
V 1A.6 Intensiv 970 Ingen V 1A.6 Intensiv 970 Ingen
V 1A.9 Sengeområde kardiologi 841 Tung V 1A.9 Sengeområde kardiologi 841 Ingen
S 12.1 Tom 528 Ingen S 12.1 Tom 528 Ingen

M/V 5.5 Merkantile kontorfunksjoner 258 Ingen M/V 5.5 Merkantile kontorfunksjoner 258 Ingen
M 2A.9 Operasjon dagkirurgi 1 598 Ingen M Ikke i bruk 1 494 Ingen
M 2A.10 Poliklinikk kardiologi 156 Ingen M 2A.10 Poliklinikk kardiologi 156 Ingen
G 2A.10 Poliklinikk kardiologi 348 Ingen G 2A.10 Poliklinikk kardiologi 348 Ingen

G,NØ 2A.10 Poliklinikk lunge 390 Ingen G,NØ 2A.10 Poliklinikk lunge 390 Ingen
NØ 1A.9 Sengeområde lungemed 965 Ingen NØ 1A.9 Sengeområde lungemed 965 Ingen
VA 4.2 Behandlingshjelpemidler 287 Lett VA 4.2 Behandlingshjelpemidler 287 Ingen
T 9.1 Teknikk 268 T 9.1 Teknikk 268
S 1A.9 Sengeområde 431 Tung S 1A.9 Sengeområde 431 Ingen
S 3.4 Midlertidige obduksjonslokaler i S-blokk 150 Tung

1 Sum 9 108 Sum 8 856
V 2A.11 Billeddiagnostikk/radiologi 1 638 Ingen V 2A.11 Billeddiagnostikk/radiologi 1 638 Ingen
V 7.3 Næringsvirksomhet 239 Ingen V 7.3 Næringsvirksomhet 239 Ingen
S 12.1 Tom 535 Ingen S 12.1 Tom 535 Ingen
M 2A.4 Kliniske spes.lab. Gastrolab 522 Ingen M Tom 1 377 Ingen
M 2A.10 Kirurgisk poliklinikk 904 Ingen
M 5.6 Kliniske kontorfunksjoner 140 Ingen M 5.6 Kliniske kontorfunksjoner 140 Ingen
M 7.6 Pasientinformasjon 149 Ingen M 7.6 Pasientinformasjon 149 Ingen
G 3.2 Apotek 192 Ingen G 3.2 Apotek 192 Ingen
G 7.8 Toaletter 92 Ingen G 7.8 Toaletter 92 Ingen
G 2A.10 Poliklinikk onkologi, dagområde 375 Middels G 2A.10 Poliklinikk onkologi, dagområde 375 Ingen
G UIB 172 Ingen G UIB 172 Ingen

G,NØ 2A.10 Poliklinikk ØNH 850 Ingen G,NØ 2A.10 Poliklinikk ØNH 850 Ingen
NØ 2A.5 Laboratorier ØNH 216 Ingen NØ 2A.5 Laboratorier ØNH 216 Ingen
NØ 2A.5 Laboratorier ØNH 299 Ingen NØ 2A.5 Laboratorier ØNH 299 Ingen
Ø 3.3/4 Laboratorier/blodbank 1 254 Ingen
Ø 12.1 Tom 464 Ingen Ø 12.1 Tom 1 715 ingen
VA 4.2 Behandlingshjelpemidler 599 Lett VA 4.2 Behandlingshjelpemidler 599 ingen Mindre ombygginger, men rehab. av heis
T 9.1 Teknikk 268 T 9.1 Teknikk 268
S 3.4 Midlertidig laboratorier 200 Tung

U1 Sum 8 300 Sum 8 181
V 4.8 Husøkonomi 119 Ingen V 4.8 Husøkonomi 119 Ingen
V 1A.3 Dag. Orto 61 Ingen V 1A.3 Dag. Orto 61 Ingen
V 4.6 Journalarkiv 119 Ingen V 4.6 Journalarkiv 119 Ingen
V 2A.8 Nukleær/PET 62 Ingen V 2A.8 Nukleær/PET 62 Ingen
V 9.2 Teknikk 78 V 9.2 Teknikk 78
V 4.4 FDVU 66 Ingen V 4.4 FDVU 66 Ingen
V 6.4 Garderobe 535 Ingen V 6.4 Garderobe 535 Ingen
V 4.11 Sentrallager 193 Lett V 4.11 Sentrallager 193 Ingen

V,S 4.11 Sentrallager 436 Ingen V,S 4.11 Sentrallager 436 Ingen
S 4.10 Sentralkjøkken 348 Ingen S 4.10 Sentralkjøkken 348 Ingen
S 9.1 Teknikk 150 S 9.1 Teknikk 150
S 4.13 Sterilsentral 591 Ingen S 4.13 Sterilsentral 591 Ingen

S, M 2A.8 Nukleær/PET 166 Ingen S, M 2A.8 Nukleær/PET 166 Ingen
M 4.15 Tøyhåndtering 87 Ingen M 4.15 Tøyhåndtering 87 Ingen
M 4.4 FDVU 55 Ingen M 4.4 FDVU 55 Ingen
M 4.9 Sengelager/sengevask 1 084 Ingen M 4.9 Sengelager/sengevask 1 084 Ingen
M 9.1 Teknikk 170 M 9.1 Teknikk 170
M 4.8 Renhold 284 Ingen M 4.8 Renhold 284 Ingen
M 8.5 Undervisning 190 Ingen M 8.5 Undervisning 190 Ingen
M 6.8 Toaletter 51 Ingen M 6.8 Toaletter 51 Ingen
Ø 3.2 Apotek 642 Ingen Ø 3.2 Apotek 642 Ingen
Ø 12.1 Tomt 1 283 Ingen Ø 12.1 Tomt 1 283 Ingen

NØ 4.6 Journalarkiv 209 Ingen NØ 4.6 Journalarkiv 209 Ingen
NØ 9.1 Teknikk 115 NØ 9.1 Teknikk 115
NØ 4.6 Journalarkiv 73 Ingen NØ 4.6 Journalarkiv 73 Ingen
VA 9.1 Teknikk 775 VA 9.1 Teknikk 775
T 9.1 Teknikk 188 T 9.1 Teknikk 188
T 4.4 FDVU 170 Ingen T 4.4 FDVU 170 Ingen

U2 Sum 1 620 Sum 1 620
T,S 9.2 Teknikk 900 T,S 9.2 Teknikk 900
S 4.11 Sentrallager 720 Ingen S 4.11 Sentrallager 720 Ingen

Sum 45 760 Sum 45 137

Eksisterende bygninger. nord trinn 1 Eksisterende bygninger. nord trinn 2
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Program HFP fordelt på alternativ og byggetrinn OEC | Sweco | Momentum Arkitekter | Vikanes Bungum Arkitekter

Blokk Kl.nr. Avdeling Kap Netto B/N Brutto Tiltak Blokk Kl.nr. Avdeling Kap Netto B/N Brutto Tiltak

7 Sum 490 Sum 490
M 9.1 Teknikk 311 M 9.1 Teknikk 311
M 9.1 Teknikk 179 M 9.1 Teknikk 179

6 Sum 3 674 Sum 3 674
V 2A.10 Poliklinikk nevro/slag 509 Ingen V 2A.10 Poliklinikk nevro/slag 509 Ingen
V 9.1 Teknikk 186 V 9.1 Teknikk 186
V 5.4 Sentraladministrasjon 729 Ingen V 5.4 Sentraladministrasjon 729 Ingen
V 5.4 Møterom 51 Ingen V 5.4 Møterom 51 Ingen
M 8.5 Undervisning 198 Ingen M 8.5 Undervisning 198 Ingen
M 6.5 Kantine 264 Ingen M 6.5 Kantine 264 Ingen
M 4.10 Sentralkjøkken 1 262 Ingen M 4.10 Sentralkjøkken 1 262 Ingen
G 9.1 Teknikk 475 G 9.1 Teknikk 475

5 Sum 4 545 Sum 4 549
V 2A.3 Ergo- og fysioterapi 147 Ingen V 5.1 Kontorer nevro 489 Lett
V 1A.9 Sengeområde nevrologi/slag 670 Ingen V 1A.9 Sengeområde nevrologi/slag 792 Ingen
V 1A.9 Sengeområde onkologi/HEI 778 Ingen V 2A.10 Poliklinikk nevropsyk/nevroslag 489 Middels

M 8.2 Simulatorsenter 504 Middels
M 2A.4 Utvidet dialyse (185m2 utvidelse) 578 Middels
M 1A.9 Sengeområde gastromed/nefro 1 535 Ingen M 8.2/5 Undervisning/forskning 1 437 Lett
G 2A.10 Medisinsk poliklinikk 603 Ingen G 5.6 Kliniske kontorfunksjoner 838 Lett
G 1A.3 Medisinsk dagbehandling 234 Ingen

4 Sum 4 545 Sum 4 546
V 1A.9 Sengeområde urologi 439 Ingen V 1A.9 Sengeområde uro/nefro/gen/ØNH 1 595 Middels
V 1A.9 Sengeområde gastrokirurgi 986 Ingen
V 2A.3 Ergo- fysioterapi 71 Ingen
M 5.6 Kliniske kontorer 676 Ingen M 5.6 Kliniske kontorer 670 Ingen
M 1A.9 Sengeområde ortopedi 741 Ingen M 2A.10 Poliklinikk uro/nefro 512 Middels
M 1A.9 Sengeområde karkirurgi 795 Ingen M 8.2 Kontorer/forskning 932 Lett
G 2A.10 Poliklinikk øye 506 Ingen G 2A.10 Poliklinikk øye 506 Ingen
G 2A.5 Klin. støttefunksj. terapeut spes. 331 Ingen G 2A.5 Kliniske støttefunksjoner 331 Ingen

3 Sum 6 746 Sum 6 718
V 1A.2 Barneavdeling 720 Middels V 1A.2 Barneavdeling 720 Ingen
V 1A.9 Utvidet barneintensiv 1 111 Tung V 1A.9 Utvidet barneintensiv 1 111 Ingen
S 2A.5 Kliniske støttefunksjoner 213 Lett S 2A.5 Kliniske støttefunksjoner 213 Ingen
M 2A.10 Poliklinikk barn 728 Ingen M 2A.10 Poliklinikk barn 728 Ingen

M 2A.3 Fysio/ergoterapi 891 Lett
M 1.A4 Gyn/barsel 1 517 Ingen M 5.6 Kliniske kontorer 598 Lett
G PPU/ECT 163 Ingen G LAR 327 Lett
G 5.6 Kliniske kontorer 327 Ingen G PPU/ECT 163 Ingen
G 1A.5 Habilitering 34 Ingen G 1A.5 Habilitering 34 Ingen

G,NØ 2A.10 Poliklinikk fertilitet 912 Ingen G,NØ 2A.10 Poliklinikk fertilitet 912 Ingen
NØ 5.6 Kliniske kontorer habilitering 335 Ingen NØ 5.6 Kliniske kontorer habilitering 335 Ingen
NØ 2A.5 Klin. støttefunksjoner habilitering 10 Ingen NØ 2A.5 Klin. støttefunksjoner habilitering 10 Ingen
S 12.1 Tom 676 Ingen S 12.1 Tom 676 Ingen

2 Sum 7 244 Sum 7 129
V 1A.9 Sengeområde hjerte/MIO 842 Tung V,M 1A.9 Sengeområde hjerte/MIO 1 652 Middels

V, S 1A.9 Sengeområde lungemedisin 1 790 Tung V 1A.9 Sengeområde lungemedisin 1 790 Ingen
S 12.1 Tom 528 Ingen S 12.1 Tom 528 Ingen
M 2A.9 Operasjon dagkirurgi 1 446 Ingen
M 2A.10 Poliklinikk kardiologi 257 Middels M 2A.10 Poliklinikk kardiologi 257 Ingen
M 2A.10 Poliklinikk lunge 455 Lett M 2A.10 Poliklinikk lunge 455 Ingen

M 5.1 Kontorer klin. Avdelinger 521 Lett
G 1B.4/7 Skjermingsenhet 203 Middels G 1B.4/7 Skjermingsenhet 203 Ingen
G 2B.5 Poliklinikk alderspsyk 104 Ingen G 2B.5 Poliklinikk alderspsyk 104 Ingen
G 2A.10 Poliklinikk geriatri 167 Lett G 2A.10 Poliklinikk geriatri 167 Ingen

G,NØ 1A.9 Sengeområde geriatri 409 Ingen NØ 1A.9 Sengeområde geriatri 409 Ingen
NØ 1B.4/7 Sengeområde alderspsyk 488 Lett NØ 1B.4/7 Sengeområde alderspsyk 488 Ingen
VA 4.2 Behandlingshjelpemidler 287 Lett VA 4.2 Behandlingshjelpemidler 287 Ingen
T 9.1 Teknikk 268 T 9.1 Teknikk 268 ?

1 Sum 8 978 Sum 8 536
V 2A.11 Billeddiagnostikk/radiologi 1 638 Ingen V 2A.11 Billeddiagnostikk/radiologi 1 638 Ingen
V 7.3 Næringsvirksomhet 110 Ingen V 7.3 Næringsvirksomhet 110 Ingen
S 12.1 Tom 535 Ingen S 12.1 Tom 535 Ingen
S 2A.11 Laboratorie røntgen 50 Tung S 2A.11 Laboratorie røntgen 50 Ingen
M 2A.4 Kliniske spes.lab. Gastrolab 526 Ingen M 3.2 Aptotek 810 Middels
M 2A.10 Kirurgisk poliklinikk 904 Ingen M Kontorer/møterom 328 Lett
M 5.6 Kliniske kontorfunksjoner 140 Ingen M 5.6 Kliniske kontorfunksjoner 140 Ingen
M 7.6 Pasientinformasjon 149 Ingen M 7.6 Pasientinformasjon 149 Ingen
G 3.2 Apotek 192 Ingen G 3.2 Apotek 192 Ingen
G 7.8 Toaletter 92 Ingen G 7.8 Toaletter 92 Ingen
G 2A.10 Poliklinikk onkologi, dagområde 375 Middels G 5.6 Kliniske kontorfunksjoner 375 Lett
G UIB 172 Ingen G UIB 172 Ingen

G,NØ 2A.10 Poliklinikk ØNH 852 Ingen G,NØ 2A.10 Poliklinikk ØNH 852 Ingen
NØ 2A.5 Laboratorier ØNH 216 Ingen NØ 2A.5 Laboratorier ØNH 216 Ingen
NØ 2A.5 Laboratorier ØNH 296 Ingen NØ 2A.5 Laboratorier ØNH 296 Ingen
Ø 12.1 Tom 1 714 Ingen Ø 12.1 Tom 1 714 Ingen
VA 4.2 Behandlingshjelpemidler 599 Lett VA 4.2 Behandlingshjelpemidler 599 Ingen
T 9.1 Teknikk 268 T 9.1 Teknikk 268
S 3.4 Midlertidige obduksjonslokaler i S-blokk 150 Tung

U1 Sum 8 248 Sum 8 248
V 4.11 Varemottak 193 Lett V 4.11 Varemottak 193 Ingen
V 1A.3 Dag. Orto 61 Ingen V 1A.3 Dag. Orto 61 Ingen
V 4.6 Journalarkiv 119 Ingen V 4.6 Journalarkiv 119 Ingen
V 2A.8 Nukleær/PET 62 Ingen V 2A.8 Nukleær/PET 62 Ingen
V 9.2 Teknikk 78 V 9.2 Teknikk 78
V 4.4 FDVU 66 Ingen V 4.4 FDVU 66 Ingen
V 6.4 Garderobe 535 Ingen V 6.4 Garderobe 535 Ingen
V 4.7 Medisinsk teknikk 120 Ingen V 4.7 Medisinsk teknikk 120 Ingen

V,S 4.11 Sentrallager 436 Ingen V,S 4.11 Sentrallager 436 Ingen
S 4.10 Sentralkjøkken 348 Ingen S 4.10 Sentralkjøkken 348 Ingen
S 9.1 Teknikk 150 S 9.1 Teknikk 150 ?
S 4.13 Sterilsentral 591 Ingen S 4.13 Sterilsentral 591 Ingen

S, M 2A.8 Nukleær/PET 166 Ingen S, M 2A.8 Nukleær/PET 166 Ingen
M 4.15 Tøyhåndtering 87 Ingen M 4.15 Tøyhåndtering 87 Ingen
M 4.4 FDVU 55 Ingen M 4.4 FDVU 55 Ingen
M 4.9 Sengelager/sengevask 1 084 Ingen M 4.9 Sengelager/sengevask 1 084 Ingen
M 9.1 Teknikk 170 M 9.1 Teknikk 170
M 4.8 Renhold 284 Ingen M 4.8 Renhold 284 Ingen
M 8.5 Undervisning 190 Ingen M 8.5 Undervisning 190 Ingen
M 6.8 Toaletter 51 Ingen M 6.8 Toaletter 51 Ingen
Ø 3.2 Apotek 608 Ingen Ø 3.2 Apotek 608 Ingen
Ø 6.4/8 Personalservice 335 Ingen Ø 6.4/8 Personalservice 335 Ingen
Ø 4.6 Journalarkiv 186 Ingen Ø 4.6 Journalarkiv 186 Ingen
Ø 3.5 Ambulansetjeneste 424 Ingen Ø 3.5 Ambulansetjeneste 424 Ingen
Ø Kapell 91 Ingen Ø Kapell 91 Ingen
Ø 4.1 Avfallshåndtering 221 Ingen Ø 4.1 Avfallshåndtering 221 Ingen

NØ 4.6 Journalarkiv 209 Ingen NØ 4.6 Journalarkiv 209 Ingen
NØ 9.1 Teknikk 115 ? NØ 9.1 Teknikk 115
NØ 4.6 Journalarkiv 73 Ingen NØ 4.6 Journalarkiv 73 Ingen
VA 9.1 Teknikk 782 VA 9.1 Teknikk 782
T 9.1 Teknikk 188 T 9.1 Teknikk 188
T 4.4 FDVU 170 Ingen T 4.4 FDVU 170 Ingen

U2 Sum 1 620 Sum 1 620
T,S 9.2 Teknikk 900 T,S 9.2 Teknikk 900
S 4.11 Sentrallager 720 Ingen S 4.11 Sentrallager 720 Ingen

Sum 46 090 Sum 45 510

Eksisterende bygninger. Vest trinn 1 Eksisterende bygninger. Vest trinn 2
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17.1
generelt kostnader

Kalkylen følger Finansdepartementets 
 begrepsapparat for kvalitetssikring av 
kostnadsoverslag.

Kalkylen følger oppsettet i NS 3453:1987, Spesifikasjon 
av kostnader i byggeprosjekt. Hovedkonti, det vil si 
kapittel 2-7, følger underinndelingen fra NS 3451:2009, 
Bygningsdelstabellen. 

Kalkylen i post 2-7 inneholder både de elementer 
og kvadratmeterpriser som er beregnet, det vil si 
«Grunnkalkyle», samt en andel for uspesifisert  
(«vi vet vi har glemt noe, men ikke hva») for å oppnå 
«Basiskostnad». Denne andelen varierer for de ulike 
fagene avhengig av kalkylemetode. Typisk er det lagt 
inn en prosentsats på grunnkalkylen for de disipliner 
som mengdeberegner elementer, mens der arealpriser 
basert på erfaringer er benyttet antas uspesifisert å 
ligge i disse. 

Postene 1, 8 og 9, samt brukerutstyr, riving, finans-
kostnader og kunst er også medtatt i kalkylen. 

Det er ikke lagt inn andeler for usikkerheter i meng-
der og enhetspriser eller usikkerheter i forhold til 
marked,  entrepriseform, etc («forventede tillegg», 
se illustrasjon). Dette ivaretas i usikkerhetsanalysen. 
Forutsetninger for dette er derfor ytterligere beskrevet 
i usikkerhetsanalysen. 

17.1.1 Forutsetninger

I kalkylen er det forutsatt at prosjektet gjennomføres 
i to byggetrinn.  Det er valgt prisnivå for juni 2015. 
I  kalkylen er det forutsatt at prosjektet gjennomføres 
med en hovedentreprisemodell der:

•	 hovedentreprenøren	utfører	de	bygningsmessige	
arbeider selv eller med egne underentreprenører

•	 utendørsarbeidene	(post	7)	utføres	som	under
entreprise

•	 de	tekniske	arbeidene	(postene	3–6)	utføres	som	
sideentrepriser

Det bemerkes imidlertid at det, bl.a. grunnet konkurran-
sehensyn, allikevel kan bli aktuelt å dele opp bygnings-
massen i flere entrepriser. Dette bør ivaretas i usikker-
hetsanalysen og den videre prosjektutviklingen. 

Rigg og drift er lagt til konto 1 (entreprenørens 
 administrasjon, stillaser, gjerder, brakker, mm). 
Bygnings messige hjelpearbeider for postene 3–6 
er medtatt i post 18, det skilles på fag. Branntetting er 
skilt ut i egne poster. 

Riving av bygninger og klargjøring av tomt er medtatt 
i konto 92. Lokalisering og fjerning av eksisterende 
kabler og ledninger på tomta er inkludert i kostnads-
overslaget. Det forutsettes ingen forurensede masser 
på tomten.

Kostnader for brukerutstyr er hentet fra oppdatert 
Hovedprogram utstyr (HPU).  

Figur basert på Finansdepartementets «Felles begreps-

apparat for kostnadsoverslag»

17  |  kostnadskalkyle
Kalkylen er utarbeidet i samarbeid mellom OEC, 

SWECO, Momentum og Bygganalyse. 
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17.1.2 Metode

estimatet er basert på:

•	 Mengdegrunnlag / kalkulerte mengder

•	 Estimerte enhetskostnader for kalkulerte mengder

Mengdegrunnlaget er utledet av tegninger og skisser 
for de respektive fag. Med bakgrunn i denne er kost-
nadsestimatet utarbeidet fra ulike innfallsvinkler:

•	 Iht. Prisboka 2015 / Calcus

•	 Arealbaserte estimater (i hovedsak for tekniske 
systemer)

•	 Enhetsbaserte estimater

17.1.3 Inndeling av kalkyle

Prosjektet inneholder to alternative kalkyler, vest og 
nord. Både vest og nord er delt i to byggetrinn. 

inndeling vest

byggetrinn 1

•	 Behandlingsbygg

•	 Psykiatri

•	 Grensesnitt mot eksisterende

byggetrinn 2

•	 Behandlingsbygg

•	 Senger og poliklinikk

•	 Ombygging eksisterende

•	 Inndeling nord

byggetrinn 1

•	 Behandlingsbygg

•	 Psykiatri

•	 Grensesnitt mot eksisterende

•	 Midlertidig psykiatriløsning

byggetrinn 2

•	 Behandlingsbygg

•	 Senger og poliklinikk

•	 Ombygging eksisterende

Parkering

17.1.4 Forklaring til NS 3451 og NS 3453

I dette kapitlet forklares hva som er tatt med, og ev. 
presiseringer av hva som ikke er tatt med for kapitlene 
1-9 i henhold til NS 3451 og NS 3453.

Disse kapitlene har nummerering i henhold til nevnte 
standarder

0 Forventede tillegg og usikkerhetsavsetning

Forventede tillegg og usikkerhetsavsetning skal ikke 
beregnes som en del av basisestimatet. Dette håndte-
res av usikkerhetsanalysen. Dette er derfor satt til 0. 

1 Felleskostnader 

Alle felleskostnader er lagt inn som et påslag på 
 prisene for kapittel 2-7 (ikke ”andel av”).

Kapittel 1, Felleskostnader, er delt inn på følgende 
måte med påfølgende prosentsats: 

11: Rigging, osv.:
Det er differensiert på delprosjekt og fag. I hovedsak 
er 9% benyttet for konto 2, 1% for konto 3-6 og 9% for 
konto 7. 

12: Drift av byggeplass: 
Det er differensiert på delprosjekt og fag. I hovedsak 
er 19% benyttet for konto 2, 8% for konto 3-6 og 19% 
for konto 7.

18: Hjelpearbeider for tekniske installasjoner: 
Branntetting 3% av konto 3-6. Øvrige hjelpe arbeider 
4-5% av konto 3-6 noe differensiert på fag og del-
prosjekt. 

2 bygning

21 Grunn og fundamenter 
Grunnarbeider/sprenging/fundamentering er fordelt ut-
over pr. bygning og tilpasset tomtens faktiske forhold. 

22 Bæresystemer
Bæresystemer, inkl. ytter- og innervegger i betong, 
dekker og betongtrapper er beskrevet i skissepro-
sjektrapporten og tilhørende notat, og er følgelig ikke 
ytterligere beskrevet her. 

23 Yttervegger
Yttervegger er beskrevet i skisseprosjektrapporten 
og tilhørende notat, og er følgelig ikke ytterligere 
 beskrevet her. 

Klimavegger er generelt utført med bindingsverk i 
tre og mineralullisolasjon. Primært tykkelse 350 mm. 
Aluminiumsmantlede lavenergivinduer. Antatt ca. 5% 
av vinduene har behov for akustikktiltak. Omfattende 
behov for solavskjerming for å nå ønskede energimål.  

Fasadematerialer: fibersement (ev. andre rimelige pla-
tematerialer), og enkle metallkassettkledninger samt 
noe tegl. 

24 Innervegger
Noen betonginnervegger, øvrige vegger primært lette 
bindingsverksvegger. Lyd og brannkrav er ikke definert 
i detalj for alle rom. Representative utsnitt er tatt ut for 
å vurdere omfanget av ulike brann og lyd krav til lette 
innervegger. Tilsvarende er dører kalkulert basert på 
representative utsnitt for å beregne antall, størrelser 
og krav til egenskaper. 

Overflater er primært malt gips. Noe flis, vinyl og akus-
tikktiltak i de ulike delprosjektene. 

Komplementeringer som Bygningsdelen omfatter også 
glassfelter, innerdører, branngardiner, håndlister, fend-
ring og hjørnebeskyttere.
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25 Dekker
Bærende dekker en kombinasjon av plass-støpte 
 dekker og hulldekker. 

Gulvbelegg og himlinger beregnet med som prosent-
fordeling ut i fra BTA på de ulike delprosjektene. Hvor 
stor andel av BTA som er dekket av gulvbelegg og 
himling, samt produktmiks som er tilpasset hvert enkelt 
delprosjekt. 

26 Yttertak
Kompakt tak ekskl. betongdekker. Over tekniske rom lett 
takoppbygging med korrugerte plater. Gesimser med 
utvendig overflate som yttervegger for øvrig tatt med. 

Diverse kompletteringer som takterrasser, fallsikringer, 
adkomstsystemer og røykluker.

27 Fast inventar
Medtatt mini- og tilberedningskjøkkener, oppbevaring, 
sittemøbler (benker og auditoriestoler), skilting, garni-
tyr og resepsjonsdisker.

28 Trapper, balkonger m.m. 
Alle trapper er beregnet som betongtrapper. Medtatt 
belegg, rekkverk og håndlister.

I tillegg medtatt innvendige og utvendige rekkverk 
samt utvendige skjermtak/baldakiner og fotskraperis-
ter. Gruber/brønner som underlag for fotskraperister 
medtatt i bygningsdel 22.

29 Andre bygningsmessige deler
Posten inkluderer komplett patio/loggia i adkomstom-
rådet. Kostnaden er lagt inn under administrasjonsbyg-
get. Malerarbeider er medtatt i konto 29. 

3 vvs-installasjoner

Følgende forutsetninger for kostnadsoverslaget  påpekes:

I forbindelse med kjøle- og fryserom er det kun med-
tatt kostnader for selve kuldeanleggene i konto 3 VVS. 
Vegger , himling og gulv er medtatt i konto 2.

Rørpost og maskiner for kjøle- og fryserom er medtatt.

Det er medtatt kostnader for utvidet behovsstyring av 
luftbehandlingsanlegg for å ivareta energikrav i pas-
sivhusstandarden.

4 elkraft

Konto 4 omfatter komplette installasjoner som beskre-
vet i skisseprosjektrapporten. Basisinstallasjoner for 
bygg- og installasjonspåvirkende utstyr (BIP-utstyr) og 
installasjoner for brukerutstyr og utstyr for virksomhet 
er inkludert i generelle m2-priser. Spesielle kostnader 
må eventuelt vurderes i tilknytning til forprosjekt på 
grunnlag av detaljert utstyrsprogram og forutsettes i 
skisseprosjektet inkludert i utstyrsbudsjettet.

5 tele og automatisering

Konto 5 omfatter komplette installasjoner som 
 beskrevet i skisseprosjektrapporten.

6 andre installasjoner

I konto 62 er det medtatt heisanlegg. Videre er det 
medtatt basisinstallasjoner for lys, lyd og bilde i større 
møterom og rom for telemedisin i kapittel 64.

7 utendørs

Kostnader utomhus er beregnet for hele anlegget. 
Kostnadene fordeles pr. m2 BTA nybygg.

8 generelle kostnader

Generelle kostnader er delt inn på følgende måte. 

82, Prosjektering:
Skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjekt, komplette-
ring, kontrahering, kontroll o.l.: Det er tatt med normale 
kostnader for konto 82 basert på antatt timeforbruk for 
hvert enkelt fag.

83, Administrasjon: 
Egen og engasjert byggherreadministrasjon (for ek-
sempel prosjektledelse, byggeledelse, forretningsfør-
sel, juridisk bistand o.l.): Det er tatt med normale kost-
nader for konto 83 fordelt på prosjektledelse, byggher-
rens ledelse og byggeledelse.

84, Bikostnader: 
Mangfoldiggjøring, reiser og dietter, telefon, modeller 
o.l. som ikke henføres til post 82 og 83: Det er tatt med 
normale kostnader for konto 84.

85, Forsikring, gebyrer o.l.:
Byggherrebetalte forsikringer, garantistillelse av bygg-
herren, anleggsbidrag, gebyrer og avgifter, for eksem-
pel i forbindelse med situasjonskart/riss o.l., kart og 
oppmålingsforretning, påvisning, rivning, vanntilknyt-
ting, elkrafttilknytning, teletilknytninger, heiskontroll. 
Det er tatt med normale kostnader for konto 85.

89 Diverse:
Ikke tatt med.   

9 spesielle kostnader

91 Inventar (løst) og utstyr.  
Kostnader for brukerutstyr er hentet fra oppdatert 
Hovedprogram utstyr (HPU). 

92 Tomt: 
Tomtepris/tomteverdi: Ikke tatt med. 

Riving av hele bygg er medtatt. Lokalisering og  fjerning 
av eksisterende kabler og ledninger er  inkludert i kost-
nadsoverslaget.

93 Finansieringskostnader: 
Renter og provisjon av byggelån og renter av egen-
kapital frem til overtagelse. 

94 Salgskostnader:
Kostnader i forbindelse med salg eller utleie. Ikke tatt med.

95 Merverdiavgift inn:
Ikke tatt med.

96 Merverdiavgift ut:
Det er lagt til 25% på alle kostnader i postene 1-9 med 
unntak av rivearbeider og finansieringskostnader.  

97 Investeringsavgift:
Ikke tatt med. 

98 Utestående: 
Ikke tatt med. 

99 Diverse: 
Det er lagt inn 0,5 % av entreprisekost (kapittel 1-7) til 
kunstnerisk utforming
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17.1.5 Investeringskostnader

Kostnadene her er estimert basiskostand uten tillegg av margin  
og usikkerhet som fremkommer i  usikkerhetsanalysen. 
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Det er ikke utarbeidet kuttliste da 
 utvik lingen av prosjektet er styrt fra 
 starten av etter kostnadsrammen. Alle 
løsninger er basert på økonomisk bære
evne og  prosjektets definerte  rammer.

18  |  kuttliste
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19.1 
reguleringsplan

Det må utarbeides ny reguleringsplan og 
dette arbeidet er igangsatt, bakgrunn og 
forhold for ny reguleringsplan er beskre
vet i eget kapittel.

Arbeidet med reguleringsplanen av sykehusområdet/ 
tomten gjennomføres av Sweco Norge AS. Vedtatt 
detaljreguleringsplan vil være det formelle plangrunn-
laget for å kunne foreta den nødvendige utbyggingen. 

Det er avholdt til nå (des.2015) to møter med Haugesund 
kommune v/ Enhet for byutvikling (plan-myndighetene). 
Det første møte ble avholdt 17.09.15 og var et innledende 
møte for å få avklart hvorvidt det ville bli stilt krav om re-
gulering av sykehusområdet. I møte ble det drøftet noen 
sentrale reguleringsmessige og trafikale problemstil-
linger. Tilstede i møte var også Byantikvaren og Statens 
vegvesen. Hovedtrekk fra møtet:

•	 Det er viktig å ha gode alternative traseer (backup-
løsninger) for utrykningskjøretøyer 

•	 Viktig at man planlegger for robuste og trafikksikre 
løsninger også under anleggsperioden, med spesi-
ell fokus på myke trafikanter.

•	 Haugesunds parkeringsstrategi er en del av gjel-
dende kommuneplan. Det ligger ikke konkrete 
føringer for antall p-plasser for bil og sykkel for 
Haugesund sykehus i p-strategien. Kommunen 
oppfordret til å se på liknende prosjekter og parke-
ringsdekning på disse.

•	 Krav om at det utføres en reisevaneundersøkelse 
(RVU) og utarbeides en mobilitetsplan (MP) for trans-
port til sykehuset. Mobilitetsplanen vil gi føringer for 

valg av parkeringsløsning og tilrettelegging for miljø-
vennlig transport som sykkel, gange og kollektiv.

•	 Viktig med en tett dialog med kommunen og byan-
tikvaren slik at alle krav og innspill fra kommunen 
er med når reguleringsplanen leveres. 

byantikvaren påpekte følgende:

•	 Klare skiller i bebyggelsesstruktur sør for 
Stavangergata, øst for Karmsundgata, nord for 
Litlasundgata og vest for g/s-trasé vest for syke-
hustomta. Disse områdene bør unngås. 

•	 Det ligger ingen konkrete føringer (hensynsfor-
hold) for de fire bygg i Breidablikkgata (vest for 
Revmatismesykehuset). 

•	 Det er heller ingen forbehold når det gjelder de 
3 bolighusene på kollen sørvest i aktuelt utbyg-
gingsområde. 

•	 Viktig at nybygg til sykehuset trappes ned mot 
vest slik at overgangen mot bebyggelse i vest blir 
så naturlig som mulig. 

•	 Viktig å tenke på grøntstrukturen og høyder ved 
planlegging av nytt sykehus.

Det andre møte den 19.11.15 var det formelle oppstarts-
møte for reguleringsplanarbeidet. 

Hovedtrekk fra møtet:

•	 Tillates ingen ny overflateparkering, og ingen nye 
p-hus på terreng. RVU/ MP vil gi svar på parkerings-
behov. Det må mobiliseres for å flere over til å be-
nytte kollektiv/sykkel/gange. Forslag om parkerings-
prinsipper vil trolig bli tatt opp som en egen politisk 
sak. Areal til sykkelparkering må også huskes på. 

•	 Må få til et helhetlig grep for adkomstsituasjonen 
og i forhold til de fire bygg ved hovedinngang 
(Breidablikkgata). Det må skaffes full oversikt over 
alle typer kjøretøy (ansatte, taxi, publikum, tjeneste-
biler, varetransport, utrykning, barnehagetransport, 
behandlingshjelpemidler osv.) og deres mønster 
sett i forhold til behov.

•	 Kommunen er skeptisk til foreslåtte plassering av 
vestligste fløy nær eksisterende nabobebyggelse 
(innerst i Bjørnsons gate), og vil ha tydeligere grønn 
buffer (grunnet store høydeforskjeller). Kommunen 
foreslår at denne fløy dreies 90o og det etableres 
lameller mot nabobebyggelsen. Nytt hovedbygg 
som foreslås der kollen ligger i dag, bør trekkes 
nærmere dagens bygg. Høyder i utgangspkt.et ok. 

•	 For nordalternativet og da byggetrinn to er de 
skeptiske til høyder og til byggeavstand mot 
Litlasundsgata.

19.2 
byggesak 

Det ingen kjente spesielle forhold annet enn regulerings-
saken som knyttet til prosjektet i forhold til byggesaken. 
Det er ingen bygninger på sykehuset som er vernet.

Etter at forprosjektet er ferdigstilt må det på vanlig 
måte søkes rammetillatelse med senere igangsettings 
tillatelser for selve byggearbeidene med tilhørende 
tredjepartskontroller.

19  |  myndigHets-
beHandling
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20.1
trykte vedlegg

20.1.1 Tegninger

l101  Nordalternativet Landskapsplan

l102  Vestalternativet Landskapsplan

a.057.093 Nord-alternativet, byggetrinn 1 Plan U2

a.057.103 Nord-alternativet, byggetrinn 1 Plan U1

a.057.113 Nord-alternativet, byggetrinn 1 Plan 01

a.057.123 Nord-alternativet, byggetrinn 1 Plan 02

a.057.133 Nord-alternativet, byggetrinn 1 Plan 03

a.057.143 Nord-alternativet, byggetrinn 1 Plan 04

a.057.153 Nord-alternativet, byggetrinn 1 Plan 05

a.057.163 Nord-alternativet, byggetrinn 1 Plan 06

a.057.173 Nord-alternativet, byggetrinn 1 Plan 07

a.057.091  Nord-alternativet, byggetrinn 2 Plan U2

a.057.101 Nord-alternativet, byggetrinn 2 Plan U1

a.057.111 Nord-alternativet, byggetrinn 2 Plan 01

a.057.121 Nord-alternativet, byggetrinn 2 Plan 02

a.057.131 Nord-alternativet, byggetrinn 2 Plan 03

a.057.141 Nord-alternativet, byggetrinn 2 Plan 04

a.057.151 Nord-alternativet, byggetrinn 2 Plan 05

a.057.161 Nord-alternativet, byggetrinn 2 Plan 06

a.057.171 Nord-alternativet, byggetrinn 2 Plan 07

a.057.094  Vest-alternativet, byggetrinn 1 Plan U2

a.057.104 Vest-alternativet, byggetrinn 1 Plan U1

a.057.114 Vest-alternativet, byggetrinn 1 Plan 01

a.057.124 Vest-alternativet, byggetrinn 1 Plan 02

a.057.134 Vest-alternativet, byggetrinn 1 Plan 03

a.057.144 Vest-alternativet, byggetrinn 1 Plan 04

a.057.154 Vest-alternativet, byggetrinn 1 Plan 05

a.057.164 Vest-alternativet, byggetrinn 1 Plan 06

a.057.174 Vest-alternativet, byggetrinn 1 Plan 07

a.057.092  Vest-alternativet, byggetrinn 2 Plan U2

a.057.102 Vest-alternativet, byggetrinn 2 Plan U1

a.057.112 Vest-alternativet, byggetrinn 2 Plan 01

a.057.122 Vest-alternativet, byggetrinn 2 Plan 02

a.057.132 Vest-alternativet, byggetrinn 2 Plan 03

a.057.142 Vest-alternativet, byggetrinn 2 Plan 04

a.057.152 Vest-alternativet, byggetrinn 2 Plan 05

a.057.162 Vest-alternativet, byggetrinn 2 Plan 06

a.057.172 Vest-alternativet, byggetrinn 2 Plan 07

a30-01   Snitt A

a30-02  Snitt B

a40-01   Vestalternativet oppriss Nord/ Vest

a40-02  Vestalternativet oppriss Sør/ Øst

a40-03  Nordalternativet oppriss Nord/ Vest

a40-04  Nordalternativet oppriss Sør/ Øst

20.2
egne vedlegg

20.2.1 Overordnet teknisk program datert 4.11.2015

20.2.2 Kalkyle datert 30.11.2015

20.2.3 Grunnlagsnotater

Haugesund sjukehus Klimagassberegning datert 30.12.2015

Miljøoppfølgingsplan datert 12.1.2016

Notat RI-001 T05 Termisk Energisentral datert 12.1.2016

Notat RI-002 Helikopterlandingsplass datert 11.1.2016

20  |  vedlegg
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12.1 Ikke i bruk
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1A.6 Intensiv
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Skisseprosjekt

ARK Vikanes Bungum AS
Postboks 358, 5501 Haugesund
Tlf +47 52 70 76 00 - post@vikanes-bungum.no

RI Sweco AS
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12.1 Ikke i bruk

2A.10 Pol. barn

1A.5 Habilitering

5.6 Kliniske kontorer
habilitering

1A.4 Gyn/barsel

1A.2 Barneintensiv 1A.9 Barneavdeling

5.6 Kliniske kontorer
2A.10 Pol. fertilitet

2A.5 Kliniske støttefunksjoner
habilitering

2A.5 Kliniske støttefunksjoner

PPU/ECT

320,5 m2

676,4 m2

757,3 m2
327,1 m2

335,3 m2

718,1 m2

912,0 m2

34,2 m2

10,1 m2

1 488,5 m2

533,3 m2

163,2 m2

1150 m²
Senger Obs-post

511 m²
Fødestuer

227 m²
Senger Obs føde

52 m²
Kontor Obs-post

37 m²
Ventesone Gyn/Føde
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Postbok 5216 Majorstuen, 0303 Oslo
Tlf +47 22 55 85 00 - post@momentumark.no

OPPDRAGSGIVER

PROSJEKTTEAM:

Skisseprosjekt

ARK Vikanes Bungum AS
Postboks 358, 5501 Haugesund
Tlf +47 52 70 76 00 - post@vikanes-bungum.no

RI Sweco AS
Box 80 Skøyen, 0212 Oslo
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Plan 03
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2A.10 Pol. øye

1A.9 Sengomr. ortopedi

5.1 Kontorer øyeklinikk

2A.5 Kliniske støttefunksjoner
kirurgisk klinikk

1A.9 Sengomr. Urologi 1A.9 Sengeomr. Gastrokir

1A.9 Sengomr. karkirurgi/
mammae

331,3 m2

506,1 m2

815,7 m2

865,5 m2

914,3 m2 986,2 m2

127,7 m2

28.94 m²
Ventesone gastro
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ARK Momentum Arkitekter AS
Postbok 5216 Majorstuen, 0303 Oslo
Tlf +47 22 55 85 00 - post@momentumark.no

OPPDRAGSGIVER

PROSJEKTTEAM:

Skisseprosjekt

ARK Vikanes Bungum AS
Postboks 358, 5501 Haugesund
Tlf +47 52 70 76 00 - post@vikanes-bungum.no

RI Sweco AS
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Nord-alternativet, byggetrinn 1
Plan 04
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A.057.143
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1A.3 Medisinsk
dagbeh.

1A.9 Sengeomr.
gastromed./nefro

1A.9 Sengeomr. nevro/slag 1A.3 Dagomr. HEI/ONK

3.2 FAMED

1A.9 Sengomr. geriatri

2A.4 Utvidet dialyse

2A.10 pol. geriatri

2A.10 Medisinsk pol.

1 088,6 m2

986,2 m2608,7 m2

234,3 m2

53,0 m2

273,0 m2

578,3 m2

120,9 m2

603,1 m2

28.94 m²
Venteone Alderspsyk.
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ARK Vikanes Bungum AS
Postboks 358, 5501 Haugesund
Tlf +47 52 70 76 00 - post@vikanes-bungum.no

RI Sweco AS
Box 80 Skøyen, 0212 Oslo
Tlf +47 67 12  80 00 - www.sweco.no

PL OEC Gruppen AS
Postboks 173, 1366 Lysaker
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ASA

Nord-alternativet, byggetrinn 1
Plan 05

15501 04.01.16

SRH

Helse Fonna HF

Haugesund sjukehus

A.057.153

REV TEKST DATO SIGN KONT
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5.4 Sentraladministrasjon

4.10 Sentralkjøkken

9.1 Teknikk

9.1 Teknikk

2A.10 Poliklinikk nevro/slag

6.5 Kantine

8.5 Undervisning

5.4 Møterom

739,0 m2

1 262,6 m2

186,2 m2

474,8 m2

509,0 m2

263,7 m2

198,6 m2

51,1 m2
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ARK Momentum Arkitekter AS
Postbok 5216 Majorstuen, 0303 Oslo
Tlf +47 22 55 85 00 - post@momentumark.no

OPPDRAGSGIVER

PROSJEKTTEAM:

Skisseprosjekt

ARK Vikanes Bungum AS
Postboks 358, 5501 Haugesund
Tlf +47 52 70 76 00 - post@vikanes-bungum.no

RI Sweco AS
Box 80 Skøyen, 0212 Oslo
Tlf +47 67 12  80 00 - www.sweco.no
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9.1 Teknikk

9.1 Teknikk
178,5 m2

310,9 m2
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SIGN:            KONT:   
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ARK Momentum Arkitekter AS
Postbok 5216 Majorstuen, 0303 Oslo
Tlf +47 22 55 85 00 - post@momentumark.no

OPPDRAGSGIVER

PROSJEKTTEAM:

Skisseprosjekt

ARK Vikanes Bungum AS
Postboks 358, 5501 Haugesund
Tlf +47 52 70 76 00 - post@vikanes-bungum.no

RI Sweco AS
Box 80 Skøyen, 0212 Oslo
Tlf +47 67 12  80 00 - www.sweco.no

PL OEC Gruppen AS
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Nord-alternativet, byggetrinn 1
Plan 07

15501 04.01.16
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Helse Fonna HF

Haugesund sjukehus
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9.2 Teknikk

4.11 Sentrallager

8.5 UNDERVISNING

901,1 m2

719,9 m2

144,1 m2

577 m²
Teknisk Felles

492 m²
Fellesfunksjoner

Tilfluktsrom 1: 355 m²
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MÅLESTOKK:        FORMAT:  A3

SIGN:            KONT:   

REVNR:TEGNINGSNR:

ARK Momentum Arkitekter AS
Postbok 5216 Majorstuen, 0303 Oslo
Tlf +47 22 55 85 00 - post@momentumark.no

OPPDRAGSGIVER

PROSJEKTTEAM:

Skisseprosjekt

ARK Vikanes Bungum AS
Postboks 358, 5501 Haugesund
Tlf +47 52 70 76 00 - post@vikanes-bungum.no

RI Sweco AS
Box 80 Skøyen, 0212 Oslo
Tlf +47 67 12  80 00 - www.sweco.no

PL OEC Gruppen AS
Postboks 173, 1366 Lysaker
Tlf +47 67 51 96 00 - firmapost@oec.no
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ASA

Vest-alternativet, byggetrinn 1
Plan U2

15501 12/15/15

SRH
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Haugesund sjukehus
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4.8 Renhold

9.1 Teknikk

6.4 Garderobe

302,2 m2

284,1

59,4

322,0 m2

2A.8 Nukleær/PET

4.11 Sentrallager

4.9 Sengelager/ sengevask

3.4 Patologi

9.1 Teknikk 4.4 FDVU

8.5 Undervisning

4.10 Sentralkjøkken4.11 Varemottak

4.7 Med. Teknikk

9.1 Teknikk4.8 Renhold

6.8 TOALETTER
4.6 Journalarkiv

9.1 Teknikk

4.6 Journalarkiv

4.13 Sterilsentral

9.1 Teknikk

3.2 Apotek

4.1 Avfallshåndtering

6.4/8 Personalserv.

4.6 Journalarkiv

6.4 Garderobe

4.15 Tøyhåndtering

4.4 FDVU

9.1 Teknikk

6.4 Garderobe

9.1 Teknikk

4.6 Journalarkiv

9.2 Teknikk

2A.8 NUK/PET

1A.3 Dag. orto

4.4 FDVU

435,8 m2

335,4 m2

188,3 m2 170,0 m2

192,4 m2

50,6 m2

1 083,5 m2

774,8 m2

72,8 m2

115,2 m2

347,6 m2192,7 m2

166,0 m2

119,2 m2

302,2 m2

284,1 m2

209,3 m2

608,4 m2

227,5 m2

189,9 m2

91,0 m2

423,5 m2

585,2 m2

535,2 m2

88,6 m2

55,5 m2

150,1 m2

59,4 m2

169,8 m2

322,0 m2

61,4 m2

118,8 m2

78,3 m2

62,3 m2

65,6 m2

1577 m²
Akuttmottak

INNGANG
AKUTT
PSYK/RUS

+ 22

+ 22

+ 22

+ 22

INNGANG
ØKONOMI+ 22

898 m²
Senger akuttpsyk.

INNGANG
AKUTTMOTTAK OG
AKUTT PSYK/RUS

U
TE

O
M

R
ÅD

E 
PS

YK
.

169 m²
Senger avrusn.
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ARK Momentum Arkitekter AS
Postbok 5216 Majorstuen, 0303 Oslo
Tlf +47 22 55 85 00 - post@momentumark.no

OPPDRAGSGIVER

PROSJEKTTEAM:

Skisseprosjekt

ARK Vikanes Bungum AS
Postboks 358, 5501 Haugesund
Tlf +47 52 70 76 00 - post@vikanes-bungum.no

RI Sweco AS
Box 80 Skøyen, 0212 Oslo
Tlf +47 67 12  80 00 - www.sweco.no

PL OEC Gruppen AS
Postboks 173, 1366 Lysaker
Tlf +47 67 51 96 00 - firmapost@oec.no
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A.057.104

ASA

Vest-alternativet, byggetrinn 1
Plan U1

15501 04.01.16

SRH

Helse Fonna HF

Haugesund sjukehus

A.057.104

REV TEKST DATO SIGN KONT



GSPublisherEngine 579.10.10.100

2A.11 Billeddiagnostikk/radiologi

2A.10 Kirurgisk Poliklinikk

2A.4 Kliniske spesiallaboratorier
Gastrolab

12.1 Ikke i bruk

2A.10 Poliklinikk ØNH

4.2 Behandlingshjelpemidler

9.1 Teknikk

2A.5 Laboratorier ØNH

7.8 TOALETTER

7.3 Næringsvirksomhet

2A.5 Laboratorier ØNH

12.1 Ikke i bruk

7.6 Pasientinformasjon

5.6 Kliniske kontorfunksjoner

3.2 Apotek

5.5 Merkantile kontorfunksjoner

1B.4 Normalsengeområde

2A.10 Pol. ONK dag

8.5 UIB

2A.11 Røntgen lab.

3.4 Midlertidig patologi

522,2 m2

1 637,8 m2

903,7 m2

534,9 m2

1 715,4 m2

215,6 m2

599,4 m2

267,7 m2

852,3 m2

1 174,6 m2

109,6 m2

148,8 m2

296,5 m2

92,4 m2

165,1 m2

191,9 m2

959,1 m2

727,9 m2

374,6 m2

172,6 m2

50,0 m2

235,0 m2

5.5 Merkantile kontorfunksjoner

1B.4 Normalsengeområde

1 174,6 m2

959,1 m2

727,9 m2

1979 m²
Operasjon

+ 22

+ 22

+ 22
+ 27

+ 27

HOVEDINNGANG

200 m²
Kontor akutt psyk./rus

128 m²
Kontor op.

91 m²
Kontor akuttm.
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SE
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Sluse
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senger Sluse

uren
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Sluse
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REVNR:TEGNINGSNR:

ARK Momentum Arkitekter AS
Postbok 5216 Majorstuen, 0303 Oslo
Tlf +47 22 55 85 00 - post@momentumark.no

OPPDRAGSGIVER

PROSJEKTTEAM:

Skisseprosjekt

ARK Vikanes Bungum AS
Postboks 358, 5501 Haugesund
Tlf +47 52 70 76 00 - post@vikanes-bungum.no

RI Sweco AS
Box 80 Skøyen, 0212 Oslo
Tlf +47 67 12  80 00 - www.sweco.no
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Tlf +47 67 51 96 00 - firmapost@oec.no

REVNR:TEGNINGSNR:
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A.057.114

ASA

Vest-alternativet, byggetrinn 1
Plan 01

15501 04.01.16

SRH

Helse Fonna HF

Haugesund sjukehus

A.057.114

REV TEKST DATO SIGN KONT
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2A.11 Billeddiagnostikk/radiologi

2A.10 Kirurgisk Poliklinikk

2A.4 Kliniske spesiallaboratorier
Gastrolab

12.1 Ikke i bruk

2A.10 Poliklinikk ØNH

4.2 Behandlingshjelpemidler

9.1 Teknikk

2A.5 Laboratorier ØNH

7.8 TOALETTER

7.3 Næringsvirksomhet

2A.5 Laboratorier ØNH

12.1 Ikke i bruk

7.6 Pasientinformasjon

5.6 Kliniske kontorfunksjoner

3.2 Apotek

5.5 Merkantile kontorfunksjoner

1B.4 Normalsengeområde

2A.10 Pol. ONK dag

8.5 UIB

2A.11 Røntgen lab.

3.4 Midlertidig patologi

522,2 m2

1 637,8 m2

903,7 m2

534,9 m2

1 715,4 m2

215,6 m2

599,4 m2

267,7 m2

852,3 m2

1 174,6 m2

109,6 m2

148,8 m2

296,5 m2

92,4 m2

165,1 m2

191,9 m2

959,1 m2

727,9 m2

374,6 m2

172,6 m2

50,0 m2

235,0 m2

5.5 Merkantile kontorfunksjoner

1B.4 Normalsengeområde

1 174,6 m2

959,1 m2

727,9 m2
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12.1 Ikke i bruk

2A.9 Operasjon dagkirurgi

1A.9 Sengeomr. lungemed.

1B.4/7 Sengeområde
alderspsyk

2A.10 Pol. alderspsyk

4.2 Behandlingshjelpemidler

1A.9 Sengeområde
geriatri

1B.4/7 Skjermingsenhet

2A.10 Pol. geriatri

2A.10 Pol. lunge

9.1 Teknikk

1A.9 Sengeomr. Hjerte/MIO

2A.10 Pol. kardiologi

527,5 m2

1 445,9 m2

1 789,8 m2

287,2 m2

488,6 m2

842,6 m2

409,4 m2

203,1 m2

166,8 m2

455,3 m2

267,8 m2

103,8 m2

257,0 m2

2A.10 Pol. kardiologi
257,0

1037 m²
Intensiv

490 m²
Oppvåkning innlagte

103 m²
Kontor, intensiv

107 m²
Kontor Obs-post

94 m²
Kontor, oppvåkning innlagte

TAKHAGE

FORELØPIG

SKISSEPROSJEKT

FORPROSJEKT

DETALJPROSJEKT

RAMMESØKNAD

IGANGSETTINGSØKNAD

ARBEIDSTEGNING

DOKUMENTASJON

PROSJEKT

TEGNING:

PROSJEKTNR:            DATO:          REV.DATO:
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ARK Momentum Arkitekter AS
Postbok 5216 Majorstuen, 0303 Oslo
Tlf +47 22 55 85 00 - post@momentumark.no

OPPDRAGSGIVER

PROSJEKTTEAM:

Skisseprosjekt

ARK Vikanes Bungum AS
Postboks 358, 5501 Haugesund
Tlf +47 52 70 76 00 - post@vikanes-bungum.no

RI Sweco AS
Box 80 Skøyen, 0212 Oslo
Tlf +47 67 12  80 00 - www.sweco.no
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12.1 Ikke i bruk

2A.10 Pol. barn

1A.5 Habilitering

5.6 Kliniske kontorer
habilitering

1A.4 Gyn/barsel

1A.9 Utvidet barnintensiv 1A.2 Barneavd.

5.6 Kliniske kontorer
2A.10 Pol. fertilitet

2A.5 Kliniske støttefunksj.
Habilitering

2A.5 Kliniske støttefunksjoner

PPU/ECT

1 112,2 m2

728,5 m2

1 517,3 m2

327,1 m2

335,3 m2

720,1 m2

912,0 m2

34,2 m2

10,1 m2

676,4 m2

213,3 m2

163,2 m2

538 m²
Fødestuer

48 m²
Kontor Fødestuer

991 m²
Senger Obs-post
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MÅLESTOKK:        FORMAT:  A3
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ARK Momentum Arkitekter AS
Postbok 5216 Majorstuen, 0303 Oslo
Tlf +47 22 55 85 00 - post@momentumark.no

OPPDRAGSGIVER

PROSJEKTTEAM:

Skisseprosjekt

ARK Vikanes Bungum AS
Postboks 358, 5501 Haugesund
Tlf +47 52 70 76 00 - post@vikanes-bungum.no

RI Sweco AS
Box 80 Skøyen, 0212 Oslo
Tlf +47 67 12  80 00 - www.sweco.no

PL OEC Gruppen AS
Postboks 173, 1366 Lysaker
Tlf +47 67 51 96 00 - firmapost@oec.no

REVNR:TEGNINGSNR:
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A.057.134

ASA

Vest-alternativet, byggetrinn 1
Plan 03

15501 04.01.16

SRH

Helse Fonna HF

Haugesund sjukehus
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1A.9 Sengeomr. Urologi 1A.9 Sengeomr. gastrokir

2A.10 Pol. øye

1A.9 Sengeomr. karkirurgi

2A.5 Kliniske støttefunksjoner
Terapeut spes.

5.6 Kliniske kontorer

1A.9 Sengeomr. Ortopedi

2A.3 Ergo- og fysioterapi
439,4 m2 986,2 m2

676,1 m2

795,3 m2

331,3 m2

506,1 m2

740,8 m2

71,5 m2

1124 m²
Lab biokjemi

453 m²
Lab felles inkl. kontor
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ASA

Vest-alternativet, byggetrinn 1
Plan 04
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2A.3 Ergo- og fysioterapi 1A.9 Sengeomr. onk/HEI

1A.9 Sengeomr.
Gastromed./nefro

1A.9 Sengeomr.
nevrologi/slag

2A.10 Medisinsk pol.

1A.3 Medisinsk dagbeh.

2A.4 Utvidet dialyse

778,4 m2

1 536,1 m2

147,1 m2

234,3 m2

670,5 m2

603,1 m2578,3 m2

546 m²
Lab mikrobiologi

227 m²
Lab felles inkl. kontor

474 m²
Immunologi og blodbank
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Plan 05
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SRH

Helse Fonna HF

Haugesund sjukehus

A.057.154

REV TEKST DATO SIGN KONT



GSPublisherEngine 579.10.10.100

5.4 Sentraladministrasjon

4.10 Sentralkjøkken

6.5 Kantine

9.1 Teknikk

9.1 Teknikk

2A.10 Poliklinikk nevro/slag

8.5 Undervisning

5.4 Møterom

729,4 m2

1 262,6 m2

263,7 m2

186,2 m2

474,8 m2

509,0 m2

198,6 m2

51,1 m2
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9.1 Teknikk

9.1 Teknikk
178,5 m2

310,9 m2
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Vest-alternativet, byggetrinn 1
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9.2 Teknikk

4.11 Sentrallager

8.5 UNDERVISNING

719,9 m2

902,2 m2
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2A.8 Nukleær/PET

4.11 Sentrallager

4.9 Sengelager/sengevask

9.1 Teknikk 4.4 FDVU

8.5 Undervisning

4.10 Sentralkjøkken4.11 Sentrallager (varemottak/avfallshåndtering)

4.8 Husøkonomi

9.1 Teknikk4.8 Renhold

6.8 TOALETTER

4.6 Journalarkiv

9.1 Teknikk

4.6 Journalarkiv

4.13 Sterilsentral

9.1 Teknikk

9.1 Teknikk

6.4 Garderobe

12.1 Ikke i bruk

4.15 Tøyhåndtering

4.4 FDVU

2A.8 NUK/PET

3.2 Apotek

9.1 Teknikk

4.1 Avfallshåndtering

188,3 m2 170,0 m2

193,8 m2

50,7 m2

877,5 m2

774,8 m2

72,8 m2

115,2 m2

886,5 m2

166,0 m2

214,5 m2

209,3 m2

1 064,2 m2

489,9 m2

170,2 m2

322,0 m2

184,8 m2

88,6 m2

55,5 m2

284,1 m2

62,3 m2

643,3 m2

347,6 m2

582,8 m2

150,1 m2

227,5 m2

+ 22

679 m²
Teknisk Felles

925 m²
Støttefunksjoner

INNGANG
PERSONAL

P SYKKEL

+ 22

UTEOMRÅDE PSYK.

P 
SY

KK
EL

4527 m²
Parkering

285 m²
Teknisk Felles

44 m²
Parkering

312 m²
Teknisk Felles

18

32

43

53 65
76

90

114 138

149

162

166 m²
Støttefunksjoner

170 178

Tilfluktsrom 1
344 m²

Tilfluktsrom 2
395 m²

FORELØPIG

SKISSEPROSJEKT

FORPROSJEKT

DETALJPROSJEKT

RAMMESØKNAD

IGANGSETTINGSØKNAD

ARBEIDSTEGNING

DOKUMENTASJON

PROSJEKT

TEGNING:

PROSJEKTNR:            DATO:          REV.DATO:

MÅLESTOKK:        FORMAT:  A3

SIGN:            KONT:   

REVNR:TEGNINGSNR:

ARK Momentum Arkitekter AS
Postbok 5216 Majorstuen, 0303 Oslo
Tlf +47 22 55 85 00 - post@momentumark.no

OPPDRAGSGIVER

PROSJEKTTEAM:

Skisseprosjekt

ARK Vikanes Bungum AS
Postboks 358, 5501 Haugesund
Tlf +47 52 70 76 00 - post@vikanes-bungum.no

RI Sweco AS
Box 80 Skøyen, 0212 Oslo
Tlf +47 67 12  80 00 - www.sweco.no

PL OEC Gruppen AS
Postboks 173, 1366 Lysaker
Tlf +47 67 51 96 00 - firmapost@oec.no

REVNR:TEGNINGSNR:

0 10 20 30 40 50 m

 1 : 1000

A.057.101
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Nord-alternativet, byggetrinn 2
Plan U1
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SRH

Helse Fonna HF
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2A.11 Billeddiagnostikk/radiologi

12.1 Ikke i bruk

2A.10 Poliklinikk ØNH

4.2 Behandlingshjelpemidler

9.1 Teknikk

2A.5 Laboratorier ØNH

7.8 TOALETTER

7.3 Næringsvirksomhet

2A.5 Laboratorier ØNH

12.1 Ikke i bruk

7.6 Pasientinformasjon

5.6 Kliniske kontorfunksjoner

Ikke i bruk

2A.10 Pol. ONK dag

3.2 Apotekutsalg

8.5 UIB

1 639,8 m2

534,9 m2

1 715,4 m2

215,6 m2

599,4 m2

267,7 m2

849,7 m2

238,7 m2

159,5 m2

299,1 m2

165,1 m2

1 377,5 m2

374,6 m2

191,9 m2

172,6 m2

+ 27

+ 22

912 m²
Senger akuttpsyk.

483 m²
Immunologi og blodbank

1164 m²
Patologi

1595 m²
Akuttmottak

1135 m²
Lab biokjemi

545 m²
Lab mikrobiologi

523 m²
Lab felles inkl. kontor

INNGANG
AKUTTMOTTAK OG
AKUTT PSYK/RUS

197 m²
Senger avrusn.

37 m²
Ventesone Lab

HOVEDINNGANG

+ 27

+ 22

+ 27

+ 27

+ 27

+ 27

BUSS

TA
XI

P SYKKEL

P 
SY

KK
EL

VARELEVERING/
ØKONOMI-
INNGANG

UTEOMRÅDE
PSYK.

+ 27

+ 22
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ASA

Nord-alternativet, byggetrinn 2
Plan 1
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Helse Fonna HF
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A.057.111

TRINN 2

TRINN 1

REV TEKST DATO SIGN KONT

GSPublisherEngine 579.10.10.100

2A.11 Billeddiagnostikk/radiologi

12.1 Ikke i bruk

2A.10 Poliklinikk ØNH

4.2 Behandlingshjelpemidler

9.1 Teknikk

2A.5 Laboratorier ØNH

7.8 TOALETTER

7.3 Næringsvirksomhet

2A.5 Laboratorier ØNH

12.1 Ikke i bruk

7.6 Pasientinformasjon

5.6 Kliniske kontorfunksjoner

Ikke i bruk

2A.10 Pol. ONK dag

3.2 Apotekutsalg

8.5 UIB

1 639,8 m2

534,9 m2

1 715,4 m2

215,6 m2

599,4 m2

267,7 m2

849,7 m2

238,7 m2

159,5 m2

299,1 m2

165,1 m2

1 377,5 m2

374,6 m2

191,9 m2

172,6 m2



GSPublisherEngine 579.10.10.100

12.1 Ikke i bruk

1A.6 Intensiv

2A.10 Pol. kardiologi

1A.9 Sengeomr.
kardio/lunge

4.2 Behandlingshjelpemidler

1A.9 Sengeomr.
lungemed

2A.10 Pol. lungemed

Ikke i bruk

9.1 Teknikk

1A.9 Sengeomr.

5.5 Merk.
kontorfunksj.

2A.10 Pol. kardiologi

527,5 m2

841,7 m2

969,6 m2

287,2 m2

1 494,0 m2

964,8 m2

267,8 m2

430,8 m2

258,1 m2

156,6 m2 347,6 m2

389,8 m2

128 m²
Kontor, op.

1979 m²
Operasjon

1503 m²
Dagkirurgi

406 m²
Dagpl. dagkir.

244 m²
Oppvåkning dagkir.

178 m²
Kontor akutt psyk./rus

328 m²
Kontor Gyn/Føde

151 m²
Kontor Kar/Mammae

250 m²
Kontor ortopedi

194 m²
Kontor dagkir.

250 m²
Kontor gastro

51 m²
Kontor Fødestuer

23 m²
Kontor Føde OBS-senger

91 m²
Lab felles inkl. kontor

TAKHAGE

101 m²
Kontor akuttm.

1 2

3 4 5

6

7

8

9

10
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Postbok 5216 Majorstuen, 0303 Oslo
Tlf +47 22 55 85 00 - post@momentumark.no
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Nord-alternativet, byggetrinn 2
Plan 2
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12.1 Ikke i bruk

2A.10 Pol. barn

1A.5 Habilitering

5.6 Kliniske kontorer
Habilitering

Ikke i bruk

1A.2 Barneintensiv

1A.9 Barneavdeling

PPU/ECT/LAR 2A.10 Pol. fertilitet

2A.5 Kliniske støttefunksjoner
Habilitering

2A.5 Kliniske støttefunksjoner

676,4 m2

757,3 m2 491,0 m2

335,3 m2

718,1 m2

911,4 m2

34,2 m2

12,5 m2

1 488,5 m2

320,5 m2

533,3 m2

641 m²
Senger Gyn/Føde

326 m²
Pol. Gyn/Føde

280 m²
Senger Kar/Mammae

111 m²
Pol. Kar/Mammae

1150 m²
Senger Obs-post

511 m²
Fødestuer

227 m²
Senger Obs føde

52 m²
Kontor Obs-post

37 m²
Ventesone Gyn/Føde

1318 m²
Senger ortopedi

310 m²
Pol. ortopedi
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1A.9 Sengomr. Urologi/
generellkir. 1A.9 Sengeomr. nefro/generell

med./ØNH/Øye

2A.10 Pol. øye

Ikke i bruk

5.1 Kontorer øyeklinikk

2A.5 Kliniske støttefunksj.

914,3 m2

986,2 m2

331,3 m2

506,1 m2

127,7 m2

1 681,2 m2

479 m²
Dialyse

49 m²
Kontor dialyse

25 m²
Dagpl. gastro

195 m²
Pol. endoskopi

1739 m²
Senger gastro

202 m²
Kontor gastro

297 m²
Pol. gastro

29 m²
Ventesone gastro
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Plan 4
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1A.9 sengeomr. nevro/slag

1A.3 dagomr. HEI/ONK

1A.3 Medisinsk
dagbeh.

Ikke i bruk

Nevropsyklab

2A.4 Utvidet dialyse
2A.10 Medisinsk pol.

986,2 m2

1 149,5 m2

608,7 m2

234,3 m2

388,6 m2

578,3 m2

603,1 m2

645 m²
Senger Alderspsyk.

147 m²
Pol. Alderspsyk.

689 m²
Senger Geriatri

52 m²
Pol. Geriatri

105 m²
Kontor geriatri

156 m²
Kontor alderspsyk.

TAKHAGE

TE
R

R
AS

SE

35 m²
Senger Alderspsyk.

TE
R

R
AS

SE

29 m²
Venteone Alderspsyk.
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5.4 Sentraladministrasjon

4.10 Sentralkjøkken

9.1 Teknikk

9.1 Teknikk

2A.10 Poliklinikk nevro/slag

6.5 Kantine

8.5 Undervisning

5.4 Møterom

739,0 m2

1 262,6 m2
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474,8 m2

509,0 m2
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9.1 Teknikk

9.1 Teknikk
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9.2 Teknikk

4.11 Sentrallager

8.5 UNDERVISNING

738,7 m2

902,4 m2

577 m²
Teknisk Felles
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2A.8 Nukleær/PET

4.11 Sentrallager

4.9 Sengelager/sengevask

9.1 Teknikk 4.4 FDVU

8.5 Undervisning

4.10 Sentralkjøkken

4.11 Sentrallager (varemottak/avfallshåndtering)

4.8 Husøkonomi

9.1 Teknikk

4.8 Renhold

6.8 TOALETTER

4.6 Journalarkiv

9.1 Teknikk

4.6 Journalarkiv

4.13 Sterilsentral

9.1 Teknikk

9.1 Teknikk

6.4 Garderobe

12.1 Ikke i bruk

4.15 Tøyhåndtering

4.4 FDVU

2A.8 NUK/PET

9.1 Teknikk

4.1 Avfallshåndtering

188,3 m2 170,0 m2

192,4 m2

50,6 m2

1 083,5 m2

774,8 m2

72,8 m2

115,2 m2

885,5 m2

166,0 m2

214,5 m2

209,3 m2

1 702,1 m2

485,8 m2

170,2 m2

322,0 m2

184,8 m2

88,6 m2

55,5 m2

284,1 m2

62,3 m2

347,6 m2

585,2 m2

150,1 m2

227,5 m2

1577 m²
Akuttmottak

INNGANG
AKUTT
PSYK/RUS

+ 22

+ 22

+ 22

+ 22

INNGANG
ØKONOMI

+ 22

486 m²
Fellesfunksjoner

898 m²
Senger akuttpsyk.
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Patologi
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FORELØPIG

SKISSEPROSJEKT

FORPROSJEKT

DETALJPROSJEKT

RAMMESØKNAD

IGANGSETTINGSØKNAD

ARBEIDSTEGNING

DOKUMENTASJON

PROSJEKT

TEGNING:

PROSJEKTNR:            DATO:          REV.DATO:

MÅLESTOKK:        FORMAT:  A3

SIGN:            KONT:   

REVNR:TEGNINGSNR:

ARK Momentum Arkitekter AS
Postbok 5216 Majorstuen, 0303 Oslo
Tlf +47 22 55 85 00 - post@momentumark.no

OPPDRAGSGIVER

PROSJEKTTEAM:

Skisseprosjekt

ARK Vikanes Bungum AS
Postboks 358, 5501 Haugesund
Tlf +47 52 70 76 00 - post@vikanes-bungum.no

RI Sweco AS
Box 80 Skøyen, 0212 Oslo
Tlf +47 67 12  80 00 - www.sweco.no

PL OEC Gruppen AS
Postboks 173, 1366 Lysaker
Tlf +47 67 51 96 00 - firmapost@oec.no

REVNR:TEGNINGSNR:

0 10 20 30 40 50 m

 1 : 1000

A.057.102

ASA

Vest-alternativet, byggetrinn 2
Plan U1

15501 04.01.16

SRH

Helse Fonna HF

Haugesund sjukehus

A.057.102

TRINN 2

TRINN 1

REV TEKST DATO SIGN KONT



GSPublisherEngine 579.10.10.100

2A.11 Billeddiagnostikk/radiologi

Kontorer/møterom

12.1 Ikke i bruk

2A.10 Poliklinikk ØNH

4.2 Behandlingshjelpemidler

9.1 Teknikk

2A.5 Laboratorier ØNH

7.8 TOALETTER

7.3 Næringsvirksomhet

2A.5 Laboratorier ØNH

12.1 Ikke i bruk

7.6 Pasientinformasjon

5.6 Kliniske kontorfunksjoner

3.2 Apotek

Kliniske kontorer

8.5 UIB

2A.11 Røntgen lab.

1 635,9 m2

328,5 m2

534,9 m2

1 715,4 m2

215,6 m2

599,4 m2

267,7 m2

849,7 m2

242,2 m2

148,8 m2

299,1 m2

165,1 m2

1 245,3 m2

374,6 m2

172,6 m2

50,0 m2

1979 m²
Operasjon

1535 m²
Dagkirurgi

410 m²
Dagpl. dagkir.

245 m²
Oppvåkning dagkir.

+ 22

+ 22

+ 22
+ 27

+ 27

193 m²
Kontor Dagkir.

HOVEDINNGANG

200 m²
Kontor akutt psyk./rus

128 m²
Kontor op.

304 m²
Pol. gastro

192 m²
Pol. endoskopi

231 m²
Kontor gastro

+ 22

+ 27

91 m²
Kontor akuttm.
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2A.11 Billeddiagnostikk/radiologi

Kontorer/møterom

12.1 Ikke i bruk

2A.10 Poliklinikk ØNH

4.2 Behandlingshjelpemidler

9.1 Teknikk

2A.5 Laboratorier ØNH

7.8 TOALETTER

7.3 Næringsvirksomhet

2A.5 Laboratorier ØNH

12.1 Ikke i bruk

7.6 Pasientinformasjon

5.6 Kliniske kontorfunksjoner

3.2 Apotek

Kliniske kontorer

8.5 UIB

2A.11 Røntgen lab.

1 635,9 m2

328,5 m2

534,9 m2

1 715,4 m2

215,6 m2

599,4 m2

267,7 m2

849,7 m2

242,2 m2

148,8 m2

299,1 m2

165,1 m2

1 245,3 m2

374,6 m2

172,6 m2

50,0 m2
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2A.11 Billeddiagnostikk/radiologi

Kontorer/møterom

12.1 Ikke i bruk

2A.10 Poliklinikk ØNH

4.2 Behandlingshjelpemidler

9.1 Teknikk

2A.5 Laboratorier ØNH

7.8 TOALETTER

7.3 Næringsvirksomhet

2A.5 Laboratorier ØNH

12.1 Ikke i bruk

7.6 Pasientinformasjon

5.6 Kliniske kontorfunksjoner

3.2 Apotek

Kliniske kontorer

8.5 UIB

2A.11 Røntgen lab.

1 635,9 m2

328,5 m2
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12.1 Ikke i bruk

1A.9 Sengeomr. lungemed.

1A.9 Sengeområde
geriatri

1A.9 Sengeomr. hjerte/MIO

5.1 Kontorer
kliniske avd

4.2 Behandlingshjelpemidler

1B.4/7 Sengeområde
alderspsyk.

1B.4/7 Skjermingsenhet

9.1 Teknikk

2A.10 Pol. alderspsyk

2A.10 Pol. geriatri

2A.10 Pol. lunge

2A.10 Pol. kardiologi

524,6 m2

1 789,7 m2

286,5 m2

203,1 m2

267,8 m2

1 652,3 m2

521,3 m2

488,4 m2

409,6 m2

166,8 m2

555,8 m2 103,8 m2

257,0 m2

1037 m²
Intensiv

490 m²
Oppvåkning innlagte

103 m²
Kontor, intensiv

107 m²
Kontor Obs-post

94 m²
Kontor, oppvåkning innlagte

1720 m²
Senger gastro

24 m²
Dagpl. gastro

223 m²
Kontor gastro

366 m²
Kontor Gyn/Føde

149 m²
Kontor kar/mammae
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12.1 Ikke i bruk

2A.10 Pol. barn

1A.5 Habilitering

5.6 Kliniske kontorer
Habilitering

2A.3 Fysio/ergoterapi

1A.2 Utvidet barneintsiv 1A.9 Barneavdeling

2A.10 Pol. fertilitet

2A.5 Kliniske støttefunksjoner
Habilitering

5.6 Kliniske kontorfunksjoner

LAR

2A.5 Kliniske støttefunksjoner

PPU/ECT

1 112,0 m2

676,4 m2

758,0 m2

327,1 m2

335,3 m2

714,8 m2

912,0 m2

34,2 m2

12,5 m2

890,9 m2

597,7 m2

213,3 m2

163,2 m2

538 m²
Fødestuer

48 m²
Kontor Fødestuer

357 m²
Poli. gyn/føde

275 m²
Senger Kar/Mammae

109 m²
Pol. Kar/Mammae

867 m²
Senger Gyn/Føde

991 m²
Senger Obs-post

47 m²
Pol. infeksjon

170 m²
Kontor infeksjon

588 m²
Senger infeksjon
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2A.10 Pol.URO/nefro

1A.9 Sengeomr. URO/nefro/
generell .../generellkir./ØNH/Øye

2A.10 Pol. øye

8.2 Kontor/forskning

2A.5 Kliniske støttefunksj.

5.1 Kontorer Uro/nefro

5.6 Kliniske kontorfunksjoner

512,3 m2

1 594,5 m2

331,3 m2

506,1 m2

669,7 m2

932,4 m2

480 m²
Dialyse

48 m²
Kontor dialyse

1124 m²
Lab biokjemi

453 m²
Lab felles inkl. kontor

251 m²
Kontor ortopedi

734 m²
Senger ortopedi

313 m²
Poli. ortopedi

588 m²
Senger ortopedi TE
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2A.10 Pol. nevropsyk/nevro slag
1A.9 Sengeomr. nevro/slag

5.6 Kliniske
kontorfunksjoner

8.2/8.5 Undervisning/
forskning

5.1 Kontorer nevro

8.2 Simulatorsenter

792,1 m2

1 436,8 m2

488,7 m2

837,5 m2

488,9 m2

503,6 m2

546 m²
Lab mikrobiologi

227 m²
Lab felles inkl. kontor

474 m²
Immunologi og blodbank

418 m²
Dagpl. onk.

564 m²
Senger hema/endo

258 m²
Pol. hema/endo

24 m²
Dagpl. hema/endo

235 m²
Kontor hema/endo

42 m²
Kontor onk. dag
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5.4 Sentraladministrasjon

4.10 Sentralkjøkken

6.5 Kantine8.5 Undervisning

5.4 Møterom

9.1 Teknikk

9.1 Teknikk

2A.10 Poliklinikk nevro/slag

729,4 m2

1 262,6 m2

263,7 m2198,6 m2

51,1 m2

186,2 m2

474,8 m2

509,0 m2
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Alternativ 1 Vest

HOVEDKRITERIE STIKKORD STYRKE SVAKHEIT Vekt (HK) Karakter 
(1-5) Sum VxK

1 Måloppfylling for sjukehuset 
si kjerneverksemd 50 4 200

Samfunnsmål

Sikre langsiktige løysingar for å oppnå eit helsemessig godt 
og samfunnsøkonomisk effektivt sjukehustilbod til 
befolkninga i opptaksområdet: Sikre at storleik, driftskonsept, 
samt oppgåve- og funksjonsdeling vert ivareteke.

Løser framtidsrettet og langsiktig 
sjukehustilbod. En fremtidig mulig 
utvidelsesmulighet mot nord som ikke finns 
i Nord alterntivet. Unngår parkeringskjeller 
som i Nord. Parkering Vest er 
overfalteparkering. Intensivkapasitetetn og 
laboratoriekapasiteten er løst bedre i vest 
enn i Nord. Nytt helikopterdekke kan løses.

Øvrige samfunnsforhold

Totalt sett får man mer pasientkvalitet for 
pengene enn i Nord alternativ da man ikke 
trenger bygge 180 parkeringsplasser under 
bakken(erstatning for parkeringshus)

Effektmål (for bruker) Rask diagnostikk og utgreiing 

Akutt mottak og medisinsk intensiv sin 
nærhet til  helikopter godt ivareatt. 
Laboratorier er løst best mht overgang til ny 
teknologi  og nærhet. Større smidighet i 
strukturen for akutt psykiatri enn i nordalt. 
Nyfødt intensiv får kortere avstand til føde, 
barsel og barn. Akutt geriatri og 
alderspsykiatri er løst tettere enn i Nord, 
lettere å samarbeide om pasienter

Pasienten skal få eit tilbod på rett nivå, med god kvalitet og 
pasienttryggleik

Nære avstander mellom operasjon og 
intensiv gir effektiv drift. I tillegg nærhet til 
MIO, lunge og intensiv

Pasientforløp for føde, barsel, barn ikke 
helt optimalt, særlig i mellom byggetrinn 1 
og 2. Ønsker å flytte alt over samlet

Pasienten sitt behov skal stå i sentrum

Flere pasientgrupper ivaretatt i Vest enn i 
Nord, bl.a. Onkologi og palliativ medisin 
samt infeksjon og intensiv/postop. 
Føde/Akutt sectio til  OP og lab er løst 
godt. Sengetun (begge alt). Atrium for akutt 
psykiatriske pasienter er trygg. 
Laboratoriemedisin, intensiv får løsning i 
byggetrinn 1 til forskjell fra nordalt. Det er 
mye penger avsatt til oppussing og 
utvidelse av de funksjoner som ikke 
kommer inn i nybygg (til forskjell fra nord)



Samhandling med primær- og kommunehelsetenesta
Obs senger kan ved riktig bruk definere 
klarere ansvarsforhold til kommunene 
(begge alt)

Føde/barselkvinner har mindre arealforhold 
sammenlignet med 0-alt og resultatet kan 
bli raskere utskrivning til 
primærhelsetjenesten (gjelder både vest og 
nord). Obspostsengene er redusert fra 30 
til 25 senger.

Skilje strakshjelp og planlagt verksemd

God trekkspill bruk av areal mellom 
inneliggende operasjon og dagkirurgi 
(begge alt). Laboratoriet som er en del av 
akuttkjeden kommer i BT1 (til forskjell fra 
nordalt) Operasjon og oppvåking har god 
nærhet

Størst mulig grad av planlagt verksemd

Økte areal for poliklinikk og dagbehandling 
samt tilrettelegging for 
sammadagsoperasjoner i begge alt. Flere 
funksjoner får utvidet sine areal i vestalt 
enn i nordalt. En vil ha penger til å utvide 
funksjoner i eksisterende bygg til forskjell 
fra nord.

Integrering av psykisk helsevern og somatikk  

Alderspsykiatri , geriatri og akuttpsykiatri 
har fått en bedre løsning enn i Nord 
alternativet. Bygningsstruktur tilrettelegger 
og stimulerer til tettere samdrift.

Kapasitet tilpassa behov

Generelt får man bygget mer for pasientene 
i Vest (117 senger i nybygg + mye 
ombygging) enn i nord (107 senger i 
nybygg og lite ombygging) . Føde får en 
fødestue til (begge alt) og operasjon og 
dagkirurgi øker opp  antall stuer. 
Laboratoriet får betraktelig utvidelse 
allerede i byggetrinn 1 i vestalt

Resultatmål                                      
(for organisajon/eier)

Mogelegheit til fleksible driftsformer og best mogeleg 
utnytting av lokale og utstyr. 

Alderspsykiatri og geriatri tvinges til å 
samhandle. For laoratoriet gir 
metodefellesskap ved en total integrering at 
gevinsten tas ut tidligere. Gastrolab og 
anestesiservice har kort fysisk avstand. 
Knutepunkt mellom eksisterende og nybygg 
. Akutt psykiatris lokaler kan endres til 
somatiske funksjoner (fleksibilitet) . 
Anestesi og service til akutt sectio godt 
ivareatt.



Moderne sengepostar med omsyn til størrelse, driftsøkonomi, 
service, lager og sanitære forhold. Ta omsyn til prinsipielle 
føringar frå gruppene.

Alle fagområder samles i hensiktsmessige 
kliniske sentre til forskjell fra nordalt,der en 
ikke har pengertil å etablere dette for 
alle.Kliniske sentre fører til mer effektiv 
bruk av legeressurser, har erfaring med 
dette allerede på flere områder. Ny 
infeksjonspost med isolater. Hjerte-
lungepost samles i eksisterende i 
ombyggete lokaler. 

Optimal logistikk inkl. rasjonell intern og ekstern 
sammenheng, adkomst,  parkering  og for akuttfunksjonar

Kort avstand til sengesentralen i M blokken. 
God vertikal trappestruktur. Rasjonell felles 
allmen trafikkområde mellom eksisterende 
og nybygg i et lengere perspektiv.

God heisstruktur må sikres for rask vertikal 
forflytning som dagens løsning (gjelder 
både nord og vest alt)

Mogelegheit for forsking, undervisning og opplæring. 

Penger avsatt til totalrenovering av M blokk 
i vestalt gjør det mulig å flytte inn hele 
forskningsenheten, etablere stort 
simulatorssenter, flere møterom og 
undervisningsrom. Dette vil ikke være mulig 
i nordalt i et 2030 perspektiv.

Mogelegheit for at gode medisinsk faglig funksjoner kan 
vidareutviklast, rekkruttering og kompetanseutvikling

Løses raskere for  laboratorier (BT1). 
Kreftavdeling godt tilrettelagt og har større 
mulighet da det ikke blandes med 
infeksjonsmedisisn og blir dermed mer 
attraktiv. 

Føde, barsel, gyn har det 
rekrutteringsmessig like bra i 0-alternativ

Mogelegheit for moderne og brukartilpassa pasientbehandling 
og opplæring.

Generelt mer plass i hele sjukehuset. Flere 
møterom og undervisningsrom, samt flere 
behandlerrom etablers enn i nordalt.

Godt inneklima og fysisk arbeidsmiljø
Kortere gangavstander enn i nord 
alternativet. Betraktelig bedre fysisk 
arbeidsmiljø og inneklima enn i 0 alt.

Patologi må vente til byggetrinn 2, men det 
er avsatt en betydelig sum til utbedring av 
obduksjonnsaler og ventilasjon midlertidig.

Rasjonell drift
Vil muliggjøre fullintegrert klinisk 
sentermodell innenfor alle områder til 
forskjell fra både 0 og nordalt.

Sikrer gode løsninger og forsvarleg drift for pasienter og 
ansatte i somatikk i byggeperioden

Kollen i vest må sprenges bort i både vest 
og nordalt.

Større utfordringer i byggeperioden enn 
nolrdalt fordi det bygges tettere på 
eksisterende bygg



Sikrer gode løsninger og forsvarleg drift for pasienter og 
ansatte i psykisk helsevern i byggeperioden

Slipper den store flyttekabalen som er 
nødvendig i nordalt. Funksjonene i psykisk 
helsevern flytter så å si direkte inn i 
permanente løsninger. I den grad en må ha 
midlertidig løsning blir det innenfor dagens 
somatikkbygg.

Hensyntar de prinsipielle føringer som er lagt til grunn i HFP

Løst i begge alternativer, men vestalt 
muliggjør fullintegrering av psykisk 
helsevern og somatikk på en bedre måte, 
samt muliggjør klinisk sentermodell for alle 
store fagområder. Til forskjell fra 0 og 
nordalt.

Pasientmiljø og god tilgjengelegheit for alle brukarar (jamfør 
universell utforming). 

Sengetun er lagt opp til innenfor flere 
funksjoner enn i nordalt og 0 alt

2 Tomt 20 4 80

Form og storleik
Bedre utnyttet tomt med tett bygging (lite 
arealforbruk) . God reserve tomtemulighet 
på sikt mot nord og øst. 

Trang tomt - mange begrensinger(gjelder 
både nord og vestalt)

Tomtens tilgjenge

Bevarer eksisterende parkeringshus til bruk 
for pasienter og besøkende til sykehuset , 
bedre plass i ambulansemottak. Snarvei 
forbindelse øvre/nedre nivå for gående, ny 
og supplerende økonomiingang

Snarvei  til hovedinngang  fra vest ikke 
mulig med biltransport (gjelder begge alt). 
Må inn til heiser eller  rundt bygget. Nærhet 
mellom  akuttmottak og barnehage.

Miljøfaktorar, landskap og tekniske kvalitetar

Eget skjermet gårdsrom (atrium) ute for 
psykiatri.Muliggjør ikke å kaste over 
rusmidler i luftegård.
Takterrasser gir uteareal i sol samt grønt 
inntrykk fra vest.

Gårdsrommene ligger på nivå +22, 
byggene  kan kaste skygge 
Liten grønn buffer mellom lavt bygg i trinn 1 
og boliger mot vest. (gjelder begge alt)

Infrastruktur

Hovedadkomst forbedres for sykkelpark og 
helseekspress, bedre plass, samt 
taxitransport og kiss and ride. God plass på 
ambulanse innkjøring. Beholder 
parkeringshus

 



Planstatus, eigartilhøve og alternativ bruk. Avklare 
planforutsetninger for utbyggingen med kommunen og andre 
aktuelle myndigheter

Ny regulering. Lik situasjon for nord og 
vest.

Nord og vest mister begge 
parkeringsmuligheter pga kommunalt krav 
om ikke økning i overflateparkering. Men i 
vestalt handler det om ca 30 plasser, i 
nordalt handler det om ca 220. I begge alt 
går en nå i gang med tiltak mht å redusere 
behov for ansatteparkering i tråd med 
"grønt sjukehus sertifiseringen". I tillegg 
beholdes det store parkeringshuset i 
vestalt. Dette vil bli dedikert til pasienter og 
besøkende til sykehuset.

Oppstart, gjennomgørbarheit - bygging

 Bygge-grense kan etableres mot dagens 
Psykiatri og mulig drift i trinn 1. Mindre 
riveareal, ca 5050m2, kun U2 i trinn 1. lever 
bedre med Vest alt hvis det blir stopp etter 
BT1. Kommer direkte i gang med bygging 
av somatikkareal i vestalternativet ( til 
forskjell fra nordalt dxer en starter med 
bygging på HDPS)

Hele kollen i sydvest må fjernes. Noe 
mindre riggplass i sydvest.

Unngå midlertidige provisoriske løsninger Ikke midlertidig  ekstern loalisering av psyk 
i trinn1. som det blir i nordalternativet

Elastisitet - utviklingspotensiale på tomta. Utnyttelse av 
tomtereserver best moloig. Tilrettelagt for videre utbygging

Mulig utvidelse mot nord på 
parkeringshustomt og mot øst. Mulig 
påbygging av etasjer fra og med  plan 3 på 
psyk/kontorbygg mot vest (må planlegges 
tidlig i prosessen)

3 Måloppfylling for bygg- og 
eigedomsutvikling 20 4 80

Drift. Effekt av investeringa på eigedomsdrift

Noe større utflyttet/tomt areal i eksist 
reduserer energibruk (marginalt). Mye 
ombygging kan gjennomføres innenfor 
avsatte kostnadsramme

Større ytterflate arel øker energibruk til 
oppvarming, samtidig vil det være areal 
med energiklasse A istedenfor energiklasse 
G som idag

Utvikling. Frigjere bygg for rehabilitering Har 382 mill til  rehabilitering i 
vestalternativet, kontra kun 82 mill i nordalt

Utvikling. Bygge mest muleg om i M blokka Har 382 mill til  rehabilitering i 
vestalternativet, kontra kun 82 mill i nordalt

Utvikling. Bygge minst muleg om i V blokka

I vestalt har en midler til å bygge om også i 
Vestblokk i tillegg til M blokka. Større 
ombygging enn i Nord hvilket gir økt kvalitet 
for pasientene (lunge, MIO, barn, Uro, 
nefro)



Drift og vedlikehold. Tømme mest muleg heile bygg (S og Ø 
blokken)

Tømmer mer i Vestalt enn i nordalt etter 
byggetrinn 1,  3 etg i S blokk og 1 etg Ø 
blokk. Etter byggetrinn 2 tømmes 3 etasjer 
S blokk, hele Ø blokk og 5 etasjer i M blokk

Vedlikehald. Lukke alle tilstandskrav 3 grad i bygg

Større areal berøres av lett og middels 
ombygging, som kan oppgraderes fra TG3 i 
M-blokk, alle TG3 bygg blir renovert i vest 
kontra i nord der en ikke har penger nok til 
å renovere i M blokk

Miljø. Gode energi og miljøløysingar

Beholder eksisterende heliplatform gir 
lavere miljøbelastning. Mindre 
miljøbelastning ved mindre rivearbeid, Mer 
areal som får passivhusstandard enn i 
nordalt

4 Generalitet og fleksibilitet 10 4 40

Generalitet Bedre generalitet som helhet. Se under. Se under. Ingen prinsipiell forskjeller 
mellom vest og nord

Fleksibilitet Se under. Ingen prinsipiell forskjeller 
mellom vest og nord

Se under. Ingen prinsipiell forskjeller 
mellom vest og nord

SUM 100 400

Alternativets økonomi– «liv 
laga?» STIKKORD STYRKE SVAKHEIT

Investering

Får flere kvm og mye ombygging , alle 
store pasientgrupper får nytt eller renovert 
areal. Kontra nordalternativet der en får 
mange 1000 m2 mindre nytt/renovert areal.

Driftseffekt Tidligere bedre driftsresultat for laboratoriet



Berekraft

Har stor margin til ombygging i 
vestalternativet. (382 mill). Dersom det 
kommer ytterligere uventa kostnader utover 
P85 kan en avvente noe renovering 
istedenfor å ta ut ytterligere funksjoner. I 
nordalt ligger en helt på margin og må ta ut 
funksjoner om ytterligere kostnad. 
Usikkerhet til P85 innberegnet i 
kostnadskalkyle

Finansiering

Totaløkonomi/noverdi

Alternativets usikkerhet, 
muligheiter og truslar Område MULEGHEITER TRUSLAR

Måloppfylling sjukehuset si kjerneverksemd. Sikre gode 
løysingar for psykisk helsevern i byggeperioden

De aller fleste av sykehusets funksjoner vil i 
vestalt få nytt /renovert areal i 
vestalt.Arealet vil være tilpasset behov 
fram til 2040. Bygget vil ha gode muligheter 
for ytterligere utvidelse av sentrale funksner 
om behov i framtida.

Tomt

Tomteplass mot Nord. Mulighet for 
forbindelse til HSR. Trang tomt drivkraft for 
å oppnå industriell bygging, kortere 
byggetid, mindre energibruk i 
byggeperioden. Utnytter tomtearealet i 
byggetrinn mye bedre enn mot nord, da en i 
vestalt har mer penger å bygge for i 
byggetrinn 1.

Øker risiko for ulemper og kostnadsøkning 
pga trang tomt.(likt i både nord og vestalt)

Måloppfylling bygg- og eigedomsverksemd

Mulighet for industriell bygging fpr å 
redusere riggplass og byggetid ivaretas ved 
tekniske tårn (modlulbygging) og er 
målsetting for andre rom som toaletter, 
op.stuer og andre standardrom. 
Oppgradering av termisk energisentral gir 
vesentlige bidrag til forbedret miljø



Generalitet og fleksibilitet

RI: Prinsippet for teknisk organisering med 
tekniske tårn frigjør funksjonsareal øker 
fleksibilitet kraftig .Likt i både nord og vest 
alt. Utbygging i høyden muliggjøres med 
lavere kostnad enn i prosjekter med store 
tekn.areal på tak.



Alternativ 2 Nord 

HOVEDKRITERIE STIKKORD STYRKE SVAKHEIT Vekt (HK) Karakter 
(1-5) Sum VxK

1 Måloppfylling for sjukehuset 
si kjerneverksemd 50 2,5 125

Samfunnsmål

Sikre langsiktige løysingar for å oppnå eit helsemessig godt 
og samfunnsøkonomisk effektivt sjukehustilbod til 
befolkninga i opptaksområdet: Sikre at storleik, driftskonsept, 
samt oppgåve- og funksjonsdeling vert ivareteke.

Løser til dels et framtidsrettet og langsiktig 
sjukehustilbod for pasienter i Helse Fonna 
HF når en ser både byggetrinn 1 og 
byggetrinn 2. Bedre enn 0 alt, men 
vesentlig dårligere enn vest.

En utvidelsesmulighet mot nord  finns ikke 
som i Vest alterntivet da tomten allerede er 
benyttet i nord alternativet. Samfunnsmessig 
mye logistikkproblemer og midlertidige 
løsniger som tar mye av 
investeringsmidlerne. Bruker 130 mill kr på 
parkering i kjeller. Intensivkapasitetetn er løst 
dårligere i nord enn i vest.  Nytt 
helikopterdekke løses vanskeligere i Nord 
alternativet For store pasientgrupper vil det i 
midlertidig ikke finnes 
ekspansjons/renoveringsmuligheter mht areal 
i nordalternativet.I nordalt bygger en helt på 
margin mht nybygg, og det er kun ca 85 mill 
igjen til å løse store behov for ombygging for 
å sikre et framtidsrettet bygg og størrelse. 
Feks vil en i dette alt ikke kunne løse 
utfordringen med økning i pasientmengde 
innenfor store pasientgrupper som hjerte -
lunge

Øvrige samfunnsforhold Får totalt sett mindre for pengene enn i Vest 
alternativet

Effektmål (for bruker) Rask diagnostikk og utgreiing Laboratorier løses på et plan i byggetrinn 2

Akutt mottak og nærhet til helikopter (M-
blokk) er mer kronglete enn i Vest. 
Laboratorier er langt vekk fra akutt mottak 
helt til byggetrinn 2 står ferdig.Laboratoriet vil 
ikke kunne løse sine utfordringer på lang tid 
da det ikke kommer i nybygg før byggetrinn 
2. Akutt geriatri og alderspsykiatri er ikke løst 
så godt som i vest. Publikumtilgang går 
gjennom akutt mottak til akutt psykiatri. Ikke 
penger til å etablere kliniske sentra for alle 
store funksjoner som ikke kommer i nybygg, 
heller ingen utvidelse av poliklinikk og 
dagbeh for disse.



Pasienten skal få eit tilbod på rett nivå, med god kvalitet og 
pasienttryggleik

Pasientforløp for føde, barsel, barn er ikke 
helt optimal, disse ønsket alle funksjoner 
over samlet i et byggetrinn. (likt for både nord 
og vestalt)

Pasienten sitt behov skal stå i sentrum. Pasienten sitt behov nest best ivaretat. 
Sengetun (begge alt).

 Akutt sectio med tilgang til  OP og lab er løst 
mindre godt. Mur rundt uteareal for akutt 
psykiatri (rusmidler kan kastes over muren).

Samhandling med primær- og kommunehelsetenesta

Obs senger kan ved riktig bruk definere 
klarere ansvarsforholdtil kommunene 
(begge alt). Flere obspostesenger i 
nordalternativet (30 kontra 25 i vestalt)

Føde/barselkvinner har mindre arealforhold 
sammenlignet med 0-alt og resultatet kan bli 
raskere utskrivning til primærhelsetjenesten 
(gjelder både vest og nord). Dette er i 
midlertidig i tråd med framskriving i HFP

x Skilje strakshjelp og planlagt verksemd

"Trekkspilleffekten" mellom inneliggende 
operasjon og dagkirurgi (begge alt). 
Dersom det blir endring i behov for SOP 
eller dagkir i framtiden. 

Lab som er en del av akuttkjeden kommer 
først i BT2, intensiv og postoperasjon blir 
ikke bygget nytt for i nordalt, medfører at en 
må til med utvendig glassgang mellom SOP 
og postop for å sikre hensiktsmessig 
logistikk. Det samme gjelder mellom Føde og 
nyfødtintensiv.

Størst mulig grad av planlagt verksemd

x Integrering av psykisk helsevern og somatikk  
Alderspsykiatri , geriatri og akuttpsykiatri 
med somatikk løses men ikke så bra som i 
vest alternativet. 

Problemer med å finne god løsning på 
tilkomst akuttpsykiatri i nordalternativet. 
Geriatri og alderspsyk får også en mer 
integrert løsning i vestalternativet. I nord 
bygges disse mer som to avdelinger pga 
byggets struktur. Integreringen vil komme 
tidsmessig seinere enn i vestalternativet, da 
en i nord må bruke de første par år til 
bygging og tilrettelegging på Haugaland DPS 
og eksterne leielokaler, deretter må en rive 
psykisk helsevern



Kapasitet tilpassa behov

Føde får en fødestue til (begge alt), 
Operasjonsstuene økes etter byggetrinn 2. 
Akuttmottak og sengeposter øker kapasitet 
til 2040 behov som i vestalt.

Laboratoriemedisin og patologi fanger ikke 
opp veksten i tjenester før etter BT2, dvs. 
etter 10 år. Generelt får man bygget mindre i 
Nord enn i vest. Store pasientgrupper får ikke 
tilpasset sine arealer til framtidas behov i 
nordalternativet (hjerte-lunge-intensiv-
onkologi-infeksjon-uro-nefro-forskning-
undervisning og møterom).I vestalternativet 
får disse gruppene nye/renoverte areal i tråd 
med 2040 behov.

x Resultatmål Mogelegheit til fleksible driftsformer og best mogeleg 
utnytting av lokale og utstyr. 

For laboratoriet gir total integrering den 
beste løsning for metodefellesskap.

Gastolab og anestesiservice har lengere 
fysisk avstand enn i Vest. Føde, barsel, gyn, 
barn ikke så optimal løst som i Vest og ingen 
forbedring mht dagens forhold.Disse ønsket 
alle tjenester flyttet over samlet. Laborastoriet 
flytter ikke over før byggetrinn 2 og den gode 
samla løsningen kommer derfor ikke før 
2030.

x
Moderne sengepostar med omsyn til størrelse, driftsøkonomi, 
service, lager og sanitære forhold. Ta omsyn til prinsipielle 
føringar frå gruppene.

En del store fagområder får nye 
sengeområder og moderne sengetun. 

Store fagområder har en ikke penger til å 
løse i nordalternativet (se tidl punkt). Disse vil 
derfor ikke få bedrete forhold før nærmere 
2040.

x Optimal logistikk inkl. rasjonell intern og ekstern 
sammenheng, adkomst,  parkering  og for akuttfunksjonar

Litt lengere avstand til sengesentralen i M 
blokken men likevel løsbar avstand. 
Effektiv inngang for boldgivere ag pasienter 
til blodprøvetaking. 

Trafikkområde mellom eksisterende og 
nybygg legger opp til mer 
gjennomgangstrafikk. Knutepunktløsningen 
som nødvendig blir i nordalternativet kan bli 
en flaskehals. Til forskjell er dette mye mer 
hensiktsmessig løst i vestalternativet der en 
har to  trafikkårer mot vest og nord. Rampe til 
akuttmottak bør flyttes slik at en får plass til 
nytt varemottak.

Mogelegheit for forsking, undervisning og opplæring. 

Har ikke investeringsmidler til ombygging av 
M-blokken, og derav får en ikke flyttet 
forskningsavd inn i sykehusmiljøet før 
nærmere 2040. 

x Mogelegheit for at gode medisinsk faglig funksjoner kan 
vidareutviklast, rekkruttering og kompetanseutvikling

De funksjoner som får nybygg vil ha gode 
forhold til nyrekruttering.

Føde, barsel, gyn har det rekrutteringsmessig 
like bra i 0-alternativ. Færre funksjoner som 
får nytt areal enn i vestalt



Mogelegheit for moderne og brukartilpassa pasientbehandling 
og opplæring.

Ingen penger til renovering av M blokk vil 
gjøre at en ikke får økt opp antall 
undervisningsrom og møterom. Færre 
funksjoner som får nye poliklinikk og dagbeh 
areal i nordalt enn i vestalt

x Godt inneklima og fysisk arbeidsmiljø De funksjoner som får nybygg vil få bedre 
forhold

Gangavstander for laboratoriepersonale er 
lange inntil BT2 er ferdig. Laboratorie og 
patologi må leve med dårlige løsninger , 
dårlig ventilasjon og altfor trange lokaler til 
etter byggetrinn 2. Det er begrensa midler 
avsatt i nordalt til å bøte på dette med 
midlertidige løsninger inn i fraflytta areal.

x Rasjonell drift

De funksjoner som får nybygg vil få etablert 
kliniske sentre som vil øke mulighet for 
rasjonell drift på et sykehus med begrensa 
legeressurser.

Flere funksjoner med store pasientgrupper vil 
ikke få nye/renoverte areal(se tidl punkt) I 
vest alt vil disse få en løsning

Sikrer gode løsninger og forsvarleg drift for pasienter og 
ansatte i somatikk i byggeperioden

Hele kollen mot vest må rives og sprenges i 
både nord og vestalt.Noe mindre støy for 
vestblokk i byggeperioden, men sprenging 
vil bli den samme.

Hele kollen må sprenges, støy for vestblokk

Sikrer gode løsninger og forsvarleg drift for pasienter og 
ansatte i psykisk helsevern i byggeperioden

Psykiatrien må igjennom store/krevende 
midlertidige omrokkeringer. ROP post bygges 
permanent på Haugaland DPS. De lukka 
akuttfunksjonene (psyk og rus) må midlertidig 
plassereres i tilpassa lokaler ved HDPS. All 
allmennpsykiatri ved HDPS må flytte til 
ekstern leielokale samen med alderspsyk. 
Nevropsyk må også eksternt og resten av pol 
i eksisterende .Kan bli utfordrende for 
ansatte og pasientbehandlingen. Noen av 
funksjonene må være i midlertidige areal i 
over 10 år.

Hensyntar de prinsipielle føringer som er lagt til grunn i HFP Løst i begge alternativer for flere funksjoner

Pga begrensa ressurser i nordalt vil 
funksjoner for store pasientgrupper ikke 
kunne få etablert kliniske sentre eller 
sengetun. Ingen utvidelse av intensiv og 
postop i nordalternativet.

x Pasientmiljø og god tilgjengelegheit for alle brukarar (jamfør 
universell utforming). 

De funksjoner som kommer i nytt bygg får 
gode funksjonelle løsninger.

De funksjoner som ikke kommer i nybygg vil 
ikke få gode funksjonelle løsninger før 
nærmere 2040

Tomt 20 2 40



2 Form og storleik Tvinges til å bygge tett - lite arealforbruk. 
Kan etablere et større rigg område.

Lavere utnyttelse av tomtemuligheten uten 
det har gitt en gevinst.  Trang situasjon - 
mange begrensinger. En bygger lite på 
relativt god tomt i bygetrinn 1 og mye på 
trang tomt i byggetrinn 2

x Tomtens tilgjenge
 Bedre plass i ambulanse mottak med 
snusirkel.  Snarveiforbindelse øvre/nedre 
nivå for gående, 

Atkomst akutt somatikk ligger med bygg 
rundt, bla. rom for psykiatri. Uheldig 
naboskap. Uteområde psyk må bygges kun 
med vegger rundt i nordalt, dette øker faren 
for at rmidler kastes over.I vest får en et 
lukket atrium.
ingen snarvei/forbindelse fra nedre/øvre nivå 
ute  - kun inne.  IKKE ny og supplerende 
økonomiingang om ikke rampe akuttmottak 
flyttes. Dette medfører at store lastebiler må 
snu ut i gata som idag.

x Miljøfaktorar, landskap og tekniske kvalitetar

Stor solrik sykehuspark/hage (atrium) ved 
psykiatri.
Større areal takterrasser enn vestalt.
indre gårdrom ligger på +27, bygg kaster 
mindre skygge enn i Alt 1 vest.

Stort midlertidig uteareal på rivingstomta for 
dagens psykiatri

x Infrastruktur

Hovedadkomst forbedres mht sykkelpark, 
og helesekspress, bedre plass. Bedre plass 
ved akuttinngang til snusirkel og og 
parkering for avlasting. Parkeringshus kan 
beholdes i trinn 1, men må rives i 
byggetrinn 2

Utfordrende å få plass til nok parkering når 
en river parkeringshus (ca 180 
plasser)Rampe oppkjøring til mottaksområdet 
ved akuttmottak bør flyttes. Dyr erstatning for 
parkeringshus i trinn 2. da kommunen har 
lagt forutsetning om kun parkering under 
bakkenivå. Utfordringer i forhold til 
hovedparkeringsplass og adkomst til og 
plassering av denne. Mister ny 
økonomiinngang, Ca 180 plasser for 
parkering ikke tilgjengelig i byggefasen for 
trinn 2 mens en bygger-dette må løses

x
Planstatus, eigartilhøve og alternativ bruk. Avklare 
planforutsetninger for utbyggingen med kommunen og andre 
aktuelle myndigheter

Ny regulering. Lik situasjon for nord og 
vest.

Nord og vest mister begge 
parkeringsmuligheter pga kommunalt krav 
om ikke økning i overflateparkering., men 
nordalt mister ca 180 flere pga riving av 
parkeringshus. Medfører dyr løsning under 
sykehuset pga kommunens krav.



x Oppstart, gjennomførbarheit - bygging. Bygget mye 
midlertidig og det er en ulempe hvis det stopper etter BT1.

Bedre riggplass i sydvest. Bedre riggplass i 
nord når psykiatri er revet. Ikke U2 i trinn 1

Svært trang rigg for trinn2, stor ulempe for 
annen trafikk (Litlasundgt, Sykkel og 
gangvei). Psykiatri og 2 tilfluktsrom må rives i 
byggetrinn 1. Ca 8750m2 riveareal inkl 2 
tilflutsrom, U2 og U3 P-hus i trinn 2. Nordalt 
må starte med å bygge nytt og bygge om på 
Haugaland DPS samt ekstern leielokale i 
2018 istedenfor å starte å bygge for 
somatikkfunksjonene som har de dårligste 
areal.Deretter må en rive bygninger for 
psykisk helsevern. Det vil derfor ta vesentlig 
mer tid før nytt bygg for funksjoner i røde 
bygg står klar i nordalt enn i vestalt.

x Unngå midlertidige provisoriske løsninger

Midlertidig løsning for Psyk i byggeperioden i 
trinn 1. (se tidl punkt) Ca 180 P plasser må 
løses midlertidig  i byggefasen av BT2 . 
Disse parkeringsplassene må være 
sykehusnært da pasienter må ha tilgang nært 
sykehuset.I vestalt rives ikke 
parkeringshuset.

x Elastisitet - utviklingspotensiale på tomta. Utnyttelse av 
tomtereserver best mogleg. Tilrettelagt for videre utbygging Mulighet for videre utbygging mot Øst

Ikke optimal utvidelsepotensial i tomt. Mindre 
potensial for påbygging i høyden over spyk 
bygning mot vest. Utvidelsesmuligheter - 
Tomteressurser hvor psykiatri bygges 
utnyttes ikke optimalt i hele 
tomteperspektivet. Utvidelsemuligheten er 
mot øst. Ingen mulighet mot sør

x Måloppfylling for bygg- og 
eigedomsutvikling 20 2 40

Drift. Effekt av investeringa på eigedomsdrift Mindre ytterflateareal gir lavere energibruk 
til oppvarming.

Mindre utflyttet/tomt areal i eksisterende bygg 
gir høyere driftskost (marginalt). Ombyggings 
må tas av ordinær budsjett. Tiltak utover 
ordinær drift for lab. Mye penger (ca 130 mill) 
går med til parkering under bakken samt like 
mye går med til midlertidioge løsninger for 
psykisk helsevcern. Dette medfører flere 
1000 m2 mindre sykehusareal i nordalt enn i 
vestalt.

x Utvikling. Frigjere bygg for rehabilitering Har lite penger til rehabilitering(ca 85 mill)i 
nordalt kontra i vestalt (382 mill)



x Utvikling. Bygge mest muleg om i M blokka Har ikke penger til rehabilitering av M blokk i 
nordalt

x Utvikling. Bygge minst muleg om i V blokka

Har ikke penger til rehabilitering av 
funksjoner i Vestblokk, dvs at funksjoner som 
rommer store pasientgrupper vil måtte vente 
til nærmere 2040 med å få renovering

x Drift og vedlikehold. Tømme mest muleg heile bygg (S og Ø 
blokken)

Tømmer 3 etasjer av S blokk i byggetrinn 1, 
også deler av Ø blokk etter byggetrinn 2 
(ikke apotekproduksjon som i vest)

Får ikke tømt Ø bokk i nordalt slik at denne 
kan rives. Får tømt 5 etasjer av M blokk, men 
har ingen penger til å renovere denne i 
nordalternativet

x Vedlikehald. Lukke alle tilstandskrav 3 grad i bygg Se punkt over Se punkt over

x Miljø. Gode energi og miljøløysingar Større areal med nytt passivhusbygg, men 
vesentlig mindre enn i vestalternativet

Risiko for at en ikke får bygd ny 
helikopterplattform pga sikkerhetskrav Større 
miljøbelastning med mer rivearbeid 
(parkeringshuset). Dette rives ikke i vestalt

x Generalitet og fleksibilitet 10 2,5 25

4 Generalitet Likt i begge alt Likt i begge alt

x Fleksibilitet Se under. Ingen prinsipiell forskjeller 
mellom vest og nord

Se under. Ingen prinsipiell forskjeller mellom 
vest og nordApotek er lengere tid i Ø blokken 
før den kan flytte til M blokken

x SUM 100 230

Alternativets økonomi– «liv 
laga?» STIKKORD STYRKE SVAKHEIT

Investering Får mindre kvm  og mer midlertidige 
løsninger

Driftseffekt
Flere obs plasser i nordalternativet (30 
kontra 25 i vestalt) som sikrer større 
økonomisk gevinst

Utfordrende drift for psykiatrien midlertidig. 
Laboratoriet får store driftsutfordringer med å 
vente til byggetrinn 2, Føde/gyn/barsel mener 
det blir større avstander enn i 0 alt fram til 
byggetrinn 2. Større driftskostnader i psykisk 
helsevern må påregnes pga midlertidige 
løsninger.



Berekraft Usikkerhetsmargin til P85 medregnet i 
kostnadskalkylen

Nordalt er helt på bærekraftgrensa men 
medberegnet usikkerhet til P85. Liten margin 
utover det, og mindre midler til renovering (ca 
85 mill kontra vestalt 382 mill)

Finansiering

Totaløkonomi/noverdi Midlertidige løsninger for laboratoriet, 
psykiatri og P-plasser

Alternativets usikkerhet, 
muligheiter og truslar Område MULEGHEITER TRUSLAR

Måloppfylling sjukehuset si kjerneverksemd. Sikre gode 
løysingar for psykisk helsevern i byggeperioden

Funksjoner som får nybygg er godt rustet 
for 2040 perspektiv

Flere funksjoner med store pasientgrupper 
får ikke nytt/renovert/utvidet areal tilpasset 
2040 perspektiv. Feks Hjerte-lunge-intensiv-
infeksjon og onkologi. Store deler av 
haugalandpsykiatrien blir satt i spill og må ut i 
midlertidige lokaler, dette medfører utfordring 
både for ansatte og pasientbehandling. Hvis 
BT2 ikke kommer må psykisk helsevern 
være ute i midlertidige lokaler som ikke 
egentlig er helt tilpasset og sannsynligvis 
med øket bemanning. Dette vil medføre økte 
driftskostnader som igjen kan være en 
trussel for investeringsevna. Færre 
funksjoner får nytt bygg/renoverte lokaler i 
nordalt enn i vestalt.

Tomt
Trang tomt drivkraft for å oppnå industriell 
bygging, kortere byggetid, mindre 
energibruk i byggeperioden

Trang tomt kan øke riggkostnader da 
entreprenører øker sin risikovurdering. Krav 
fra kommunen til kjellerparkering. Utfordring 
at 130 mill må brukes på parkeringsløsning 
og ikke sykehusfunksjoner. Utfordring å finne 
midlertidig løsning for de parkeringsplasser 
en river i det store parkeringshuset mot nord i 
byggeperioden. 



Måloppfylling bygg- og eigedomsverksemd

Mulighet for industriell bygging fpr å 
redusere riggplass og byggetid ivaretas ved 
tekniske tårn (modlulbygging) og er 
målsetting for andre rom som toaletter, 
op.stuer og andre standardrom.

 Dyrt å drifte midlertidige løsninger og 
halvtomme bygg i en lengre periode

Generalitet og fleksibilitet

Prinsippet for teknisk organisering frigjør 
funksjonsareal øker fleksibilitet kraftig (pga 
løsning med tekniske tårn og ikke faste 
sjakter i funk.areal). Utbygging i høyden 
muliggjøres med lavere kostnad enn i 
prosjekter med store tekn.areal på tak .Likt 
både i nord og vestalt

Kun mulighet å utvide videre mot øst i 
nordalternativet



0 Alternativet

HOVEDKRITERIE STIKKORD STYRKE SVAKHEIT Vekt (HK) Karakter 
(1-5) Sum VxK

1 Måloppfylling for sjukehuset 
si kjerneverksemd 50 1 50

Samfunnsmål

Sikre langsiktige løysingar for å oppnå eit helsemessig godt 
og samfunnsøkonomisk effektivt sjukehustilbod til 
befolkninga i opptaksområdet: Sikre at storleik, driftskonsept, 
samt oppgåve- og funksjonsdeling vert ivareteke.

Løser ikke framtidsrettet og langsiktig 
sjukehustilbod. Vil kreve total opprusting av 
de "røde bygninger", og vil ikke kunne 
romme økning i tråd med 
framskriving.Dagens helikopterdekke må 
utbedres.

Øvrige samfunnsforhold
Får totalt sett mindre pasientkvalitet for 
pengene grunnet store renoverings- og 
vedlikeholdsutgifter til eksisterende bygg

Effektmål (for bruker) Rask diagnostikk og utgreiing 

Alle funksjoner i "røde bygg" sliter med 
dårlige bygningsforhold som ikke sikrer 
rask utredning og diagnostisering.Særlig 
viktig på dette punktet er forhold knyttet til 
laboratoriet. 

Pasienten skal få eit tilbod på rett nivå, med god kvalitet og 
pasienttryggleik

I en overgangsfase har psykiatrien det 
bedre i eksisterende lokaler enn i Nord i 
midlertidige lokaler. Pasientforløp for føde, 
barsel, barn fungerer bra i dag pga at de 
ligger tett på hverandre.

Vannlekasjer og ombygging mens 
pasienten er i området gir en utfordrende 
pasientkvalitet. Ikke tilstrekkelig 
venteromskapasitet til pasienter til 
blodprøvetaking i laboratoriet.Toalettforhold 
i M blokk er utfordrende for de store 
sengepostene.

Pasienten sitt behov skal stå i sentrum

Føde gyn barsel har god logistikk i sitt 
pasientforløp i dag. Hgsd sjukehus er et tett 
sjukehus bygningsmessig i dag med god 
nærhet og logistikk

Kapasitet for dialyse og onkologi er sprengt 
i dag og må utvides.Det er i dagens 
bygningsmasse ikke mulig å tilrettelegge 
for kliniske sentre



Samhandling med primær- og kommunehelsetenesta

Romslige plassforhold for føde, barsel og 
buffer for å kunne holde barselkvinnene i 
lengere tid før utskrivning til 
primærkommunen

Skilje strakshjelp og planlagt verksemd

Størst mulig grad av planlagt verksemd

Integrering av psykisk helsevern og somatikk  
Får ikke mulighet for fullintegrering av 
psykisk helsevern og somatikk i dagens 
areal.

Kapasitet tilpassa behov

Flere områder har sprengt kapasitet 
innenfor dagens bygningsmasse. Særlig 
kan nevnes Laboratoriemedisin, dialyse, 
onkologisk dagbehandling har ikke plass til 
å fange opp veksten i tjenester. I dag 
allerede full drift utover ettermiddagen.

Resultatmål                                      
(for organisajon/eier)

Mogelegheit til fleksible driftsformer og best mogeleg 
utnytting av lokale og utstyr. 

Full renovering av bygningsmassen vil 
kunne gi en viss mulighet for å stokke om 
kortene slik at en får mer fleksible 
driftsformer og sambruk

Eksisterende lokaler gir små muligheter for 
rokkade da alle funksjoner har sprengt 
kapasitet.

Moderne sengepostar med omsyn til størrelse, driftsøkonomi, 
service, lager og sanitære forhold. Ta omsyn til prinsipielle 
føringar frå gruppene.

Flersengsrom og manglende pasient 
toaletter til sengerommene. Flere rom er 
ikke tilpasset universell utforming.Det vil 
være svært krevende å  bygge om til 
moderne sengeposter samtidig som 
sykehuset skal holdes i full drift. Har ingen 
rokkadeareal for sykehussengposter.



Optimal logistikk inkl. rasjonell intern og ekstern 
sammenheng, adkomst,  parkering  og for akuttfunksjonar

Sykehuset har en tett stuktur idag med god 
logistikk.Bla tilfredsstillende logistikk 
mellom sterilsentralen til operasjon i dag. 
Dagens parkeringsløsning må uansett 
justeres. Dagens parkeringshus kan 
omgjøres til kun pasient og 
besøkendeparkeng tilhørende HGsd 
sjukehus(i dag parkerer hvem som vil der) 
og ansatte parkering på Østsiden av 
sykehuset. Adskilt adkomst for publikum og 
akutt/varer fungerer godt

Inngangspartiet må utvides og struktureres 
anderledes

Mogelegheit for forsking, undervisning og opplæring. 

I dag er forskningsenheten i egen enhet i 
leide lokaler i sentrum,stor avstand til 
sykehuset gjør at det vanskeliggjør et 
levende og ekspanderende forskningsmiljø. 
Stor mangel på møterom og 
undervisningsrom i dagens areal.

Mogelegheit for at gode medisinsk faglig funksjoner kan 
vidareutviklast, rekkruttering og kompetanseutvikling

Føde, barsel, gyn har det rekruttingsmessig 
like bra i 0-alternativ som i nybygg

Patologi og laboratoriemedisin har dårlige 
rekruttingsmuligheter på sikt

Mogelegheit for moderne og brukartilpassa 
pasientbehandling og opplæring.

Vanskelig å invistere i nytt og moderne 
utstyr i gammel bygningsmasse, også mht 
plassbehov.

Godt inneklima og fysisk arbeidsmiljø

Laboratorier har store 
ventilasjonsproblemer, sengepostene har 
ikke tilfredstillende bad og 
toalettløsninger.Det vil kreve total 
ombygging og oppussng for å tilfredstille 
krav, dette vil også medføre færre 
sengerom .

Rasjonell drift Kompakt sykehus Befolkningsutvikling gjør at man vokser ut 
av eksisterende lokaler

Sikrer gode løsninger og forsvarleg drift for pasienter og 
ansatte i somatikk i byggeperioden

Store utfordringer ved ombygging av 
eksisterend elokaler samtidig som driften 
pågår



Sikrer gode løsninger og forsvarleg drift for pasienter og 
ansatte i psykisk helsevern i byggeperioden

Vil kunne drifte forsvarlig, men dagens 
bygg er ikke tilpasset moderne drift. 
Uoversiktelig bygg medfører større 
utfordringer ved suicidalitet. Ikke m ulig å få 
sykehusseng inn i dagens bygg, murvegger 
vil gjøre dette vanskelig å utbedre.

Hensyntar de prinsipielle føringer som er lagt til grunn i HFP

Samlokalisering somatikk og psykiatri ikke 
mulig. Kliniske sentre vanskelig. 
Ensengsrom vil medføre betraktelig færre 
senger.

Pasientmiljø og god tilgjengelegheit for alle brukarar (jamfør 
universell utforming). 

Manglende universell utforming på 
pasientbad og andre romtyper

2 Tomt 20 1 20

Form og storleik

Tomtens tilgjenge

Miljøfaktorar, landskap og tekniske kvalitetar

Infrastruktur Hovedadkomst dårlig. For liten plass ved 
ambulansemottak.

Planstatus, eigartilhøve og alternativ bruk. Avklare 
planforutsetninger for utbyggingen med kommunen og andre 
aktuelle myndigheter

Parkeringsdekning i nærheten av behov i 
dag,men benyttes av andre-dette må 
ryddes opp i.

Oppstart, gjennomgørbarheit - bygging

Krever omfattende midlertidige rokader av 
funksjoner og komplissert 
gjennomføringsprosess.Oppussing vil 
måætte pågå over mange år dersom en 
samtidig skal opprettholde drift.

Unngå midlertidige provisoriske løsninger Er ikke mulig

Elastisitet - utviklingspotensiale på tomta. Utnyttelse av 
tomtereserver best moloig. Tilrettelagt for videre utbygging

Større elastisitetspotensiale på tomt enn 
nord og vest.



3 Måloppfylling for bygg- og 
eigedomsutvikling 20 1 20

Drift. Effekt av investeringa på eigedomsdrift Ingen effekt uten oppgradering av TG3

Utvikling. Frigjere bygg for rehabilitering Vil ikke være mulig pga drift av 
sykehusfunksjoner

Utvikling. Bygge mest muleg om i M blokka Ingen endring av M uten oppgradering fra 
TG3

Utvikling. Bygge minst muleg om i V blokka Oppnås.

Drift og vedlikehold. Tømme mest muleg heile bygg (S og Ø 
blokken) Oppnås ikke

Vedlikehald. Lukke alle tilstandskrav 3 grad i bygg Svært kostbart og ikke gjennomførbart for 
G, Ø, S og M  blokker.

Miljø. Gode energi og miljøløysingar
Dagens termisk energisentral har dårlig 
energieffektivitet og utnyttelse av VP 
energi.

4 Generalitet og fleksibilitet 10 1 10

Generalitet Ingen endring 

Fleksibilitet Ingen endring 

SUM 100 100

Alternativets økonomi– «liv 
laga?» STIKKORD STYRKE SVAKHEIT

Investering

Driftseffekt

Berekraft

Finansiering



Totaløkonomi/noverdi

Alternativets usikkerhet, 
muligheiter og truslar Område MULEGHEITER TRUSLAR

Måloppfylling sjukehuset si kjerneverksemd. Sikre gode 
løysingar for psykisk helsevern i byggeperioden

Svært usikkert om totalrenovering i det hele 
tatt vil la seg gjøre i et sykehus under full 
drift.De funksjoner som blir berørt er de 
vitale delene av sykehuset.

Tomt

Måloppfylling bygg- og eigedomsverksemd RI: Ikke sanering av TG3 bygg.

Generalitet og fleksibilitet RI: Svært begrenset fleksibilitet og 
generalitet-
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1. Innledning 

1.1. Om oppdraget 
Haugesund Sjukehus er det største sykehuset i Helse Fonna. En del sentrale bygg i dagens 

sykehus er i dårlig stand. Videre viser den demografiske utviklingen og tilhørende behov for 

behandlingstilbud at sykehuset trenger økte arealer. I en pågående konseptfase utredes det derfor 

et utbyggingsprosjekt, der det i tillegg til nullalternativet blir vurdert to alternative 

utbyggingsmuligheter:  

 Ny vestblokk, videre utbygging mot nord (Vestalternativet) 

 Ny nordblokk, etappevis utbygging (Nordalternativet) 
 

Atkins har fått i oppdrag å gjennomføre en usikkerhetsanalyse av prosjektets totale 

investeringskostnader basert på foreliggende kalkyler for begge hovedalternativene. Formålet med 

analysen er å identifisere og kvantifisere usikkerhetselementer knyttet til prosjektets basiskalkyler 

og etablere prosjektets usikkerhetsprofil. Dette skal også synliggjøre forskjellene mellom 

alternativene.  

Oppdraget inkluderer ikke kvalitetssikring av prosjektets basiskalkyler, dette er forutsatt gjort av 

prosjektet i forkant av analysen. Atkins vil likevel påpeke at analyseprosessen representerer en 

arena for tverrfaglig diskusjon og drøfting av basiskalkylen. 

1.2. Gjennomføring av oppdraget 
Oppdraget er i hovedsak utført i desember 2015, og er basert på følgende arbeidsprosess:  

 23. oktober:    Innledende oppstartsmøte per tlf.  

 23. november til 2. desember: Underlagsmateriale oversendt til Atkins 

 9. desember:    Fellessamling med prosjektet på Lysaker 

 11. desember:    Oversendelse av foreløpige resultater 

 16. desember:    Oversendelse av foreløpig rapport 

 22. desember   Oversendelse av endelig rapport etter tilbakemeldinger 

 

Se Bilag A for deltagere på fellessamlingen.   
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2. Rammer for analysen 

Kapitlet gir en nærmere beskrivelse av forutsetningene for analysen, samt en kort beskrivelse av 

teorigrunnlaget som er brukt i analysearbeidet. 

2.1.  Dokumentasjonsgrunnlag 
Følgende dokumenter er mottatt og gjennomgått i forbindelse med usikkerhetsanalysen: 

 Hovedfunksjonsprogram revisjon 3, datert 24.9.2015 

 Hovedprogram utstyr revisjon 0, datert 19.11.2015 

 Overordnet teknisk program revisjon 4, datert 4.11.2015 

 Prosjektets kvalitative evaluering, datert 4.12.2015 

 Diverse tegninger og skisser 

 Basiskalkyler datert 30.11.2015  

2.2. Forutsetninger for analysen 

2.2.1. Generelle forutsetninger 

 Analysen omfatter ikke en kvalitetssikring av kalkylene 

 Analysen omfatter ikke større premissendringer 
endring i prosjektets premisser av en slik art at det med rimelighet kan forventes at endringen 
finansieres ved særskilt tilleggsbevilgning, som f.eks.: 

- Overflytting av funksjoner mellom sykehus 

- Større endringer av areal 

 Hendelser med liten sannsynlighet og store konsekvenser (ekstremhendelser) medtas ikke 

 Analysen dekker kostnader fra og med forprosjektfasen starter 

 Finansieringskostnader er inkludert 

 Usikkerhet ved bevilgninger er ikke inkludert 

 Valutausikkerhet er dekket i analysen  
 

2.2.2. Prosjektspesifikke forutsetninger 

 Prisnivå i kalkylen er 1. juli 2015 

 Antatt fremdrift: 

- Byggestart trinn 1: 1.1.2018 

- Overtakelse: 31.12.2020 

- Sterkt ønske om ferdigstillelse i tide 

- Sannsynlig byggestart trinn 2: 2027  

 Kontraktstrategi: Hovedentrepriser 

 Sentrale grensesnitt/avhengigheter:  

- Løpende drift ved sykehuset 

- Omregulering av veisystemer 

- Bygger i en tett by (mange interessenter) 
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2.3. Prinsipp for basiskalkyle, usikkerhetsanalyse og avsetninger 
 

Restusikkerhet

Estimering AvsetningerAnalyse

Usikkerhetsavsetning

Forventet tillegg

Uspesifiserte kostnader

Grunnkalkyle
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BASISKOSTNAD
Kostnader som man av erfaring vet vil komme, men 
som ikke er kartlagt på grunn av manglende 
detaljeringsgrad. Dette er ikke usikkkerhet, men det 
«sikre ukjente».

Summen av sannsynlig kostnad for alle 
identifiserte, konkrete kalkyleelementer 
(kostnadsposter) på analysetidspunktet

Vedtatt kostnadsramme for 
Fagdepartementet som 
prosjekteier

Forventet Kostnad Styringsramme for 
utførende etat

 
Figur 2-1 Prinsipp for basiskalkyle, usikkerhetsanalyse og avsetninger 

 

2.4. Prosjektets kostnadsestimater 
Analysen er basert på kalkylene som vist i tabellen under, se bilag B for detaljert kalkyle. Prosjektet 
har kalkulert med prisnivå 1.juli 2015. 

 Vest BT1 Vest BT2 Nord BT1 Nord BT2 

1 - Felleskostnader 106 101 89 104 

2 - Bygning 213 236 278 362 

3 - VVS 141 106 126 115 

4 - Elkraft 41 47 36 51 

5 - Tele og automatisering 35 41 28 44 

6 - Andre installasjoner 16 12 13 15 

7 - Utendørs 30 11 28 5 

8 - Generelle kostnader 191 218 156 233 

9 - Spesielle kostnader 350 288 351 423 

SUM 1122 1061 1105 1353 

Tabell 2-1 Basiskalkyler (MNOK) 
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2.5. Typer usikkerhet 
Følgende typer usikkerhet inngår i analysen: 

Estimatusikkerhet er usikkerhet i rater, enhetspriser og mengder og relaterer seg til de elementer 
som inngår i kostnadsestimatet for forprosjektet (dagens prisnivå). Denne usikkerheten uttrykkes 
ved et spenn fra optimistisk, via mest sannsynlige (basis), til pessimistisk verdi. Som oftest velges 
optimistisk verdi til 10 % -nivå og pessimistisk til 90 % -nivå, se . Usikkerheten er vurdert for det 
enkelte kostnadselement som vist i Bilag C.  

Generelle forhold (Usikkerhetsdrivere) er overordnede usikkerheter med effekter for hele eller 
deler av prosjektet. Denne usikkerheten uttrykkes ved et spenn fra optimistisk, via mest sannsynlige 
til pessimistisk verdi og modelleres direkte i MNOK eller som prosent av andre sumposter. 

Hendelsesusikkerhet er usikkerhet som en konsekvens av identifiserbare hendelser og relaterer 
seg til forhold som ikke er hensyntatt i kalkylen, men som kan påvirke prosjektets kostnader. 
Usikkerheten er knyttet til en sannsynlighet for at hendelsen inntreffer (% sannsynlighet), og 
konsekvensen (MNOK) uttrykt ved en sannsynlighetsfordeling - tilsvarende som beskrevet for 
estimat og generelle forhold. 

De generelle forhold og hendelser som er identifisert og bygget inn i modellen er drøftet i kapittel 4. 

 
Figur 2-2: Kvantifisering av usikkerhet 

 

2.6. Metode 
Analysen benytter seg av Monte Carlo-simuleringer, som er en anerkjent metode med stor 
internasjonal utbredelse. Metoden baserer seg på at usikre parametere beskrives gjennom 
sannsynligheter og trepunktsestimater. Deretter simuleres mange (her: 5 000) mulige utfall av 
prosjektet slik at det totale usikkerhetsspennet avdekkes.  
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3. Resultater av usikkerhetsanalysen 

3.1. Usikkerhetsspenn 
Det totale usikkerhetsspennet (hensyntatt summen av usikkerhet på estimater, generelle forhold 

og hendelser) for prosjektkostnadene for Vest byggetrinn 1 er vist med blå kurve i figur 3-1 under. 

Figuren viser kostnadene i form av en S-kurve, som angir akkumulert sannsynlighet i prosent (y-

aksen) for at den endelige totalkostnaden er lik eller lavere enn en tilhørende verdi på x-aksen 

(MNOK). 

  

Den røde vertikale streken viser basiskalkylen, ref. Tabell 2-1. 

 
Figur 3-1: S-kurve totalkostnader Vest BT1 (MNOK) 

Hovedresultater for begge alternativene og begge byggetrinn, avrundet til nærmeste 10 MNOK, er 

også gjengitt i tabellen under. 

 
VestBT1 VestBT2 

Vest 
Totalt 

NordBT1 NordBT2 
Nord 

Totalt 

Basis 1122 1061 2184 1105 1353 2458 

Forventningsverdi 1233 1175 2408 1253 1541 2790 

10 % 956 911 1875 909 1129 2051 

15 % 1009 955 1972 972 1201 2174 

35 % 1141 1086 2239 1134 1408 2533 

50 % 1223 1169 2388 1240 1529 2770 

65 % 1311 1251 2559 1349 1653 3011 

70 % 1343 1282 2619 1390 1698 3097 

85 % 1464 1395 2851 1544 1887 3404 

90 % 1522 1451 2956 1616 1964 3556 

P50 minus Basis 101 108 204 135 176 312 

P85 minus P50 241 226 463 304 358 634 

Standardavvik 17 % 18 % 17 % 21 % 20 % 21 % 

Sannsynlighet for basis 32 % 30 % 31 % 31 % 29 % 31 % 

Tabell 3-1: Hovedresultater 
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3.2. Bidrag til usikkerheten 
Tornadodiagrammet viser usikkerhetselementene i sortert rekkefølge iht. det enkelte element sitt 

relative bidrag til totalusikkerheten der; 

 0-linjen (vertikal linje) refererer seg til basiskostnaden 

 (G) - står for generelle forhold (usikkerhetsdrivere) 

 (E) står for estimatposter fra kalkylen 

 (H) står for hendelsesusikkerhet 

 Høyre side: trusler/ nedside  

 Venstre side: muligheter/ oppside 

 

Alle estimatusikkerhetselementer med beskrivelser og kvantifisering er vist i Bilag B, mens 

hendelsesusikkerhet og usikkerhetsdrivere er drøftet i kapittel 4.  

De ti viktigste bidragene til usikkerhetsbildet er vist i figuren under.  

 

 
Figur 3-2:  Tornadodiagram Vest BT1 

 
Trappetrinnsdiagrammet, figur 3-3 og 3-4, viser prosjektets topp ti usikkerhetselementer, i stigende 

rekkefølge nedenifra og opp, iht. det enkelte element sitt bidrag i MNOK fra basiskostnaden til 

forventningsverdien eller P85. «Sum mindre poster» angir summen av bidrag fra 

usikkerhetselementer med mindre størrelse enn usikkerhetselementene høyere opp i diagrammet. 

Hvert bidrag fra et usikkerhetselement markeres med rødt hvis det er påslag (positivt fortegn) eller 

grønt hvis det er en reduksjon (negativt fortegn). Påslag har retning fra venstre til høyre, mens 

reduksjoner har retning fra høyre mot venstre. Hvert bidrag starter der hvor bidraget fra 

usikkerhetselementet under slutter. Summen av alle bidragene gir påslaget fra basiskostnaden til 

forventningsverdien eller P85. 
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Figur 3-3: Trappetrinnsdiagram (basis til forventningsverdi) 

 

 
Figur 3-4: Trappetrinnsdiagram (basis til P85) 
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3.3. Vurdering av resultater 
Foreliggende prosjekt er i konseptfasen, hvor to ulike hovedalternativer er utredet. Det er et stort 

og komplisert prosjekt med nybygg og rehabilitering på en trang tomt sentralt i et bysentrum.  

Analysen viser relative standardavvik (et mål på usikkerhet) på henholdsvis 17% og 21% for Vest- 

og Nord-alternativene. Denne forskjellen er rimelig ut i fra diskusjoner i fellessamlingen. 

Usikkerheten er dominert av de store usikkerhetsdriverne Markedsusikkerhet, Prosjektutvikling og 

Endringer etter kontrakt. 

For store, kompliserte byggeprosjekter i forprosjektfasen er Atkins erfaring at relativt standardavvik 

ligger i størrelsesorden 15-19 % og at standardavvik i tidligere faser typisk vil ligge over 20 %. 

Foreliggende analyser viser med andre ord et standardavvik som er relativt moderat i forhold til 

prosjektets karakteristika og fase. Dette begrunnes i at prosjektet i stor grad er kostnadsstyrt.  

Vi ser også at sannsynligheten for at basiskalkylene er tilstrekkelige er på over 30%. Dette viser en 

høy grad av tillit til disse kalkylene. 
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4. Generelle forhold og hendelsesusikkerhet 

Kapitlet gir en nærmere beskrivelse av de vurderinger som er gjort med hensyn til 

hendelsesusikkerhet og usikkerhetsdrivere/generelle forhold og som altså ikke er reflektert i 

prosjektets basiskalkyle. 

Kapittelet beskriver usikkerhetselementene på et overordnet nivå, inkludert en antatt økonomisk 

konsekvens, som i hovedsak er drøftet med prosjektet på fellessamlingen 9. desember 2015. 

De generelle forholdene og hendelsene presentert under er innledet med dets bakgrunn, hvilken 

usikkerhet som ligger til grunn, og kostnadskonsekvensene det generelle forholdet eller hendelsen 

kan få om det inntreffer.  

4.1. Prosjektutvikling 

4.1.1. Bakgrunn 

Prosjektet er på gjeldende tidspunkt i konseptfasen. Etter valg av alternativ vil prosjektet 

videreutvikles og detaljeres frem til et forprosjekt og senere til et ferdig anbudsgrunnlag.  

Brukerne og drift gir uttrykk for at det har vært gode prosesser for involvering hittil i prosjektet og 

prosjektorganisasjonen påpeker at representanter fra sykehuset har vært ryddige på å spesifisere 

krav og funksjoner til prosjektet.  

Det er ingen verneproblematikk i dette prosjektet.  

Det er i begrenset grad gjort en miljøkartlegging av eksisterende bygningsmasse.  

Det er gjennomført en tilstandsvurdering av eksisterende bygningsmasse hvor betydelige arealer 

har fått dårligste tilstandsgrad.  

4.1.2. Usikkerhet 

Det vil i alle prosjekter være en generisk usikkerhet knyttet til detaljeringen av prosjektet fra 

konseptfase frem til ferdig anbudsgrunnlag. Spesifikke forhold som påvirker usikkerheten i dette 

prosjektet:  

 Kostnadsstyring er overordnet drivende for prosessen og dette skal i prinsippet redusere 
usikkerheten 

 De store linjene i arealfordelingen er låst som definert i HFP 

 For nord-alternativet vil prosesser for midlertidig plassering av psykiatri og omfang av 
parkering under bakken kunne påvirke kostnadene. For parkering er det en stor kostnad at 
den skal legges under bakken, denne kan eventuelt bli redusert hvis premisset om 
underjordisk parkering eller antall plasser endres 

 Prosjektet vil kreve en omregulering av veisystemet rundt sykehuset 

 Det er et positivt avvik arealmessig mellom DFP og HFP for nord-alternativet, og dette må 
avklares i forprosjektfasen. For vest-alternativet ligger DFP nøyaktig på HFP.  

 For nord-alternativet burde det bli gjort ombygginger i eksisterende bygg som det per i dag 
ikke er penger til, dette kan gi press fra ulike interessenter 

 Nord-alternativet utnytter ikke potensialet så godt som brukerne ønsker, så større muligheter 
for ønskede endringer enn for vest-alternativet der brukerne i større grad er fornøyd med 
strukturen 
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 En så stor ombygning medfører også parallelle OU-prosesser. Nødvendige OU prosesser er 
identifisert og egen plan er satt opp og godkjent av styringsgruppen. 10 ulike OU prosesser 
knyttet til bygg er bestemt startet opp i januar 2016.  

 Det har vært gjort analyser (egen prosjektgruppe) knyttet til logistikk og pasientforløp og det 
er blitt utarbeidet nærhetskart som har blitt brukt aktivt i planleggingen.  

 Helikopterplattform: Ingen investeringer i helikopterplattform da man antar at 
redningstjenesten ikke kommer med krav (usikkert om dette premisset holder) 

 Inngrep i nåværende bygg kan gjøre at man mister dispensasjon i forhold til bygningsloven 
og brannkrav som vil utløse større investeringsbehov enn forutsatt 

 Det er ønskelig å lukke tilstandsgrad 3 på eksisterende bygningsmasse, og vest-alternativet 
gir større muligheter for dette enn nord-alternativet. 

 Indikasjoner på at TEK17 strammer inn energikravene ytterligere. Det er tatt høyde for de 
mest åpenbare påvirkningene. Større risiko hvis de samme kravene gjøres gjeldende for 
eksisterende bygningsmasse. Prosjekterer i dag etter passivhus-standarden som er 
strengere enn dagens minste krav, så sjansen for at kravene ikke møtes er liten.  

 Teknologiutvikling medisinsk utstyr: Det skjer mye over tid. Utstyr blir mindre og mindre. 
Prosjektet er utformet for å redusere effekten av medisinsk teknologisk nyvinning på 
overordnede arealmessige forhold. IT-prosjekter foregår i Helse Vest og vil sannsynligvis ha 
en effekt på prosjektet. Usikkert hvordan disse vil påvirke lagerbehov blant annet.  Høy takt 
av utskiftning av utstyr i operasjonsstuer, som stiller krav til generaliserte løsninger som er 
robust i forhold til utskiftning av utstyr. 

 Teknologiutvikling bygg: Arbeidsmiljøloven, lysforhold, adgangssystemer, enkle driftsforhold 
for renhold o.l. stiller andre krav enn man kanskje ser for seg. 

 Prosjektet har hatt bra samarbeid med brukerne hittil.  Flere av løsningene medfører 
organisatoriske nyvinninger som har stor innvirkning på brukerne, og dette medfører 
usikkerhet i forhold til videre utvikling av prosjektet.  

 Utvikling i pasientbehov 

 Kommunale krav til utforming av bygg, bl.a. lengst nord på tomten der det kan komme krav til 
kutt i etasjer på grunn av nærhet til rådhuset 
   

4.1.3. Kostnadskonsekvenser 

Med bakgrunn fra diskusjon i fellessamlingen er kostnadskonsekvensen vurdert til å være: 

 
Prosjektutvikling 

Alternativ Sannsynlighet 
Konsekvens (% av entreprisekost inkl. mva.) 

Min Mid Max 

Vest 100 % -5% +5% +10% 

Nord 100 % -10% +5% +20% 

 

4.2. Markedsusikkerhet 

4.2.1. Bakgrunn 

Prosjektets basiskalkyler er kalkulert med prisnivå 1. juli 2015. 

Basiskalkylene er geografisk justert ned med 2-3 %. 

Størrelsen på kontrakten gjør at dette primært vil være aktuelt for entreprenører som opererer i et 

nasjonalt marked. Hvis man velger store entrepriser på bygg blir man begrenset til 3 aktuelle 

entreprenører.  
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4.2.2. Usikkerhet 

Prisene som oppnås i markedet kan avvike betydelig fra det som er estimert i basiskalkylen. Dette 

kan skyldes generell konjunktur utvikling, konkurrerende prosjekter, dette prosjektets attraktivitet i 

markedet samt tid til kontrahering. Negative avvik kan bl.a. skyldes trang byggetomt og nærhet til 

eksisterende sykehus, et oversiktlig marked der aktørene kan ha god kjennskap til hverandre og 

press i markedet der flere store sykehusprosjekter vil foregå i samme periode. Positive avvik kan 

bl.a. skyldes dårlige konjunkturer og prispress og at prosjektet har en attraktiv størrelse. 

4.2.3. Kostnadskonsekvenser 
Markedsusikkerheten er krevende å estimere, men historiske tall fra B/A-markedet viser en 

generell usikkerhet i størrelsesorden +/- 16% for kontrahering 2 år fram i tid, ref. Concept-

rapporten «Styring av prosjektporteføljer i staten»1. Det er ikke vurdert at det er forskjell mellom 

alternativene med hensyn på markedsusikkerhet, men markedet er vurdert som positivt sett 

med prosjektets øyne for byggetrinn 1. 

Markedsusikkerheten for byggetrinn 2 er det vanskelig å vurdere og den er satt til +/- 17%. 

Med bakgrunn i informasjonsinnhenting fra fellessamlingen er kostnadskonsekvensen vurdert 

til å være:  

 
Markedsusikkerhet 

Byggetrinn Sannsynlighet 
Konsekvens (% av entreprisekost inkl. mva.) 

Min Mid Max 

1 100 % -17% -2% +15% 

2 100 % -17% 0 +17% 

4.3. Endringer etter kontrakt 

4.3.1. Bakgrunn 

Etter inngått kontrakt vil prosjektet gå gjennom en byggetid på ca. 3 år for byggetrinn 1. En så 

lang byggetid medfører økt potensiale for endringer underveis. 

Prosjektet er planlagt gjennomført med hovedentrepriser. Det er i praksis ikke mulig å lage et 

feilfritt anbudsgrunnlag og en entreprenør vil generelt kreve kompensasjon for mangler og 

inkonsistens i anbudsgrunnlaget. Det er et økende fokus hos entreprenørene på 

endringsomfang og tilhørende kompensasjon.  

Prosjektet vil benytte moderne BIM-teknologi til å synliggjøre prosjektet, men likevel vil det 

være påvirkning og endringsønsker fra brukere og byggherren i byggeperioden.  

4.3.2. Usikkerhet 

Eksempler på feil og mangler i anbudsgrunnlag kan være: 

 Kapasitet og rettidige leveranser fra prosjekteringsgruppen 

 Feilbruk av kostnadsposter / manglende kostnadsposter 

 Arbeidsoperasjoner/tider som ikke er klart nok definert 

 Arbeidsoperasjoner/tider som ikke lar seg gjennomføre 

 Beskrivelser på løsninger som kan feiltolkes, f.eks. elektroniske systemer 
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 Endringer i prosjekteringsgrunnlag grunnet ny informasjon om eksisterende tilstand for 

byggene 

 Ved høy grad av industrialisering av byggeprosjektet vil det kunne medføre større sjanse for 
at aspekter ikke blir fanget opp i grunnlaget 

Byggherre- og brukerendringer som kan påvirke kostnadene:  

 Utbygging tett på eksisterende sykehus og pågående drift kan sette uventede krav til 
byggeprosessen  

 Prosjektet vil forsøke å benytte de mulighetene moderne teknologi gir til å gi brukerne 
innblikk i hvordan bygget vil se ut (VR, 1:1 modellering etc.) 

 Byggherreendringer kan komme som følge av utskiftning av personell i 
byggherreorganisasjonen, med en byggetid på 3 år er dette en betydelig risiko.  

 Det er større sjanse for brukerendringer i Nordalternativet da det innebærer noen flere 
løsninger som ikke er optimale. 
   

4.3.3. Kostnadskonsekvenser 

Med bakgrunn i informasjonsinnhenting fra fellessamlingen er kostnadskonsekvensen vurdert til å 

være:  

 
Endringer etter kontrakt 

Alternativ Sannsynlighet 
Konsekvens (% av entreprisekost inkl. mva.) 

Min Mid Max 

Vest 100 % +4% +8% +15% 

Nord 100 % +4% +8% +20% 

 

4.4. Prosjektorganisasjon 

4.4.1. Bakgrunn 

Prosjekt-, prosjekterings- og byggeledelsens evne og kapasitet til å gjennomføre prosjektet i 

tråd med gjeldende planer er avgjørende for alle byggeprosjekter.  

Dette prosjektet er planlagt gjennomført med hovedentrepriser.  

Forutsetningen for basiskalkylen er at prosjektledelsen holder god oversikt over 

kontraktsmessige forhold og leder samspillet mellom prosjekterende, byggherre og 

entreprenør. I tillegg forutsettes det at byggherren har tilstrekkelig kapasitet til koordinering av 

aktiviteter.  

4.4.2. Usikkerhet 

Prosjektorganisasjonens evne til å håndtere uforutsette situasjoner vil påvirke prosjektets 

gjennomføring og kostnader, herunder styre unna / håndtere tvister med entreprenør. 

Videre vil skifte av nøkkelpersoner underveis kunne medføre at nye personer må sette seg inn 

i prosjektet, at man mister kontinuitet og kompetanse, at det skapes uklarheter og grunnlag for 

diskusjoner om tillegg, og at man således kan påføre prosjektet økte kostnader. Da dette 

prosjektet har en lang tidshorisont vil det være eksponert mot denne typen risiko.  

For dette prosjektet vil følgende konkrete forhold påvirke kostnadene: 
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 Det kan potensielt bli vanskelig å skaffe sentrale ressurser med kompetanse på 
sykehusprosjekter pga. mange prosjekter som går parallelt 

 Sykehusprosjekter stiller større krav til teknisk byggeledelse enn andre byggeprosjekter. Stor 
grad av grensesnitt både mellom kontrakter og fag. 

 Trang tomt og tett på eksisterende bygg gir HMS-utfordringer 
 

4.4.3. Kostnadskonsekvenser 
Med bakgrunn i informasjonsinnhenting fra fellessamlingen er kostnadskonsekvensen vurdert til å 

være:  

Prosjektorganisasjon 

Sannsynlighet 
Konsekvens (% av basiskostnad) 

Min Mid Max 

100 % -2% 0% +4% 
 

4.5. Valutausikkerhet 

4.5.1. Bakgrunn 
Deler av investeringene vil være foregå i utenlandsk valuta, primært Euro. Basiskalkylen reflekterer 
dagens Euro-kurs. Valutausikkerheten er hovedsakelig knyttet til innkjøp av medisinsk utstyr.  

4.5.2. Usikkerhet 
Det er usikkerhet knyttet til den fremtidige utviklingen til Euro-kursen.  

4.5.3. Kostnadskonsekvenser 
Basert på kursutviklingen den siste årene er usikkerheten i fremtidig Euro-kurs vurdert til å være: 

Valutausikkerhet 

Sannsynlighet 
Konsekvens (% på relevante poster) 

Min Mid Max 

100 % -20% 0 +22% 

 

  



 

© Atkins Ltd except where stated otherwise. 
 
The Atkins logo, ‘Carbon Critical Design’ and the strapline 
‘Plan Design Enable’ are trademarks of Atkins Ltd. 
 

Bilag 
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Bilag A. Møter og deltakere 

Fellessamling ble avholdt på Lysaker den 9. desember 2015 med følgende deltakere: 

Navn Rolle 

  

Laila Nemeth  Prosjektdirektør 

Anne Lucie Poulsen Prosjektleder 

Svein Petter Raknes  Oppdragsansvarlig 

Kaare Kleven  Koordinering ingeniørfag 

Michael Ramm Østgaard  Prosjekteringsleder 

Trond Einar Kosberg  Arkitektfaglig leder 

Sigrid Rossebø Hansen  Arkitekt 

Eymundur S Leifsson  Prosjektrådgiver 

Ole Faafeng  Prosjektrådgiver 

Olle Rudén Økonomiske analyser 

Jostein Solberg Økonomiske analyser 

Dorthe Nilsen Prosjektrådgiver 

Jan Havard Frøyland Økonomidirektør 

Geir Søndenå Seksjonsleder medisinsk teknisk 

Leif Victor Wee Seksjonsleder teknisk 

Trond E Kosberg Arkitekt 

Berit Haaland Klinikkdirektør 

Jan Rune Baugstø Usikkerhetsanalyse 

Magne Tysdahl Usikkerhetsanalyse 

Tabell BA-1 Møter og deltakere 
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Bilag B. Basiskalkyle 

Analysen er basert på kalkylene for de to alternativene Vest og Nord fordelt på Byggetrinn 1 
og Byggetrinn to som vist i tabellene BB-1 til BB-4 under. Kostnader er oppgitt i NOK. 
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1 Felleskostnader     105 679 952  

 1.1 Rigging osv.    23 980 787     

 1.2 Drift av byggeplass    63 994 029     

 1.4 Andre felleskostnader                 -       

 1.8 Hjelpearbeider for tekniske anlegg    17 705 136     

 1.9 Midlertidige bygg                 -       

2 Bygning     212 815 776  

 2.1 Grunn og fundamenter    14 657 835     

 2.2 Bæresystemer    17 022 050     

 2.3 Yttervegger    31 714 223     

 2.4 Innervegger    46 317 524     

 2.5 Dekker    55 120 484     

 2.6 Yttertak      7 101 859     

 2.7 Fast inventar    21 627 143     

 2.8 Trapper, balkonger, m.m.      6 975 950     

 2.9 Malerarbeider      6 218 400     

 2.U Uspesifisert      6 060 307     

3 VVS-installasjoner     140 681 824  

 3.0 VVS generelt          18 500     

 3.1 Sanitær    16 585 100     

 3.2 Varme      6 125 900     

 3.3 Brannslokking      6 749 530     

 3.4 Gass og trykkluft    13 598 900     

 3.5 Prosesskjøling      2 620 200     

 3.6 Luftbehandling    32 322 400     

 3.7 Komfortkjøling      8 103 500     

 3.8 Vannbehandling                 -       

 3.9 Oppgradering teknisk sentral    54 557 800     

4 Elkraft     41 265 608  

 4.0 Elkraft generelt        588 700     

 4.1 Basisinstallasjon for elkraft      5 089 140     

 4.2 Høyspent forsyning      1 052 712     

 4.3 Lavspent forsyning    14 413 282     

 4.4 Lys    11 895 823     

 4.5 Elvarme        740 300     

 4.6 Reservekraft      7 485 653     

5 Tele og automatisering     34 885 404  

 5.0 Tele og automatisering generelt          18 500     

 5.1 Basisinstallasjon for tele og automatisering        855 776     

 5.2 Integrert kommunikasjon      8 796 171     

 5.3 Telefoni og personsøkning      4 954 430     

 5.4 Alarm og signal      7 677 516     

 5.5 Lyd og bilde      1 885 810     

 5.6 Automatisering    10 697 200     

 5.7 Instrumentering                 -       

6 Andre installasjoner     16 000 274  

 6.2 Person- og varetransport      5 565 528     

 6.3 Transportanlegg for småvarer m.v.        472 646     

 6.6 Fastmontert spesialutrustning for virksomhet      2 143 300     
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 6.7 Løs spesialutrustning for virksomhet      7 818 800     

7 Utendørs     29 876 068  

 7.1 Bearbeidet terreng      2 500 000     

 7.6 Veier og plasser    12 086 134     

 7.7 Park og hage      3 228 933     

 7.8 Utendørs infrastruktur    12 061 000     

     

1-7 Entreprisekostnad   581 204 906  

8 Generelle kostnader     190 936 848  

 8.2 Prosjektering    91 929 303     

 8.3 Administrasjon    77 174 282     

 8.4 Bikostnader    14 898 500     

 8.5 Forsikringer, gebyrer      6 934 760     

9 Spesielle kostnader     350 212 568  

 9.1 Inventar og utstyr    87 100 000     

 9.2 Tomt. Riving komplette bygg    12 000 000     

 9.3 Finansieringskostnader    33 396 105     

 9.6 Merverdiavgift ut  214 810 439   
 

 9.9 Kunstnerisk utsmykning      2 906 025     

Tabell BB-1 Basiskalkyle Vest BT1 
 
 

1 Felleskostnader       100 982 455  

 1.1 Rigging osv.    23 852 311     

 1.2 Drift av byggeplass    61 618 969     

 1.4 Andre felleskostnader                 -       

 1.8 Hjelpearbeider for tekniske anlegg    15 511 175     

2 Bygning      236 054 144  

 2.1 Grunn og fundamenter    13 068 064     

 2.2 Bæresystemer    19 654 475     

 2.3 Yttervegger    38 078 351     

 2.4 Innervegger    50 290 302     

 2.5 Dekker    57 356 962     

 2.6 Yttertak      6 625 360     

 2.7 Fast inventar    29 078 851     

 2.8 Trapper, balkonger, m.m.      8 121 750     

 2.9 Malerarbeider      7 261 400     

 2.U Uspesifisert      6 518 629     

3 VVS-installasjoner     106 265 480  

 3.0 VVS generelt          47 750     

 3.1 Sanitær    22 326 400     

 3.2 Varme      7 022 650     

 3.3 Brannslokking      7 973 130     

 3.4 Gass og trykkluft    15 318 450     

 3.5 Prosesskjøling      2 364 900     

 3.6 Luftbehandling    33 100 500     

 3.7 Komfortkjøling      6 241 700     

 3.8 Vannbehandling                 -       
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 3.9 Oppgradering teknisk sentral    11 870 000     

4 Elkraft         46 892 070  

 4.0 Elkraft generelt        788 300     

 4.1 Basisinstallasjon for elkraft      6 272 635     

 4.2 Høyspent forsyning        851 364     

 4.3 Lavspent forsyning    16 007 272     

 4.4 Lys    13 939 458     

 4.5 Elvarme        812 175     

 4.6 Reservekraft      8 220 866     

5 Tele og automatisering       40 758 888  

 5.0 Tele og automatisering generelt          47 750     

 5.1 Basisinstallasjon for tele og automatisering        978 396     

 5.2 Integrert kommunikasjon    10 597 066     

 5.3 Telefoni og personsøkning      5 537 030     

 5.4 Alarm og signal      8 918 186     

 5.5 Lyd og bilde      2 450 510     

 5.6 Automatisering    12 229 950     

 5.7 Instrumentering                 -       

6 Andre installasjoner        12 490 998  

 6.2 Person- og varetransport      4 891 980     

 6.3 Transportanlegg for småvarer m.v.        601 368     

 6.6 Fastmontert spesialutrustning for virksomhet      1 987 750     

 6.7 Løs spesialutrustning for virksomhet      5 009 900     

7 Utendørs       11 480 877  

 7.6 Veier og plasser      9 580 815     

 7.7 Park og hage      1 612 382     

 7.8 Utendørs infrastruktur        287 680     

     

1-7 Entreprisekostnad   554 924 913  

8 Generelle kostnader     218 277 579  

 8.2 Prosjektering  104 556 273     

 8.3 Administrasjon    89 247 245     

 8.4 Bikostnader    16 482 250     

 8.5 Forsikringer, gebyrer      7 991 811     

9 Spesielle kostnader      287 959 463  

 9.1 Inventar og utstyr 34 800 000     

 9.2 Tomt. Riving komplette bygg      7 100 000     

 9.3 Finansieringskostnader    41 284 215     

 9.6 Merverdiavgift ut  202 000 623     

 9.9 Kunstnerisk utsmykning      2 774 625     

Tabell BB-2 Basiskalkyle Vest BT2 
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1 Felleskostnader       89 121 593  

 1.1 Rigging osv.    19 917 811     

 1.2 Drift av byggeplass    53 694 572     
 1.4 Andre felleskostnader                 -       

 1.8 Hjelpearbeider for tekniske anlegg    15 509 210     

 1.9 Midlertidige bygg                 -       

2 Bygning     277 601 181  

    Psykiatri  104 869 000    

 2.1 Grunn og fundamenter    11 642 211     

 2.2 Bæresystemer    13 744 450     

 2.3 Yttervegger    26 017 238     

 2.4 Innervegger    37 566 608     

 2.5 Dekker    44 834 709     

 2.6 Yttertak      5 750 849     

 2.7 Fast inventar    17 547 143     

 2.8 Trapper, balkonger, m.m.      5 660 150     

 2.9 Malerarbeider      5 076 000     

 2.U Uspesifisert      4 892 823     

3 VVS-installasjoner     125 743 420  

 3.0 VVS generelt      1 951 700     

 3.1 Sanitær    15 437 900     

 3.2 Varme      5 466 800     

 3.3 Brannslokking      5 231 470     

 3.4 Gass og trykkluft    11 280 100     

 3.5 Prosesskjøling        798 150     

 3.6 Luftbehandling    24 405 200     

 3.7 Komfortkjøling      6 614 300     

 3.8 Vannbehandling                 -       

 3.9 Oppgradering teknisk sentral    54 557 800     

4 Elkraft      36 233 780  

 4.0 Elkraft generelt        606 750     

 4.1 Basisinstallasjon for elkraft      4 143 260     

 4.2 Høyspent forsyning      1 047 085     

 4.3 Lavspent forsyning    11 797 730     

 4.4 Lys      9 716 695     

 4.5 Elvarme        597 500     

 4.6 Reservekraft      8 324 760     

5 Tele og automatisering       28 479 395  

 5.0 Tele og automatisering generelt          18 500     

 5.1 Basisinstallasjon for tele og 
automatisering 

       695 840  
   

 5.2 Integrert kommunikasjon      7 222 515     

 5.3 Telefoni og personsøkning      4 011 950     

 5.4 Alarm og signal      6 260 940     

 5.5 Lyd og bilde      1 571 650     

 5.6 Automatisering      8 698 000     

 5.7 Instrumentering                 -       

6 Andre installasjoner        13 140 
200  

 6.2 Person- og varetransport      4 514 520     



  
Atkins  Usikkerhetsanalyse Haugesund Sjukehus, desember 2015 23 
 

 6.3 Transportanlegg for småvarer m.v.        468 980     

 6.6 Fastmontert spesialutrustning for 
virksomhet 

     1 752 300  
   

 6.7 Løs spesialutrustning for virksomhet      6 404 400     

7 Utendørs      28 063 968  

 7.1 Bearbeidet terreng      2 500 000     

 7.6 Veier og plasser      7 550 658     

 7.7 Park og hage      5 532 810     

 7.8 Utendørs infrastruktur    12 480 500     

     

1-7 Entreprisekostnad   598 383 537  

8 Generelle kostnader     155 507 136  

 8.2 Prosjektering    74 677 775     

 8.3 Administrasjon    62 883 116     

 8.4 Bikostnader    12 042 500     

 8.5 Forsikringer, gebyrer      5 903 746     

9 Spesielle kostnader     351 312 770  

 9.1 Inventar og utstyr    86 700 000     

 9.2 Tomt. Riving komplette bygg    19 100 000     

 9.3 Finansieringskostnader    32 897 529     

 9.6 Merverdiavgift ut  210 147 668     

 9.9 Kunstnerisk utsmykning      2 467 573     

Tabell BB-3 Basiskalkyle Nord BT1 

 

 

1 Felleskostnader      103 973 443  

 1.1 Rigging osv.    24 064 585     

 1.2 Drift av byggeplass    63 033 359     

 1.4 Andre felleskostnader                 -       

 1.8 Hjelpearbeider for tekniske anlegg    16 875 499     

2 Bygning       362 435 119  

       119 400 000    

 2.1 Grunn og fundamenter    10 514 746     

 2.2 Bæresystemer    20 779 850     

 2.3 Yttervegger    37 726 450     

 2.4 Innervegger    54 293 595     

 2.5 Dekker    63 125 476     

 2.6 Yttertak      7 411 051     

 2.7 Fast inventar    26 060 050     

 2.8 Trapper, balkonger, m.m.      8 660 500     

 2.9 Malerarbeider      7 784 400     

 2.U Uspesifisert      6 679 001     

3 VVS-installasjoner      115 087 080  

 3.0 VVS generelt          53 500     

 3.1 Sanitær    23 013 400     

 3.2 Varme      7 516 900     

 3.3 Brannslokking      8 555 480     
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 3.4 Gass og trykkluft    17 319 700     

 3.5 Prosesskjøling      2 517 900     

 3.6 Luftbehandling    36 651 000     

 3.7 Komfortkjøling      7 589 200     

 3.8 Vannbehandling                 -       

 3.9 Oppgradering teknisk sentral    11 870 000     

4 Elkraft          51 099 408  

 4.0 Elkraft generelt        839 300     

 4.1 Basisinstallasjon for elkraft      6 711 710     

 4.2 Høyspent forsyning      1 175 020     

 4.3 Lavspent forsyning    17 481 612     

 4.4 Lys    14 947 718     

 4.5 Elvarme        866 050     

 4.6 Reservekraft      9 077 998     

5 Tele og automatisering          43 696 498  

 5.0 Tele og automatisering generelt          53 500     

 5.1 Basisinstallasjon for tele og automatisering      1 047 016     

 5.2 Integrert kommunikasjon    11 389 086     

 5.3 Telefoni og personsøkning      5 913 880     

 5.4 Alarm og signal      9 556 356     

 5.5 Lyd og bilde      2 648 960     

 5.6 Automatisering    13 087 700     

 5.7 Instrumentering                 -       

6 Andre installasjoner          14 754 558  

 6.2 Person- og varetransport      5 235 080     

 6.3 Transportanlegg for småvarer m.v.        653 578     

 6.6 Fastmontert spesialutrustning for virksomhet      2 282 500     

 6.7 Løs spesialutrustning for virksomhet      6 583 400     

 6.9 Andre tekniske installasjoner                 -       

7 Utendørs            5 488 434  

 7.6 Veier og plasser      2 520 465     

 7.7 Park og hage      2 836 469     

 7.8 Utendørs infrastruktur        131 500     

 7.8.9 Andre deler for utendørs infrastruktur       

1-7 Entreprisekostnad     696 534 540  

8 Generelle kostnader        233 129 815  

 8.2 Prosjektering  111 840 140     

 8.3 Administrasjon    95 598 243     

 8.4 Bikostnader    17 588 500     

 8.5 Forsikringer, gebyrer      8 102 931     

9 Spesielle kostnader        423 324 840  

 9.1 Inventar og utstyr 123 800 000     

 9.2 Tomt. Riving komplette bygg      7 400 000     

 9.2.2 Riving av komplette bygg       

 9.3 Finansieringskostnader    55 723 078     

 9.6 Merverdiavgift ut  233 516 089       934 064 355  

 9.9 Kunstnerisk utsmykning      2 885 673     

Tabell BB-4 Basiskalkyle Nord BT2  
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Bilag C. Estimatusikkerhet 

1 Felleskostnader 
Posten omfatter alle nødvendige ytelser for rigg og drift. Byggingen må foregå innenfor 
tomtegrensene og dette området er relativt trangt. Kombinert med stor produksjon fører det til at 
dette er en generelt krevende byggeplass.  
 
Planen er å bygge med stor grad av modulbasert produksjon. Dette medfører spørsmål om 
mellomlagring og lagringsplass. 
 
Det er videre medtatt kostnader for Hjelpearbeider tekniske installasjoner VVS, EL, Tele og 
automatisering og Utendørs VVS og EL. 

Det er ikke vurdert konkrete løsninger for rigg og drift, kun observert at det er trang tomt, så det 
finnes et mulighetsrom som ikke er utforsket i forhold til en eventuell oppside. 

Nærheten til naboer og eksisterende sykehus som vil være i drift vil kunne medføre restriksjoner i 
forhold til byggeprosessen som ikke er utforsket på dette tidspunkt.  

For Vest-alternativet kan man benytte p-hus som gir noe bedre plass enn for Nord-alternativet. For 
Nord-alternativet har man bedre plass i BT1 da man river psykiatribygget. I sum medfører dette at 
det ikke er nevneverdige forskjeller mellom alternativene i forhold til usikkerhet for denne posten.  

Posten er estimert som prosentpåslag, og utgjør totalt 22,2% av post 2 – 7, og baserer seg på 
erfaringstall fra tilsvarende prosjekter 
 
På bakgrunn av drøftingen i fellessamlingen er usikkerheten vurdert til å være: 
 

Alt % min Min Basis Maks % maks Enhet 

Vest BT1 -24%  79 974 018   105 679 952   137 383 938  30% NOK 

Vest BT2 -24%  76 419 155   100 982 455   131 277 192  30% NOK 

Nord BT1 -24%  67 443 368   89 121 593   115 858 071  30% NOK 

Nord BT2 -24%  78 682 605   103 973 443   135 165 476  30% NOK 

 

 

2 Bygning  
Posten omhandler bygningsmessige arbeider RIB og ARK hvor det er medtatt alle nødvendige 
rivingsarbeider. Estimatet er basert på erfaringstall. BTA er veldefinert som gir ganske god 
nøyaktighet på mengder for de fleste postene. Enhetspriser er basert på erfaringstall og erfaringer 
fra andre sykehus. Kvadratmeterpriser er estimert fra fagene og er kvalitetssikret sammen med 
Bygganalyse for å enes om en kvadratmeterpris. 
 
For Nord-alternativet er det her medtatt kostnader knyttet til midlertidig psykiatri-løsning og 
parkeringsplasser under bakkenivå som ikke blir en del av Vest-alternativet.  
 
Bygningskroppen er tegnet ut og skallet er godt detaljert. Det er gode grunnforhold på tomten og 
disse er godt kjent. Det er problematisk å sprenge inntil eksisterende bygningsmasse, men i sum 
er det en god tomt å bygge på i forhold til post 2. 
 
Passivhusstandarden er lagt til grunn for estimatet for byggekostnadene.  
 
Det er ikke avdekket noen grunn til at det skal være forskjell i estimatusikkerheten i forhold til 
bygning mellom Vest- og Nordalternativene 
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På bakgrunn av drøftingen i fellessamlingen er usikkerheten vurdert til å være: 

Alt % min Min Basis Maks % max Enhet 

Vest BT1 -15% 180 893 410 212 815 776 255 378 931 +20% NOK 

Vest BT2 -15% 200 646 022 236 054 144 283 264 973 +20% NOK 

Nord BT1 -15% 235 961 004 277 601 181 333 121 417 +20% NOK 

Nord BT2 -15% 308 069 851 362 435 119 434 922 143 +20% NOK 

 
 
3 VVS  
Posten omhandler VVS-installasjoner som er planlagt med hensyn til bruksmønster, energi-
økonomiske anlegg og drifts- og vedlikeholdsvennlighet.  
 
Estimatet er basert på en nybyggstilnærming hvor man har brukt en standardisert kvadratmeterpris 
som basis for estimatet.  Det er kun i begrenset grad man har hensyntatt 
tilknytningsproblematikken i forhold til eksisterende bygg. 
 
Passivhusstandarden er lagt til grunn for estimatet.  
 
Tilknytning mot kommunale anlegg er ikke komplisert for dette prosjektet og dette er med på å 
begrense usikkerheten.  
 
For posten er det knyttet usikkerhet til:  

 Enhetspriser 

 Mengdeusikkerhet 

 Estimeringsmetodikk 

 Omfang av arbeid med tilknytning mot eksisterende bygningsmasse 

 
På bakgrunn av drøftingen i fellessamlingen er usikkerheten vurdert til å være: 

Alt % min Min Basis Maks % max Enhet 

Vest BT1 -20% 112 545 459 140 681 824 175 852 280 +25% NOK 

Vest BT2 -20% 85 012 384 106 265 480 132 831 850 +25% NOK 

Nord BT1 -20% 100 594 736 125 743 420 157 179 275 +25% NOK 

Nord BT2 -20% 92 069 664 115 087 080 143 858 850 +25% NOK 

 
 

4  Elkraft  
Posten omhandler elkraft installasjoner og inkluderer nytt transformatoranlegg. Posten er estimert 
på bakgrunn av kvadratmeterpriser og erfaringstall.   
 
For dette prosjektet er det tydelige systemgrenser mellom nybygg og eksisternde sykehusbygg 
noe som reduserer usikkerheten. Det er her færre avhengigheter enn på post 3 VVS.  
 

For posten er det knyttet usikkerhet til:  

 Enhetspriser 

 Mengdeusikkerhet 

 

Det er ingen forskjeller mellom byggetrinnene eller alternativene i forhold til usikkerheten.  

 
På bakgrunn av drøftingen i fellessamlingen er usikkerheten vurdert til å være: 
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Alt % min Min Basis Maks % max Enhet 

Vest BT1 -15% 35 075 767 41 265 608 49 518 730 +20% NOK 

Vest BT2 -15% 39 858 260 46 892 070 56 270 484 +20% NOK 

Nord BT1 -15% 30 798 713 36 233 780 43 480 536 +20% NOK 

Nord BT2 -15% 43 434 497 51 099 408 61 319 290 +20% NOK 

 

 

5 Tele og automatisering 
Posten er estimert med samme tilnærming som for el-kraft. Historiske data kan gi dårlige estimater 

her da de ikke tar opp i seg status quo i bygningen.  

 

Noen av systemene må kunne kommunisere med systemer i eksisterende bygg, mens andre kan 

kjøre autonomt. Det foregår en utvikling på systemene i eksisterende bygg i dag som reduserer 

vanskelighetene med å integrere disse, men dette vil likevel medføre en del usikkerhet.  

 

Det er noe større grensesnitt mot eksisterende bygg for denne posten enn for post 4 elkraft noe som 

er med å trekke usikkerheten opp.  

 

For posten er det knyttet usikkerhet til:  

 Enhetspriser 

 Mengdeusikkerhet 

 

Det er ingen forskjeller mellom byggetrinn og alternativer i forhold til estimatusikkerhet. 

 
På bakgrunn av drøftingen i fellessamlingen er usikkerheten vurdert til å være: 
 

Alt % min Min Basis Maks % max Enhet 

Vest BT1 -20% 27 908 323 34 885 404 43 606 755 +25% NOK 

Vest BT2 -20% 32 607 110 40 758 888 50 948 610 +25% NOK 

Nord BT1 -20% 22 783 516 28 479 395 35 599 244 +25% NOK 

Nord BT2 -20% 34 957 198 43 696 498 54 620 623 +25% NOK 

 
 

6 Andre Installasjoner 

Denne posten inneholder antatt behov for heiser i bygget og noe løs spesialutrustning.  

Generelt er dette en post hvor man estimerer godt og det er antatt noe lavere usikkerhet enn for 
andre poster. Det er ingen signifikante forskjeller for usikkerheten mellom byggetrinn eller 
alternativer. 

For posten er det knyttet usikkerhet til:  

 Enhetspriser 

 Mengdeusikkerhet 
 

På bakgrunn av drøftingen i fellessamlingen er usikkerheten vurdert til å være: 
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Alt % min Min Basis Maks % max Enhet 

Vest BT1 -10% 14 400 247 16 000 274 17 600 301 +10% NOK 

Vest BT2 -10% 11 241 898 12 490 998 13 740 098 +10% NOK 

Nord BT1 -10% 11 826 180 13 140 200 14 454 220 +10% NOK 

Nord BT2 -10% 13 279 102 14 754 558 16 230 014 +10% NOK 

 
 
7 Utendørs  
Denne posten inneholder alt av arbeid som skal gjøres utendørs, hovedsakelig knyttet til 
infrastruktur og grøntarealer. Kostnadene er fordelt med ca. halvparten på infrastruktur og den 
andre halvparten på grøntarealer.  

For grøntarealene er det gjort sannsynlighetsvurderinger av landskapsfordelinger som bakgrunn 
for estimatet.  

Erfaringsmessig er dette en post med stort spenn.  

Estimatet for Infrastruktur anses som mer sikkert enn estimatene for parkanlegg o.l. som er basert 
på antagelser og enkelte elementer med ukjent kostnadseffekt som gir et større spenn.  

For posten er det knyttet usikkerhet til:  

 Enhetspriser 

 Mengdeusikkerhet 

 

Det er ingen nevneverdige forskjeller mellom byggetrinn eller alternativene i forhold til 
usikkerheten.  

 

På bakgrunn av drøftingen i fellessamlingen er usikkerheten vurdert til å være: 

Alt % min Min Basis Maks % max Enhet 

Vest BT1 -30% 20 913 248 29 876 068 41 826 495 +40% NOK 

Vest BT2 -30% 8 036 614 11 480 877 16 073 228 +40% NOK 

Nord BT1 -30% 19 644 778 28 063 968 39 289 555 +40% NOK 

Nord BT2 -30% 3 841 904 5 488 434 7 683 808 +40% NOK 

 

 
8 Generelle kostnader 
Generelle kostnader omhandler tidligfase arbeid inkludert forprosjekt, prosjektering, prosjekt- og 
byggeledelse, prosjektadministrasjon, bikostnader, forsikringer, gebyrer og avgifter.  

Estimatet reflekterer et prosjekt som går godt. Historisk har mange prosjekter gått flere runder på 
forprosjekt e.l. som har drevet opp disse kostnadene betraktelig. 

Estimatet er basert på erfaringstall og kunnskap om tilsvarende prosjekter. 33 % av 
entreprisekostnad er relativt høyt i forhold til byggeprosjekt. Organisasjonen må demobiliseres 
mellom byggetrinnene noe som er med å dra denne kostnaden oppover i forhold til snittet.  

Påvirkningen fra involvering fra Sykehusbygg er ikke inkludert i estimatet og er med å påvirke 
usikkerheten.  
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Hvis man gjennomfører en industrialisert byggeprosess med høy grad av prefabrikerte elementer 
vil dette øke kravene til byggeledelse og medføre at denne posten øker.  

På bakgrunn av drøftingen er usikkerheten vurdert til å være: 

 

Alt % min Min Basis Maks % max Enhet 

Vest BT1 -18% 156 695 893 190 936 848 219 954 606 +15% NOK 

Vest BT2 -18% 179 133 576 218 277 579 251 450 464 +15% NOK 

Nord BT1 -18% 127 619 838 155 507 136 179 140 440 +15% NOK 

Nord BT2 -18% 191 322 340 233 129 815 268 559 878 +15% NOK 

 

 

9 Spesielle kostnader 
Spesielle kostnader er i dette prosjektet knyttet hovedsakelig til medisinsk utstyr og inventar, 
merverdiavgift og finansieringskostnader.  

Det er ikke knyttet usikkerhet til merverdiavgiften da denne er en funksjon av andre kostnader og 
vil bli hensyntatt ved at den øker eller minker i takt med de postene man betaler merverdiavgift av.  

For medisinsk utstyr er det antatt 30 % gjenbruk som gjelder for alle alternativ og alle byggetrinn. 
Kostnaden er basert på kvadratmeterpris per funksjonsområde ved hjelp av erfaringsdata og det er 
brukt et 10 % administrasjonspåslag for nyinnkjøp. Kontorfunksjoner er estimert for seg da de har 
lavere utstyrspris.  

God kontroll på levetiden på dagens utstyr gjør at man forventer noe høyere gjenbruksprosent enn 
"vanlig" for sykehusprosjekter. Denne gjenbruksprosenten forutsetter at sykehuset opprettholder 
investeringstakten frem til nybygg, og ikke venter på nybygget for å investere i medisinsk utstyr.  

Posten preges av stor grad av valutausikkerhet, hovedsakelig i forhold til Euro og dette er 
modellert for seg. Se kap. 4.5. 

På bakgrunn av drøftingen i fellessamling er usikkerheten for inventar og utstyr vurdert til å være: 
 

Alt % min Min Basis Maks % max Enhet 

Vest BT1 -10%  78 390 000   87 100 000   100 165 000  +15% NOK 

Vest BT2 -10%  31 320 000   34 800 000   40 020 000  +15% NOK 

Nord BT1 -10%  78 030 000   86 700 000   99 705 000  +15% NOK 

Nord BT2 -10%  111 420 000   123 800 000   142 370 000  +15% NOK 

 

Finansieringskostnaden er modellert med et spenn basert på fremtidige byggelånsrenter, dette gir 
forskjellige estimater for BT1 og BT2. Det er antatt i estimatet en snittrente på 2,5% for BT1 og 
3,3% for BT2.  

Spennene som er brukt for fremtidig rente for byggetrinnene er gitt i tabellen under:  

BT Min Basis Maks 

1 1% 2,5% 3,5% 

2 1% 3,3% 6% 



 

© Atkins Ltd except where stated otherwise. 
 
The Atkins logo, ‘Carbon Critical Design’ and the strapline 
‘Plan Design Enable’ are trademarks of Atkins Ltd. 
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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 

 



 

Her settes rapportens tittel 12 

 

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) 



 

Her settes rapportens tittel 20 

 
 

 

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. 



 

Her settes rapportens tittel 23 

• 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. 
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1. Innleiing 
 

Styret i Helse Vest behandla i møte den 18.06.14 sak 069/14 B Langtidsbudsjett 2015-2019. Det blei i 
denne saka fatta vedtak om at rullering av nytt langtidsbudsjett skal gjerast våren 2015 med basis i 
Helse 2020 og føringane gitt i samhandlingsreforma. Helse 2020 dokumentet og føringane gitt i 
samhandlingsreforma ligg difor til grunn for langtidsbudsjettet i Helse Fonna.  
 
Helse Vest legg følgjande føringar til grunn for handsaminga av langtidsbudsjettet: 
• Helseføretaka rullerar langtidsbudsjettet i perioden januar til mai 
• Styrebehandling av Helse Fonna sitt langtidsbudsjett styrebehandlas 26. mai 
• Utkast til styresak skal sendast til Helse Vest for gjennomgang og kvalitetssikring av føresetnader 

og føringar, før denne blir sendt til dei respektive styra 
• Langtidsbudsjett for føretaksgruppa blir samanstilt i slutten av mai 
• Behandling av langtidsbudsjett for føretaksgruppa i Helse Vest styret den 18/6-2015 

 
For å sikre lik tilnærming til langtidsbudsjett ber Helse Vest om at helseføretaka nyttar felles mal for 
talgrunnlaget og styresak både overfor eiget styre og ved rapporteringa til Helse Vest. I 
budsjettprosessen har føretaket lagt stor vekt på involvering og forankring i organisasjonen, både av dei 
med resultatansvar og av tillitsvalde. Prosessen er gjennomført med fleire behandlingar i klinikkane for å 
sikre god og bred forankring av dei prioriteringane som er gjort. Helse Vest RHF har hatt 
langtidsbudsjett 2016-2020 med investeringsbudsjett for Helse Fonna HF til gjennomgang. 
 
2. Føresetnader for langtidsbudsjett 
 
2.1 Økonomiske føresetnader 
I tråd med føresetnader gitt av Helse Vest er alle tal i langtidsbudsjettet uttrykt i 2015 kroneverdi og det 
er ikkje justert for pris og lønsvekst. Alle endringar i tal er difor basert på reelle endringar og ikkje 
prisendringar.  
Det er nytta reelle rentesatsar for berekning av finanskostnadar på lån med fast rente. For lån med 
flytande rente er det lagt til grunn renteprognose gitt av Helse Vest. For fastrentelån som går ut i 
perioden er det lagt til grunn refinansiering med flytande rente i attverande del av perioden.  
Følgjande rentesatsar er lagt til grunn: 
 
 2016 2017 2018 2019 2020 
Investeringslån 2,1 % 2,2 % 2,3 % 2,4 % 2,5 % 
Driftskreditt 2,1 % 2,2 % 2,3 % 2,4 % 2,5 % 
 
Renta på driftskreditt er i dagens bankavtale fastsett med utgangspunkt i NIBOR 1 månad. På same 
måte som for lån til investeringar er denne renta vanskeleg å fastsette med rimeleg grad av sikkerheit i 
eit lengre perspektiv. Det blir derfor lagt til grunn at renta på driftskreditt følgjer det same rentenivået 
som er skissert ovanfor. 
 
2.2  Plangrunnlag 
Helse Fonna har ansvar for å yte spesialisthelsetenester til innbyggjarane i 19 kommunar i 
Sunnhordland, Hardanger og på Haugalandet. Utgangspunkt for Helse Fonna sitt langstidsbudsjett er 
noverande opptaksområde og funksjonar. Det kan bli endringar i oppgåvefordelinga mellom føretaka og 
opptaksområdet i langtidsbudsjettperioden. Langtidsbudsjettet har eit perspektiv på 5 år, dvs. frå 2016-
2020. 

 
2.2.1 Utvikling i behovet for tenester 
Helse Fonna skal gi trygge og nære helsetenester til befolkninga for dei vanlegaste lidingane. 
Samansetjing av sjukdom i befolkninga og kva sjukdommar som dominerer sjukdomsbiletet er i endring. 
Det vil bli fleire eldre med kompliserte lidingar som vil ha trong for tverrfaglig behandling. 
1. januar 2012 kom det ei ny helse- og omsorgstenestelov og ulike endringar i spesialisthelsetenestelova 
som understøttar samhandlingsreforma. Samhandlingsreforma er ein retningsreform og utvikling av 
tilbod i kommunane vil skje gradvis i planperioden.  
 

 2 



Sjukdommar som er venta å auke i åra framover er muskel og skjelettlidingar, kreftsjukdommar, 
livsstilssjukdomar, infeksjonsrelaterte problem, psykiske lidingar og kroniske sjukdommar.  
Det er venta at nye medisinske metodar og teknologi vil gi betre og meir presis diagnostikk som vil 
redusere risiko for over- og underbehandling. 
 
Det er i langtidsbudsjettet lagt føringar på at psykisk helsevern og rusområdet kvar for seg skal ha ein 
høgare vekst enn somatikken, jamfør «den gylne regel». 
 
Forventningane til helsetenestene aukar i takt med velstandsutviklinga i samfunnet og kva som kan 
behandlast. Det skjer ei stadig utvikling som gir eit gap mellom kva som er forventa, kva som kan 
behandlast medisinsk og kva ressursar som er til rådigheit for helsetenestene. Dette perspektivet må 
helseføretaket møte med auka fokus på rett medisinsk prioritering og rett ressursbruk. 
 
I planperioden er det venta ein auke i folketalet i Helse Fonna på 5,0 prosent basert på SSB sin 
framskriving av befolkningstala.  
 
Det er førebels usikkert om det blir vekst innafor spesialisthelsetenesta, og i så fall kor stor den blir når 
samhandlingsreforma ferdig gjennomført. Det er gitt signaler om at spesialisthelsetenesta vil ha ein 
mindre vekst i åra som kjem. Samtidig er det forventa ein befolkningsvekst i perioden der ein stadig 
større del av befolkninga blir eldre. Etter ei samla vurdering legg Helse Fonna opp til ein årleg vekst på 
0,4 prosent i planperioden 2016-2020. 

 
2.2.2 Nasjonale og regionale føringar 
Dei fire kjerneoppgåvene til spesialisthelsetenesta er(jf. § 3-8 i spesialisthelsetenestelova):  
• Pasientbehandling 
• Utdanning av helsepersonell 
• Forsking 
• Opplæring av pasientar og pårørande  
 
Følgjande dokument gir sentrale føringar for utvikling av spesialhelsetenesta og utarbeiding av 
langtidsbudsjett: 
• Statsbudsjettet for 2015 gir sentrale overordna føringar 
• Samhandlingsreforma med ny kommunal helse- og omsorgslov, endringar i spesialisthelsetenestlova 

og nye forskrifter gir viktige føringar for omstilling, oppgåve- og funksjonsfordeling mellom 
spesialisthelsetenesta og primærhelsetenesta 

• Helse 2020 er Helse Vest sitt overordna strategidokument  
• Plandokumenta for Helse Vest 
• Styringsdokumenta til helseføretaka 
 
Dei årlege styringsdokumenta til helseføretaka gir konkrete føringar og rammer for inneverande år. 
Mange av føringane i styringsdokumenta må også sjåast i eit lengre perspektiv og vurderast i 
langtidsbudsjettet.  
 
Dei overordna nasjonale og regionale føringane er ivaretatt i det langsiktige budsjettarbeidet. I tillegg er 
Plan for somatiske spesialisthelsetenester, Plan for Psykisk helsevern og Plan for prehospitale tenester 
lagt til grunn for budsjettarbeidet.  

 
2.2.3 Helse 2020, regional handlingsplan 
Måla i Helse 2020 og i Helse Fonna sitt strategidokument er: 
• Trygge og nære helsetenester 
• Heilskapleg behandling og effektiv ressursbruk 
• Ein framtidsretta kompetanseorganisasjon 
 
Langtidsbudsjettet har ei nær kopling mot måla og Helse Fonna legg til grunn følgjande prinsipp: 

• Helse Fonna har ein effektiv og føreseieleg pasientflyt i heile behandlingskjeda med samordning 
av ressursane internt, og i samhandling med primærhelsetenesta 

• Helse Fonna vil delta i nasjonale og regionale satsingar på pasienttryggleik og leggje til rette for 
god kvalitet i pasientbehandlinga 

• Helse Fonna vil byggje ein framtidsretta kompetanseorganisasjon som varetek rekruttering og 
utdanning 
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• Helse Fonna vil ha korte ventetider som er innanfor dei nasjonale målkrava 
• Helse Fonna vil følgje nasjonale føringar for å sikre rett medisinsk prioritering 

 
Det vil i løpet av 2015 bli gjennomført ein rullering av Helse 2020 (Helse 2030). Dette arbeidet vil 
sannsynlegvis vere ferdig ved årsskifte 2015/16 og vil såleis få verknad først ved neste gongs rullering 
av langtidsbudsjett. 
 
2.2.4 Korleis vil Helse Fonna møte behova og følgje opp føringane 
Helse Fonna vil legge til rette for heilskapleg behandling og effektiv ressursbruk til beste for pasientane. 
Innbyggjarane skal få behandling nær der dei bur for dei vanlegaste lidingane. Helse Fonna vil retta seg 
mot ei utvikling av spesialisthelsetenesta slik at den i større grad tek i vare pasientanes behov, verdiar 
og preferansar, uttrykt som «pasientens helseteneste» i statsbudsjettet for 2015. Det vil i planperioden 
vere viktig for helseføretaket å gjere prioriteringar innanfor vedtekne budsjettrammer for å sikre 
pasienttilbod og investeringsbehov. Helse Fonna skal desentralisere dei tenestene ein kan, og 
sentralisera dei ein må.  
 
Forsking og innovasjon 
Helse Fonna brukar i dag 0,5 % av finansieringsramma til forsking. Det er venta ei sterkare satsing på 
forsking og innovasjon i helse- og omsorgssektoren, ved ei auke i ressursar gjennom føretaka sin eigen 
finansiering av forsking og innovasjon og forventning om eit sterkare regionalt, nasjonalt og 
internasjonalt samarbeid, med blant anna auka deltaking i konkurransen om EU sine forskingsmidlar 
(Horisont 2020).  
 
HelseOmsorg21 skal leggjast til grunn for forskings- og innovasjonsstrategien i Helse Fonna (jamfør 
vedtak i styresak 131/14, Helse Vest). Det inneber mellom anna ei vektlegging av brukarmedverknad, 
klinisk nytteverdi, innovasjonspotensiale, samhandling med og kunnskapsløft i kommunane og auka 
samhandling mellom offentleg og privat sektor.  
 
Det er planlagt ein strategiprosess for forsking og innovasjon i Helse Fonna hausten 2015. Tematiske 
satsingar, ressursinnsats og intern prioritering vil blant anna vera tema i prosessen. Helse Fonna vil ha 
fokus på å byggje opp ein infrastruktur som har kompetanse til å rettleie/støtte forskarar med 
prosjektsøknadar til eksterne kjelder, til dømes frå Samarbeidsorganet i Helse Vest, Forskingsrådet eller i 
EU/Horisont 2020. Ein føresetnad for å hevde seg i denne konkurransen er at ein byggjer sterke 
forskingsmiljø internt i føretaket. Fleire eksterne finansieringskjelder har som føresetnad for tildeling at 
prosjekteigar/føretak bidrar med eigenfinansiering. 
 
Kvalitet og pasienttryggleik 
Det er for tida 10 nasjonale og 3 regionale innsatsområde innan pasienttryggleik. Fleire er under 
utarbeiding. Føretaket kjem til å følgje noverande regionale og nasjonale krav og innsatsområde, samt å 
delta innafor komande satsingsområde i pasienttryggleiksprogrammet.  
I 2015 får føretaket overført midlar frå Helse Vest til støtte for arbeidet med dei nasjonale og regionale 
satsingsområda i Helse Vest sitt pasienttryggleiksprogram. Midlane finansierer rådgjevar i 
pasienttryggleik og frikjøp av stillingsandeler frå klinikkane tilsvarande 1,5 årsverk. Desse ordningane er 
viktig for implementering og oppfølging av tiltaka i heile organisasjonen.  Føretaket må truleg finansiere 
dette sjølv frå 2016/2017.  
Satsinga innafor pasienttryggleik vil i tida etter alt å døme bli etterspurt i bestillar- og oppdragsdokument 
i enda større grad.  
 
Ventetider og pasientforløp 
I 2015 er det krav om at gjennomsnittleg ventetida i spesialisthelsetenesta skal vere under 65 dagar. 
Styringsdokumentet for 2015 har sett krav om kortare ventetider i deler av spesialisthelsetenesta; 40 
dagar i psykisk helsevern for barn og unge (BUP) og tverrfagleg spesialisert behandling av 
rusmiddelproblemer (TSB) og 45 dagar i psykisk helsevern for vaksne. Det er også krav om ingen 
fristbrot. 
Det er forventa at ventetidene skal reduserast ytterlegare i femårsperioden.  Samstundes vil 
befolkningsvekst og demografiske forhold tilseie auka behov for og etterspurnad etter 
spesialisthelsetenester . Dette vil auke krava til gode, sikre og effektive pasientforløp, ikkje berre internt i 
føretaket, men også mellom nivå og føretak.  
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Det er presisert gjennom endringa i lov om pasient og brukarrettigheitslova at føretaket må utarbeide 
gode rutinar for korleis komande fristbrot skal handterast. Føretaket har fokus på dette blant anna 
gjennom implementering av verktya i «alle møter» prosjektet. Endringar i pasient og 
brukarrettighetsloven og prioriteringsforskrifta inneber i tillegg at alle pasientar som skal inn i 
spesialisthelsetenesta skal rettigheitsvurderast. Alle som får rett til nødvendig helsehjelp skal og bli gitt 
frist for når helsehjelpa seinast skal starte.  
 
Det blir anslått at om lag 50 % av pasientane i spesialisthelsetenesta kan følgje godt planlagde, 
standardiserte forløp. Effektive og trygge forløp tilseier at det ikkje skal brukast tid på tiltak som ikkje gir 
meirverdi for pasienten. Føretaket har utarbeida og vil framleis ha fokus på etablering av standardiserte 
pasientforløp i samsvar med nasjonale retningsliner.  
 
I femårsperioden vil føretaket arbeide for å: 

• Forenkle administrativt arbeid ved å gi pasientane timeavtale direkte ved første 
søknad/vurdering (skal vere innført ved alle einingar 1. mai 2015) 

• Implementere endringar i lov om pasient og brukarrettigheitslova og prioriteringsforskrifta, 
gjeldande frå 1. september 2015 

• Implementere reviderte prioriteringsrettleiarar; opplæring av alle som vurderer tilvisingar, sikre 
rett registrering  

• Sikre at pasientane får timeavtale i god tid før fristdato 
• Ta i bruk alle verktya i «Alle møter» prosjektet for å optimalisere ressursbruk 
• Fortsetje arbeidet med å etablere standardiserte gode pasientforløp for fleire pasientgrupper 
• Implementere pakkeforløp for kreft, og bruke tilbakemeldingar på forløpstider til å avdekke 

eventuelle flaskehalsar i utgreiing og behandling 
• Inkludere brukarar i arbeid med gode forløp 
• Samarbeide tett med primærhelsetenesta om kriterier for tilvisingar til spesialisthelsetenesta 
• Bidra til auka kompetanse i primærhelsetenesta gjennom rettleiing og støtte i tråd med 

intensjonane i Samhandlingsreforma. 
• Forenkle arbeidsprosessar og delta i arbeid med strukturerte elektroniske pasientjournalar. 
• Ta i bruk elektroniske løysingar som støttar pasientforløp , arbeidsprosessar og beslutningar.  
• Ta i bruk nye, kvalitetssikre metodar som betrar resultata av pasientbehandlinga og inkludere 

desse i oppdaterte pasientforløp. 
 
Kreftbehandling 
Utfordringa for framtidas kreftbehandling vil vere å kunne gje eit målretta og tilpassa tilbod til den 
einskilde pasient.  
 
I 2015 er pakkeforløp for kreft blitt innført. Målsettinga er at pasientane skal oppleve eit godt organisert, 
heilskapleg og føreseieleg forløp utan unødvendig forseinking i utredning, diagnostikk, behandling og 
rehabilitering av kreftsjukdom.  Pakkeforløpa gir føreseielegheit og trygghet for pasientar og pårørande 
ved å sikre informasjon og brukarmedverknad. I 2015 innførast totalt 24 pakkeforløp. Helse Fonna vil 
legge til rette for gode kreftforløp. Dette blir blant anna gjort ved å tilsette forløpskoordinatorar som skal 
sikre samanhengande aktivitetar i heile forløpet. For å tilfredsstille krava til forløpstider er det i tillegg 
viktig med eit godt samarbeid, både internt i føretaket og eksternt med dei andre sjukehusa i Helse Vest 
regionen.  
 
«Sammen - mot kreft, Nasjonal Kreftstrategi 2013-2017» peikar på behovet for å sikre tilstrekkeleg 
kapasitet og kompetanse til å kunne møte den store auken i talet på krefttilfelle: «Det må sikres 
tilstrekkelig og oppdatert utstyr for kirurgi og strålebehandling, og norske pasienter må få tilgang til ny, 
sikker, virkningsfull og kostnadseffektiv legemiddelbehandling. Det må også sikres tilgang på personell 
med nødvendig kompetanse, både i sykehus og i kommuner.».  Det er stipulert ei auke av talet på 
kreftpasientar på rundt 20-25% frå 2009 til 2020 i Helse Fonna. Det at befolkninga blir eldre vil medføre 
at talet på pasientar i pakkeforløp vil auke.  
Helse Fonna vil gjennom systematisk arbeid sørgje for å tilfredsstille dei krav til behandling som ligg til 
føretaket innanfor kreftbehandling.  Det gjeld både for dei tilstandane som startar med utgreiing i 
føretaket og som blir sendt vidare for behandling, og for dei tilstandane som føretaket behandlar sjølv.  I 
2015 tilsette Helse Fonna sin eigen onkolog (kreftspesialist). Det er er planar om å tilsette fleire 
onkologar i Helse Fonna i åra framover.  
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«Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen, 2015» seier noko om 
føretaket si organisering av ein del av kreftomsorga.   Handlingsprogrammet er basert på best mogleg 
tilgjengelig kunnskap. Målet er å forbetre symptomlindring for pasientar med uhelbredeleg kreftsykdom 
og avgrensa levetid, og å sikre et like godt palliativt tilbod i heile føretaket.  Samhandling med 
kommunehelsetenesta og eit godt system for utvikling av kompetanse internt i palliativt team og i resten 
av behandlingskjeden , er eit virkemiddel i utviklingsarbeidet.  I tillegg til den faglege kompetansen, vil 
den tverrfaglege samhandlingskompetansen vere avgjerande for om teamet skal kunne gje det optimale 
tilbodet.  
 
Rehabilitering 
Helse Fonna HF har ved Seksjon Fysikalsk Medisin og Rehabilitering (SFMR) sidan 2008 utvikla ni 
spesialiserte rehabiliteringsdøgnplasser, geografisk plassert ved Stord Sjukehus. 
SFMR har òg tverrfagleg poliklinikk som har utgreiings- og behandlingstilbod til diagnosegruppene 
skulder, rygg, spastisitet og rehabilitering (vurdering og oppfølging) 
 
SFMR erfarer auke i tal tilvisingar både til det spesialiserte rehabilitering døgntilbodet og til poliklinikken. 
Målet er å kunna tilby døgnbasert rehabilitering til ny-skada og –sjuke pasientar som er akuttinnlagde på 
sjukehuset og som har behov for spesialisert rehabilitering like etter primær medisinsk/kirurgisk 
behandling. Tidleg intervensjon, intensitet og tverrfagleg behandling er viktig. I langtidsperioden vil 
føretaket fjølge utviklinga innan feltet og vurdere behovet for kapasitet 
 
Psykisk helsevern og rusmiddelavhengige 
Det er grunn til å anta at store samfunnsmessige helseutfordringar framover blir depresjon, angst og 
rusmiddelmisbruk, jf. St. prp. nr. 1 (2008-2009). Verdas Helseorganisasjon reknar med at den samla 
belastninga med uførheit og tidleg død som følgje av depresjon vil auke, og at psykiske lidingar i 2020 vil 
vere den viktigaste årsaka til den totale sjukdomsbelastninga i vestlege land.  
Psykiske lidingar medfører nedsett arbeidsevne og høgt sjukefråvær. I følgje Folkehelseinstituttet (FHI) 
resulterer psykiske lidingar i fleire tapte arbeidsår enn alle andre sjukdommar. Uførepensjon blir innvilga 
ved yngre alder for psykiske lidingar enn for somatiske sjukdommar. Dette heng saman med at dei fleste 
psykiske sjukdomstilfelle debuterer innan 30-års-alderen.  
 
Undersøkingar tyder på at om lag ein sjettedel av den vaksne befolkninga til ei kvar tid har ei psykisk 
liding og/eller eit rusproblem. Psykiske lidingar kostar det norske samfunnet om lag 40 mrd. kroner per 
år i form av trygdeutgifter, behandlingsutgifter og sosiale utgifter. 
Demografiske data tilseier ein auke i den eldre delen av befolkninga, noko som inneber eit auka behov 
for alderspsykiatriske helsetenester. 
 
Ressursfordelinga mellom sjukehus og DPS bør vere slik at minimum 50 % av ressursane nyttast til 
tenester på DPS-a, og at denne delen av ressursane aukar utover i planperioden.  
Nasjonale og regionale føringar tilseier at ein fortsett styrkinga av BUP-feltet og held fram med 
vidareutviklinga av tilbodet til rusmiddelavhengige (TSB). Innan vaksenpsykiatrien (VOP) blir det lagt til 
grunn ei vidareført styrking av DPS-a med personell og kompetanse og ei fortsett spissing av dei 
spesialiserte sjukehusfunksjonane i planperioden. Ein legg opp til å fortsette vridinga frå døgnbaserte til 
polikliniske og ambulante tilbod.  
 
Brukarmedverknad skal vere eit berande prinsipp i all pasientbehandling, både på individ- og systemnivå. 
 
Plan for psykisk helsevern 2012-2020 legg opp til ein dreiing av aktivitet frå døgnbaserte tenester til 
polikliniske og ambulante tenester både innan BUP-feltet og innan VOP. TSB skal i større grad integrerast 
i det eksisterande tilbod ved DPS. Ein skal ha auka fokus på førebygging og tidleg intervensjon samt 
leggje til rette for samhandling med kommunehelsetenesta. DPS skal vere nøkkelstrukturen innan både 
VOP og TSB. På sjukehusnivå skal ein spisse tenestetilbodet og funksjonsfordele mellom dei to sjukehus-
seksjonane. 
BUP-feltet skal til ein kvar tid disponere inntil 20% av ressursane i psykisk helsevern. Ein skal ha eit 
spesielt fokus på overgang mellom BUP og VOP. Langtidsbudsjettet er tufta på Plan for psykisk helsevern 
2012-2020. 
 
Klinikk for psykisk helsevern har gjennomført store organisasjonsmessige tilpassingar i perioden 2012-
2015 for å følgje opp målsetningane i Plan for psykisk helsevern. Klinikken har funksjonsfordelt mellom 
Haugesund sjukehus og Valen sjukehus med omsyn på behandling av alvorlege sinnslidingar og 
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ruslidingar. Stord DPS og BUP Stord er slått saman til ein seksjon. Døgnavdeling ved BUP Stord er 
avvikla og ein har starta opp med eit ambulant team. I 2014 starta ein opp ein prosess med evaluering 
av tenestetilbodet ved FDPS.  
 
I langtidsbudsjettperioden legg ein til rette for fortsatt satsing på polikliniske og ambulante tenester. 
Hovudsatsinga er på DPS og BUP med ytterlegare spissing av sjukehusfunksjonar. Det er lagt opp til ein 
integrering av behandlingstilbodet innan TSB ved DPS-a og ein samtidig spissing av behandlingstilbodet 
innan TSB på sjukehus-nivå.  Innan LAR-behandling er det lagt opp til ein overføring av oppgåver og 
ressursar til DPS-a frå sjukehus. Satsinga på ambulante team  som FACT og ACT ved DPS samt akutt 
ambulante team blir vidareført. Når det gjeld alderspsykiatriske tenester forventast det ein auke i 
behovet over dei neste 5 år. Fokus i langtidsbudsjettet er på å auke kompetanse innanfor alderspsykiatri 
ved DPS og behandle ein større del av alderspsykiatriske pasientar ved DPS. Det alderspsykiatriske 
tilbodet ved sjukehus skal understøtte tilbodet ved DPS. 
 
Innan BUP-feltet er fokus på etablering av ambulante team og å auke opp den polikliniske kapasiteten. 
Det skal vere auka fokus på samhandling med kommunane og BUF-etat for å sikre tidleg hjelp og 
førebygging av psykiske lidingar hjå barn og unge. Sikkerheitspost for barn og unge blir vidareført.  BUP 
vil disponere over 20% av ressursane i Psykisk helsevern som resultat av denne satsinga. 
 
Langtidsbudsjettet legg opp til ein reduksjon i gjestepasientkostnader. Ein skal i større grad utnytte 
Helse Vest sine eksisterande avtaler med private ideelle innan TSB. Vidare skal ein gjennom prosjektet 
«Alle møter» sikre ein betre ressursutnytting ved poliklinikkane innan både BUP, VOP og TSB.  Samla 
sett vil disse tiltaka kunne redusere gjestepasientutgiftene i monaleg grad. 
 
Det er ei utfordring for Klinikk for Psykisk helsevern å rekruttere og behalde overlegar og 
psykologspesialistar. Klinikken har framleis utstrakt bruk av innleige-legar. Ved å rekruttere spesialistar 
gjennom rekrutteringsfirma og ved å utdanne eigne spesialistar vil ein på sikt kunne opparbeide ei stabil 
spesialist-dekning. Med ein slik strategi vil ein over ein langtidsbudsjettperiode truleg stå att med fleire 
fast tilsette spesialistar, men med ein kostnad som ikkje overskrid det ein i dag nyttar på innleie. 
 
Samhandlingsreforma 
Føretaket har inngått lovpålagde avtalar med alle kommunane i opptaksområdet , og i tillegg særavtalar 
for øyeblikkeleg hjelp døgnopphald i kommunane og følgjeteneste for gravide og fødande med nokre 
kommunar. Det vil også komme nye særavtalar på utvalde område framover. 
Avtalane skal fortløpande implementerast i føretaket, følgjast opp og utviklast vidare saman med 
kommunane. Det er ei rekke område i avtalane som har økonomiske konsekvensar for føretaket, og ei 
større satsing på å gjøre avtalane kjent i organisasjonen er naudsynt.  
 
Samhandlingsreforma stiller krav til spesialisthelsetenesta om å hjelpe kommunane med å bygge 
kompetanse som er naudsynt for å overføre oppgåver som i dag ligg i sjukehusa. Det er i samarbeide 
mellom føretaket og kommunane behov for å auke satsinga på oppgåveoverføring, og rekruttering av 
medisinsk kompetanse til samhandlingsfeltet vil være ei viktig satsing for å lukkast med oppdraget.  
 
Det er og eit behov for rettleiing av personell  i primærhelsetenesta i samband med overføring av 
einskilde pasientar og kompetanseoverføring, undervisning og hospitering.  
Helse Fonna har i samarbeid med Høgskolen Stord/Haugesund og alle kommunane i regionen inngått 
avtale om ei felles forskings- og utviklingseining, FOUSAM. Eininga er sentral i arbeidet med oppfølging 
av føringane i reforma og dedikerte legeressursar vil bidra til å styrke også dette arbeidet.  
 
Helse Fonna har ei ordning med praksiskonsulentar for legar, PKO. Ordninga har vist seg viktig i 
oppfølging av samhandlingsreforma der det har vært og er eit stort behov for deltaking i ulike 
utviklingsprosjekt.  
 
 
2.2.5 Personell og kompetanse, bygg og utstyr, IKT og anna viktig infrastruktur 

  
Personell og kompetanse 
Helse Fonna skal vere ein framtidsretta kompetanseorganisasjon. Dette innebere å vere ein attraktiv, 
lærande og utviklande organisasjon med eit godt arbeidsmiljø. Helsepersonell som er fagleg oppdaterte 
er ein grunnleggjande føresetnad for å kunne gje diagnostikk, behandling og omsorg av høg kvalitet og 
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god pasientsikkerhet. Rekruttering vil bli ei aukande utfordring for spesialisthelsetenesta, samt å halde 
på kvalifiserte og dyktige medarbeidarar i ein konkurranseutsett marknad. Føretaket har størst utfording 
når det gjeld rekruttering av legespesialistar til småfaga og til dei mindre sjukehusa. Moderne 
arbeidstidreglar, vaktordningar og at fleirtalet av legar etter kvart er kvinner, er ei utfording som i 
framtida vil krevje andre løysingar når det gjeld arbeidstidordningar  og arbeidsplanar. Føretaket må 
både på kort og lang sikt arbeide for å skape robuste fagmiljø som gjer det interessant for fagpersonar å 
arbeide i føretaket. Den nasjonale spesialistutdanninga for legar er i endring, og tilpassing til dette vil 
vere eit viktig område innan kompetanse/utdanning og rekruttering dei næraste åra.  
 
Å bygge fagnettverk for kunnskaps- og erfaringsdeling vil kunne bidra til å oppretthalde og utvikle 
kompetanse og sikre robuste fagmiljø. Det vil vere behov for å ha eit samarbeid med andre føretak i 
regionen for å sikre utdanning, kompetanseutvikling og utveksling av personell. Det er starta eit arbeid 
med å utarbeide ein strategisk plan innan rekruttering og kompetanse.  
 
Utdanning er ei av hovudoppgåvene for helseføretaket, og er eit strategisk viktig område for å sikre 
tilstrekkeleg kompetanse og framtidig rekruttering. Vidareutdanning av medarbeidarar er sentralt for å 
møte Helse Fonna sitt behov for spesialistkompetanse. Samarbeidet med vidaregåande skule, høgskule 
og universitet må utviklast vidare for å sikre kapasitet og samordning av helseføretaket sitt behov og 
utdanningsinstitusjonane sitt tilbod.  
 
Helse Fonna vil fortsetje arbeidet med å leggje forholda til rette for at lærlingar og studentar trivest og 
ønskjer å vere framtidige medarbeidarar i Helse Fonna. Føretaket vil også bidra til å tenke nytt i høve til  
fagområde og ny kompetanse som vil vere ein del av framtidige behandlingsteam og helsetenester.  
Oppgåvedeling vil også vere eit tiltak for å rekruttere og behalde personell. Arbeidet med betring av 
arbeidsprosessar og standardiserte pasientforløp  vil påverke kompetanseutviklinga og  kunne endre 
innhaldet i stillingar og oppgåvene dei ulike grupper av helsepersonell utfører. Føretaket er i gang med 
utrulling av avansert oppgåveplanlegging som del av prosjektet «Alle møter». I dette prosjektet blir også 
oppgåvedeling mellom yrkesgrupper vurdert.  
 
Kompetansedeling og –utveksling med kommunal helse- og omsorgstenester er eit viktig 
satsingsområde. Forskings- og utviklingseininga for samhandling (FOUSAM) er ein viktig 
samhandlingspart i dette arbeidet.   
 
Å stå fram som ein attraktiv arbeidsgjevar med eit godt arbeidsmiljø er vesentleg for å tiltrekke seg 
dyktige medarbeidarar. Helse Fonna vil satse vidare på å identifisere, rekruttere og vidareutvikle leiarar 
på alle nivå gjennom eit leiarutviklingsprogram. Avklart ansvar, tydelig leiing samt involvering av 
medarbeidarar, tillitsvalde og vernetenesta er avgjerande for å få til ønskja resultat.  
Det skal setjast i gang tiltak for å vere ein helsefremmande arbeidsplass, der føretaket bl.a. vil ha fokus 
på arbeidstidsordningar, gode arbeidsprosessar, styrke medarbeidarane si oppleving av å meistre, leggje 
til rette for fysisk aktivitet og sikre mot fysisk og psykisk skade. Føretaket ser ei aukande utfordring i at 
våre medarbeidarar er utsett for vold og truslar, og vil arbeide målretta med å ivareta sikkerhet for 
personalet. Systematisk HMS-arbeid skal gjennomførast i alle einingar og føretaket må sikre at 
risikovurderingar, tilsyn og revisjonar, styringsinformasjon og uønska hendingar gir læring. Godt HMS-
arbeid er vesentleg for å rekruttere og halde på kompetente medarbeidarar.  
 
Føretaket vil fortsetje arbeide med å redusere deltid og kunne tilby heiltidsstillingar til våre 
medarbeidarar. Vidare er det vesentleg å finne organisering og arbeidstidsordningar som er tilpassa 
føretaket sitt behov og er tenlege for våre medarbeidarar.  
 
Den teknologiske utvikinga/nye IKT-løysingar vil endre kvardagen for mange medarbeidarar gjennom 
nye arbeidsprosessar. Dette vil setje krav til kompetanse og endringsvilje hos medarbeidarane og at nye 
oppgåver blir handtert gjennom effektivisering og tydeleg prioritering. Det må sikrast gode 
endringsprosessar der dei oppdaterte retningslinjene for endringsprosessar blir nytta.  
 
På tross av den relativt høge befolkningsveksten i Helse Fonna regionen, er det i perioden planlagt at 
talet på tilsette vil vera stabilt som følgje av samhandlingsreforma, auka poliklinisering, gevinstrealisering 
av IKT-satsinga, innføring av nytt medisinsk teknisk utstyr og andre investeringar. 
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Teknologi og anna viktig infrastruktur 
IKT er eit av dei store satsingsområda i helsetenesta både nasjonalt og regionalt. I Helse Vest planlegg 
ein å investere for 260 millionar kroner kvart år i planperioden. Investeringsnivået stiller krav til 
helseføretaka, som skal ta i mot og implementera IKT-løysningar. Investeringsnivået gir høgare 
driftskostnader for helseføretaka i form av drift, forvaltning og avskrivingar. IKT-løysningane vil òg gi 
gevinstar både på arbeidsprosessar, pasientsikkerheit og bemanning. Det er derfor særs viktig å ha eit 
høgt fokus på gevinstrealisering. I dei næraste åra planlegg ein å implementera mellom anna følgjande 
IKT-system: 

• Alle møter  
• KULE (Kurve og Legemiddel) 
• DMA (Digitalt mediearkiv) 
• DIPS Arena med strukturert journaldokumentasjon 
• LIBRA 

 
Implementering av løysningane i helseføretaka sett krav til kompetanse innafor områda prosjektleiing, 
endringsleiing og gevinstrealisering. Gevinstuttak kan best sikrast ved å gjennomføra 
organisasjonsutvikling parallelt med innføringsløpet. IKT-systema har eit stort potensiale gitt at føretaket 
klarer å utnytte funksjonane optimalt. 
 
Helse Fonna har hittil brukt lokale prosjektleiarar i dei ulike prosjekta. Prosjektleiarane har ulik bakgrunn 
og kompetanse innafor prosjektleiing. Helse Fonna vil utvikle kunnskap og erfaring/praksis innan 
prosjektleiing og gevinstrealisering for å legge til rette for god prosjektstyring, deltaking og 
implementering.  
 
Tele og signal er eit anna område som er i rask utvikling. Teknologi for effektive mobile tenester 
eksisterer i dagens løysingar. Det blir forventa ei vidare utvikling av ny funksjonalitet, slik at mobile 
løysingar meir eller mindre blir smelta saman; tale, alarm, sjukesignal osb. Morgondagens teknologi for 
sjukesignalanlegg vil mellom anna kunne gi personale på sengepostar høve til å ta imot ulik informasjon 
på berbare einingar (vaktrommet i lomma). Ulike posisjoneringsløysinger kan hjelpe til med å finne 
utstyr/hjelpemiddel, t.d. nærmaste rullestol. Teknologien kan også blir brukt til å spore opp pasientar 
som ikkje er i stand til å gjere greie for seg. 
 
Databasane i Helse Vest inneheld mykje data. Utanom primærområdet, blir data i dag brukt til 
rapportering, i mindre grad analyse. Høve til å drive analyse er fullt ut tilstade om me har rett 
kompetanse. 
 
Medisinsk teknisk utstyr 
Investeringsregimet innanfor MTU kjem framleis til å ha størst fokus på utskifting av eldre utrangert 
utstyr, og utskifting av utstyr grunna forelda teknikk eller metodikk. Vidare vil ein fortsetje arbeidet med 
å forenkle utstyrsparken slik at det er likt utstyr for like oppgåver i heile føretaket. Dette forenklar drift 
og vedlikehald samt opplæring av medarbeidarar i bruk av utstyret. Det er utfordringar knytt til å 
estimere av det totale finansielle behov innafor MTU investeringar i tida framover. Det viktigaste er 
føreseieleg investeringsnivå frå år til år. Dette er særskilt viktig på grunn av dei tidsmessige tilhøve ved 
offentlege anskaffingar. I prinsipp går dei meir komplekse anskaffingane alltid over meir enn eit 
budsjettår, men dette kan handterast føreseielege investeringsnivå. Helse Fonna planlegg å oppretthalde 
det noverande investeringsnivået for medisinsk teknisk utstyr i planperioden, med ei auke i 2020. Det er 
òg planlagd investeringar i MTU i samband med nytt bygg ved Haugesund sjukehus. 
 
Bygg 
I langtidsbudsjettet legg ein til grunn at naudsynt vedlikehald av dei bygningane føretaket eig skal halde 
fram. I den kartlegginga som blei gjennomført av MultiConsult AS i 2011 (multimap rapporten) blei det 
avdekka eit betydeleg vedlikehaldsetterslep på alle sjukehusbygga i føretaket.  

 
Føringane som er felt ned i vedlikehaldsplanen - som blei godkjent av styret i juni 2013 - vil bli lagt til 
grunn for drift og vedlikehald av bygningane. Bygningane som i følgje utviklingsplanen skal ha viktige 
funksjonar i framtida vil bli gitt høg prioritet når det gjeld vedlikehald. 
 
Ein del av føretakets bygningsmasse er verna av Riksantikvaren. Det er utarbeida forvaltningsplanar for 
alle bygg og parkanlegg som er omfatta av vernet. Framtidig vedlikehald vil måtte gjennomførast i 
samsvar med føringane nedfelt i forvaltningsplanane.  
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Føretaket har fortsatt ei utfordring knytt til HMS tilhøva på nokre av ambulansestasjonane. Arbeidstil-
synet har gitt avvik på lov- og forskriftskrav knytt til lokalar i samband med eit landsomfattande tilsyn 
med ambulanseverksemda i 2011.  Alle avvika er enno ikkje lukka. Det er difor tatt inn i 
langtidsbudsjettet etablering av nye leigeforhold for einskilde stasjonar der tilsynet peika på særlege 
utfordringar. 

 
Målsetjinga er å inngå avtale om leige av nye ambulansestasjonslokalar i Sauda i første halvdel av 2015 
med innflytting tidleg i 2016. Det vil bli prioritert midlar til leige av ny ambulansestasjon i Sauda 
kommune.  
 
I tillegg har ein som målsetjing og finna ei løysing på HMS utfordringane knytt til ambulansestasjonen i 
Bømlo kommune. Dette som følgje av at det ligg føre avvik frå arbeidstilsynet, og eksisterande lokalar 
vurderast til ikkje å være formålstenlege. Det er motteke fleire tilbod på leige av ambulansestasjons 
lokalar i Bømlo kommune. Planen er å inngå avtale i mai/juni 2015 med innflytting i nye lokalar våren 
2016.  

 
2.2.6 Økonomisk utfordring og resultatkrav 
Med utgangspunkt i driftsbudsjett for 2015, og med auke i rammetilskott og ISF-inntekt legg 
administrerande direktør fram utkast til driftsbudsjett i langtidsperioden for 2016 – 2025: 
 

 
 
Resultatkravet er sett til 40 millionar kroner kvart år i planperioden for å kunne møte investeringsbehova 
i helseføretaket. Fram til 2020 er det lagt inn 65 millionar kr totalt for perioden i gevinstrealisering frå 
IKT prosjekter. Etter 2020 lagt opp til at nybygg ved Haugesund sjukehus skal gje ein gevinst på over 30  
millionar kroner årleg. Gjennom å sikre ein god kvalitet på pasientbehandlinga, tek ein sikte på å 
redusere pasientstraumane til andre Helseføretak. Den auka aktiviteten vil i planperioden handterast 
utan tilsvarande auke i ressursbruken. Denne gevinstrealiseringa er naudsynt om ein skal kunne realisere 
byggetrinn 2. 
 

3. Investering og finansiering 
 

Helse Fonna investerer årleg i bygg, medisinsk teknisk utstyr, IKT og køyretøy. Midlane til investeringar 
skal sikre at bygga som helseføretaket driftar er forsvarlege og i tråd med myndigheitskrav, og at helse 
føretaket har naudsynt medisinsk teknisk utstyr for å sikre god pasientbehandling og oppfølging av 
strategi og styringsdokument.  
 
Utviklingsplanen som er utarbeida gir føringar for behovet for utviding av areal samt rehabilitering av 
sengepostar, poliklinikkar og anna. Behova er særleg store ved Haugesund sjukehus. Føretaket har 
gjennomført idéfase for nybygg i Haugesund. Våren 2015 ble arbeidet med konseptfasen påbyrja med 
planlagt ferdigstilling tidleg i 2016. Vidare ser ein føre seg å starta arbeidet prosjektfasen medio 2016 
med ferdigstilling i 2017 med påfølgjande styrebehandling. Ein planlegg byggestart i 2018. Det vil i 

Resultatbudsjett    (beløp i heile tusen) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Basisramme 2 287 125 2 271 291 2 276 140 2 281 016 2 285 934 2 290 907 2 295 488 2 300 079 2 304 679 2 309 289 2 313 907
ISF eigne pasientar (inkl. kostn.krev. legem. utenf. sjukeh.) 777 025 780 544 783 665 786 810 789 993 793 226 796 478 799 784 803 143 806 556 810 024
Gjestepasientar 8 448 8 479 8 511 8 543 8 575 8 607 8 642 8 678 8 715 8 752 8 789
Polikliniske inntekter 117 257 121 885 126 778 132 492 138 800 146 346 146 346 146 346 146 346 146 346 146 346
Øyremerka tilskott 15 507 15 507 15 507 15 507 15 507 15 507 15 507 15 507 15 507 15 507 15 507
Andre driftsinntekter 77 489 77 489 76 789 76 089 76 089 76 089 76 089 76 089 76 089 76 089 76 089
Sum driftsinntekter 3 282 851 3 275 196 3 287 389 3 300 457 3 314 898 3 330 682 3 338 551 3 346 483 3 354 479 3 362 538 3 370 663
Kjøp av helsetenester 154 035 128 424 127 543 126 166 125 797 126 438 126 944 127 452 127 962 128 473 128 987
Varekostnader knytta til aktiviteten i føretaksgruppa 326 513 332 819 336 130 337 452 338 790 340 148 341 509 342 875 344 246 345 623 347 006
Innleigd arbeidskraft - del av kto 468 14 457 14 457 13 707 12 957 12 207 11 457 11 457 11 457 11 457 11 457 11 457
Lønn til fast tilsette 2 221 472 2 226 306 2 229 218 2 237 876 2 245 279 2 253 538 2 240 299 2 242 020 2 243 746 2 250 477 2 257 228
Overtid og ekstrahjelp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Offentlige tilskudd og refusjonar vedr arbeidskraft 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen lønn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivningar 124 180 124 441 122 119 120 388 123 221 121 615 155 738 157 400 156 409 152 222 142 494
Nedskriving 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 394 496 408 496 419 484 427 491 430 721 437 922 427 922 427 922 427 922 427 922 427 922
Sum driftskostnader 3 235 153 3 234 943 3 248 201 3 262 330 3 276 014 3 291 118 3 303 869 3 309 126 3 311 741 3 316 175 3 315 094
Driftsresultat 47 698 40 252 39 188 38 127 38 884 39 564 34 682 37 357 42 737 46 363 55 568
Finansinntekter 2 405 3 722 4 603 5 513 4 528 3 590 2 707 3 302 3 986 4 762 5 574
Finanskostnader 4 103 3 974 3 791 3 640 3 412 3 153 25 579 25 151 24 620 23 997 22 819
Finansresultat -1 698 -252 812 1 873 1 116 436 -22 872 -21 849 -20 635 -19 235 -17 245
Resultat til styrking av finansieringsgrunnlaget 46 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 11 810 15 509 22 103 27 129 38 324

EBITDA 171 878 164 693 161 307 158 514 162 104 161 178 190 420 194 758 199 146 198 586 198 062
Endring EBITDA -7 185 -3 386 -2 792 3 590 -926 29 242 4 338 4 388 -560 -523

Langtidsbudsjett Utvidet LTB periode ved store investeringer
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prosessen gjerast greie for korleis ein skal hente ut organisatorisk effekt av investeringa når nybygget 
blir tatt i bruk. 
 
Helse Fonna ventar å ha ein tilfredsstillande situasjon ved utgangen av 2016 med omsyn til investerings-
evne. Ved å realisere ei drift innanfor resultatkrav som gjeld i budsjettperioden, vil det framleis vere ei 
utfordring knyta til investeringsbehova vidare framover. Det er difor viktig å realisere tiltak og gevinstar 
med eit nybygg, slik at ein legg til rette for et godt grunnlag for framtidige investeringar.  
 
Investeringsramma for åra 2016-2020 er lagt til 90 millionar kroner årleg, med ein auke til 520 millionar 
kroner per år i 2018 og 2019, og 480 millionar kroner i 2020, for å realisera nybygg. Føresetnaden for 
investeringa i nybygg er 70 prosent lånefinansiering med eit lån på 910 millionar kroner. 
Investeringsramma vil i tillegg til nybygget, krevje eit sterkt fokus på driftskritiske faktorar. Føretaket har 
fortsatt branntekniske krav som må utbetrast ved Stord-, Odda og Valen sjukehus.  
 
Føretaket har satt av 30 millionar kroner årleg til innkjøp av medisinsk teknisk utstyr (MTU) i perioden og 
ei auke til 35 millionar kroner i 2020. I tillegg ligg det inne MTU i investeringane for nybygg. 
 
Det er behov for jamleg utskifting av ambulansar og 6,5 millionar kroner er årleg satt av til dette føre-
målet. I tillegg er det satt av 1,5 millionar kroner årleg til innkjøp og utskifting av tenestebiler som blir 
brukte til ambulante tenester og reiseverksemd mellom institusjonane i Helse Fonna, og til møte-
verksemd internt og eksternt. 
 
Dei planlagde investeringane vil betre pasientflyt og logistikk, noko som vil bidra til å ha kontroll med 
personalkostnadane. Investeringane i fem års perioden skal også bidra til å ta ned dei framtidige 
vedlikehaldskostnadane og redusere vedlikehaldsetterslepet.   
 
Tabellen nedanfor syner finansieringsgrunnlaget basert på ei positiv drift i rekneskapet dei neste 10 åra.  
 
 

 
 

Kontantstrøm til å dekke investeringar:
Beløp i heile tusen kroner 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Resultat til styrking av finansieringsgrunnlaget 46 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 11 810 15 509 22 103 27 129 38 324
+ Avskriving/nedskrivning 124 180 124 441 122 119 120 388 123 221 121 615 155 738 157 400 156 409 152 222 142 494
= Kontantstrøm fra driften 170 180 164 441 162 119 160 388 163 221 161 615 167 549 172 909 178 512 179 351 180 818
- Resultatavvik 2014 12 322
+ Nedskrivning 2014 3 003
+ Opptak av nye lån 0 0 0 315 000 315 000 280 000 0 0 0 0 0
-  Avdrag lån -15 084 -15 085 -15 085 -15 085 -15 085 -15 085 -51 485 -51 485 -51 485 -50 102 -50 102
- Tilførsel av likviditet til Helse Vest IKT -5 972 -5 944 -1 897 0 0 0 0 0 0 0 0
+ Salg av anleggsmidler 8 094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ Gaver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+/-Overføring av likviditet fra 2014 53 966
+/- annet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansieringsgrunnlag investeringar 226 509 143 412 145 137 460 303 463 136 426 530 116 064 121 424 127 027 129 249 130 716

Investeringar (må spesifiseras i eget ark):
Beløp i heile tusen kroner 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bygg - tilgjengelig ramme 50 000 50 000 50 000 480 000 480 000 435 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000
Medisinteknisk utstyr 40 948 30 000 30 000 30 000 30 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000
Anna 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Sum investeringar 100 948 90 000 90 000 520 000 520 000 480 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000

Avvik  mellom investeringsplanar og finansielt grunnlag 125 561    53 412      55 137      (59 697)     (56 864)     (53 470)      36 064       41 424       47 027       49 249       50 716       

Akkumulert avvik  investeringsplan og finansielt grunnlag 125 561     178 973     234 110     174 413     117 549     64 079        100 143      141 568      188 595      237 843      288 559      

Utvidet LTB periode ved store investeringer
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1 OM DENNE RAPPORTEN 

1.1 Bakgrunn 

Dette dokumentet er en kvalitetssikringsrapport utarbeidet av Deloitte AS (heretter kun omtalt som 

kvalitetssikrer) ved ansvarlig partner Helge Torgersen. Dokumentet tar for seg konseptfaserapporten til 

Helse Fonna HF– «Bygg Haugesund 2020». 

I desember 2014 fikk Helse Fonna godkjent sin idéfaserapport for «Bygg Haugesund 2020» av Helse 

Vest RHF, og aksept for å videreføre planene for utbygging av Haugesund sjukehus til en konseptfase. 

Arbeidet med konseptfasen har pågått i perioden fra mai 2015 til januar 2016, og er forventet avsluttet i 

mars 2016.    

I 2011 ble det innført en prøveordning for alle investeringsprosjekter i helseforetakene hvor 

investeringsbeløpet over 500 MNOK skal gjennomgå ekstern kvalitetssikring (heretter omtalt som KSK-

ordningen). Denne ordningen ble i statsbudsjettet for 2015 gjort permanent. I lys av dette ble Deloitte i 

november 2015 kontrahert for å gjennomføre kvalitetssikringen av konseptfasen.  

Kvalitetssikringen og denne rapporten er utarbeidet i henhold til kravspesifikasjon i rammeavtalen for 

kvalitetssikringsordningen (KSK). Det er ikke gjort noen avgrensninger som begrenser omfanget av 

kvalitetssikringen fra det som skisseres i rammeavtalen, og denne rapporten tar således for seg Helse 

Fonna sin konseptfaserapport i sin helhet. Kvalitetssikringen er å betegne som overordnet i sin form, da 

det i konseptfasen til Helse Fonna er utarbeidet et betydelig underlagsmateriale som kvalitetssikrer ikke 

har gjennomgått og vurdert i detalj. Enkelte elementer fra vedleggene er imidlertid inkludert i selve 

konseptfaserapporten og deler av vedleggene kan således sies å være indirekte kvalitetssikret. 

 

1.2 Fremgangsmåte, metodikk og utarbeidelse av rapporten 

Deloitte ble i november 2015 kontrahert til å gjennomføre en overordnet kvalitetssikring av Helse 

Fonnas konseptfase for «Bygg Haugesund 2020», medfølgende rapport.  Det ble innledningsvis avholdt 

et møte med prosjektdirektør i Helse Fonna og Deloitte for å avklare prosess, og for en overordnet 

gjennomgang av prosjektet. De ulike dokumentene og programmene som inngår som en del av 

konseptfasen har blitt ferdig på ulik tid og blitt tilsendt Deloitte fortløpende. Innledningsvis ble det også 

gitt noen få tilbakemeldinger fra Deloitte på det som allerede forelå i oppstarten av arbeidet med 

kvalitetssikringen.  

I hovedsak har kvalitetssikringen bestått i en vurdering av konseptrapporten og dens viktigste 

underliggende dokumenter slik de forelå 29.januar 2016. Underveis i prosessen har kvalitetssikrer 

kommet med innspill til forbedringer av rapporten, og det har vært avholdt et virtuelt møte med 

prosjektdirektør om dette. Det har vært en åpen dialog mellom kvalitetssikrer og Helse Fonna som har 

medført endringer i rapporten etter 29.januar.Denne kvalitetssikringsrapporten tar utgangspunkt i en 

versjon av konseptrapporten datert 26.februar. Alle endringene som er blitt gjort i konseptrapporten 

etter 29.januar er dokumentert i en egen endringslogg av Helse Fonna.    

Selve kvalitetssikringen ble gjennomført i februar 2016, og denne rapporten ble ferdigstilt og oversendt 

Helse Fonna 1. mars 2016.  

Som ansvarlig for den eksterne kvalitetssikringen har ikke Deloitte utført analyser på eget initiativ eller 

selvstendig utarbeidet materiale som er del av konseptfasen til Helse Fonna. Deloittes rolle har vært å 

gi konkrete tilbakemeldinger på forelagt materiale, samt komme med råd til konseptrapporten underveis 

i prosessen, i tillegg til selvstendig utarbeidelse av kvalitetssikringsrapporten. Selv om Deloitte har hatt 
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dialog med Helse Fonna rundt konseptrapporten, er denne kvalitetssikringen og vurderingene som 

fremkommer Deloittes uavhengige oppfatning. Kvalitetssikringsrapporten har på ingen måte vært 

gjenstand for påvirkning fra oppdragsgiver eller andre berørte aktører. 

 

1.3 Kilder og dokumentasjon 

De viktigste eksterne informasjonskildene for denne kvalitetssikringen har vært 

 Veileder for Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter (revidert utgave 2011, (IS-1369)) 

(heretter kun omtalt som tidligfaseveilederen) 

 Veileder nr. 8: Nullalternativet fra Finansdepartementet (versjon 1.1, utkast, datert 

28.04.2010) 

 Sykehusprosjekters økonomiske bæreevne - Veileder for beregning av samlet økonomisk 

konsekvens av investeringsprosjekter i helsebygg (februar 2010) 

 Styresak 22/2015 i Sykehusbygg HF: Evaluering av KS-ordningene for utviklingsplan og 

konseptfase 

Kvalitetssikringen er i utgangspunktet avgrenset til selve konseptfaserapporten. Denne baserer seg 

imidlertid på en rekke vedlegg som også er oversendt fra Helse Fonna. Dette materialet er behandlet 

som underlagsdokumentasjon, og ikke direkte kvalitetssikret isolert sett. Dokumentene er heller brukt 

som oppslag i tilfeller der det har vært nødvendig å oppdrive detaljert informasjon for å forklare forhold 

omtalt i hovedrapporten. Enkelte elementer fra vedleggene er også inkludert i selve 

konseptfaserapporten og deler av vedleggene kan således sies å være indirekte kvalitetssikret. 

I tillegg til selve konseptrapporten har Deloitte fått tilsendt disse dokumentene som vedlegg til selve 

konseptrapporten: 

 Hovedfunksjonsprogram (HFP)  

 Hovedprogram utstyr (HPU) 

 Overordnet teknisk program (OTP) 

 Delfunksjonsprogram (DFP) 

 Kvalitativ evaluering 

 Skisseprosjekt  

 Usikkerhetsanalyse 

 Gevinstrealisering  

 Langtidsbudsjett 

 

 

 

 

1.4 Oppbygning av rapporten 

I kapittel 2 gjøres det en vurdering av konseptfaserapporten basert på de temaene som skal 

omhandles. Disse temaene er hentet fra veileder for Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter, samt 

kravspesifikasjonen til KSK-ordningen og det konkrete avtaledokumentet som denne kvalitetssikringen 

hviler på.  

Kapittel 3 oppsummerer evalueringen gjort i forrige kapittel, gir konklusjoner av kvalitetssikringen i et 

overordnet perspektiv, og anbefaler videre tiltak i forbindelse med forprosjektfasen.  
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2 EVALUERING I HENHOLD    

TIL FORMELLE KRITERIER  

 

Dette kapittelet av kvalitetssikringsrapporten vurderer Helse Fonna sin konseptfaserapport basert på en 

rekke evalueringskriterier eller tema som skal være omtalt. Utvalget av disse temaene er gjort med 

bakgrunn i forslagene i veileder for Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter, samt kravspesifikasjonen 

for KSK-ordningen. Oppsettet av tema er en syntese av disse to kildene, og inneholder samlet sett alle 

krav til omtalte tema. Hvert evalueringskriterium er gitt sitt eget underkapittel, og er strukturert som 

følger:  

 

1. Hva skal omtales? En oppsummering av de krav som stilles fra tidligfaseveilederen og 

rammeavtalen for KSK-ordningen. 

 

2. I hvor stor grad er temaet dekket? En vurdering av om temaet er omtalt på en dekkende 

måte, altså om den påkrevde bredden i temaet er dekket. Det gis også henvisning til hvor 

temaet er omtalt i konseptfaserapporten.  

 

 

3. Hvor godt er temaet dekket? En vurdering av kvaliteten på omtalen av temaet, herunder 

konsistens. 

 

Ved slavisk å vurdere en konseptfaserapport langs en serie med kriterier kan det oppstå et inntrykk av 

at alle kriterier eller tema er like viktig, og at de tillegges like mye vekt i den helhetlige vurderingen av 

rapporten. Dette er ikke tilfelle. Eventuelle store mangler i dekningen av relativt sett uviktige tema kan 

være uproblematisk, mens mindre mangler innen helt avgjørende tema kan være drivende for de 

endelige konklusjoner i kvalitetssikringen. 

 

 

2.1 Om prosjektprosessen 

 

2.1.1 Hva skal omtales? 

Konseptrapporten skal beskrive hvordan 

arbeidet med konseptfasen har vært 

organisert og hvilken arbeidsform man har 

brukt, samt hvilket arbeid som ligger til 

grunn for konseptfaserapporten, hvor 

tidligere faser av prosjektet for eksempel 

kan være relevant å beskrive.  

I tråd med tidligfaseveilederen er 

konseptfasen en prosess etter idéfasen og 

før forprosjektet, og er således en utdyping av et tidligere arbeid, men likevel ikke en full detaljering. I 

OM PROSJEKTPROSESSEN 

I hvor stor grad er  
tema dekket? 
 

Hvor godt er  
tema dekket? 

Oppsummering av vurdering: 

Prosjektprosessen er godt beskrevet, og det er gjort i lys av tidligere 

arbeid. Det er også rettet spesielt fokus på hvordan brukermedvirkning 

er håndtert i prosessen. Fremstillingen av prosjektprosessen er gjort på 

en god og tilstrekkelig detaljert måte, men mangler noe om hvilke 

detaljeringsgrad som er lagt til grunn. 
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den forbindelse er det naturlig å gi en redegjørelse for hvilken detaljeringsgrad konseptfasen har valgt å 

anvende, og at man kort forklarer hva som vil undersøkes og vurderes i mer detalj i senere faser av 

arbeidet. 

 

2.1.2 I hvor stor grad er tema dekket? 

Kapittel 3 inneholder et underkapittel som beskriver organisering av arbeidet med konseptfasen, og 

prosessen rundt det. Kapitelet presenterer prosessen før konseptfasen ganske grundig, og tar også for 

seg rammene for konseptfasen og hva de bygger på. Kapitelet gir også et godt inntrykk av hvordan 

selve arbeidsprosessen rundt konseptfasen har vært organisert. Det er gitt en god gjennomgang av 

hvordan brukermedvirkning har blitt håndtert i utarbeidelsen av HFP, HPU og OTP.   

Samlet sett vurderes prosjektprosessen til å være godt dekket, men det mangler en liten spesifisering 

av hvilke detaljeringsnivå en ønsker å legge seg på. 

 

2.1.3 Hvor godt er tema dekket? 

Det er kvalitetssikrers vurdering at temaet Om prosjektprosessen er dekket på en god, tilstrekkelig og 

grundig måte. Men med noen få unntak er det imidlertid ikke gitt en spesifikk utredning om hvilke 

detaljeringsgrad en har valgt for konseptfasen, og hvorfor. Det vises en gang til at det må gjøres en 

detaljert utredning av byggetrinn to av Nord-blokk om en velger dette alternativet, og at dette må gjøres 

i forkant av byggestart. Men det er ikke tydelig om dette medfører at det skal gjøres tilsvarende 

analyser som i konseptfasen på nytt, eller om det skal benyttes andre fremgangsmåter for dette. Valg 

av detaljeringsgrad for hele konseptfasen kunne med fordel vært dekket litt bedre.   

 

 

2.2 Mål og avgrensninger 

2.2.1 Hva skal omtales? 

Konseptfasen skal ha identifisert et målhierarki, 

og dette skal beskrives i konseptfaserapporten 

gjennom nivåene effekt-, resultat- og 

samfunnsmål. Målhierarkiet skal være 

konsistent, avklart, ikke være for komplisert, 

men heller ikke for generelt. Videre skal 

hierarkiet være i tråd med nasjonale og 

regionale mål, og målene på det laveste nivået 

bør være så konkrete at det i ettertid er mulig å fastslå om de er oppnådd. 

Rapporten skal også beskrive relevante avgrensninger. Dette kan være avgrensninger i form av hva 

som er definert innenfor rammene av selve investeringsprosjektet, i motsetning til hva som inngår i 

helseforetakets daglige oppgaver og ansvar. Et annet viktig eksempel på avgrensning er hvilket 

tidsperspektiv man har brukt for å vurdere behov, investeringer, løsninger og konsekvenser. 

 

2.2.2 I hvor stor grad er tema dekket? 

Kapitel 3 i konseptrapporten inneholder et eget underkapittel som presenterer helseforetakets mål, og 

prosjektets målhierarki. Temaet er vurdert til å være godt dekket. Det virker imidlertid ikke som det er 

gjort noen konkrete avgrensinger av prosjektet, i alle fall er ikke disse redegjort for eksplisitt i rapporten. 

Det er definert to ulike tidsperspektiv, og det er 2020 og 2040, alle analysene blir kjørt opp mot dette, 

MÅL OG AVGRENSNINGER 

I hvor stor grad er  
tema dekket? 
 

Hvor godt er  
tema dekket? 

Oppsummering av vurdering: 

Målhierarkiet er tilfredsstillende, men målene er til dels lite 

konkret, og vanskelig å etterprøve. Avgrensninger omtales ikke 

eksplisitt. 
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både når det gjelder demografisk framskriving, dimensjonering av fremtidig behov, og økonomiske 

analyser av kostnader og bæreevne. Det er ikke gitt noe begrunnelse for valg av dette tidsperspektivet, 

annet at det overordnete målet for den siste utviklingsplanen var å etablere en plan med perspektiv 

2020. Dette var begrunnet med at det skulle gi et tilstrekkelig godt nok grunnlag for å dimensjonere et 

langsiktig tjenestetilbud til befolkningen i helseforetakets område. Det er så opplyst om at 2020 ble 

supplert med et 2040 perspektiv som ble anvendt i idefasen, etter at arbeidet med utviklingsplanen var 

ferdig.  

Basert på at det ikke er nevnt noe spesifikt om avgrensninger er temaet mål og avgrensninger ansett 

som å være noe mangelfullt dekket.    

     

2.2.3 Hvor godt er tema dekket? 

Målhierarkiet som er beskrevet i kapittel 3 består som påkrevd i veileder for tidligfaseplanlegging i 

sykehusprosjekter av samfunns-, effekt- og resultatmål.  

 

Samfunnsmålene – Det er presentert to samfunnsmål, et overordnet og et for prosjektet. Disse 

er veldig generelle, lite spesifikke og konkrete, men forståelige. Samfunnsmålene er utformet på 

en slik måte at de er vanskelig å etterprøve.  

 

Effektmålene - Det er satt et overordnet effektmål som også er veldig lite konkret, samtidig som 

det er oppgitt en rekke med mer spesifikke mål som først kan realiseres og nås fullt ut når 

prosjektet i sin helhet er realisert. Disse målene er mer konkrete, men ikke særlig kontroversielle, 

og noen av de er å regne som en selvfølge, som for eksempel at pasienten sitt behov skal stå i 

sentrum, og at det skal samhandles med primær- og kommunehelsetjenesten.   

 

Resultatmålene – Det overordnede resultatmålet for prosjektet er at det fremkommer en 

konseptrapport og at det velges ett alternativ. Dette er et ganske opplagt og lite spesifikt 

resultatmål. Det er også opplistet en rekke elementer som skal til for at prosjektet skal kunne føre 

til ønsket slutttilstand. Svært få av disse målene er utformet slik at en kan si om de er nådd eller 

ikke.  

 

Det er kvalitetssikrers oppfatning at målhierarkiet er konsistent, men noe generelt og trolig for lite 

spesifikt til å kunne brukes til å vurdere måloppnåelse ved en senere anledning. Like fullt må målene 

sies å kunne være prosjektspesifikke.  

En samlet vurdering tilsier at målhierarkiet er utarbeidet og beskrevet på en måte som dekker formelle 

krav i tilfredsstillende grad, men at det til senere faser av arbeidet er mulig å videreutvikle målene slik at 

de blir mer konkrete og i enda større grad underbygger helseforetakets langsiktige målsetninger. 

Det gjentas at konseptrapporten ikke omtaler avgrensninger og rammer for arbeidet eksplisitt og 

konkret, slik det foreslås i tidligfaseveilederen.  
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2.3 Nåsituasjon og behov 

2.3.1 Hva skal omtales? 

En sentral del av konseptfaserapporten er å 

beskrive dagens virksomhet og 

bygningsmasse. Dette utgjør en 

nåsituasjonsbeskrivelse, og danner et 

grunnlag for å forstå rammene av 

helseforetakets virksomhet, samt dagens og 

fremtidige utfordringer. 

I tillegg gir beskrivelsen av dagens virksomhet 

og bygningsmasse en innledning til hva som er behovsutløsende for investeringsprosjektet. Er det for 

eksempel bygningsmassens utforming og standard som utgjør utfordringer i dag, er det mangelfull 

kapasitet i dag eller i fremtiden, er det eksterne faktorer, eller kombinasjoner av disse?   

 

2.3.2 I hvor stor grad er tema dekket? 

I kapitel 3 finnes et underkapittel (3.2.1) som omhandler prosjektutløsende behov og behovsverifisering.  

I dette underkapittelet blir det gitt en kort introduksjon av dagens virksomhet ved Helse Fonna/ 

Sjukehuset i Haugesund. Det gis også en oppsummering av hvilke begrensinger en ser i dagens bygg, 

og hva begrensingene kan relateres til. Kapitel 6 – Sammendrag av hovedfunksjonsprogram har også 

et eget underkapittel om status for dagens virksomhet. Sammenlignet med det som står i kapitel 3, er 

det omtrent den samme informasjonen som fremkommer her, men kapitel 6 gir i tillegg en liten 

opplisting av dagens funksjoner ved Haugesund Sjukehus. Denne listen er imidlertid ikke veldig 

detaljert. Kapitel 5 gir en nøye og grundig beskrivelse av status for dagens bygningsmasse, og viser en 

oppsummerende oversikt over resultatene fra Multimap-undersøkelsen som ble gjort i 2011.  

Presentasjonen av dagens virksomhet fremstår som noe oppstykket og fragmentert, og kunne i større 

grad vært bedre samordnet, og konsentrert til begynnelsen av dokumentet. Bygningsmassens 

nåsituasjon og dens utfordringer fremkommer mer helhetlig, tydelig, klart og samlet på et sted. Det er 

ellers lite fokus på dagens utfordringer og det er lite innhold som er en direkte konkretisering av hvilket 

behov Sjukehuset i Haugesund har utover det å få oppgradert bygningsmasse som er i dårlig stand. 

    

2.3.3 Hvor godt er tema dekket? 

2.3.3.1 Nåsituasjon 

Den bygningsmessige nåsituasjonen for Sjukehuset i Haugesund er beskrevet godt og grundig, og er 

tilstrekkelig dekket. Beskrivelsen kunne likevel ha fremstått som enda bedre om det hadde vært gitt et 

anslag over antall kvadratmeter som må rives ned til betong i eksisterende byggmasse. Dette har 

innvirkning på det fremtidige arealbehovet, og hvor mye som må bygges etter ny standard eller ikke. 

Beskrivelsen av nåsituasjonen i et virksomhetsmessig perspektiv er også tilstrekkelig godt nok dekket, 

men det kunne ha vært større fokus på dagens utfordringer og konsekvensene av å drifte et sykehus 

som er i dårlig bygningsmessig stand. For noen områder pekes det på at det er utfordringer knyttet til 

plassmangel, dette gjelder laboratoriene, dialyseenheten og onkologisk dagenhet. Dette virker likevel 

ikke å være hovedmotivasjonen for utbyggingen og det som er verifisert som behovet. Kvalitetssikrer er 

av den oppfatning at utfordringer knyttet til dagens og fremtidens kapasitet burde vært drøftet 

ytterligere.  Status for dagens virksomhet kunne dessuten også vært oppbygd på en mer pedagogisk 

måte.  

 

NÅSITUASJON OG BEHOV 

I hvor stor grad er  
tema dekket?  
 

Hvor godt er tema dekket? 

Oppsummering av vurdering: 

Det er en noe oppstykket presentasjon av dagens virksomhet 

og utfordringer, mens den bygningsmessige nåsituasjonen er 

svært godt beskrevet. Behovet for investeringsprosjektet kunne 

vært presentert tydeligere. 
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2.3.3.2 Behov for investeringsprosjektet 

Ved å lese det som står i konseptrapporten om nåsituasjon og behov for investeringsprosjekt får man 

en oppfatning av at det først og fremst er bygningsmassens standard og til dels utforming som er 

behovsutløsende for investeringsprosjektet. Det er egentlig lite som tyder på at det er mangelfull 

kapasitet som er den utløsende faktor for investeringsbehovet. Men når man leser sammendraget av 

hovedfunksjonsprogrammet, er det ganske stort fokus på areal og arealbehov, og manglende areal ved 

de ulike alternativene.  Dette gjør at en også oppfatter at manglende kapasitet i fremtiden er en årsak til 

investeringsbehovet. Dette burde ha kommet tydeligere frem, og det savnes en mer målrettet diskusjon 

om alle årsakene til at investeringsprosjektet bør realiseres. Sammendraget av 

hovedfunksjonsprogrammet presenterer arealbehovet for Haugesund sjukehus, både for 2020 og 2040, 

og hva som ligger til grunn i utviklingsplanen i 2040. Men det mangler en presentasjon av antall 

dimensjonerende enheter (poliklinikker, operasjonsstuer, senger, dagområder, billeddiagnostikk osv), 

og hvilke tilstand hver og en av disse har per dags dato. Om dette hadde vært presentert, hadde det 

vært enklere å si hvilke deler av virksomheten som har et behov for utbygging av areal, og som har 

behov for oppgradering. Kunne behovene vært dekket med andre tiltak enn nybygg? Det poengteres at 

Østblokken som inneholder AMK, lab og patologi har dårlige forhold, både areal, planmessig og teknisk. 

Men det er blant annet ikke diskutert så mye hvilke forbedringsalternativer en har. Er det for eksempel 

sett på hvordan prosessene fungere her, og om man kunne løse noe av problemene ved å 

prosessorienterte driften, og jobbe med kontinuerlig forbedring?      

Ved å gå inn i disse drøftingene ville behovet for investeringsprosjektet blitt tydeligere, og det ville 

fremkommet klarere om det er en kombinasjon av bygningsmessige forutsetninger og 

kapasitetsbegrensninger som utgjør behovet. I sammendraget av delfunksjonsprogrammet, er det 

poengtert at både utviklingsplanen og idefase viste behov for økt areal til Haugesund sjukehus, 

samtidig med at en del sentrale bygg er i dårlig stand. Kvalitetssikrer mener at det med fordel kunne 

fremkommet klarere at det både er behov for å oppgradere og restaurere eksisterende byggmasse, 

samtidig som det er mangel på areal. Dette kommer ikke godt nok frem i avsnittet om selve 

behovsverifiseringen.  

De faktiske sammenhengene og slutningene som gjøres i forbindelse med beregningene av aktivitet, 

kapasitet og areal i konseptrapportens kapittel 4 vil bli vurdert i kapittel 0 av denne 

kvalitetssikringsrapporten. 

 

 

2.4 Alternativ og konsept 

2.4.1 Hva skal omtales? 

I henhold til tidligfaseveilederen skal 

konseptrapporten beskrive hvordan 

innbyggernes fremtidige behov for 

helsetjenester kan imøtekommes ved hjelp 

av alternative løsninger, hvorav ett av 

disse skal være et nullalternativ. 

Løsningene omtales i det videre som 

alternativ.  

I Helse Fonnas tilfelle består hvert av alternativene av to forskjellige utbyggingskonsept, og et 

nullalternativ som består av oppgradering av dagens bygninger med mindre tilbygg. Samtlige alternativ 

skal beskrives på en overordnet måte som tydeliggjør forskjeller og prinsipielle ulikheter, og viser at 

alternativene er designet slik at de sammen dekker en tilstrekkelig bredde i mulige måter å møte 

fremtidige behov på. Detaljer og spesifikke aspekter ved hvert alternativ presenteres gjerne i 

forbindelse med gjennomgang av et gitt tema, for eksempel økonomisk bæreevne eller programmering. 

ALTERNATIV OG KONSEPT 

I hvor stor grad er  
tema dekket? 

Hvor godt er  
tema dekket? 

Oppsummering av vurdering: 

Temaet er svært godt dekket, men presentert noe oppdelt. 

Kvaliteten i det som er presentert er svært god og løsningene virker 

å være godt gjennomarbeidet.  
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Samtlige alternativ skal dokumenteres på en likeverdig måte, og presenteres på en måte som gjør dem 

direkte sammenlignbare. 

Alternativene skal også beskrives i mer detalj gjennom skisseprosjekt, hvor konseptrapporten ifølge 

tidligfaseveilederen bør illustrere og forklare hvordan alternativene kan utvikles til fysiske bygg. Dette 

inkluderer bygningsmessige prinsipper, som om det eventuelt skal brukes modulbygg og prefabrikasjon. 

Videre skal alternativene beskrives i henhold til kvalitet, kapasitet og fleksibilitet, hvorvidt alternativene 

stiller spesielle krav til kjernevirksomheten eller vice versa, og det skal redegjøres for hvilke prinsipper 

for person- og vareflyt som vil anvendes. I tilknytning til dette skal det også omtales hvilket driftskonsept 

som er valgt for videre utredning, og hvorvidt det er ulikheter mellom alternativene. 

 

2.4.2 I hvor stor grad er tema dekket? 

De alternative investeringsprosjektene og 0-alternativet nevnes og beskrives flere steder i rapporten. 

De blir presentert innledningsvis i kapitel 3, og i kapitel 6 som er oppsummeringen av 

hovedfunksjonsprogrammet er alternativene grundigere beskrevet. Alternative bygningsmessige 

modeller og virksomhetsmodeller er beskrevet her, sammen med spesielle dimensjonerende 

forutsetninger for hvert alternativ. Kapitel 6 viser også arealberegninger for hvert av alternativene. 

Kapitel 9 som inneholder sammendraget av delfunksjonsprogrammet, viser forskjeller mellom de to 

investeringsalternativene. Kapitel 11 som er sammendrag av skisserapporten, gir kanskje den mest 

grundige beskrivelsene av 0-alternativet, og omhandler også investeringsalternativene, 

utbyggingsmønster og muligheter.         

Temaet Alternativ og konsept oppfattes av kvalitetssikrer til i stor grad å være dekket. Men rapporten 

hadde fremstått som mer leservennlig og enklere å forstå, om utredingene av alternativene i større grad 

hadde vært samlet under ett.  

 

2.4.3 Hvor godt er tema dekket? 

Kvaliteten på det som omtales om Alternativ og konsept oppfattes som svært god. Alternativene er 

dokumentert på en likeverdig og grundig måte. Utfordringene knyttet til 0-alternativet er drøftet grundig. 

De to investeringsalternativene er presentert på en måte som gjør de sammenlignbare. Det er redegjort 

for hvilke driftskonsepter man ønsker å benytte, og prinsipper for person- og vareflyt er også dekket. 

Generalitet, fleksibilitet og elastisitet er vurdert, og grundig gjennomgått blant annet i skisserapporten. 

Det er begrensa utvidelsesmuligheter på tomten til sykehuset, men bygningene og teknisk organisering 

åpner for vertikal utvidelse. Det er bra at dette er hensyntatt.  

Helse Vest og Helse Fonna er inne i en ny oppstartet prosess hvor funksjonene til de ulike sykehusene 

i Fonna skal vurderes. Prosessen har sitt utgangspunkt i Nasjonal helse- og sykehusplan 2016-2019, 

og det som er lagt frem om lokalsykehusene sin rolle der. I selve konseptrapporten er det ikke lagt til 

grunn noen antakelser om potensielle endringer i funksjonsfordelingen mellom sykehusene i Helse 

Fonna. Det er antatt at funksjonene og pasientstrømmene til Haugesund sjukehus i fremtiden vil være 

omtrent som i dag. På bakgrunn av Nasjonal helse- og sykehusplan, og også den ny oppstartede 

prosessen mener kvalitetssikrer at en i større grad burde diskutert konsekvensene av eventuelle 

endringer i funksjoner og pasientstrømmer. Per dags dato vet ikke Helse Fonna om det vil skje 

endringer, og hvilke endringer som eventuelt vil bli gjort. Det er likevel nærliggende å tro at flere 

pasientgrupper i fremtiden vil måtte bli behandlet i Haugesund. Dette vil trolig likevel gå greit fordi det er 

lagt opp til to forskjellige utbyggingsalternativer som er utformet med en slik fleksibilitet at en kan utvide 

eller redusere kapasiteter i byggetrinn 2. Dette kunne likevel vært tydeliggjort i større grad. 
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2.5 Programmering 

2.5.1 Hva skal omtales? 

Konseptfasen innebefatter en rekke 

formelle dokumenter og planer, eller 

program. På bakgrunn av dette bør 

konseptfaserapporten inneholde 

beskrivelse av de viktigste elementene fra 

hovedfunksjonsprogram (HFP), 

delfunksjonsprogram (DFP), 

organisasjonsutviklingsplaner, 

hovedprogram utstyr (HU) og overordnet 

teknisk program (OTP).  

Noe av det viktigste i denne delen av konseptrapporten er at det etableres en beskrivelse av dagens 

aktivitetsnivå, kapasitet og tilgjengelig areal, at det vises hvordan aktiviteten forventes å utvikle seg 

frem mot et gitt tidspunkt, og at det utledes hvilke konsekvenser dette vil ha for fremtidig kapasitets- og 

arealbehov. Sammen med dagens bygningsmessige status, er denne sammenhengen ofte avgjørende 

å forstå for å kunne vurdere behovet for investeringsprosjektet og omfanget av det. Beregningene av 

fremtidig aktivitet, kapasitet og areal skal gjøres ved hjelp av anerkjente metoder og legges frem på en 

måte som gjør dem etterprøvbare.  

For å komme frem til fremtidig aktivitet og kapasitets- og arealbehov, er det nødvendig å gjøre 

beregninger som tar hensyn til en rekke faktorer. De mest sentrale faktorene er befolkningsutvikling, 

endringer i sykelighet, generelt sykdomsbilde og eventuelt sykdomsgrupper med økt prevalens, 

endringer i diagnostikk og behandlingsformer, og bruk av medisinsk-teknisk utstyr. Forutsetninger 

knyttet til disse faktorene må beskrives i konseptrapporten eller dens underliggende dokumenter. 

I tillegg til å beskrive fremtidig rom- og arealbehov bør konseptrapporten redegjøre for de prinsipper 

som er anvendt i programmeringen av arealet. Eksempler på dette er arealstandarder og utformingen 

av senge- eller operasjonsområder. Det er viktig at eventuelle forskjeller mellom alternativene fremgår. 

 

2.5.2 I hvor stor grad er tema dekket? 

Kapitel 6-10 dekker programbiten i konseptrapporten.  

Kapitel 6 er et sammendrag av hovedfunksjonsprogrammet, endringer som er blitt gjort etter at HFP ble 

avsluttet er også påpekt her. I dette kapitelet er blant annet aktivitets- og demografiframskrivingen. 

Kapasitetsberegninger, fremtidig dimensjonering og arealbehov er også presentert her. 

Kapitel 7 er et sammendrag av hovedprogram utsyr, og gir en oversikt over et kostnadsoverslag av 

utsyr, både for 0-alternativet, og de to investeringsalternativene.  

Kapitel 8 gir et sammendrag av overordnet teknisk program, og beskriver mest hva som er innholdet i 

OTP, og gir ikke noe direkte oppsummering av selve innholdet i OTP.  

Kapitel 9 er et sammendrag av delfunksjonsprogrammet og viser en oversikt over det funksjonelle 

innholdet i de to investeringsalternativene, kapitelet gir også en oversikt over beregnet kapasiteter for 

de to investeringsalternativene, men ikke for 0-alternativet. Videre viser det et romprogram for de to 

investeringsalternativene.  

Kapitel 10 beskriver det som er tenkt rundt organisasjonsutvikling knyttet til investeringsalternativene, 

og førende prinsipper for virksomheten er presentert. Overordnet tilnærming til ny organisasjonsmodell 

er gjennomgått.  

PROGRAMMERING 

I hvor stor grad er  
tema dekket? 

Hvor godt er  
tema dekket? 

Oppsummering av vurdering: 

De påkrevde teamene er svært godt dekket, men flere av valgene 

som er gjort bidrar først og fremst til at det er en risiko for at 

helsetjenestebehovet er underestimert. Noen valg bidrar også til en 

viss risiko for at antall senger, poliklinikkrom og operasjonsstuer kan 

bli overdimensjonert.  
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Temaet Programmering favner bredt, men det er kvalitetssikrers vurdering at dette spennet er ivaretatt 

på en god måte i konseptrapporten. I noen tilfeller har det vært nødvendig å slå opp i 

hovedfunksjonsprogrammet for å finne ut av ting. Elementer kunne derfor med fordel vært forklart litt 

bedre i dekningen av program. Videre hadde det vært en fordel å fått presentert beregnede kapasiteter 

og nettoareal i 0-alternativet, og hvordan dette ser ut per dags dato i sykehuset. Det hadde da vært 

enklere å gjort sammenligninger av nåværende situasjon, og hva de ulike alternativene gir ekstra.       

 

2.5.3 Hvor godt er tema dekket? 

Programmeringen av nye sykehusbygg er en omfattende prosess som med utgangspunkt i dagens 

aktivitet og en rekke antagelser om utviklingen fremover gir en oversikt over fremtidig funksjons- og 

arealbehov. Dette brukes helt konkret i planleggingen ved nybygg, herunder estimering av 

prosjektkostnader. Programmering er med andre ord helt avgjørende for hvordan investeringsprosjektet 

fremstår. Når det gjelder den demografiske framskrivningen, kommer det ikke klart frem i 

konseptrapporten hvilke år som er basisår for framskrivingen. Det fremkommer tydelig og klart at det er 

pasientaktiviteten fra 2014 som danner utgangspunkt for fremtidig helsetjenestebehov, men for å finne 

basis år for SSB framskrivningen må man slå opp i HFP. Dette er unødvendig, og burde kommet 

tydeligere frem i konseptrapporten. Når det er sagt, er det svært bra at det er de nyeste tallene fra SSB 

som er brukt.  

Kvalitetssikrer er bekymret for at areal og kapasitetsbehovet som fremkommer i konseptrapporten kan 

være noe underestimert, samtidig som at enkelte elementer virker å være overestimert. Det er 

vanskelig å vurdere omfanget av dette og de nøyaktige konsekvensene. Siden noe trolig er 

underestimert og noe er overestimert, er det ikke sikkert totaleffekten blir så stor. 

Investeringsalternativene, og først og fremst Vest alternativet fremstår med en god grad av fleksibilitet 

og elastisitet. Helse Fonna har ellers opplyst om at de planlegger med nye framskrivinger og 

dimensjonering før de skal i gang med byggetrinn to. En ny framskriving med oppdaterte tall, og innblikk 

i de siste trendene vil gi større trygget og sikkerhet rundt eventuelle endringer knyttet til dimensjonering.  

Kvalitetssikrers bekymring for underestimeringen bygger på: 

 Antagelser som er gjort rundt den kvalitative framskrivningen og liggetider 

 Tendenser til økt innvandring  

 Potensielt endrede funksjoner ved Odda og Stord sjukehus 

 Antagelser som er gjort rundt omstilling av aktiviteten i psykisk helsevern  

 Manglende antagelse om realvekst 

 

Bekymringen for overestimering bygger på:  

 Utnyttelsesgrader knyttet til senger, poliklinikkrom og operasjonsstuer 

 

2.5.3.1 Kvalitativ framskriving og liggetider 

I konseptrapporten legges det til grunn en liggetid på 3,6 dager i gjennomsnitt for en normal seng i 

2014. Denne liggetiden er allerede lavere enn det nasjonale snittet, som i 2014 var på 4,0 (inkludert 

friske nyfødte). Dette kan tyde på at Sjukehuset i Haugesund allerede har hentet ut en del av 

effektiviseringspotensialet knyttet til liggetid. I den kvalitative framskrivningen legges det blant annet til 

grunn at 40% av de elektive innleggelsene med en liggetid på mellom 1 og 2,9 døgn omstilles til 

dagbehandling, mens 75% av elektive innleggelser med opptil ett døgn omstilles til dagbehandling. Det 

virker optimistisk å legge til grunn at nesten halvparten av de som ligger i opptil 2,9 døgn kan snus om 

til dagpasienter.  
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2.5.3.2 Økt innvandring 

I den demografiske framskrivingen er det SSB sitt alternativ MMMM som er benyttet. Å benytte dette 

alternativet er helt vanlig, og det er også å betrakte som SSB sitt hovedalternativ. Dette alternativet 

innebærer at man benytter middelverdier for de faktorene som framskrivingen baserer seg på 

(fruktbarhet, levealder, innenlandsk flytting og innvandring). Nettoinnvandringen til Norge har de siste 

årene ligget svært høyt sammenlignet med tidligere, og vi vet at i fra høsten 2015 har strømmen av 

innvandrere/asylsøkere vært svært høy. Det er derfor ikke sikkert at nettoinnvandringen på sikt vil gå 

ned som antatt av SSB. SSB anbefaler ikke enda å gå over til høy verdi på innvandringen, men det er 

mulig at det burde vært gjort noen betraktninger om dette i forbindelse med framskrivningen. Det kunne 

for eksempel vært gjort en liten drøfting på om det er planlagt noen store asylmottak som kan virke inn 

på befolkningsgrunnlaget i opptaksområdet til Helse Fonna.  

 

2.5.3.3 Potensiell endring av funksjoner ved Odda og Stord sjukehus 

Som tidligere nevnt, skal det vurderes hvilke funksjoner små lokalsykehus kan og skal ha i nasjonal 

helse- og sykehusplan som ble lagt frem i 2015. Dette betyr at det potensielt kan bli endrede 

oppgavefordelinger mellom Haugesund og Odda og Stord, og at nye pasientgrupper kan bli behandlet 

ved sykehuset i Haugesund. Det er enda ikke klart hvordan dette kommer til å bli, annet enn at det skal 

vurderes. Det er klart at det er vanskelig å beregne effekten av det i aktivitetsframskrivningen. 

Kvalitetssikrer mener likevel at det i større grad burde vært drøftet. Det blir påpekt i rapporten at 

spesialt Vest alternativet er konstruert slik at det vil være enkelt å legge opp til en ytterligere utvidelse 

om dette skulle vise seg nødvendig. 

 

2.5.3.4 Antagelser om effektivisering i psykisk helsevern  

Det lagt til grunn samme effektiviseringsfaktor for psykiatri og somatikk (reduserte liggetider). 

Kvalitetssikrer stiller spørsmål til om det er en rimelig antagelse at man klarer å effektivisere på samme 

måte innen de to feltene. Til en viss grad er det tenkelig at potensialet for effektivisering og reduserte 

liggetider i psykiatri er større enn potensialet i somatikk, siden det trolig allerede er effektivisert en hel 

del mer der enn i psykiatrien. På den annen side er det mer nærliggende å tro at det er vanskeligere å 

hente ut store effektiviseringsgevinster innen psykiatri, uten at man legger behandlingsregimet helt om. 

Pakkeforløp innen psykiatri er på trappene, men kvalitetssikrer mener likevel at fremtidig aktivitet i 

psykisk helse kan være underestimert. I flere av de siste folkehelsemeldingene er det rettet stort fokus 

mot psykisk helse, og at andel pasienter som vil trenge psykisk helsehjelp bare vil øke med fremtiden, 

også på annet grunnlag enn den demografiske utviklingen.      

    

2.5.3.5 Manglende antagelse om realvekst      

Det er ikke gjort noen antakelser om noen realvekst i aktivitetsframskrivningene. Det vil si at det ikke er 

forventet å komme noen økning i aktivitet i tillegg til den som er skapt av den demografiske utviklingen. 

Med andre ord forventes det ikke noe aktivitetsøkning knyttet til endringer i epidemiologi, 

pasientforventninger eller medisinsk utvikling. I konseptfasen legges det til grunn at den demografiske 

økningen især er stor for eldre aldersgrupper, og at dette i stor nok grad blir hensyn tatt i 

aktivitetsutviklingen. Det er kvalitetssikrers oppfatning at den fremskrevne aktiviteten er noe 

underestimert som følger av at man ikke legger noe realvekst til grunn. Spesielt for poliklinisk aktivitet er 

det all grunn til å tro dette. Tall fra Samdata 2014 viser at aktiviteten i norsk spesialisthelsetjeneste er 

høyere enn noen gang, og poliklinisk aktivitet har hatt en kontinuerlig vekst i den siste femårsperioden. 

Det virker ikke som det er noe grunner til å tro at dette skal avta med det første. Også antall unike 

pasienter som besøker spesialisthelsetjenesten øker. Samdata har korrigert for befolkningsvekst og 

finner likevel vekst i aktivitet.  Kvalitetssikrer innser at det er vanskelig å avgjøre hvilke pasientgrupper 

man skal legge inn realvekst for fordi det er vanskelig å vite hvor endringene kommer. Det oppfattes 
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likevel litt unaturlig å ikke legge inn noen ekstra faktorer som følge av realvekst. Det finnes flere 

internasjonale studier som predikerer utvikling i epidemiologi som det blant annet kunne vært tatt 

utgangspunkt i. 

 

2.5.3.6 Utnyttelsesgrader 

Utnyttelsesgraden på en seng er den andelen av tiden det planlegges at sengen er i bruk av en pasient. 

100 % ville representert 365 dager i året, men på grunn av variasjoner i aktivitet og driftsmessige 

hensyn planlegges det stort sett med utnyttelsesgrader i intervallet 70-95 %. I snitt er det lagt til grunn 

en forholdsvis lav utnyttelsesgrad av sengene ved sykehuset i Haugesund innen somatikk. Det er i 

konseptrapporten lagt til grunn en utnyttelsesgrad på normalsenger på 85%, på barnesenger 70% og 

på observasjonssenger 80%. Senger innen psykiatrien ligger høyere. Den samlede utnyttelsen av 

senger i somatikken domineres av hvilken utnyttelse man planlegger å ha på normalsengene, da disse 

er desidert flest i antall. Å dimensjonere fremtidig behov ut i fra en utnyttelse på 85% kan virke noe lavt. 

Til sammenligning er Sykehuset Østfold sitt nye sykehus på Kalnes dimensjonert etter 90 % utnyttelse 

på normalsengene, og AHUS ble planlagt med samme forutsetning. Helse Sør-Øst har gjennom 

styrevedtak bestemt at 90 % utnyttelsesgrad skal være normen ved planlegging og dimensjonering av 

alle fremtidige sykehusutbyggingsprosjekter i regionen. Det er uklart for kvalitetssikrer om det er gjort 

lignende vedtak i Helse Vest, eller hva som er normen her.  Det er uansett kvalitetssikrers oppfatning at 

en kunne vært noe mer ambisiøs i bruken av utnyttelsesgrader. Flere sammenlignbare prosjekter har 

valgt utnyttelsesgrader som gir et lavere fremtidig behov for senger, og konseptrapporten gir ingen 

redegjørelse for hvorfor Helse Fonna ikke velger å gjøre det samme. Dette til tross for at Fonna bruker 

erfaringstall fra andre sykehus på flere andre områder.  

For utnyttelsesgrader knyttet til poliklinikkrom er det lagt til grunn 8 timer effektiv drift per dag, det betyr 

at man ikke planlegger med å ha ekstra lang åpningstid noen dager. Dette er vurdert ut ifra gjeldende 

avtaleverk med hovedorganisasjonene, tallet på medarbeidere og antall spesialister, vaktordninger og 

mulig fleksibilitet til lokaler. Kvalitetssikrer mener likevel at det er mulig å tenke seg en lengre 

åpningstid, og at man ikke kan basere fremtidens sykehus på gjeldene avtaleverk om at leger er 

dagarbeidere med vaktordning. Det vil uansett bli et økt press på ressurser, og økt etterspørsel etter 

helsearbeidere som følge av den demografiske utviklingen.  

Videre kan det virke som en legger opp til en stor grad av spesialisering av poliklinikkrom, og lite grad 

av sambruk. Dette fremkommer av måten antall rom er regnet ut på. I beregningen av antall standard 

polikliniske rom er nemlig behovet innen hver enkelt spesialitet rundet opp, hvorpå disse avrundede 

verdiene summeres for å gi det totale behovet. For eksempel er behovet for rom til infeksjonsmedisin 

beregnet til å være, 0,1, mens behovet for geriatri til 0,2 og også behovet for generell indremedisin er 

beregnet til 0,2 rom. Med den anvendte beregningsmetodikken blir dette totalt 3 rom, fordi samtlige 

estimat av rom rundes opp. I mange tilfeller vil det nok være reelle utfordringer knyttet til at ulike fag 

skal bruke samme rom, men i utgangspunktet er det beregnet et behov for 33 rom i 2020 som er 

avrundet til å bli 41 rom. Dette gir grunn til å påpeke at rommene trolig kan benyttes mer effektivt om en 

ikke ser på hver fagdisiplin isolert.  

Den samme beregningsmetodikken er også benyttet for beregning av antall operasjonsstuer. Behovet 

er her beregnet til å være 4,2 stuer, mens dette er avrundet til 7. Trolig vil flere av spesialitetene kunne 

dele operasjonsstue for en mer effektiv utnyttelse av arealene. Dette er den siste komponenten 

kvalitetssikrer mener er med på å øke risikoen for at man har overestimert arealbehovet. I tillegg til at 

operasjonsstuer driver areal, er de også høyteknologisk infrastruktur som har en vesentlig m2-kostnad 

sammenlignet med andre arealtyper, og antallet operasjonsstuer vil så klart påvirke 

prosjektkostnadene. 
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2.6  Økonomi og finans 

2.6.1 Hva skal omtales? 

Innenfor temaet økonomi og finans stilles 

det en rekke krav til oppstillinger og 

analyser som sammen skal vise de 

økonomiske og finansielle aspektene ved 

investeringsprosjektet, og hvordan det 

henger sammen med foretaket sin 

økonomi samlet sett. 

 

1) Konseptfaserapporten skal beregne prosjektkostnad for samtlige alternativ, også 

nullalternativet. Beregningene av prosjektkostnad skal inkludere usikkerhetsanalyser og 

avsetninger for usikkerhet, og det skal fremvises en samlet prosjektkostnad som ligger 

innenfor et valgt usikkerhetsnivå. Det bør knyttes kommentarer til hvorfor dette 

usikkerhetsnivået er valgt i sammenligningen av prosjektkostnader. 

 

2) Det skal også vises hvordan helseforetaket planlegger å finansiere investeringsprosjektet, 

både gjennom oppspart overskudd og ekstern finansiering. Dette er delvis overlappende 

med dokumentasjonsbehovet nevnt under punkt 3.b under. 

 

 

3) I tillegg til disse to oppstillingene, stiller tidligfaseveilederen og veilederen 

Sykehusprosjekters økonomiske bæreevne krav om at det presenteres to oppstillinger som 

til sammen gir et godt bilde av hvor vidt investeringsprosjektet kan og bør gjennomføres. 

 

a) Dokumentasjon av prosjektets og helseforetakets bæreevne  

For å vise at helseforetaket har økonomisk evne til å gjennomføre 

investeringsprosjektet, skal det vises hvordan inntekter og kostnader vil utvikle seg 

over investeringsprosjektets levetid. Oversikten skal vise de siste avlagte regnskap, 

og estimerte verdier for fremtiden, hvor alle effekter på regnskapet av å gjennomføre 

prosjektet er inkludert. Fordi ulike alternativ vil ha forskjellige økonomiske 

konsekvenser, som ulike gevinster og ulike krav til belåning, er det nødvendig å 

gjøre analysen for hvert alternativ. Dersom summen av inntekter over prosjektets 

levetid er større enn tilsvarende kostnader, alle forpliktelser hensyntatt, har foretaket 

bæreevne for prosjektet. Dersom dette ikke er tilfellet, altså at kostnadene overstiger 

inntektene, nevner veilederen for Sykehusprosjekters økonomiske bæreevne at det 

«enten [må] dokumenteres en større effektivisering av driften som følge av 

investeringen, RHFet må prioritere prosjektet ytterligere på bekostning av andre HF 

eller prosjektet må reduseres». 

 

b) Dokumentasjon av hvordan foretaket skal finansiere prosjektet  

Selv om foretaket har evne til å bære de regnskapsmessige effektene av 

investeringsprosjektet, er det ikke dermed sagt at man har tilgjengelig likviditet og 

finansiering til å håndtere de forpliktelser som oppstår som følge av prosjektet. På 

bakgrunn av dette er det nødvendig å gjøre en oppstilling av hvilket grunnlag for 

investeringer helseforetaket har, hvor blant annet oppspart overskudd, kontantstrøm 

fra driften og avdrag på lån inkluderes. Dette finansieringsgrunnlaget sammenlignes 

deretter med investeringene som er nødvendige for å realisere prosjektet. 

Differansen mellom finansieringsgrunnlaget og investeringsbehovet angir foretakets 

behov for opptak av nye lån. Hvis dette behovet er mulig å dekke, har helseforetaket 

dokumentert at det kan finansiere investeringsprosjektet. 

ØKONOMI OG FINANS 

I hvor stor grad er  
tema dekket? 

Hvor godt er  
tema dekket? 

Oppsummering av vurdering: 

De økonomiske analysene er godt dekket, og bærer preg av god 

kvalitet. Alle påkrevde elementer inngår i analysene.  
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2.6.2 I hvor stor grad er tema dekket? 

De økonomiske analysene er presentert i kapittel 12. Her inngår både oppsett for kostnadskalkyle og 

prosjektkostnad, usikkerhetsanalyse, oversikt over finansiering, beregning av økonomiske gevinster, 

investerings- og driftseffekter sett i sammenheng, og økonomisk bærekraft. Kvalitetssikrer opplever at 

kravene til innholdet knyttet til økonomi og finans i stor grad er dekket. Til tross for dette opplever 

kvalitetssikrer at kapitelet med de økonomiske analysene kunne vært fremstilt litt mer pedagogisk, noe 

som hadde gjort det enklere for leseren å følge oppsettet. Flere av de tabellene som benyttes som 

eksempel i veileder for beregning av samlet økonomisk konsekvens av investeringsprosjekter i 

helsebygg kunne med fordel vært benyttet i fremstillingen, for å få en mer ryddig og mer oversiktlig 

tilnærming.    

 

2.6.3 Hvor godt er tema dekket? 

Temaet ansees for å være godt dekket, og kvalitetssikrer mener analysene som er gjort er av god 

kvalitet. Hele prosjektet er kostnadsstyrt, slik at det til enhver tid foreligger veldig god informasjon om 

hva foretaket har økonomisk bæreevne til og ikke. Det er synliggjort at Nord- alternativet ikke vil være 

bærekraftig i byggetrinn 2.   

I følge veileder for beregning av samlet økonomisk konsekvens av investeringsprosjekter i helsebygg er 

det ikke nødvendig å gjøre en prisjustering av estimatene så lenge kostnadene knyttet til realrente er 

lagt til grunn. Det er i denne konseptrapporten regnet på prisstigningen av investeringen inkludert 

byggelånsrente. Det er ikke angitt om det er nominell eller realrente som ligger til grunn. Kvalitetssikrer 

antar likevel at det er den nominelle renten som ligger til grunn, og dette er da helt uproblematisk.   

For at prosjektet skal være økonomisk bærekraftig, er en avhengig å realisere en stor del gevinster 

knyttet til hvert alternativ. Siden gevinstrealiseringen er så pass avgjørende for bæreevnen, savner 

kvalitetssikrer en grundigere diskusjon av antagelsene som ligger til grunn for gevinstrealiseringen, 

betraktninger rundt realismen i disse, og forutsetninger for å lykkes med uthenting av gevinstene. Det er 

for eksempel antatt at en kan hente ut en del gevinster knyttet til omstilling i psykiatrien. Gevinstene er 

basert på at det er lavere bemanningsfaktor og lavere sengekostnad ved DPS enn i sykehus, og at en 

derfor da vil oppnå en gevinster ved å omstille en del type pasienter til DPS (geriatri og rus). 

Kvalitetssikrer stiller spørsmål til om en klarer å opprettholde det samme lave kostnadsnivået ved 

DPSet ved overflytting av en ny type pasienter for DPSet. I dialog med prosjektdirektør er det gitt 

uttrykk for at dette er diskutert og nøye gjennomtenkt, og at klinikkdirektør psykiatri står inne for dette. 

Dette tyder på at en del elementer knyttet til potensielle gevinster har vært diskutert gjennom prosessen 

med konseptfasen. Disse drøftingene og diskusjonene kunne i større grad vært synliggjort. 

Usikkerheten knyttet til gevinstrealiseringen er en risiko for prosjektet sammen med usikkerheten som 

naturligvis ligger i de driftsøkonomiske resultatene i Helse Fonna. Det kunne med fordel også vært 

rettet fokus på usikkerhet i de driftsøkonomiske resultatene. Det er lagt til grunn at investeringsbehovet 

dekkes med 30% egenfinansiering. Fra 2016 og frem til 2020 er det lagt til grunn et årlig resultat på 40 

millioner, men det er ikke gjort noen drøftinger eller vurderinger rundt dette, og hvorvidt dette er helt 

uproblematisk.   
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2.7 Omstilling, effektivisering og gevinster 

2.7.1 Hva skal omtales?  

Et stort investeringsprosjekt kan 

nødvendiggjøre omstilling, for eksempel 

dersom nybygg medfører vesentlig 

endringer i driftskonseptet for 

kjernevirksomheten. Slike omstillinger bør 

omtaltes i konseptfaserapporten, både i lys 

av at de er muligheter for mer effektive 

rutiner og prosesser, og fordi de 

nødvendigvis krever at ansatte og 

pasienter må endre handlingsmønster. 

I tillegg er det viktig at 

konseptfaserapporten presenterer hvilke gevinster helseforetaket mener at investeringsprosjektet vil 

medføre, herunder også ulikheter mellom alternativene. Mens det er naturlig at konseptrapporten 

omtaler de økonomiske effektene av gevinstene i de økonomiske analysene (her kapittel 0), bør det i en 

dedikert omtale av temaet fremkomme hvilke forutsetninger som ligger til grunn for at gevinstene skal 

kunne realiseres, og når de kan realiseres. 

  

2.7.2 I hvor stor grad er tema dekket? 

Kapitel 10 omhandler blant annet førende prinsipper for virksomheten, og de sentrale prinsipielle 

føringene og veivalg med henhold til fremtidige driftsmodeller i nytt sykehusbygg er presentert her. Det 

er disse prinsipielle føringene det har vært arbeidet med innledningsvis med i 

hovedfunksjonsprogrammet. For hver av modellene man ønsker å drifte etter, er det presentert hvilke 

gevinster man ønsker å oppnå med de nye modellene. Kapitel 10 omhandler også hvordan den 

overordna tilnærmingen til ny organisasjonsstruktur og nye arbeidsmetoder har vært. Kapitel 12 

omhandler, som tidligere nevnt, økonomiske analyser, og her inngår et underkapittel om driftseffekter 

og plan for gevinstrealisering. I kapitel 6, som er sammendraget av hovedfunksjonsprogrammet, er det 

også angitt hvor mye en tenker å effektiviserer ulike elementer av driften, disse antagelsene inngår i 

den kvalitative framskrivningen. Antagelsene om effektivisering og hvilke forutsetninger som ligger til 

grunn kunne i noe større grad vært diskutert. Det er likevel kvalitetssikrers oppfatning at temaet 

omstilling, effektivisering og gevinster er svært godt dekket.  

 

2.7.3 Hvor godt er tema dekket? 

I det innledende arbeidet med hovedfunksjonsprogrammet har det vært jobbet med sentrale prinsipielle 

føringer og veivalg med henhold til fremtidige driftsmodeller. Arbeidet virker å være godt forankret og 

svært godt og grundig gjennomtenkt. Føringene som er lagt til grunn har dannet utgangspunkt for 

arbeidet i konseptfasen. En full integrert klinisk sentermodell er lagt til grunn sammen med 

sengetunsmodell. Det er videre laget prinsipper for hvordan intensiv og intermediær enhet bør 

organiseres og håndteres, samt kontorfunksjoner og undervisningsrom. Det er også tatt stilling til at 

dagens sentraliserte sengevask skal videreføres.  Arbeidet med plan for gevinstrealisering virker å 

være igangsatt tidlig, og som følge av det er det identifisert en rekke organisasjonsutviklingsprosesser 

som vil være avgjørende for å lykkes med Bygg Haugesund 2020. Organisasjonsutviklingsprosessene 

vil være avgjørende både med hensyn til kvalitet på tjenestene og for å oppnå de gevinster som er lagt 

til grunn i bærekraftsanalysen. Det er opprettet grupper bestående av ansatte, tillitsvalgte og 

verneombud for å følge opp de aktuelle prosessene, slik at alle hensyn blir i varetatt.  

OMSTILLING, EFFEKTIVISERING OG GEVINSTER 

I hvor stor grad er  
tema dekket? 

Hvor godt er  
tema dekket? 

Oppsummering av vurdering: Både omstilling og 

gevinstrealisering er dekket i god og tilstrekkelig grad. Arbeidet med 

organisasjonsutviklingsprosesser er allerede i gang. Flere av de 

identifiserte gevinstene kan også realiseres 0-alternativet, og er ikke 

unike for investeringsprosjektene.    
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Det er lagt inn en gevinstrealisering på totalt 45 millioner kroner i løpet av de tre første årene etter at 

nybygget står klart, og disse gevinstene skal opprettholdes frem til byggetrinn 2. Det er tydeliggjort i 

konseptrapporten at gevinstrealiseringen er en forutsetning for å kunne gjennomføre byggetrinn 2. 

Konseptrapporten presenterer hvilke prosesser en har gjennomført knyttet til arbeidet med 

gevinstrealiseringen. Det er indentifisert og presentert en rekke gevinster, disse er opplistet i noen 

hovedkategorier i konseptrapporten, og finnes i mer detalj i et vedlegg for gevinstrealisering. I vedlegget 

er det også redegjort for hvordan gevinstene er tenkt innhentet og målt. Arbeidet med identifisering av 

gevinster og kvantifiseringen av de fremstår som godt gjennomtenkt og grundig. Forutsetninger som er 

lagt til grunn for realisering er presentert, og det er også gjort ROS analyse knyttet til de indentifiserte 

gevinstene. Det virker ikke å være store forskjeller på gevinstrealiseringen mellom de to 

investeringsalternativene, og hvor det er forskjeller virker disse å være påpekt.  

 

 

2.8 Overordnede konsekvenser og eksterne hensyn 

2.8.1 Hva skal omtales? 

Store investeringer i sykehusbygg er omfattende 

prosjekter som har interesse for samfunnet, som 

påvirker omgivelsene og andre aktører, og som 

potensielt kan være med på å endre hvordan 

befolkningen bruker spesialisthelsetjenesten i fremtiden. 

Av disse årsaker er det nødvendig at 

konseptfaserapporten også omtaler mer overordnede 

konsekvenser av investeringsprosjektet og hvilke 

eksterne hensyn og påvirkninger som vil gjøre seg 

gjeldende:  

 

 Samfunnsmessige påvirkninger: Hvordan kan investeringsprosjektet tenkes å påvirke 

samfunnsaktører som sykehuset og helseforetaket interagerer med? Dette kan potensielt 

være et bredt spekter av konsekvenser, fra trafikk og transport til samarbeid med 

forskningsmiljø og næringsliv i regionen. 

   

 Kostnadseffektivitetsanalyser: Investeringer i den størrelsesorden som Helse Fonna sitt 

utbyggingsprosjekt er vesentlige også i et samfunnsperspektiv, og det er derfor nødvendig 

at konseptfaserapporten gjør vurderinger av hvilke alternativ som gir størst 

kostnadseffektivitet. Dette betyr i all hovedsak at det skal gjøres analyser av hvordan 

midlene bør anvendes for å få størst nytte av dem. Slike vurderinger kan være både 

kvantitative og kvalitative. Kostnadseffektivitet er forholdet mellom prosjektkostnadene og 

gevinstene, og kan således omtales i forbindelse med disse temaene 

 

 Sammenheng med tjenestetilbudet i det regionale helseforetaket: 

Investeringsprosjektet vil i alle sammenhenger være en del av det regionale helseforetaket 

sitt tjenestetilbud, og det er derfor nødvendig å beskrive om prosjektet medfører endringer i 

et regionalt perspektiv. Dette kan være endringer i regionale funksjoner, at 

investeringsprosjektet får konsekvenser for fremtidige pasientstrømmer, eller at 

investeringsprosjektet vil kreve regionale investeringsmidler. 

 

 Forholdet til samhandlingsreformen: Samhandlingsreformen legger til rette for at det 

inngås avtaler mellom helseforetakene og kommunene, med det mål at aktivitet overføres 

OVERORDNEDE KONSEKVENSER OG 

EKSTERNE HENSYN 

I hvor stor grad er  
tema dekket? 

Hvor godt er  
tema dekket? 

Oppsummering av vurdering: 

Det mangler direkte omtale av flere relativt viktige forhold under 

dette tema som burde fått større oppmerksomhet i 

konseptrapporten 
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fra sykehusene til kommunale tilbud. De potensielle konsekvensene av reformen er per 

2015 i begrenset grad realisert, og det blir derfor viktig at konseptfaserapporten forklarer 

hvordan man har tatt hensyn til den fremtidige ansvarsfordelingen mellom helseforetaket 

og aktuelle kommuner.  

 

 Miljøhensyn, ivaretagelse av indre og ytre miljø: Konseptfaserapporten skal beskrive 

hvordan investeringsprosjektet innretter seg etter krav til ivaretagelse av indre og ytre 

miljø, og hvilke konsekvenser prosjektet har i et miljømessig perspektiv. 

 

 Befolkningens krav til spesialisthelsetjenesten: Over analyseperioden og levetiden av 

bygget som realiseres gjennom investeringsprosjektet er det trolig at befolkningens krav til 

spesialisthelsetjenesten vil endres. Dette kan for eksempel være knyttet til bruk av 

teknologiske virkemidler, tilgjengelighet eller hvordan interaksjon med helsepersonell skal 

foregå.  

 

 Lov- og planverk: Konseptrapporten må vise at planene for utbyggingsprosjektet, 

herunder hvert alternativ, forholder seg til gjeldende lover og regler, samt relevant offentlig 

planverk. Spesielt viktig for utbyggingsprosjekter på ubebygde tomter er at 

reguleringsmessige hensyn er ivaretatt, slik at tomten er mulig å bruke til sykehusbygg. 

 

 

2.8.2 I hvor stor grad er tema dekket? 

De fleste av de påkrevde elementene som er samlet under paraplyen overordnede konsekvenser og 

eksterne hensyn er ikke omtalt av konseptrapporten som egne tema. Unntaket er samfunnsmessige 

påvirkninger hvor kapitel 12 har et eget underkapittel som går på samfunnsøkonomiske konsekvenser. 

Kapitel 11 som er sammendraget av skisseprosjektet har også et eget underkapittel som går på energi 

og miljø. Her presenteres en graf som viser beregning på belastingene i miljøet i form av utslipp, det 

vises ellers til mer fullstendige rapporter i vedlegg til skisseprosjektrapporten. De andre temaene er 

ellers ikke belyst i så stor grad.  

 

2.8.3 Hvor godt er tema dekket? 

 Samfunnsmessige påvirkninger 

Samfunnsmessige påvirkninger er ikke diskutert i utstrakt grad. Helse Fonna har ikke gjort 

egne samfunnsøkonomiske analyser, eller spesielle samfunnsmessige vurderinger. Dette 

er begrunnet med at de har gått gjennom en rekke effekter for helseforetaket, og disse vil 

også være å anse som samfunnseffekter. Det er påpekt at de «eksterne effektene» av 

investeringsprosjektene ikke er belyst, dette være seg regionale effekter, transporteffekter 

og ulike miljøeffekter. Begrunnelsen til at de samfunnsmessige virkningene ikke er belyst 

mer overordnet er at de ulike alternativene løses på samme lokalisering med samme 

aktivitetsomfang. Helse Fonna mener derfor at de samfunnsmessige effektene vil være de 

samme for de ulike alternativene, og at det derfor ikke er hensiktsmessig å utføre en 

samfunnsøkonomisk analyse. Kvalitetssikrer deler oppfatningen om at de 

samfunnsmessige konsekvensen av alternativ Vest og Nord trolig vil være de samme, da 

investeringsalternativene ikke er veldig ulike.  I en samfunnsøkonomisk analyse skal også 

investeringsalternativene vurderes opp mot 0-alternativet. Det er godt mulig å tenke seg at 

den samfunnsøkonomiske effekten og de samfunnsmessige konsekvensene ved 

investeringen er annerledes enn ved 0-alternativet. Dette mener kvalitetssikrer at burde 

vært betraktet. 
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 Kostnadseffektivitetsanalyser 

Det er ikke gjort en direkte kostnadseffektivitetsanalyse av de ulike alternativene, slik at 

kostnadseffektiviteten ved hvert alternativ er ikke vurdert eksplisitt. Det er likevel gjort en 

slags indirekte kvalitativ vurdering av kostnadseffektiviteten til investeringsalternativene, og 

funnet at en får flere kvadrat nybygg, og flere senger til lavere kostnad i alternativ vest. En 

kostnadseffektivitetsanalyse kan være en type samfunnsøkonomisk analyse, så om dette 

hadde vært gjort eksplisitt med et ordentlig oppsett av alle effekter og kostnader ved 

samtlige alternativer, hadde en også dekket kravet om å belyse samfunnsmessige 

konsekvenser.   

   

 Sammenheng med tjenestetilbudet i det regionale helseforetaket 

Kvalitessikrer kan ikke se at det er gjort noen beskrivelser av hvilke effekter 

investeringsalternativene har på RHFet sitt tjenestetilbudet. Når 0-alternativet er omtalt er 

det sagt at en ikke vil kunne opprettholde forventet aktivitet, og at andre foretak da 

eventuelt hadde måtte håndtere en del pasienter. Det er ellers kvalitetssikrers oppfatning 

at pasientstrømmene og forventet aktivitet ved Sjukehuset i Haugesund vil opprettholdes 

ved realisering av investeringsalternativene. I kapitelet om økonomi er det påpekt at 

investeringsalternativene vil kreve regionale investeringsmidler. 

 

 Forholdet til samhandlingsreformen 

Samhandlingsreformen er ikke håndtert som et eget tema i konseptrapporten, men et av 

effektmålene for prosjektet er samhandling med primær- og kommunehelsetjenesten. Det 

er ellers lagt til en antagelse i den kvalitative framskrivingen av aktivitet at en vil i 2020 ha 

7% færre opphold som følge av kommunale øh-senger. 

  

 

 Miljøhensyn, ivaretagelse av indre og ytre miljø 

I sammendraget fra OTP blir det tatt opp at en i OTP fanger opp nye påvirkninger og 

anbefalinger fra nasjonale planer for helsebygg og bærekraftig utvikling. Det er 

kvalitetssikrers inntrykk at det er lagt mest vekt på rapport for «Miljø og klimatiltak innen 

bygg og eiendomsforvaltningen i spesialisthelsetjenesten – Prosjektrapport II 2012» Her er 

det gitt særskilte målkrav for energi og miljø, alt i en bærekraftig kontekst. I kapitel 11, i 

sammendraget for skisseprosjektet er det et eget underkapittel som omhandler energi og 

miljø. Det er her understreket at det i konseptfasen har vært rettet mest fokus mot 

delmålene for energibruk, og hvordan man skal legge til rette for løsninger som 

tilfredsstiller behovene. Skisseprosjektrapporten har et vedlegg som inneholder et 

energiregnskap. Når de ulike alternativene er evaluert er de også vurdert ut ifra 

miljøhensyn, både indre og ytre.  Kvalitetssikrer mener likevel at konseptrapporten ikke i 

tilstrekkelig grad har beskrevet hvordan investeringsprosjektet innretter seg etter krav til 

ivaretagelse av indre og ytre miljø, og hvilke konsekvenser prosjektet har i et miljømessig 

perspektiv.   

 

 Befolkningens krav til spesialisthelsetjenesten 

          Kvalitetssikrer kan ikke finne at det i konseptfasen er tatt spesielle    

       hensyn i utformingen av investeringsprosjektet til at befolkningens krav til       

       spesialisthelsetjenesten potensielt vil kunne endres over tid.  

 

     

 Lov- og planverk 

Det finnes ingen spesifikke avsnitt som går på lover og planverk i selve konseptrapporten, 

og det er heller ikke et mye omtalt tema. I kapitelet om forprosjektfasen er det påpekt at 

det i denne fasen av arbeidet skal sikres at gjeldende regelverk, forskrifter og krav blir fulgt 

opp. Det er ellers kvalitetssikrers oppfatning at en i konseptfasen har forholdt seg til 
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kommunens reguleringer om parkeringsplasser og i hensyntatt dette i utviklingen av 

konseptene. Både tomteforhold og reguleringsmessige forhold, trafikk og trafikkløsninger 

knyttet til de ulike alternativene er omtalt i skisseprosjektrapporten.  Disse teamene kan 

derfor enkelt inkluderes i selve konseptrapporten.  

 

Oppsummert kan en si at det er kvalitetssikres vurdering at flere av elementene under temaet 

Overordnede konsekvenser og eksterne hensyn med fordel kunne vært behandlet mer inngående. 

Disse temaene kan utdypes ytterligere i det videre arbeidet. Flere av elementene som inngår i dette 

temaet kan inkluderes i det fremtidige arbeidet med utviklingsplanen.   

 

 

2.9 Pasientsikkerhet 

2.9.1 Hva skal omtales?  

En potensiell konsekvens av 

investeringsprosjektet er at pasientens rolle 

eller sikkerhet påvirkes, og det kan være 

forskjeller mellom alternativene hva 

pasientsikkerhet angår. Konseptrapporten bør 

omtale pasientsikkerhet spesifikt, men også ta 

opp hvorvidt prosjektet kan ha konsekvenser 

for pasientens opplevelse av møtet med 

sykehuset. Dette kan for eksempel påvirkes av 

sykehusets beliggenhet eller utforming. 

 

2.9.2 I hvor stor grad er tema dekket 

I kapitel 3 finnes et underkapittel som omhandler pasientsikkerhet. Her beskrives hvordan dette 

aspektet har hatt spesialt fokus gjennom hele konseptfasen, og i alle de innledende prosjektgruppene. 

Pasientsikkerhet er også nevnt flere andre steder i rapporten. I Kapitel 13 er de ulike alternativene 

evaluert i forhold til overordnede strategiske mål som gjelder for hele Helse Vest, og gitt en samlet 

vurdering. Kvalitet er et av kriteriene her (pasientsikkerhet). Pasientsikkerhet er også et omtalt i kapitel 

14 som omhandler plan for prosjektfasen. Det er planlagt at forprosjektet også skal omfatte en 

beskrivelse av pasientsikkerhet. Videre er det sagt at det skal dedikeres en egen ressurs som skal 

støtte prosjektet med tanke på pasientsikkerhet og kvalitet. Pasientsikkerhet er ellers identifisert som en 

gevinst i gevinstrealiseringsplanen, og er også et av prosjektets effektmål. Det virker derfor som 

pasientsikkerhet er et aspekt som prosjektledelsen er opptatt av, og som vil bli ivaretatt ytterligere i 

forprosjektet. Kvalitetssikrer oppfatter temaet pasientsikkerhet til å være godt dekket.   

 

2.9.3 Hvor godt er tema dekket? 

Kapitel 3 gir en god beskrivelse av hvordan pasientsikkerhet er håndtert i arbeidet med konseptfasen, 

men det er likevel ikke sagt noe konkret om hvorvidt prosjektet kan ha konsekvenser for pasientens 

opplevelse i møte med sykehuset, og pasientsikkerhet. I evalueringen av alternativene i kapitel 13 blir 

det tatt opp på hvilke måte alternativene reduserer risiko for uønskede hendelser. Kvalitetssikrer mener 

at det kommer tydelig frem at pasientsikkerhet er et tema det har vært jobbet mye med underveis i 

prosessen, men at dette i større grad kunne vært reflektert over, og drøftet som eget tema i 

gjennomgangen og presentasjonen av de forskjellige alternativene. Når Nord-alternativet har vært 

diskutert har det vært rettet stor oppmerksomhet mot psykiatripasientene og konsekvensene det vil ha 

for de å måtte flytte. I diskusjoner rundt 0-alternativet er det også tatt opp at dette vil være et dårlig valg 

PASIENTSIKKERHET 

I hvor stor grad er  
tema dekket? 
 

Hvor godt er  
tema dekket? 

Oppsummering av vurdering: 

Det er godt beskrevet hvordan pasientsikkerhet er håndtert i 

konseptfasen, og hvilke målsetninger knyttet til dette temaet en 

har jobbet ut i fra. De ulike alternativenes innvirkning på 

pasientsikkerhet er noe diskutert, men kunne vært betraktet 

ytterligere.  
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fordi det vil kreve en lang byggeperiode, og dette vil kunne svekke pasientsikkerheten, og pasientens 

møte med helsetjenesten. Slike element kunne i enda større grad ha vært drøftet.   

 

 

2.10 Evaluering og valg av alternativ 

2.10.1 Hva skal omtales? 

Når konseptfaserapporten skal gjøre et valg 

av anbefalt alternativ, skal dette gjøres ved å 

definere en rekke evalueringskriterier. Disse 

skal beskrives og vektes dersom dette blir 

funnet hensiktsmessig, slik at det fremgår 

hvilke aspekter ved alternativene som har 

størst betydning i vurderingen. 

Deretter skal evalueringskriteriene brukes til å 

vurdere hvilket investeringsalternativ som er 

best egnet. Egnethet er i henhold til 

tidligfaseveilederen definert som det alternativet som sikrer best oppfyllelse av målhierarkiet slik det er 

beskrevet i konseptfaserapporten, og det skal således være mulig å se sammenhengen mellom de 

målene som er satt, vurderingene som er gjort, og det endelige valget. 

Av evalueringen som gjøres i konseptfaserapporten skal det være tydelig hvilket alternativ det 

anbefales at utredes videre i forprosjektfasen. 

 

2.10.2 I hvor stor grad er tema dekket? 

Samlet evaluering av alternativene finnes i kapitel 13. Det er lagt fire hovedkriterier til grunn for 

vurderingen av alternativene, og i tillegg er det supplert med en noen delkriterier og stikkord til 

hovedkriteriene for å øke forståelsen av hva hovedkriteriet omfatter. Prosessen med evalueringen av 

alternativene er nøye beskrevet, og kriteriene fremstår som lett forståelige. Kriteriene brukes aktivt til å 

vurdere hvert enkelt alternativ. Hver av hovedkriteriene er vektet, og hver av alternativene er nøye 

vurdert etter dette. Det er kvalitetssikrers vurdering at konseptrapporten omtaler nødvendige 

forutsetninger for anbefaling av alternativ, og at den følger relevante krav til fremgangsmåte i 

utvelgelsen. 

  

2.10.3 Hvor godt er tema dekket? 

Vurderingen av hvordan alternativene er blitt evaluert og sammenlignet tar utgangspunkt i kapitel 13, og 

hvorvidt dette er gjort i henhold til formelle retningslinjer.  

I følge tidligfaseveilederen skal vurderingskriteriene som legges til grunn for anbefalingen av alternativ 

være utledet fra målhierarkiet, og anbefalingen skal være det alternativet som sikrer måloppnåelse til 

lavest kostnad. For ett av evalueringskriteriene (tomt) ser ikke kvalitetssikrer den direkte linken til 

målhierarkiet som er utledet. Det er likevel ingenting som tyder på at vurderingskriteriet er i strid eller i 

konflikt med målhierarkiet, regionale eller nasjonale mål, og det er kvalitetssikrers vurdering at kriteriene 

er relevante for den utvelgelsen som skal gjøres. 

I oppsummeringen av den kvalitative vurderingen av alternativene er det særs lite fokus på 0-

alternativet. Betraktninger rundt dette alternativet kunne i større grad vært inkludert. Det virker uheldig 

EVALUERING OG VALG AV ALTERNATIV 

I hvor stor grad er  
tema dekket? 

Hvor godt er  
tema dekket? 

Oppsummering av vurdering: 

Tema er godt og tilstrekkelig dekket.  Evalueringskriteriene og 

vektingen av dem fremstår som tydelig, og det fremkommer et 

klart valg av alternativ. 0-alternativet kunne i større grad vært 

presentert i oppsummeringen.  
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at det sies så lite om dette alternativet. Det vurderes ellers i liten grad hvor god måloppnåelse 

alternativene gir sammenlignet med kostnaden ved å implementere dem, hvilket gir et inntrykk av at så 

lenge man har økonomisk mulighet til å bygge nytt vil nullalternativet alltid vurderes som dårligst. Dette 

er på mange måter naturlig, for ny bygningsmasse som kan designes og tilpasses etter sykehusets 

behov vil alltid være mer hensiktsmessig enn eldre bygningsmasse. Konseptrapporten hadde likevel 

fremstått som mer robust dersom den i større grad hadde vurdert alternativene i et rent kost-nytte-

perspektiv. Utover at dette relativitetsperspektivet savnes, mener kvalitetssikrer at vurderingen og 

anbefaling av alternativ er gjort på en konsistent, god og systematisk måte. 

 

 

2.11 Forprosjekt og byggefase 

2.11.1 Hva skal omtales? 

Konseptfaserapporten skal inkludere et 

mandat for forprosjektet, og dette skal 

beskrive hvordan konseptfasen skal 

videreføres og eventuelt hvilke endringer 

og korrigeringer som skal gjøres fra 

tidligere faser. Utover dette skal mandatet 

inneholde mål, suksesskriterier, 

forutsetninger og rammer for 

forprosjektfasen. 

Konseptfaserapporten skal også inneholde en plan for kommende arbeid, herunder forprosjektet og 

byggefase. Disse planene bør blant annet omtale  

 Hovedleveranser i forprosjektet 

 Særskilte utfordringer 

 Organisering 

 Tidsplan 

 Kontraktstrategi for kontrahering av tjenester 

 Prinsipper for prosjekt- og risikostyring 

 Kvalitetssikring 

 Ressursbruk og kostnader 

 

2.11.2 I hvor stor grad er tema dekket? 

Kapitel 14 inneholder en plan for prosjektfasen. Kapittelet inkluderer et overordnet mandat for 

forprosjektfasen, og inneholder en beskrivelse av punktene som er nevnt i avsnittet over, og som bør 

inkluderes i plan for prosjektfasen. Det er verdt å merke seg at det bare er byggetrinn 1 det legges 

planer for i kapittel 14. Kvalitetssikrer mener at konseptrapporten omtaler forprosjektet og påfølgende 

byggefase i tilstrekkelig god nok grad. 

 

2.11.3 Hvor godt er tema dekket? 

Det er kvalitetssikrers oppfatning at det ikke kommer tydelig frem hvilke endringer og korrigeringer det 

skal gjøres fra tidligere faser. Dette kan komme av at det er vanskelig for prosjektledelsen å peke på 

hvilke endringer som er nødvnedig å foreta seg i neste fase, før konspetfasen er ferdig og tilstrekkelig 

kvalitetsikret. Det er gitt et større innblikk i hvordan neste fase skal videreføres og bygges på det 

arbeidet som er gjort tidligere. Men det går ikke klart frem hva som vil være hovedleveransene i den 

neste fasen. Dette kunne vært gjort mer tydelig. Det opplyses at ressursbruk og kostnader for 

FORPROSJEKT OG BYGGEFASE 

I hvor stor grad er  
tema dekket? 

Hvor godt er  
tema dekket? 

Oppsummering av vurdering:  

De nødvendige planene for den neste fasen i arbeidet er godt 

beskrevet og dekkende, men noen elementer kunne vært poengtert 

tydeligere.  
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forprosjektfasen er vurdert, og det listes opp hvilke kostnadselementer som vil inngå, men det gis ikke 

noen anslag på selve omfanget. Kvalitetssikrer oppfatter at det som presenteres under temaet 

forprosjekt er av god kvalitet, men noen små elementer kunne i større grad vært presentert.       
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3 OPPSUMMERING OG 

ANBEFALINGER 

Deloitte har på oppdrag fra Helse Fonna gjennomført en ekstern og overordnet kvalitetssikring av deres 

konseptfase for «Bygg Haugesund 2020» og konseptrapporten som har oppsummerte dette arbeidet. 

Selve kvalitetssikringen av konseptrapporten har skjedd i løpet av februar i 2016. Utgangspunktet for 

kvalitetssikringen er den konseptrapporten som forelå 29.1.2016.  Underveis i prosessen med 

kvalitetssikringen har det vært løpende dialog mellom Deloitte og Helse Fonna, og på grunnlag av 

forslag til forbedringer er rapporten justert underveis, siste versjon forelå 26.2.2016. Endringen som er 

gjort et nøye dokumentert, og i hensyntatt i denne kvalitetssikringsrapporten. 

I den overordnede kvalitetssikringen er konseptrapporten vurdert. Utvalgte underliggende dokumenter 

og deler av disse er også vurdert hvor dette har vært naturlig. Først er det gjort en evaluering av 

konseptrapporten i henhold til en rekke tema eller kriterier som er utledet fra relevante veiledere, samt 

rammeavtalen for KSK-ordningen. I dette kapittelet vurderes konseptrapporten i et mer helhetlig 

perspektiv med fokus på hvorvidt noen av bemerkningene som fremkommer kan ha innvirkning på 

hvilket alternativ som fremstår som mest fordelaktig. 

 

3.1 Sentrale bemerkninger i kvalitetssikringen av konseptrapporten 

Kvalitetssikrers gjennomgang av konseptrapporten til Helse Fonna har resultert i noen tilbakemeldinger 

underveis, og noen bemerkninger i rapporten. Helse Fonna har i kvalitetssikringsperioden jobbet 

gjennom alle tilbakemeldingene og forbedret rapporten etter dette. De bemerkningene som er 

presentert i denne rapporten kan uproblematisk tas med som innspill til videre arbeid og 

fremgangsmåte i forprosjektfasen. Den helhetlige vurderingen etter å ha vurdert rapporten tema for 

tema er at emnene er dekket med en tilstrekkelig god nok bredde, og at de aller fleste aspekter ved 

konseptfaserapporten er preget av svært høy kvalitet. Det er gjort et solid og grundig arbeid i 

konseptfasen, og rapporten har mange gode refleksjoner rundt den potensielle investeringen.  

Tabell 1 oppsummerer vurderingen av hvert enkelt tema som skal være omtalt i konseptrapporten. Her 

brukes den samme delingen av vurderingene som er gjort i kapittel 2. Det er altså først gjort en 

evaluering av hvorvidt konseptrapporten dekker det nødvendige innholdet i temaene, hvorpå det er gjort 

en vurdering av omtalens kvalitet. 
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Tabell 1 Evaluering i henhold til formelle kriterier 

 

Tema 
I hvor stor grad 

er tema dekket? 

Hvor godt er 

tema dekket? 
Kommentarer 

Om 
prosjektprosessen 

  

Prosjektprosessen er godt beskrevet, Det er også 

rettet spesielt fokus på hvordan brukermedvirkning 

er håndtert i prosessen. Fremstillingen av 

prosjektprosessen er gjort på en god og tilstrekkelig 

detaljert måte, men mangler noe om hvilke 

detaljeringsgradsom er lagt til grunn. 

Mål og 
avgrensninger 

  

Målhierarkiet er tilfredsstillende, men målene er til 

dels lite konkret, og vanskelig å etterprøve. 

Avgrensninger omtales ikke eksplisitt. 

Nåsituasjon og 
behov 

  

Det er en noe oppstykket presentasjon av dagens 

virksomhet og utfordringer, mens den 

bygningsmessige nåsituasjonen er svært godt 

beskrevet. Behovet for investeringsprosjektet kunne 

vært presentert tydeligere. 

Alternativ og 
konsept 

  

Temaet er svært godt dekket, men presentert noe 

oppdelt. Kvaliteten i det som er presentert er svært 

god og løsningene virker å være godt 

gjennomarbeidet. 

Programmering 

  

De påkrevde teamene er svært godt dekket, men 

flere av valgene som er gjort bidrar først og fremst til 

at det er en risiko for at helsetjenestebehovet er 

underestimert. Noen valg bidrar også til en viss 

risiko for at antall senger, poliklinikkrom og 

operasjonsstuer kan bli overdimensjonert. 

Økonomi og finans 

  

De økonomiske analysene er godt dekket, og bærer 

preg av god kvalitet. Alle påkrevde elementer inngår 

i analysene. 

Omstilling, 
effektivisering og 
gevinster   

Både omstilling og gevinstrealisering er dekket i god 

og tilstrekkelig grad. Arbeidet med organisasjons-

utviklingsprosesser er allerede i gang. Flere av de 

identifiserte gevinstene kan også realiseres i 0-

alternativet, og er ikke unike for investeringene.  

Overordnede 
konsekvenser og 
eksterne hensyn   

Det mangler direkte omtale av flere relativt viktige 

forhold under dette tema som burde vært fått større 

oppmerksomhet i konseptrapporten 

Pasientsikkerhet 

  

Det er godt beskrevet hvordan pasientsikkerhet er 

håndtert i konseptfasen, og hvilke målsetninger 

knyttet til dette temaet en har jobbet ut i fra. De ulike 

alternativenes innvirkning på pasientsikkerhet er 

noe diskutert, men kunne vært betraktet ytterligere.  

Evaluering og valg 
av alternativ 

  

Tema er godt og tilstrekkelig dekket.  

Evalueringskriteriene og vektingen av dem fremstår 

som tydelig, og det fremkommer et klart valg av 

alternativ.0-alternativet kunne i større grad vært 

presentert i oppsummeringen.  

Forprosjekt og 
byggefase 

  

De nødvendige planene for den neste fasen i 

arbeidet er godt beskrevet og dekkende, men noen 

elementer kunne vært poengtert tydeligere. 
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Det er ingen forhold i denne rapporten som tilsier at Helse Fonna må gjøre store og omfattende 

vurderinger i konseptfasen. Det er kvalitetssikrers oppfatning at foretaket kan videreføre 

utbyggingsplanene i forprosjektfasen. Selv om Helse Fonna gjør justeringer og ytterligere utdypninger 

av de tema som er etterlyst i denne rapporten vil trolig ikke endringene være av en slik karakter at de 

skulle ha noe innvirkning på valg av alternativ.  De fleste utdypinger og justeringer vil øke tilgjengelig 

informasjonen om de ulike alternativene, og ikke reduseres fordelene som er identifisert i Vest-

alternativet.  

Om den kvalitative aktivitetsframskrivingen blir gjort på nytt før byggetrinn 2, og en justerer på 

elementene som kan være med å underestimere fremtidig helsetjenestebehov vil dette trolig kunne 

styrke beslutningen om å gå for Vest-alternativet. Justeringen vil skalere opp fremtidig aktivitet og 

behov. Vest-alternativet vil lettere kunne tilfredsstille behovet siden det gir flere kvadratmeter sykehus 

og flere senger. Dette alternativet har også større fleksibilitet/elastisitet, og kan enklere bygges ut. På 

en annen side, om en endrer på den antatte forutsetningen om utnyttelsesgrader av senger, og rom, og 

ikke bruker avrundingsteknikken i tilnærmingen til hvor mange poliklinikkrom og operasjonsstuer en 

trenger så vil behovet fremstå som noe mindre, og det som Nord-alternativet tilbyr vil kanskje kunne 

være mer tilfredsstillende. Likevel vil trolig Vest-alternativet fortsatt være det foretrukne alternativet, da 

dette også har flere andre fordeler som ikke Nord har.  

Nord-alternativet har også vist seg å ikke være bærekraftig i byggetrinn 2. Ytterligere beskrivelse av 

foretakets finansieringsevne, og betraktninger rundt usikkerheten i sykehusets driftsresultat vil trolig 

ikke styrke preferansene for alternativet som ikke er bærekraftig i bygge trinn 2. 

Det bør beskrives i noe mer detalj hvordan investeringsprosjektet innretter seg etter krav om 

ivaretagelse av indre og ytre miljø. Konsekvensene av investeringene i et miljøperspektiv bør 

kartlegges. Det er likevel ingenting som skulle tilsi at en utredelse av disse konsekvensene vil kunne 

føre til at en endrer oppfatting av hva som er det riktige alternativet å gå for. Når det kommer til 

miljømessige konsekvenser er de to alternativene ganske like, og det er allerede påpekt en del 

elementer som tyder på at Vest-alternativet vil gi et bedre indre miljø enn Nord-alternativet.     

 

3.2 Konklusjon og anbefalinger 

Helse Fonnas konseptrapport for «Bygg Haugesund 2020» har i all hovedsak tatt for seg de tema og 

problemstillinger som er påkrevd i en konseptfase. Dette er gjort på en svært god og dekkende måte. 

Kvalitetssikrers bemerkninger til rapporten er ikke av kritisk karakter, og vil uten store utfordringer 

kunne tas med som innspill til forprosjektfasen. Kvalitetssikrer har en oppfatning om at eventuelle 

endringer og justeringer som følge av bemerkninger i kvalitetssikringsrapporten ikke vil påvirke valg av 

alternativ.  

Kvalitetssikrer støtter Helse Fonnas valg om å gå videre med Vest-alternativet i forprosjektfasen. 

Kvalitetssikrer anbefaler at det i forprosjektfasen jobbes med å finne enda mer konkrete mål for 

investeringsprosjektet som er etterprøvbare, og at behovet for investeringsprosjektet fremgår klart og 

tydelig. Det anbefales videre at en jobber mer med å synliggjøre finansieringsplanen for 

investeringsprosjektet, og hvordan de 30% med egenfinansiering skal hentes. Her bør usikkerheten i de 

fremtidige driftsresultatene påpekes. De manglende og mangelfulle utredningene som er påpekt under 

overordnede konsekvenser og eksterne hensyn kan med fordel gjøres, og belyses ytterligere.  
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Endringer i konseptrapport frå versjon lagt fram for styret i Helse Fonna HF 29.01.16:

Dato Side Kapittel Endringer

12.02.2016 11 Kp 2 Sammendrag supplert med 0-alternativ fra skisseprosjekt

12.02.2016 59 - 61 Kp 6.6.3 Arealbalanse de tre alternativer Supplert med henvisning til skisseprosjekt for 0 alternativet

12.02.2016 83 - 86 Kp 11.4 Nullalternativet Supplert med beskrivelser fra skisseprosjektet

12.02.2016 155 Kp 16.6 dato vedlegg 6 er 07.11.2015 Kp 16.6 riktig dato vedlegg 6 er 07.12.2015

18.02.2016 Diverse Enkelte språklige ord Enkelte språklige ord tatt vekk

18.02.2016 83 Kp 11.4 Nullalternativet Teksten korrigert og endret på s 83

21.02.2016 24-26 Kp. 3.6 Organisering og prosess Supplert med hele teksten fra kp 4.6 og 10.1 Prosess

21.02.2016 26 Kp. 3.7 Virksomhetens utfordringer Supplert med hele teksten fra kp. 10.2 Virksomhetens utfordringer

18.02.2016 28 Kp. 4.3 4.3 Kalkyle og kostnadsstyrt prosjektering Supplert med LCC- kostnader er (livssykluskostnader)

21.02.2016 28 Kp 4.6 Prosess Hele kp 4.6 utgår - flyttet til kp 3.6 Organisering og prosess

21.02.2016 72 Kp 10.1 Prosess Hele kp 10.1 utgår - flyttet til kp 3.6 Organisering og prosess

21.02.2016 72 Kp 10.2 Virksomhetens utfordringer Hele kp 12.2 utgår - flyttet til kp 3.7

22.02.2016 108 Kp 12.8 Driftseffekter inkl. plan for gevinstrealisering Kp 12.8.1 Bakrunn supplert med to avsnitt

22.02.2016 108 - 120 Kp 12.8 Driftseffekter inkl. plan for gevinstrealisering Kp 12.8.2 Organisering. Siste avsnitt korrigert

22.02.2016 108 - 116 Kp 12.8 Driftseffekter inkl. plan for gevinstrealisering Kp 12.8.3  Økonomiske nytteeffekter. Første  avsnitt korrigert, avsnitt med 

reduserte liggetider + tabell 36 og 37 , avsnitt om redusert sykefravær supplert 

med 0-alternativet og avsnitt om redusert/endra bruk av bemanning supplert 

innledningsvis + laboarorier (s  111). Avsnitt økt aktivitet supplert med 0-

alternativ (s. 112). Avsnitt reduserte leieutgifter supplert med 0-alternativ (s. 113). 

Avsnitt om reduserte driftsutgifter helikopterdekket supplert med 0-alternativ (s. 

113). Avsnitt omstilling psykiatri supplert med 0-alternativ (s. 114), tekst og tabell 

nr. 38, 39 og 55 er byttet ut.

22.02.2016 98 Kp. 12.3 Usikkerhetsanalyse Kp. 12.3.3 Hovedresultater. Tilleggsavsnitt tilføyet s. 99

22.02.2016 121 Kp 12.9.3 Samfunnsøkonomisk vurdering Supplert med et avsnitt

22.02.2016 154 Kp 16.8 Vedlegg 8 Gevinstrealisering Revidert rapport gevinstrealisering datert 22. februar 2016

23.02.2016 92 - 93 Kp 11.13 BIM (Building information model) Innledning med en forklaring av hva BIM er



23.02.2016 S. 35 - 61 Kp 6 HFP - hovedfunksjonsprogram Kp 6.1 Innledning og endringer etter HFP ble avsluttet er supplert med prosess 

etter HFP ble avsluttet. Kp. 6.3 Fremskrivningsmodell og dimensjonering supplert 

med psykiatri. Kp. 6.6 Arealberegninger pr alternativ er supplert med tekst. Tabell 

7 s. 42, tabell 9 s. 43 og tabell 14 s. 54 er byttet ut

23.02.2016 S. 65 - 71 Kp 9 DFP - delfunksjonsprogram Kp. 9.2 rammer for arbeidet er utdypet med tekst, etter usikkerhetsanalysen, om 

gjenstående arbeid for Nord-alternativet i forprosjekt 

24.02.2016 S. 124 - 125 Kp 12.10 finansiering Tilleggstekst  til kp 12.10 finansiering og med vedlegg 9 med langtidsbudsjett for 

Helse Fonna HF

24.02.2016 S. 129 Kp 13.2 Evalueringskriterier Tilleggstekst  til kp 13.2 evalueringskriterier, henvist til mål i kp 3 mål for 

helseforetaket

24.02.2016 S. 146 Kp 14.11 Ressursbruk og kostnader knyttet il neste fase Tilleggstekst  til kp 14.11 Ressursbruk og kostnader knyttet il neste fase. Tekst lagt 

inn om ressurser til byggetrin 1 nybygg og eksisterende bygg

25.02.2016 S. 26 - 28 Kp 3 Bakgrunn, mandat og mål Nytt tilleggs kp 3.8 inn om kvalitet og pasientsikkerhet 

25.02.2016 S. 135 - 147 Kp 14 Neste fase Hele kp 14 er justert mht samsvar med prosjektdirektiv godkjent i 

styringsgruppens møte 24.02.2016



 

 
 

STYRESAK  
  
 
 
GÅR TIL: Styremedlemmer   
FØRETAK: Helse Fonna HF  
 
DATO: 18.03.2016  
SAKSHANDSAMAR: Olav Klausen   
SAKA GJELD: Styringsdokument 2016 Helse Fonna HF   
 
ARKIVSAK:   
STYRESAK: 015/16  
  
STYREMØTE: 04.04.2016  
1 vedlegg 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK  

 
Styret i Helse Fonna HF tek styringsdokumentet for Helse Fonna HF 2016 til etterretning.  
 
  



 

2 
 

Bakgrunn for saka 
Gjennom styringsdokumentet gir Helse Vest RHF helseføretaka ein mest mogleg heilskapleg 
og samla styringsbodskap for 2016. Styringsdokumentet skal klargjere dei premissane og 
rammene som gjeld for verksemda, og inneheld resultatkrava som blir stilte til helseføretaka. 
 
Det er likevel ikkje slik at dei samla krava til helseføretaka går fram av styringsdokumentet. 
Dokumentet utfyller og konkretiserer ei rekkje oppgåver som det skal leggjast vekt på, og som 
skal prioriterast. Desse oppgåvene må ein sjå i samanheng med dei måla, rammene og 
retningslinjene for helsetenesta som går fram av lov og forskrifter, Helse- og 
omsorgsdepartementet sitt oppdragsdokument for 2016 til Helse Vest RHF og styringskrav 
frå eigar formidla i føretaksmøte. Det blir lagt til grunn at helseføretaka er godt kjende med og 
set seg inn i desse dokumenta, og i sjukehustalen som Helse- og omsorgsministeren heldt den 
12. januar 2016. 
 
Styringsdokumentet for Helse Fonna for 2016 blei gitt i føretaksmøte 01.03.16. 
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1 Innleiing

1.1 Generelt

Gjennomstyringsdokumentet vil HelseVestRHFgi helseføretakaein mestmogleg
heilskaplegogsamlastyringsbodskapfor 2016. Styringsdokumentetskal klargjere dei
premissaneogrammenesomgjeld for verksemda,og inneheld mål ogdei resultatkrava
somblir stilte til helseføretaka.

Strukturen på årets oppdragsdokumentfrå Helse- ogomsorgsdepartementeter endra,
ogHelseVestRHFleggvekt på å følgeopp det somstår om mål ogandreoppgåverfor
2016.

Det er likevel ikkje slik at dei samlakrava til helseføretakagår fram av
styringsdokumentet.Dokumentetutfyller ogkonkretiserer oppgåversomdet skal
leggastvekt på,ogsomskal prioriterast. Desseoppgåvenemå ein sjå i samanhengmed
mål, rammer ogretningslinjer for helsetenestasomgår fram av lov og forskrifter,
oppdragsdokumentetfrå Helse- ogomsorgsdepartementetogkrav stilt i føretaksmøte
til HelseVestRHF,inkludert tidlegare styringskrav. Det blir og vist til brev frå HelseVest
RHFtil helseføretakadatert 15.10.2015 om revidert oppdragsdokumentmed
tilleggskrav frå Helse- ogomsorgsdepartementet.Det blir lagt til grunn at helseføretaka
er godt kjende med ogset seginn i dessedokumenta,og i sjukehustalensomhelse- og
omsorgsministerenheldt den 12. januar 2016.

HelseVestleggtil grunn at helseføretakasikrar at styringsdokumentet blir gjort kjent
for leiarar på alle nivå i organisasjonen,ogat det er etablert systemfor korleis krava i
dokumentet skal operasjonaliserasti verksemda.

1.2 Helse 2030

Helse2020 blei etablert somoverordna verksemdstrategi i 2007 ogrevidert i 2011.
Fellesinnsats i føretaksgruppaskal føre fram til ein ny verksemdsstrategi– Helse2030-
somalle kan semjastom,slik det ogsåer gjort i dei førre rundane. Det innleiande
arbeidet vil ein samkøyremed ferdigstillinga av Nasjonalhelse- ogsjukehusplan.Vi vil
komme nærmaretilbake med framdriftsplan oggjennomføringav strategiprosjektet i
2016. I samsvarmed nasjonaleplanar vil første planperiode for Helse2030bli sett til
2017-2020.

2 Hovudområde for styring og oppfølging i 2016
Helseføretakaskal innrette verksemdasi med sikte på å nå følgjandemål:

1. Redusereunødvendigventing ogvariasjon i kapasitetsutnyttinga
2. Prioritere psykisk helsevernog tverrfagleg spesialisert rusbehandling
3. Betre kvalitet og pasienttryggleik

Kvaliteten i helsetenestavarierer for mykje, og for mangeopplever unødvendigventing.
Helseføretakaskal samanarbeide etter konkrete planar medmål for korleis ein
reduserer variasjon i effektivitet og ventetid, og for å implementere standardiserte,gode
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ogeffektive pasientforløp.Kunnskapom variasjon i tenestaskal brukast aktivt som
grunnlag for forbetringsarbeid.

Det skal vere større vekst i psykisk helsevernog i tverrfaglegspesialisert rusbehandling
enn i somatikk.Når det gjeld psykisk helsevern,skal distriktspsykiatriske senter og
barne- ogungdomspsykiatri prioriterast. Pasientarskal oppleveeit psykisk helsevern
med vekt på frivillighe it og redusert og riktig bruka av tvang.

Pasienttryggleikogkvalitet er eit ansvarfor leiarar på alle nivå. Styraskal ha ei aktiv
rolle for å sikre at føretakasi samlastyring av verksemdaomfattar betre etterleving av
faglegeretningsliner, standardiserepå fleire områder ogerfaringsoverføring basert på
bestepraksis.Gjennom«Programfor pasienttryggleik i HelseVest»ogdet nasjonale
pasienttryggleiksprogrammet skal helseføretakaarbeide for å reduseretalet på og
konsekvensaneav uønsktehendingar somfører til skadepå pasientar,ogbyggjeein
struktur ogein openheitskultur somborgar for godkvalitet.

FøretaksgruppaHelseVestleggtil grunn at vi skal ha eit trygt og velfungerande
arbeidsmiljø. Det skal leggastvekt på tryggleik, openheit og respekt i møtemellom
kollegaerog leiarar. Når dette er velfungerandeblir møta med pasientaneogsåpregaav
felleskjerneverdiar. Dettegjeld i alle samanhengar,anten det gjeld meldingar om
uønsktehendingar i pasientbehandlinga,HMS-hendingar eller forbetringsforslag.Vi skal
byggeein kultur der vi leggvekt på samspel,der vi er gjensidigavhengigeav
medarbeidarar og leiarar somkan og vil spelepå lag.Styringssystemkan ikkje erstatte
tillitsbaserte relasjonar,eller fjerne behovetfor individuell handlekraft ogpersonlege
initiativ. Godtleiarskap leggtil grunn eit velfungerandemedarbeidarskap,der kvar
enkelt medarbeidar ser segsjølv somein viktig ognaturleg del av ein større heilskap.
Avvik somblir meldt skal handterastpå ein openog trygg måte,somgir tillit til at
endringar blir sett i verk.

Regjeringavil skapepasientensi helseteneste,oghelseføretakaskal sikre at tenesteneer
brukarorienterte. I møte med helsetenestaskal kvar enkelt pasientoppleverespekt og
openheit, få delta i avgjerdeneom eigabehandlingogkorleis den skal gjennomførast.
Det skal brukast kvalifiserte tolkar ved behov.Samiskepasientarsrett ogbehovfor
tilrettelagde tenester måetterspørjast ogsynleggjerastfrå planleggingsfasen,gjennom
utgreiingsfasen,ognår avgjerder blir tekne.

Helseføretakaskal rette segetter krav og føringar somfølger av regjeringa sin
eigarpolitikk (jf. Meld.St.27 (2013–2014) Et mangfoldigog verdiskapendeeierskap).
Helseføretakaskal føre ein ansvarlegarbeidsgjevarpolitikk somogbidrar til å sikre
tilgang på helsepersonelli framtida og forsikr e segom at tilsette hosleverandørar,og i
andre land,har forsvarlegevilkår. Helseføretakaskal ògvere i fremste rekke i arbeidet
med klima- ogmiljøtiltak.

Forslagettil Nasjonalhelse- og sykehusplanbeskriv ei framtidsretta
spesialisthelsetenestesom stiller nye krav til leiing. Pasientanesi helsetenestekrev
leiing somtek hand om heilskaplegepasientforløp på tvers av profesjonar,avdelingar,
institusjonar ognivå i helsetenesta,ogsomhar stor merksemdpå kvalitet,
pasienttryggleik, kontinuerli g betring og innovasjon.HelseVestleggtil grunn at ny
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nasjonalbemanningsmodellvert teken i bruk for strategisk planleggingav personell- og
kompetansebehov.
HelseVestleggertil grunn at helseføretakafølger opp forhold somomtalt i Dokument
3:12 (2014–2015) Riksrevisjonensundersøkelseav pleieressursenei helseforetakene, samt
Dokument 3:2 (2015–2016) Sak4 Helseforetakenesaktivitetsutvikling innendag- og
døgnkirurgiskpasientbehandling.

Betre IKT-løysingarer ein føresetnadfor å lykkast medå skape«pasientanesi
helseteneste»oggodkommunikasjon.HelseVesthar gjennommangeår lagt vekt på
regional systembyggingogutvikling av felles løysingar.Dei målasomer sette for
teknologiområdet skal medverketil å betre kvaliteten og tryggleiken i
pasientbehandlinga,oggjere den teknologien somblir teken i bruk meir brukarvenleg,
slik at helsepersonellkan utføre oppgåvenesine på ein betre ogmeir effektiv måte.

HelseVestskal i åra fram mot 2017 realiserestrukturert journal ogklinisk prosesstøttei
tråd medstrategiplanenEPJ2020.Områdastrukturert journal og klinisk prosesstøtte
hengtett samanmednye systemfor føring av kurver og legemiddel.For å lykkast med
dette arbeidet leggHelseVeststor vekt på å sikre godorganisering,ogdet er forventa at
helseføretakatek del i ogsikrar oppslutning, engasjementoggodeprosessarkring
arbeidet med kurve- og journalløysing.

Eit betre tilbod til pasientar ogpårørande,med godog forenkla nettkommunikasjon, er
eit viktig innsatsområdei HelseVest.Dette gjeld bådeføretakasine nettsider og
vestlandspasienten.no.Dendigitale tenesteportalenvår skal vere enkel, føreseielegog
konsistent.Dette skal medverketil at pasientar ogpårørande opplever
spesialisthelsetenestapå Vestlandetsomei samlaeining. Det krev at føretaksgruppa
HelseVestutviklar fellesarbeidsprosessarsombidreg til at kommunikasjon mellom
sjukehusaogpasientaneer til å kjenne att, uavhengigav kva sjukehus
pasientane/pårørandehar kontakt med.

3 Helsefaglege styringsmål
Oppdragsdokumentettil HelseVestRHFer utgangspunktetfor dei helsefaglege
oppdragaogstyringsmåla.I styringsdokumentet for 2016 er oppdrag ogstyringsmål frå
Helse- ogomsorgsdepartementetsupplerte medoppdragogstyringsmål for område
somHelseVestRHFvurderer somsærlegviktige.

Ein viktig del av grunnlaget for det arbeidet spesialisthelsetenestautfører, er dei
utgreiinganesomblir gjort på ulike nivå, med nødvendigebidrag frå dei ulike
helseføretaka.Helseføretakaer forplikta til å delta med fagfolk i arbeidet medbåde
nasjonale ogregionaleutgreiingar ogprosjekt. HelseVestRHFhar eit ansvarfor at
deltakinga ogbruken av ressursari slike tilfelle blir fordelt på dei ulike helseføretakaut
frå storleik og faglegkompetanse.Helseføretakaer ogsåforplikta til å medverkei
planleggingogetablering av ulike tilbod i regionen.
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3.1 Redusere unødvendig venting og variasjon i
kapasitetsutnytting

Hovudoppgåvenei spesialisthelsetenestaskal løysastved dei offentlegesjukehusa.Betre
samarbeidmellom private ogoffentlegehelsetenester betyr betre utnytting av ledig
kapasitet,aukavalfridom ogmeir innovasjoni tenesteutvikling,arbeids- og
samarbeidsformer. Kvar enkelt pasientskal sleppeunødvendigventetid. Innføringa av
Fritt behandlingsvalogny pasient- ogbrukerrettigheit slov leggtil rette for dette.
Pasientforløpaskal vere godeogeffektive.I 2015 er det innført 28 nyepakkeforløp for
kreftpasientar. Helsedirektoratet utviklar pakkeforløp innanfor hjerneslag,psykisk helse
ogrus.Kunnskapom variasjon i tenestaskalbrukast aktivt somgrunnlagfor
forbetringsarbeid.

HelseVestRHFhar gjennomOppdragsdokumentetfor 2016 fått følgjandeoppgåverfrå
Helse- ogomsorgsdepartementet:

1. HelseVestRHFskal innan 1. juni 2016 identifisere ein del fagområdei eigen
region somskal få styringsmessigprioritet frå ogmed andre halvår 2016. Helse
VestRHFskal særlegsjåpå fagområdemed mangeventandeog/eller lang
ventetid somikkje er fagleggrunngitt. I tillegg bør det regionalehelseføretaket
velje fagområdesomvedkjemdei fleste helseføretakai regionen.Dessutanskal
helseregionanei fellesskapidentifisere fagområdesomegnarsegfor
styringsmessigprioritet på tvers av regionane.

2. HelseVestRHFskal etablereeit sett av indikatorar sommåler
kapasitetsutnytting ogeffektivitet. Indikatorsettet skal innehalde indikatorar som
gjer det moglegå samanliknekapasitetsutnytting ogeffektivitet på tvers av
sjukehus. Dei skal primært målastpå nivået der pasientbehandlingafaktisk skjer,
til dømesi poliklinikk, avdeling,sengepost ogoperasjonseining.I tillegg skal
helseregionanei fellesskapetablere eit felles sett av slike indikatorar på tvers av
regionane.Alle indikatorane skal etablerast innan 1. juni 2016,ogdei skal
brukast i styringsmessigoppfølging frå ogmed andre halvår 2016.

3. Innanfor fagområdasomfår prioritert styringsmessigoppfølging,skal HelseVest
RHFbruke systematiskesamanlikningar mellom sjukehusav gjennomsnittleg
liggetid ogprosentdelenav dagbehandlingfor utvalde prosedyrar/pasientforløp i
styringsmessigoppfølging frå ogmed andre halvår 2016. I tillegg skal
helseregionanei fellesskapidentifisere prosedyrar/pasientforløp der
gjennomsnittleg liggetid ogprosentdelenav dagbehandlingkan samanliknast
mellom sjukehuspå tvers av regionane.Utvalet av prosedyrar/pasientforløp for
styringsmessigoppfølging frå ogmed andre halvår 2016 skal avklarast innan 1.
juni 2016.

4. HelseVestRHFskal innan 1. november2016 vurdere ytterlegare fagområdefor
styringsmessigprioritet frå ogmed 2017 ogeventuelt komemed forslag til
ytterlegare og/eller justerte indikatorar for å måleeffektivitet og
kapasitetsutnytting, mellom annai lys av etablering av «Kostnadper pasient»
(KPP)ved alle helseføretakfrå ogmed 1. januar 2017.
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5. HelseSør-ØstRHFskal leie arbeidet medå identifisere fagområde,etablere
indikatorar og identifisere prosedyrar/pasientforløp på tvers av regionar.Helse
Sør-ØstRHFskal frå og med2016 ogsåleie nettverket for å fremje
metodeutvikling på tvers av de regionalehelseføretak,jf. krav om etablering av
nettverket i revidert oppdragsdokument2015.

Helseføretakaskal samanmedHelseVestRHFbidra aktivt inn i arbeidet med
oppgåveneskissert i punkt 1-5 over, ogdet skal settastav tilstrekkeleg med ressursartil
dette arbeidet.

Mål 2016:
� Gjennomsnittlegventetid skal vere under 65 dagar.Krav til ventetider for

behandlapasientar skal i 2016 vere:
o BUP:under 40 dagar
o TSB:under 40 dagar
o VOP:under 45 dagar
o Somatikk:under 65 dagar

Kravet gjeld gjennomsnittstal for kvar kalendermånad.
� Ingen fristbrot.
� Prosentdelav kreftpasientar somblir registrerte i et pakkeforløp skal vere minst

70 prosent.
� Prosentdelav pakkeforløp for kreftpasientar somer gjennomførte innanfor

definert standard forløpstid, uavhengigav type pakkeforløp skal vere minst 70
prosent.

� Reduserevariasjonen i effektivitet ogkapasitetsutnytting mellom helseføretaka
samanliknamed2015 målt ved utvalde indikatorar, jf. andre oppgåver.

� Reduserevariasjonen i gjennomsnittleg liggetid innanfor utvalde fagområde
samanliknamed2015, jf. andre oppgåver.

� Reduserevariasjonen i prosentdelenav dagbehandlinginnanfor utvalde
fagområdesamanliknamed 2015, jf. andre oppgåver.

Andre oppgåver i 2016:
� Hagoderutinar for vidare tilvising av pasientar til priv ate leverandørar og

avtalespesialistar,slik at desseblir nytta godt ut frå avtalt kapasitet og for å
redusereventetidene.Dette inneber mellom annaat helseføretakagår
regelmessigogsystematiskigjennom ventelistenemed tanke på kven somskal
tilvisast vidare.

� Gjennomføre lokale pasienterfaringsundersøkingarpå einingsnivå
(post/poliklinikk), og offentleggjere resultata på helseføretakasine nettsider og
aktivt følgje opp dei opp i tenesta.

3.2 Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert
rusbehandling

Omstillinga innanfor psykisk helsevernmedoverføring av oppgåverogressursarfrå
sjukehustil distriktspsykiatriske senterog frå døgnbehandlingtil opne,utoverretta
tenesterblir vidareført. Distriktspsykiatriske senterskal omstillast medgode
akuttenestergjennomdøgnet,mellom annamedambulantetenestermeddeltaking frå
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spesialistar.Pasientarskaloppleveeit psykisk helsevernmedvekt på frivilligheit og
redusert og riktig bruk av tvang.Distriktspsykiatriske sentersomnøkkelstruktur er lagt
til grunn for dei framtidige tenesteneinnanfor tverrfaglegspesialisertrusbehandlingder
lokale forhold tilseier dette.

Mål 2016:
� Det skal vere høgarevekst innanfor psykisk helsevernog tverrfagleg spesialisert

rusbehandlingenn for somatikk på regionnivå.Distriktspsykiatriske senter og
psykisk helsevernfor barn ogungeskal prioriterast. Vekstenskal målast i
gjennomsnittlegventetid, kostnader (kostnader til avskrivingar, legemidlar og
pensjonskal synleggjerast,men haldastutanfor), årsverk (helseføretakog
"private institusjonar medoppdragsdokument") ogaktivitet (polikliniske
konsultasjonar).

� Reduseretalet på tvangsinnleggingarfor vaksne(per 1000 innbyggjarar i
opptaksområdet) samanliknamed 2015.

� Auke prosentdelenav årsverk i distriktspsykiatriske senter i forhold til sjukehus
innan psykisk helsevernfor vaksne, samanliknamed 2015.

Andre oppgåver i 2016:
� Styrke desentralisert behandlingstilbod (ambulant/poliklinikk/samarbeid

førstelinja) innanfor psykisk helsevernog rus.
� Sikre vidare drift av OCD1-teama,mellom annanødvendigimplementering og

opplæring.
� Etablere fleire tilbod innanfor psykisk helseverni norske fengsel.
� Registrerealle nye pasientar innafor TSBi kvalitetsregister for rus.
� Følgjeopp eignetiltaksplanar og felles innsatsområder for medikamentfri

behandling i HelseVest.
� Legge til rette for samval2.
� Styrke arbeidet med tidlege intervensjonsstrategiar.

3.3 Betre kvalitet og pasient tryggleik

Helsetenestaskal vidareutviklast slik at pasientar ogbrukarar i større grad får og
opplever å få trygg oggodhelsehjelp.Kvalitetsmålingar ogpasienterfaringar må
offentleggjerastog brukast aktivt i utforminga av tenestetilbodet og i systematisk
forbetringsarbeid. Uberettiga variasjon skal reduserast.Helse-, miljø- og
sikkerheitsarbeid (HMS)er en integrert del av kvalitets- ogpasienttryggleiksarbeidet.

Bemanning,utdanning,kompetanseutvikling, forsking, innovasjon ogopplæring av
pasientar ogpårørandeskal underbyggegodog forsvarleg pasientbehandling.

Utvikling av spesialisthelsetenestersomvedkjem kommunane,skal synkroniserast slik
at dei ikkje blir gjennomførtefør kommunaneer i stand til å handtere dei nye

1 «ObsessiveCompulsiveDisorder»,ogsåkjendsomtvangsliding.
2 Ved samvalsamarbeiderpasientoghelsepersonellomå treffe avgjerderom utgreiing,behandlingog
oppfølgingi dengradogpådei måtar pasientenønskjer.Formåleter åbli einigeomdetalternativetsomer mest
i trådmedpasientensineverdiar(Jf. Nasjonalhelse- og sykehusplan).
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oppgåvene.Det er ein føresetnadat omstillingane gir brukarane eit kontinuerleg og like
godt eller betre tenestetilbod enn tidlegare. I tråd medMeld.St.26 (2014–2015)
Fremtidensprimærhelseteneste– nærhetoghelhetskal helseføretakabidra til å auke
kompetanseni kommunal helse- ogomsorgsteneste.

Mål 2016:
� Prosentdelav sjukehusinfeksjonarskal vere mindre enn 4,7 prosent ved

prevalensundersøkingar.
� Ikkje korridorpasientar.

Andre oppgåver i 2016:
� Sikre likeverdige og forsvarlegehelsetenestertil asylsøkjarar,flyktningar og

innvandrarar. Dette krev mellom annagod tverrkulturell kompetanse.I samband
med dette skal helseføretaka:

o Bidra med nødvendigespesialisthelsetenesterog rettleie kommunane,slik
at dei kan greie ansvaretsitt for helsetilbod til asylsøkjararog flyktningar.

o Etablereeit klinisk tilbod for behandling av dei mest traumatiserte
asylsøkjararog flyktningar. Resultatogerfaringar frå pilotprosjektet
«Transkulturelt senter»i HelseStavangerskal bli lagt til grunn for
oppbyggingav dette tilbodet. Frå ogmed2017 bør tilboda vere i ordinær
drift og etablert i alle helseføretak,med finansiering etter
inntektsmodellen.

o Delta i eit regionalt kompetansenettverk3, somvil bli leia av Helse
Stavanger.

� Spreiealle innsatsområdei det nasjonalepasienttryggleiksprogrammet til alle
relevante einingar/avdelingar. Sjåvedlegg3, tabell 2. Dette inkluderer å
implementere og følgjeopp alle tiltak ogmålingar i det regionale
pasienttryggleiksprogrammet.Resultatetter GTT-undersøkingaskal registrerast
kontinuerleg i det nasjonalepasienttryggleiksprogrammet sitt Extranett.

� Arbeide for å betre kvaliteten i tilbodet i psykisk helseverngjennomforsking og
utvikling, læring på tvers av helseføretakaogved å ta i bruk bestepraksis.

� Sikre at det er tilsett sosialpediatrar i alle barneavdelingar.Overgrepsutsette
barn somblir avhøyrdeved Statensbarnehusskal få tilbod om medisinsk
undersøking.

� Harutinar for å avdekkevald ogmisbruk mot barn. Rutinanemå gjeldealle
einingar somjobbar med barn. Helseføretakamå utarbeide kompetanseplanfor å
sikre at alt relevant personell har kompetansefor å avdekkevald og misbruk mot
barn.

� Haansvarfrå 1. januar 2016 for tilbod til vaksneogbarn somhar vore utsette for
seksuelleovergrep. Dette inneber mellom annaå ha inngått avtalar med
vidareførte robuste kommunale overgrepsmottak.

� Rapportere årlegom status for barn sompårørande, jf. brev datert 14. januar
2016.

� Bidra til forbetring og vidareutvikling av den nasjonalenaudmeldetenesta
gjennom tverretatlege program for forbetring av naudmeldetenesta.

� Det skal vere følgjandefokus i Ordninga«Raskaretilbake»:

3 HelseVestRHFvil utarbeide mandat for nettverket, ogvil sendeeiget brev om dette.
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o Ordningaskal i større grad rettast mot grupper somofte er lenge
sjukmelde,dvs.personar medmuskel- ogskjelettplager og lettare
psykiske lidingar.

o Tilboda bør vere forskingsbaserte.Det skal vere svært sannsynlegat
personar somfår tilbod, kjem raskare tilbake i arbeid.

o Etablereeit systematisksamarbeidmellom helsetenestaogArbeids- og
velferdsetateni alle tilbod under «Raskaretilbake»,ogetableregode
samarbeidsmodellarfor å sikre heilskaplegeog koordinerte pasientforløp.

o Tiltaka skal evaluerast for å sikre at resultata er i tråd med intensjonane
med ordninga.

� Etablere tiltak somkan bidra til eit meir systematisksamarbeidmellom
helsetenestaogArbeids- ogvelferdsetaten,mellom annavurdere kor
formålstenlegdet er å inngå særskildesamarbeidsavtalar4 medArbeids- og
velferdsetaten.I årleg melding skal det inngå ei oversikt over kva for områdedet
er etablert samarbeidpå,ogkonkrete samarbeidstiltak5.

� Kontinuerleg registrere data for alle aktuelle pasientar til bruk i alle relevante
kvalitetsregister. Resultataskal, avhengigav tilfredsstillande datakvalitet og
dekningsgrad,bli gjorde tilgjengelegefor klinikarar, leiarar ogpasientar ogblir
nytta til regelmessigevaluering av klinisk praksis og til systematiskforbetrings-
og tryggingsarbeid.

� Sikre at kvalitetsresultat og uønsktehendingar blir formidla til pasientar,
pårørandeogoffentlegheita på eignamåte.

� Helde segoppdaterte om,ogsette i verk, avgjerder somer tekne i «Systemfor
innføring av nye metodar».

� Aktivt bruke avtalar forhandla fram av LiS6 og tilrådingar frå LiS,for å redusere
medikamentkostnadar.

� Bruke sjekkliste for trygg kirurgi ved alle kirurgiske inngrep.
� Følgjeopp tiltaka i Regionalplan for habilitering ogrehabilitering. Planenblei

vedtatt i november 2015 ogplanperioden er 2016-2020. Helseføretakaskal med
tiltaka bidra til å vidareutvikle koordinerte ogkunnskapsbasertehabiliterings- og
rehabiliteringstenester medpasientenseignemål ogbehov i sentrum. Det blir
vist til brev frå HelseVesttil helseføretakadatert 19. januar 2016,med oversikt
over prioriterte tiltak for oppfølging i 2016.Tiltaka gjeld kapasitet,kompetanse,
intern samordning i spesialisthelsetenestaogsamhandlingmedkommunane.Det
skal rapporterast på oppfølgingaav tiltaka i årleg melding for 2016.

� Inkludere rehabilitering ogopplæring av pasientar ogpårørandei pasientforløpa.
� Sikre at opplæringaav pasientar ogpårørandeskjer i eit likeverdig samarbeid

mellom brukarar og fagfolk,og sikre at det blir samarbeiddmed kommunaneom
utvikling av lokale opplæringstiltak.

� Bidra til oppfølgingav den regionaleplanen for laboratorietenester, når denne er
vedteke.HelseVestRHFhar i samarbeidmed helseføretakautarbeida ein
regional plan for laboratorietenester. Dennevil bli behandlaav styret i HelseVest
RHFvåren 2016.

4 Helsedirektoratet har i samarbeidmed Arbeids- ogvelferdsdirektoratet utarbeidd malar for
samarbeidsavtalartil dette formålet.
5 Tilsvarandeoppdrag er gitt til Arbeids- ogvelferdsetaten.
6 Legemiddelinnkjøpssamarbeidet
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Til HelseStavanger, HelseFonnaogHelseBergen
� HelseVestRHFhar inngått nye avtalar medprivate leverandørar om radiologiske

tenester.Avtalanetrer i kraft 01.09.16.Helseføretakaskal bidra til at det blir lagt
til rette for elektronisk utveksling av radiologiske undersøkingarmellom
føretaket og dei private leverandørane.Dette omfattar bådeå ta i mot
undersøkingar frå privat leverandør ogå kunne sendegamleundersøkingar til
privat leverandør når det er behov for det.

Til HelseBergenog HelseStavanger:
Medisinskekvalitetsregistre:
� Sikre at medisinskekvalitetsregistre med nasjonalstatus:

o har nasjonalt tilrådde elektroniske løysingar.
o har nasjonaldekningsgrad.
o omfattar pasientrapporterte data.

� Medverketil at:
o det er gjennomgåandebruk av faglegeogadministrative definisjonar i

pasientdokumentasjonog i kvalitetsregister, mellom annaved utforming
av arketypar.

o behandlingsresultatblir rapporterte til avdelingsleiinga,sjukehusleiinga
ogandre leiarnivå ogblir offentleggjordepå høvelegmåteognivå,
avhengigav tilfredsstillande datakvalitet ogdekningsgrad.

Til HelseBergen
� Regionaltkompetansesenterfor smittevern er lokalisert i HelseBergen.Helse

Bergenskal etablere eit regionalt antibiotikastyringsprogram i sjukehus,i tråd
med Helse- ogomsorgsdepartementetsin handlingsplanmot
antibiotikaresistens.

Personell,utdanning ogkompetanse
� Bidra til vidareutvikling ogbruk av nasjonalbemanningsmodellsomeit verktøy

for strategisk planleggingav personell- ogkompetansebehovi regionenog
nasjonalt.

� Synleggjereutdanningsaktivitet i sjukehusa,oggi RHF-et årleg innspel på
dimensjonering av utdanningskapasitet,aktivitet ogbehovinnanfor området.

� Helseføretakaskal etablere kompetansemålogkompetanseplanari
kompetanseportalen.

� Helseføretakaskal sørgefor at kompetansetiltak (spesialist-, vidare- og
etterutdanning) blir realisert gjennommellom annaå gjere relevante kurs
tilgjengelegi læringsportalen.

� Helseføretaket skal delta i tverregional ordning for å sikre nasjonal,samordna
spesialistutdanning,ogplanleggefor å sette i verk læringsaktivitetar av del 1 av
spesialistutdanningaetter ny ordning, for oppstart i 2017.

� Samarbeidemedutdanningsinstitusjonaneom å utvikle bachelor- og
masterutdanning for alle relevante helsefagligeog teknologiskestudieretningar.
Føretakaskal samarbeidemed høgskular/universitet for å sikre tilstrekkeleg
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vidareutdanning for ABIOK7-sjukepleiarar, og inngåavtalar med
utdanningsinstitusjonanei tråd med føretakasine behov.

� Sikre tilstrekkeleg med praksisplassarogeignelærlingplassarut i frå behov i
regionen,og ta inn turnuskandidatar i fysioterapi ut frå behovnasjonalt og
regionalt.

� Stille nødvendigeressursar til rådighet, ogbidra i prosjektet for nasjonalt
samordnaspesialistutdanningfor legar.

� Forplikte segtil å bidra til at alle legar i spesialiseringfår lik moglegheit for å
fullføre utdanningsløpet,ogetableregodeutdanningsplanari
kompetanseportalen.

� Gjennomføreogsikre planlagde LiS-løp innad i eigeføretak ogmellom føretak
basert på føreseielegeplanar.

Til HelseBergen
� Etablereeit regionalt utdanningssenterfor å ivareta læringsaktivitetar ogandre

oppgåveri ny ordning for leganesi spesialistutdanning.Det regionale
utdanningssenteretskal mobilisere, motivere og leggetil rette for at dei andre
helseføretakaskal bidra med kunnskapog kapasitet somer tilgjengeleg,ogsom
kan nyttast.

Forskingog innovasjon

Allehelseføretak
� Vurdere og implementere relevante tiltak i HelseOmsorg21-strategien.Det bør

takast omsyn til sentrale målsetjingar for helseforskinga.
� Medverketil at retningslinjene for brukarmedverknad i forsking er iverksett. Til

dømesved utarbeiding av informasjonsmateriell, nettsider ogopplæring.

Til HelseStavangerog HelseBergen
� Styrke infrastruktur for utprøving av nye innovasjonar ved universitetssjukehusa

gjennometablering av eit testmiljø/lab der det er mogelegå kombinere IT,
medisinsk utstyr, kompetanseogutnytting av eksisterandeinfrastrukturar som
biobankar ogregistre, med formål om å betre diagnostikk ogbehandling.I årleg
melding skal det rapporterast på:

o Tal på etablerte testmiljø
o Aktiviteten i testmiljøet/miljøa

� Etablerekontaktpunkt for tidleg fasekliniske studiar ved universitetssjukehusa.
I årleg melding skal det rapporterast på:

o Volum (tal på førespurnaderogoppstart av studiar oggjennomførte
studiar i samarbeidmed den regionaleNorCRIN-kontakten)

7 Vidareutdanningi anestesi-, barne-, intensiv-, operasjons- og kreftsjukepleie.
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4 Organisatoriske krav og rammer 2016

4.1 Bemanning

Arbeid medhelse-, miljø- ogsikkerheit er viktig bådeav omsyntil pasientar og tilsette.
Det er viktig å arbeide med lærings- og forbetringstiltak og tiltak på systemnivåfor å
betre pasienttryggleiken,ogsjådette i samanhengmed arbeid med helse-, miljø- og
tryggleik, og tidlegare stilte krav om fleire fastestillingar ogarbeidet med å utvikle ein
heiltidskul tur. Vikarbruken bør bli redusert der det er mogeleg.I tillegg har leiinga
ansvarfor å sikre ei riktig og forsvarleg bemanningi forhold til aktivitet.
Spesialisthelsetenestaer ein sektor medhøgdel av kvinner, ogbør ha eit særlegansvar
for å bidra til å rekruttere ogutvikle kvinnelegeleiarar, spesieltpå toppleiarnivå.

HelseVestRHFber helseføretakaom å:
� vidareføre arbeidet for å betre pasienttryggleiken ogsjådette i samanhengmed

arbeid medhelse-, miljø- og tryggleik.
� fortsatt ha merksemdpå bruk av fastestillingar, heiltid ogvikarar, og at

bemanningamå bli tilpassaaktiviteten ogpasientensbehov.
� bidra til å rekruttere og utvikle kvinnelegeleiarar, spesieltpå toppleiarnivå.

4.2 Informasjonsteknologi og digitale tenester (e-helse)

Dei regionalehelseføretakaoghelseføretakaskal arbeide heilskaplegogmålretta med
informasjonstryggleik. Riksrevisjonensin rapport om helseføretakasi handtering av
informasjonstryggleik for medisinsk-teknisk utstyr (Dokument 3:2 (2015–2016)
Riksrevisjonenskontroll med forvaltningen av statlige selskaperfor 2014) påpeikar
fleire avvik.
Det skal etablerast rutinar somsikrar at alvorlige hendingar i EPJ,PASogmedisinsk-
teknisk utstyr blir informert om til alle helseføretakog leverandørar.Dei regionale
helseføretakaoghelseføretakaskal i samarbeidvurdere organiseringaav einingar for
medisinsk-teknisk utstyr ogandre einingar innan IKT for å sikre ei samlatilnærming og
kompetansepå informasjon ogpersonvern i sjukehusasine system.

Dei regionale helseføretakaogDirektoratet for e-helseskal samarbeideom felles IKT-
tiltak, og inngå felles økonomiskeavtalar der det er hensiktsmessig.Direktoratet for e-
helseskal vidareutvikle modeller for aktivitets - og tenesteprising i 2016 ogdei regionale
helseføretakaskal delta i dette arbeidet. Dei regionalehelseføretakaer bedt om å bidra i
arbeidet medutvikling av Nasjonaltsenter for e-helseforsking,oggjera segkjente med
Digitaliseringsrundskrivet (H-17/2015).

HelseVestRHFber helseføretakaom å:
� bidra gjennomregional FellesEPJog regionalt utval for informasjonssikkerhet til

å etablere ogrevidere regionaleog lokale rutinar somsikrar oppfølgingog
lukking av avvika som er påpeka i Riksrevisjonensin rapport om helseføretakasi
handtering av informasjonstryggleik

� bidra til å etablere ogrevidere regionaleog lokale rutinar somsikrar at alvorlege
hendingar i EPJ,PASogmedisinsk-teknisk utstyr blir informert om til alle
helseføretakog leverandørar.
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� gjennomføreintern kontroll av regionaleog lokale rutin ar for opplæring i bruk
av journalsystem.

� i samarbeidvurdere organiseringaav einingar for medisinsk-teknisk utstyr , og
einingar innanfor IKT for å sikre ei samlatilnærming ogkompetansepå
inform asjonog personvern i sjukehusasine system

� samarbeidemed Direktoratet for e-helseom felles IKT-tiltak
� bidra i arbeidet medutvikling av Nasjonaltsenter for e-helseforsking
� ha aukainnsatsrelatert til aukaaktivitet i regi av NasjonalIKT (konkrete

utviklingsprosjekt og fellesprosjektmetodikk)
� sikre oppslutning ogdeltaking rundt vidareutvikling av felles regional

porteføljeprosess, samt fellesmetodeogverktøy.

4.3 Beredskap

HelseVestRHFhar tidlegare stilt krav om at helseføretakaskal ha oppdaterte
beredskapsplanarsomomfattar systemfor å førebyggje,oppdageogvarslehendingar,
ogsystemfor effektiv, koordinert ressursdisponeringved kriser. Plananeskal vere
koordinerte mellom dei somer omfatta av plananeogdet skal gjennomførast
regelmessigeberedskapsøvingar.HelseVestRHFviser i dennesamanhengtil revidert
Regionalhelseberedskapsplan,ogber helseføretakafølgjeopp planen i arbeidet med
beredskapogeigneplanverk. Det blir vist til brev datert 29. september2015 om
oppfølgingav planen.Helsedirektoratet har fått ei ny rolle somstatlegsamvirkepartner i
redningsleiingaved hovudredningssentralarog i lokale redningssentralar.Dei regionale
helseføretakafår eit delegert ansvarfrå Helsedirektoratet i sambandmed dette.

HelseVestRHFber helseføretakaom å:
� vidareføre arbeidet med å gjennomførerisikoanalysar ogsikre godberedskapfor

kritisk infrastruktur somvann,strøm ogIKT,sikre at plananeogsystemaer
koordinerte mellom dei somer omfatta av planane,oggjennomføreøvingar
regelmessig.

� følge opp Regionalhelseberedskapsplanfor HelseVest2016-2018og leggjedenne
til grunn for beredskapsarbeidetogutarbeiding av lokale planverk.

� rapportere årleg på det systematiskearbeidet medberedskapog førebyggjande
sikkerheit. HelseVestRHFvil komenærare tilbake til dette.

HelseVestRHFber HelseStavangerogHelseBergenom å:
� bidra i redningsleiinga i lokale redningssentralar.

4.4 Etablering av ungdomsråd

Brukarmedverking er lovfesta i Lov om pasient- ogbrukerrettigheter og i Lov om
helseforetak.Regjeringaønskermeir einskaplegpraksis ved oppnemningav brukarutval
ogbrukarmedverking i styra. Det er derfor stilt krav om å etablere felles retningsliner
for brukarmedverking for regionalehelseføretakoghelseføretak.Det er ønskelegat
retningslinene stadfesterat alle helseføretakskal etablereungdomsråd.

HelseVestRHFber helseføretakaom:



14

� at det i felles retningsliner for brukarmedverking for regionalehelseføretakog
helseføretakblir tatt inn at alle helseføretakskal etablereungdomsråd.

4.5 Avtalespesialistordninga

Medgrunnlag i gjennomførte forhandlingar ognye rammeavtalar vil HelseVestRHF
gjennomgåforvaltninga av avtalespesialistane,inkludert samarbeidsformarmed
helseføretaka.

HelseVestRHFvil kartleggebehovetfor nye avtaleheimlar.Kartleggingavil i neste
omgangdannegrunnlaget for disponering,prioritering og lokalisering av nye
avtaleheimlar.

Helseføretakaskal:
� bidra i den regionaleprosessenmedgjennomgangav forvaltninga av

avtalespesialistaneogkartlegging av behov for nye avtaleheimlar
� inngå samarbeidsavtalarmedavtalespesialistaneetter at den regionale

prosessener gjennomført.
� delta i pilotering av utdanning i avtalepraksis.

4.6 Naudnett

Helseføretakaskal:
� samarbeidemed dei andre helseføretakaog HVIKT ASom å sette i verk felles

tiltak somgir gevinstar,mellom annai bruk av naudnett i den akuttmedisinske
kjede, samtå bruke naudnett i beredskaps- ogvaktfunksjonar i samsvarmed
regionaleføringar.

4.7 Virtuell AMK

HelseVesthar gjennomført utgreiingsprosjektet «Virtuell AMKHelseVest»for å skaffe
segeit bestmulig avgjerdsunderlag,for å kunne etablere ogdrive ein virtuell AMK-
sentral i HelseVest.

Virtuell AMK(VAMK) i HelseVestskal vere ein felles AMK-sentral der personellet
arbeider på fleire stader (Førde,Bergen,HaugesundogStavanger),men arbeider i eit
felles,virtuelt (kunstig) kontrollrom. Virtuel l AMK i HelseVester det systemet,ogden
organisasjon,somskal sikre at AMK-sentralanei regionenkan tilby ei samanhengande
handtering av naudmeldingar.

Formålet med ein felles,virtuell AMK-sentral i HelseVester å auketotalkapasiteten og
kvaliteten til dei noverandefire AMK-sentralanei regionen,samt få ein meir robust
organiseringav desse.

For å sikre like arbeidsmetodar,prosedyrar og annasamhandlingpå tvers av
geografiskestader, er det sentralt at éin av dei fire AMK-sentralaneblir utpeika til å ha
det overordna leiandeansvaret i VAMK.

Helseføretakaskal:
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� sikre at AMK-sentralanei regionenkan tilby ei samanhengandehandtering av
naudmeldingar.

� sikre like arbeidsmetodar,prosedyrar og annasamhandlingpå tvers av
geografiskestader.

� bidra til at ansvars- og oppgåvefordelingamellom involvert personell og
samarbeidspartarer avklart.

4.8 Miljø og klimaarbeid

Helseføretakaskal vere i fremste rekke i arbeidet medmiljø- ogklimatiltak.

Helseføretakaskal:
� vidareføre arbeid med ytre miljø somen integrert del av verksemda.
� sertifiserast etter ny standard;NSENISO14001:2015 Miljøstyringssystemer,

innan utgangenav 2018.
� rapportere årleg på miljøindikatorar innan innkjøp, energi,klimagassutslepp og

avfall.

4.9 Prosjekt - og porteføljestyring

Føretaksgruppabruker prosjekt- ogporteføljestyring strategisk for å utvikle verksemda.
Porteføljeprosessener forankra i den overordna verksemdstrategienfor å sikre
gjennomføringogmåloppnåing.

Med fokus på prosessogkontinuerleg forbetring skal helseføretaka:
� Medverketil å innføre ogsikre forbetring av felles prosesserogverktøy for

prosjekt-, program- og porteføljestyring.
� Medverketil fellesprosessarfor verdiskapning oggevinstuttak bådenår det gjeld

planleggingog innføring av nye løysingar.

4.10Organisasjonsutvikling

Eit betre tilbod til pasientaneom godog forenkla tilgang til kommunikasjon med
helseføretakavil bli vidareutvikla gjennomwww.vestlandspasienten.no.Dette vil vere
eit viktig innsatsområde.

Helseføretakaskal:
� Skapevarige forbetringar innanfor dei fire hovudfokusområdai «Alle møter».
� Haambisiøsemål sommedverkar til å reduseredelenav re-planlegging.
� Medverketil at www.vestlandspasienten.noblir teken i bruk ogvidareutvikla som

ein viktig ogeffektiv samhandlingskanalmellom helseføretak,pasientog
pårørande.Dette inneber tilslutning til fellesarbeidsprosessarsomskal komme
medarbeidarar,pasientar oghelseføretakatil gode.

� Medverketil å gjennomføre«avansertoppgåveplanleggjing»for alle aktuelle
yrkesgrupper.

� Medverketil å gjennomføreSamskaptplanleggingpå sengepostar,poliklinikkar
ogdagbehandling.Samskaptplanleggingvil leggetil rette for godstyrings- og
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leiingsinformasjon om aktivitet ogbemanningfor alle nivå i føretakaslik at ein
kan bruke den faglegekapasitetenbetre, ogbehandlefleire pasientar innan same
ressursrammegjennombetre planleggingogskjerming av pasientretta arbeid.

o Somhovudregelskal alle pasientar få time ved første kontakt.
o Alle timar somblir gitt ved første kontakt, skal vere knytte opp mot ein

behandlar.
o Arbeidsplansystemetskal nyttast av alle medarbeidarar/yrkesgrupper,

ogsåstudentar, innleidde oghospitantar, anten det gjeld planlegging,ferie,
fri eller fråvær.

� Alle somhar timeavtalt pasientkontakt skal bruke DIPStimebok.
� Setteinn tiltak for å førebyggeogunngåarbeidskriminalitet og sosialdumping

ved bruk av eksterne leverandørar uavhengigav type oppdrag.

FøretaksgruppaHelseVestskal grunnfesteein godorganisasjonskultur med leiarskap
ogmedarbeidarskapsomstøttar opp om ogsikrar godarbeidsfordeling ogprioritering.
Dette skal medverketil ei goddeling og formidling av kompetanse,læring ogutnytting
av ressursanei heile føretaksgruppa.Regionaleretningslinjer for planleggingog
gjennomføringav poliklinikk skal ligge til grunn for arbeidet.

Målet er at alle faggrupperskal planleggjesineoppgåvergjennomavansert
oppgåveplanlegging.

4.11Legestillingsregisteret

Det er viktig at Legestillingsregisterettil ein kvar tid viser korrekt informasjon slik at
registeret kan nyttast til analysarpå regionalt ognasjonalt nivå.Helseføretakaskal
kvalitetssikre data i Legestillingsregisteretslik at registeret er fullt ut oppdatert seinast
30. april 2016.
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5 Ressursgrunnlaget
Styring ogkontroll med ressursbrukener avgjerandefor å kunne gjeredei rette faglege
prioriteringane , ogsikre godkvalitet på pasientbehandlinga.

Helseføretakamå gjeresegkjende meddei budsjettdokumenta somligg til grunn for
tildeling av midlar frå HelseVestRHF,jf. mellom annaoppdragsdokumentetfrå Helse
VestRHF.Planlagdpasientbehandlingutover bestilling må godkjennastav HelseVest.

Til finansiering av HelseFonnaHFsi verksemd i 2016 blir det stilt følgjandemidlar til
disposisjon:

Tabell 1

For nærmareomtale viser vi til sak006/1 6 B Konsernbudsjett2016, medrekna
investeringsbudsjett og likviditetsbudsjett og justering av inntektsramma til
helseføretaka.Vi viser òg til sak114/15 B Inntektsfordelingog resultatkrav 2016.

Aktiviteten somer finansiert gjennomISF-ordninga,blir dekt av HelseVestRHF,basert
på fastsetteDRG-poengmultiplisert med 50 prosent av einingsprisen for 2016. DRG-
prisen er i statsbudsjettet sett til kr 42 081.Endelegeiningspris blir bestemt i samband
med DRG-avrekningagjort i departementet.I DRG-avrekningakan det gjerast
avkortingar, anten på pris per DRG-poeng,på DRG-poengeller på annanmåte,om
departementet finn grunn til å gjere det på grunn av utilsikta verknader av systemet.
HelseVestvil vidareføre alle slike endringar og korreksjonar somkjem frå
departementet.

INNTEKTSFORDELING2016 HelseFonna

Innsatsstyrtfinansiering(inkl.dyremedisinar) 793935
ISF-pasientarbehandlai andreregionar 32055
ISF-pasientarbehandlafor andreregionar -5 421

SUM,ISF 820569

SUM,basisrammefordelt etter modell 1 883693

Kvalitetsbasertfinansiering 13665

SUM,basisrammefordelt utanfor modell *) 512510

Øyremerktemidlar i bestillingafrå HOD(skalrapporterastpå): 36822

SUM,inntekt 2016fordelt frå RHF 3 267259
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Aktivitetsbestillinga for 2016, rekna i DRG-poeng,er fastsett slik:

Tabell 2

Dersomhelseføretakaplanleggmedvekst ut over dette nivå må det grunngjevast
gjennomein søknadtil HelseVestder ein oggir ein nærmareorientering om kva som
skal løysastgjennomhøgareaktivitet. Føretaketmå synleggjeraat ein har økonomisk
grunnlag for ein aukapasientbehandling.

Grunnlagetfor akontobetaling i første kvartal blir fastsett med utgangspunkt i
inntektsramma somkjem fram av tabellen ovanfor. Dersom produksjonen blir vesentleg
lågareenn det somer lagt til grunn i overslagsløyvinga,kan HelseVestRHF,medbasisi
utviklinga for kvart kvartal, gjere justeringar i akontoutbetalinga i forhold til den reelle
aktivitetsutviklinga. Dersomveksten i DRG-produksjonen er høgareenn føresetnaden
somdepartementet leggtil grunn, vil ein aukeutover dette nivået bli avrekna i samband
med departementetsi avrekning av ISF.

6 Økonomiske krav og rammevilkår

6.1 Økonomisk resultatkrav og endring i
driftskredittramma

Resultatmålingabaserersegpå det rekneskapsmessigeresultatet. HelseFonnaskal i
2016 oppnåeit positivt resultat på 40 mill. kroner. Føretaketmå budsjettere drift,
økonomisk resultat og investeringar innanfor tilgjengeleglikviditet.

Det er lagt inn dekning av aukapensjonskostnadfor 2016 i tråd med aktuarutrekninga
somligg til grunn for statsbudsjettet for 2016.Dersomdet viser segat det blir større
endringar i forhold til det kostnadsnivåetsomer lag til grunn i Prop.1 S(2015-2016) vil
det bli teke stilling til om det er grunnlag for å gjereendringar i løyvinga.

Regjeringavil innføre nøytral momsfor helseføretakafrå 1.1.2017.Helseføretakamå ta
omsyn til dette når dei planleggogvedtek investeringar og innkjøp.

Det vart vist til Prop.1 STillegg nr. 1 (2015–2016). Prognosanefor talet på asylsøkjarar
kan gjeredet noko meir utfordrande å oppnå reduserte ventetider, samtidig somdet kan
føre til at nokre investeringar kan bli utsette.

Someit ledd i regjeringa si tiltakspakke for aukasysselsetting,blir det tildelt eit eittårig
tilskot til vedlikehaldstiltak til helseføretaki områdeder arbeidsløysahar aukamest.
Midlane skal bli fordelte av dei regionalehelseføretakaetter ei individuell vurdering. Dei

Utrekning av overslagsløyving for 2016 Fonna

Overslagsløyving for 2016 - DRG-produksjon, eige HF, inkl. poliklinikk 37 734

Fråtrekk,DRG-poengfor pasientarsom høyrer til ein annanregion -258
DRG-poengfor eigne pasientarsomer behandlai andre regionar eller hos private 1 524

Estimat over DRG-poeng for pasientar høyrer til i Helseregion Vest 39 000
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regionalehelseføretakaskal rapportere på sysselsettingseffekten.Vedlikehaldstiltaka
skal kome i tillegg til allereie planlagdevedlikehaldstiltak. HelseVester tildelt 190 mill.
kroner.

Endringar i driftskredittramma
Når endringar i Prop.27 S(2015–2016) er tekne omsyn til, er samlaramme for
driftskreditt ved inngangentil 2016 på 6 196 mill. kroner. I Prop.1 S(2015–2016) er
det lagt til grunn at pensjonspremienblir 4 350 mill. kroner lågareenn
pensjonskostnadeni 2016.Basertpå desseanslagablir samlaramme for driftskreditt
redusert med 4 350 mill. kroner frå 6 196 mill. kroner til 1 846 mill. kroner ved
utgangenav 2016. HelseFonnasin del av dennejusteringa utgjer 130 mill. kroner.
HelseFonnahar pr. 1/ 1-2016 ei driftskredittramme på 34,3mill. , ogdette inneber at ny
driftskredittramme vil bli sett i null. Denpositive likviditeten somoppstår somfølgjeav
pensjonmå ikkje nyttast til andre formål, ogmå sjåastopp mot statensin handtering av
framtidige endringar i pensjonskostnadogpensjonspremie.

6.2 Investeringar og lån

HelseVestRHFskal basereinvesteringsplananesine på heilskaplegeutgreiingar av
framtidige behovfor kapasitet og tilbod på regionnivå.HelseVestRHFskal tilpasse
strategien for investeringar slik at han underbyggjer – ogblir gjennomført i tråd med –
nasjonalhelsepolitikk ogsamhandlingsreforma.

Helseføretakamå styre ogprioritere investeringsplananesine innanfor den tilg jengelege
driftsøkonomiske og finansielle ramma.Vi viser her til styresak061/15
Langtidsbudsjett 2016–2020 til HelseVestRHFstyret.

Helseføretakaskal i sambandmed utarbeidinga av nestelangtidsbudsjett rapportere om
investeringsplanar medkonsekvensar for drifta i kommandefemårsperiode.Vedstore
investeringsprosjekt skal planperioden utvidast til minimum 10 år. Dei samla
investeringsplananemå tilpassastbådeden finansielle ogdendriftsøkonomiske ramma.

I arbeidet med investeringsprosjekt skal helseføretakaleggetil grunn dei føringanesom
er gitt i Helsedirektoratets «Revidertveileder for tidligfaseplanleggingi
sykehusprosjekter»og«Veilederfor sykehusprosjektersøkonomiskebæreevne».I
tillegg skal helseføretakaleggetil grunn HelseVestsin oppdatert prosedyrefor avgjerd
om oggjennomføringav investeringsprosjekt.Det blir her vist til styresak006/16 B.

I sak006/16 B Konsernbudsjett2016 har styret i HelseVestRHFfastsett
investeringsrammafor 2016 for helseføretakaog føretaksgruppa.Dersomresultatet for
2015 endrar segvesentlegsamanliknamedden førebelsrapporteringa, må det gjerast
tilsvarande tilpassingar i investeringsrammafor 2016.

Helseføretakaskal aldri binde segopp eller forplikte segmed omsyntil
investeringsbudsjettet før investeringsrammaer vedtekenav styret i HelseVest.

HelseVestRHFviser til tidlegare krav om at det skal vere etablert verktøy somviser
tilstandsgrad ved norske sjukehus.Det vert nå sett krav om at tilstandsgradenfor
sjukehusbyggblir kartlagt i 2016, ogat kartleggingablir oppdatert kvart fjerde år.
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SjukehusbyggHFskal mellom annasikre gjenbruk av løysingarogerfarings-
overføringar. Dette krev at helseføretakaevaluerer sine sjukehusprosjektetter at bygga
er tekne i bruk.

Helseføretakaskal:
� kartlegge tilstandsgradenfor sjukehusbyggi 2016,og kartleggingavert

oppdatert kvart fjerde år
� evaluere sinesjukehusprosjektetter at byggaer tatt i bruk

Lån til investeringar kan berre takast opp gjennomlåneordningasomHelse- og
omsorgsdepartementetadministrerer.

6.3 Måling av kostnad pr. pasient

Føretaksmøtetviste til tidlegare stilte krav om innføring av måling av kostnader pr.
pasient (KPP)for somatikk ogat det er lagt til grunn at KPPskal væreimplementert som
gjennomgåandekvalitets- ogstyringsverktøy innanfor somatikk i alle helseføretakinnan
1. januar 2017.Føretaksmøtetbad om at dei regionalehelseføretakadeltek i det vidare
arbeidet medå etablereKPPinnanfor psykisk helsevernogrus.

� Helseføretakaskal i samarbeidmed HelseVestRHFbidra i arbeidet medKPP-
spesifikasjonfor psykisk helsevernogrus ognasjonaleKPP-data.

6.4 Nøytral meirverdiavgift for helseføretaka

Regjeringatar sikte på å innføre ei ordning mednøytral meirverdiavgift i helseføretaka
frå 1. januar 2017.Føretaksmøtetbad dei regionalehelseføretakaom å bidra i arbeidet
med etablering ogutforming av ei slik ordning. Dei regionalehelseføretakablei vidare
bedneom å gjere nødvendigesystem- ogrutinetilpassingar og intern opplæring i alle
helseføretak.Departementetvil komme tilbake med fleire presiseringar av oppdraget.

� Helseføretakaskal i samarbeidmed HelseVestRHFgjere nødvendigetilpassingar
ogdelta i arbeidet med innføring av nøytral meirverdiavgift for helseføretaka.

6.5 Finansielle leigeavtalar

HelseVestRHFhar høvetil å inngå finansielle leigeavtalarmed ein kontraktsverdi på
opptil 100 mill. kroner per avtale.Finansielleleigeavtalarutover dette beløpetmå
leggjastfram for føretaksmøtet.HelseVestønskerikkje å vidareføre denneordninga
overfor helseføretakapå eit generelt grunnlag,ogdersom denneforma for finansiering
skulle vere aktuell, må helseføretaketsøkjeHelseVestom løyve til å nytte finansiell
leigeavtale.
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7 Rapportering
Det er eit mål å ha godeoggjennomgåandesystemfor å kunne følgjeopp utviklinga i
tenestene,ogdet er etablert eit systemfor rapportering for å sikre dette.

Sålangt det er moglegvil automatiskedatainnsamlingsrutinar bli nytta i sambandmed
rapportering for å redusererapporteringsbyrda for HF-a,somtil dømesdatainnsamling
frå nasjonaleeller regionale løysingar.

Helseføretakahar i tillegg eit ansvarfor å melde frå til eigarenom vesentlegeavvik i
forhold til planlagdmålsetjing.Dette gjeld ògeventuelleavvik frå framdriftsplanen og
kostnadsrammafor større byggjeprosjekt.

HelseVestRHFminner ògom tidlegare stilte eigarkrav,somframleis er gyldigefor
verksemdatil føretakautan at dei er særskilt omtalte, eller at det er stilt krav om
rapportering i 2016.

7.1 Metodikk og struktur for styrerapportering

Det er gjennomarbeidet med heilskaplegstyringsinformasjon lagt opp til jamleg
rapportering internt, til styra og til styresmaktene.

Styrerapporteringa er ein heilskaplegrapport, der bådefag,økonomi,medarbeidarar og
omdømmeer ein del av rapporteringa. Det er viktig at styrerapporten er rimeleg
einsarta i føretaksgruppa.Helseføretakaskal i 2016 leggetil grunn den samemalenfor
styrerapportering somblei nytta i 2015.

7.2 Månadleg rapportering

Rapportering om økonomi ogannaavtalt rapportering om styringsinformasjon som
skjer månadleg,skal i 2016 rapporterast etter tidsfristar somer kommuniserte til
helseføretakai eigebrev og i økonomihandboka.Økonomirapportar skal behandlastav
styra såraskt det lèt seggjere,slik at eventuellekorrigerande tiltak kan bli sette i verk
utan unødigopphald.

Eigar har stilt krav om einskaplegrekneskapsføringi helseføretaksgruppa.Det er
utarbeidd ei fellesnasjonalrekneskapshandbokfor utarbeiding av rekneskapen.

Denmånadlegerapporteringa inneheld desseelementa:
� Økonomirapportering etter fastsett rapporteringsmal i datavarehuset.
� Kommentarar knytte til økonomiskutvikling ogstatusenfor eventuelle

korrigerande tiltak.
� Rapportering av månadsverk,sjukefråværogdeltidsstillingar etter fastsett

rapporteringsmal i datavarehuset.
� Aktivitetsdata oghelsefaglegestyringsparametrar etter fastsett rapporteringsmal

i datavarehusetsamt for nokre dataetter mal i Excel(jf. vedlegg2).
� Beskrivekonkrete tiltak somer iverksett for å nå dei helsefaglegemålsettingane

(jf. vedlegg2 )
� Rapportering på «dengyldneregel»etter fastsattmal i Excel(jf. vedlegg2)
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� Rapportering på bruk av vedlikehaldsmidlar (sysselsettingstiltak) etter fastsatt
mal i Excel(jf. vedlegg2)

� Rapportering av investeringar etter fastsett mal i Excel(jf. vedlegg2).
� Rapportering av likviditet etter fastsettmal i Excel(jf. vedlegg2).

7.3 Tertialrapportering

Det skal vidare rapporterast om regionalekvalitetsindikatorar etter ein fastsett mal i
Excel(jf. vedlegg2). Fristen for rapporteringa er den samesomfor den månadlege
rapporteringa, jf. rapporteringsfristane ovanfor.

Det skal rapporterast om nasjonalekvalitetsindikatorar somer fastsetteav
Helsedirektoratet ogNPR.

7.4 Halvårleg rapportering

Det skal rapporterast halvårlegpå krav ogmål i styringsdokumentet for 2016. Malenfor
dennerapporteringa vil bli utarbeidd av HelseVestRHF.Rapporteringsfrist til Helse
VestRHFer sett til 15. juni 2016 . Rapportenskal sendast til postmottaket i HelseVest
RHFpå dennee-postadressa:helse@helse-vest.no.

7.5 Rapportering til SSBog NPR

Helseføretakaskal i tillegg til den rapporteringa somHelseVestRHFstiller krav om,
ogsåsenderapportar til SSBogNPR,basert på spesifikasjonarogmalar somdei har
fastsett.Rapport utarbeidd i styringsportalen for rapportering av funksjonsrekneskaptil
SSB,skal brukast.

Rapportenbyggjer på ein felles funksjonskontoplan somalle helseføretakaskal bruke.
Funksjonskontoplanenskal vere oppdatert minst kvart tertial, då han ògblir nytta til
rapportering av kostnader fordelte på tenesteområde.

7.6 Årleg melding

I medhaldav helseføretakslova§ 34 skal HelseVestRHFsendeei årlegmelding til Helse-
ogomsorgsdepartementetinnan 15. mars 2017.

Helseføretakaskal sendeei tilsvarande årleg melding til HelseVestRHF.Fristen for den
årlegemeldingaer 13. januar 2017. Dessemeldinganeskal danneunderlag for Helse
VestRHFsi melding til departementet.Det skal rapporterast om alle krav ogmål for
2016 nemndei styringsdokumentet. I løpet av 2016 blir det sendt ut ein mal for årleg
melding somHF-a skal bruke. I malenvil HF-a ogsåbli bedneom å rapportere om tiltak
somer gjennomførtefor å oppnå måla/måltala for alle styringsparametrane,sjå vedlegg
3. HelseVestRHFhentar sjølv ut tala frå dei datakjeldanesomer oppgitt.
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Meldingamå sjåastsomeit ledd i eit samanhengandeplan- ogstyringssystemmellom
HelseVestRHFoghelseføretaka,ogskal i tråd med § 13 i vedtektenetil helseføretaka
innehalde:

� styret sitt plandokument for verksemda.
� styret sin rapport for det føregåandeåret.

Styret sin rapport for det føregåandeåret er ein rapport om korleis dei ulike styrings- og
resultatkrava, slik dei går fram av styringsdokumentet, er følgdeopp.

7.7 Årsrekneskap

Heleføretaksgruppaskal leggefram rekneskapi medhaldav rekneskapslova.I
økonomihandbokaer det sett eignefristar for gjennomføringav årsoppgjeret for 2016.

7.8 Rapport om bruk av midlar og aktivitet

Ein understrekar at søknaderograpportar om bruk av øyremerkte midlar som
hovudregelskal utarbeidast av HelseVestRHF,men at helseføretakamå medverke
aktivt i arbeidet med søknaderograpportering.

Kostnadertil forsking skal det rapporterast om til Nordisk institutt for studiar av
innovasjon,forsking ogutdanning (NIFU).Rapporteringsmalog fristar er å finne i
økonomihandboka.

Vedlegg:
Vedlegg1: Utdanning av helsepersonell
Vedlegg2: Førebelsmal for rapportering frå verksemda
Vedlegg3: Mål 2016,pasienterfaringsundersøkingarogstyringsparametrar
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FORSLAG TIL VEDTAK  

 
1. Styret i Helse Fonna HF godkjenner særavtalar knytt til tenesteavtale nr. 4 om 
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Oppsummering  
 
Kommunane har frå 1. januar 2016  lovpålagd plikt til å etablera døgntilbod for øyeblikkeleg 
hjelp. Det er stilt krav til at kommunane inngår eigen særavtale med helseføretaket for å sikre 
fagleg kvalitet og oppfølging av det kommunale tilbodet.  
Kommunane Utsira, Bokn, Sveio, Vindafjord og Etne har inngått avtale om 
vertskommunesamarbeide med Haugesund kommune for lokalisering og drift av kommunalt 
øyeblikkeleg hjelp døgntilbod. Tre av kommunane, Utsira, Sveio og Bokn, har nå inngått 
særavtale med Helse Fonna, medan dialogen med dei to andre kommunane, Vindafjord og 
Etne ikkje er klar enda. 
 
Fakta 
 
Saka gjeld godkjenning av særavtalar knytt til tenesteavtale 4., «Avtale om kommunen sitt 
tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp» med kommunane Utsira, Sveio og Bokn. 
 
Kommunar og regionale helseføretak pliktar å inngå samarbeidsavtalar som skal sikre at 
pasientar og brukarar får eit heilskapleg tilbod om helse- og omsorgstenester jf. helse- og 
omsorgstenestelova § 6-1 og i spesialisthelsetenestelova § 2-1 e. Helse Vest RHF vedtok i 
styremøte den 7.12.2011 å delegere til helseføretaka å inngå avtalar og vere part i desse. 
Helse Fonna HF har inngått 12. tenesteavtalar med kvar av kommunane i opptaksområdet. 
Dei lovpålagde samarbeidsavtalene, som alle er handsama i styret i Helse Fonna, utgjer 
rammene og grunnlaget for samhandlinga mellom kommunale helse- og omsorgstenester og 
Helse Fonna HF. 
 
Kommunane har eit lovpålagd ansvar for å yta øyeblikkeleg hjelp til personar som oppheld 
seg i kommunen, jf Lov om kommunale helse og omsorgstenester m.m. (helse – og 
omsorgsteneste lova) § 3-5 jf §3-1. Frå 1. januar 2016 er denne plikta utvida til å gjelde tilbod 
om døgnopphald for pasientar som har trong for øyeblikkeleg hjelp (ØH-døgnopphald). Plikta 
går fram av Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (helse- og omsorgstenestelova) § 
3-5, 3. ledd der det står: 
 

”Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse – og omsorgstjenester til 
pasienter ogbrukere med behov for øyeblikkelig hjelp. Plikten gjelder kun for de pasienter 
og brukere som kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til.”  
 

Det er ein føresetnad at tilbodet skal vere betre eller like godt som eit alternativt tilbod i 
spesialisthelsetenesta, og at det skal bidra til å redusere talet på ØH-innleggingar i 
spesialisthelsetenesta.  
 
Kommunane og helseføretaket har allereie avtale om øyeblikkeleg hjelp jf. tenesteavtale 4. Det 
følgjer av denne avtalen at tilbod om øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald i kommunane som 
skal etablerast må ha eigen særavtale. Fram til 2016 har det vore frivillig for kommunane å 
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gjere avtale med helseføretaket om å etablere døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp, men frå 1. 
januar 2016 er det ei lovpålagd plikt å etablera slikt tilbod. 
 
Kommunane Utsira, Bokn, Sveio, Vindafjord og Etne har inngått avtale om 
vertskommunesamarbeide med Haugesund kommune for lokalisering og drift av kommunalt 
øyeblikkeleg hjelp døgntilbod. Vertskommuneavtalen beskriver Haugesund kommune sitt 
ansvar som vertskommune og legger til grunn at samarbeidande kommunar er forplikta til å 
sette seg inn i særavtalen mellom Haugesund kommune og Helse Fonna, og at denne 
særavtalen er styrande for korleis tenesta vil bli utført.  
Haugesund kommune etablerte sitt kommunale øyeblikkeleg hjelp tilbod ved Vardafjell 
helsehus 1. september 2013. Det er lagt plan for å flytte tilbodet til nye lokalar ved Haugesund 
Reumatismesykehus der Haugesund kommune også vil ha mogelegheit til å utvida 
kapasiteten ved å inngå avtale med andre kommunar basert på et vertskommunesamarbeid. 
Særavtalen mellom Haugesund kommune og Helse Fonna er revidert slik at endringar i 
lokalisering og utvida kapasitet ved vertskommunesamarbeide er ivaretatt. Helse Fonna er 
underretta om at flyttinga av tilbodet er utsett med grunn i tekniske problem ved det nye 
bygget, men at det kommunale tilbodet inklusiv vertskommunesamarbeide blir ivaretatt ved 
Vardafjell helsehus inntil vidare. 
 
Helse Fonna HF har forhandla fram likelydande særavtale til tenesteavtale 4 om døgnopphald 
for øyeblikkeleg hjelp med tre av dei fem kommunane som inngår i 
vertskommunesamarbeide med Haugesund kommune.  Dimensjonering av tilbodet som den 
enkelte kommune kjøper av vertskommunen Haugesund kommer fram i særavtalen med 
Helse Fonna, mens forhold som omhandlar faglig forsvarlegheit, kvalitet, pasientkategoriar og 
organisering av tilboda kommer fram i tenestavtale 4 og i særavtalen mellom Helse Fonna og 
Haugesund kommune.  
 
Helse Fonna ser fram til vidare samarbeide om kommunale øyeblikkeleg døgn plassar for til 
saman 6 kommunar sjukehusnært i Haugesund, og meiner utviding av tilbodet og ny 
organisering vil føre til ein tettare dialog om utvikling og utnytting av tenestetilbodet. 
 
Vedlegg: 
 

1.  Særavtale om døgnopphald for øyeblikkelig hjelp mellom Haugesund kommune og 
Helse Fonna HF 

2. Tenesteavtale nr. 4 mellom Haugesund kommune og Helse Fonna HF, Avtale om 
kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp 

3. Særavtale om døgnopphald for øyeblikkelig hjelp mellom Utsira kommune og Helse 
Fonna HF 

4.   Særavtale om døgnopphald for øyeblikkelig hjelp mellom Sveio kommune og Helse 
Fonna HF 

5.   Særavtale om døgnopphald for øyeblikkelig hjelp mellom Bokn kommune og Helse 
Fonna HF 
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1 Parter

Avtalen er inngått mellom Haugesund Kommune og Helse Fonna (HF).

2 Bakgrunn

Hjemmel for denne sceravtalen er kav av 24.6.2011 nr 30 om kommunale he!se og

omsorgstjenester m.m. 6-2 punkt 4, jf 3-5 tredje ledd.

Denne sceravtalen er inngått i henhold til tjenesteavtale 4 Samarbeidsavtale om kommunens

HIbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Haugesund kommune og Helse Fonna .

Sceravtalen omfatter besknvelse a Haugesund kormunestIbud om eløgnopphod for

øyeblikkelig hjelp, samt presisering av spesialisthelsetjenestens forpliktelser til

kompetanseoverføring og krav til veiledning.

Særavtalen mellom den enkelte kommune og helseforetaket skal inneholde angivelse av

bdspunkt for oppstart, samt ncermere beskrIvelse av tilbudet jf punkt 6.1. i tjenesteavtale 4.

Det er kommunen som bestemmer hvordan tilbudet skal organiseres, herunder

oppstartstidspunkt, I nnretning, omfang og kvalitet.

Tjenesteavtale 4 gjelder for øyeblikkelig hjelp tilbudet med de presiseringer som følger av

denne særavtalen. Dersom det oppstår motstrid mellom særavtalen og tjenesteavtale 4, har

tjenesteavtale 4 forrang. Oppstår det endringer i lov og avtaletekst I Mrektorat eller mellom

KS og staten skal disse endringer har forrang til denne avtalen. Lov som ikke kan fravikes ved

avtale vil være gjeldende for partene.

3 Formål

Formålet med avtalen er å beskrive Haugesund kommunes tilbud om døgnopphold for

øyeblikkelig hjelp for pasienter med behov for somabske helsetjenester og/eller omsorg.

basert på BEON-prinsippet. (Beste Effektrve Omsorgs Nivå)

Avtalen skal bidra til 


Å etablere tilbud som skal gi pasientene verdige og faglig forsvarlige tjenester for eller i

stedet for opphold i spesialisthelsetjenesten

Å redusere behovet for døgnopphold i spesialisthelsetjenesten

Å redusere behovet for øyeblikkelig hjelp innleggelser i spesialisthelsetjenesten

Å skape bedre pasientforløp ved å gi pasienter tjenester ncer der de bor

Å skape kostnadseffektive løsninger som kan gi pasientene et like godt eller bedre tilbud i

kommunens belse- og omsorgstjeneste som i spesiahsthelsetjenesten.
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4 Lokalisering og organisering

4.1 Lokalisering

Haugesund kommune har opprettet totalt fem (5) senger / plasser til formålet døgnopphold

øyeblikkelig hjelp_ Antall plasser er basert på normtall tatt i fra direktoratets normering i

veileder..Norrntall er et giennomsnittstall, det egentlige tall vil til enhver tid varierer i forhold

til behov for tilbud. Haugesund kommune har mulighet for å utvide kapasiteten i tilbudet ved

å inngå avtale med andre kommuner basert på et vertskommunesamarbeld. Fra januar 2016

vil kommunens tilbud bLi lokalisert ved Sentrum behandlingssenter (heretter SBS).

4.2 Organisering

Tilbudet vil være organisert ved SBS Haugesund kommune er eier av tjenestetilbudet, og vil

ha drifts-, personal- og fagansvar for det kommunale Gbudet om øyeblikkelig hjelp

døgnopphold.

I tilknytning til Haugesund kommune sitt Ø1-1-tilbud er det inngått avtale om

vertskommunesamarbeid med andre kommuner. Formålet med disse avtalene er å gi

innbyggere i vertskornmunesamarbeidet, likeverdige, kvalitative gode, og faglig forsvarlige

tjenester om øyeblikkelig hjelp med døgnopphold. Kommunene i vertskommunesamarbeidet

har et selvstendig ansvar for å inngå særavtaie ti( tjenesteavtale 4 med Helse Fonna HF.

4.2.1 Sentrum behandlingssenter

Tilbudet vil være rettet mot pasienter som har en allmenntilstand som medfører at det ikke

er forsvarlig å behandle pasienten i eksisterende ornsorgsnivå, det vil si pasienter som er

nærmere beskreveti vededer punkt 4.1

Plassene ved SBSvil være samlokalisert med andre spesialiserte grupper som rehabilitering,

mottakssenger og palliasjon

5 Innhold i tjenestetilbudet

Haugesund kommune skal sørge for et faglig forsvarlig tilbud med døgnopphold for helse- og

omsorgstjeneste til pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp. Plikten gjelder for pasienter

det er mulig å utrede, behandle eller yte omsorg til, jf. Lov om kommunale helse- og

omsorgstjenester § 3-5, ledd 3

5.1 Aktuelle pasienter

Personer som opplever:

a) Akutt forverring av kjent tilstand der utløsende årsak er avklart. Eksempler på dette

er: KOLS, ernæringssvikt, hjertesvikt, smerter, kreft.
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Akutt sykdom med avklart diagnose som krever observasjon og behandling, men ikke

i spesialisthelsetjenesten. Eksempler på dette er: infeksjon, dehydrering,

urinretensjon, obstmasjon og dårlig kontrollert diabetes.

Tilstand som kan behandles med allmennmedisinske metoder og hjelpemidler og

som elles ville hatt behov for innlegging i spesialisthelsetjenesten.

Thstand med liten risiko for akutt kvstruende forverring.

5.2 Kompetansekrav

Det skal være sjukepleier til stede 24 timer i døgnet.

Sjukepleierne skal ha oppdatert kompetanse og kunnskap i forhold til pasientgruppen som

øyebRkelig bjelp-thbudet gjeld for. De skal kunne båndtere og vurdere observasjoner,

laboratorieprøver og behandlinger. Eksempel på dette er EKG, Hb, SR, blodglukose, CRP, INR,

generelle venøse blodprøver og urinstix. Videre må sjukepleierne kunne administrere og

håndtere intravenøs væskebehandling, CVK, veneporter, stomier, dren, sonder,

oksygenbehandling, aspirasjon av luftveier, legge inn urinvegskateter, o.a

5.3 Innleggelse av pasient i kommunal øyeblikkelig hjelp seng

Innleggende instans er legevaktslege. Fastleger som ønsker å legge inn pasient til avdeling

med døgnopphold-øyeblikkelig hjelp skal alltid gjøre dette i samråd med avdelingslege

øyeblikkelig hjelp eller legevakt. Legevakten skal til enhver tid ha full oversikt over

inneliggende pasienter i avdelingen.

Sykepleier er t stede 24 firner døgnet. Avdelingsæge ØH Lvaretar legetilsyn på dagtid alle

hverdager. Legevakt ivaretar legetilsyn på kveld og natt, samt lørdager/søndager og på hellig-

og høytidsdager Pasienten skal få legetilsyn med kort responstid.

Ved innleggelse av pasient skal innleggende lege skrive innleggelsesbrev/notat som skal

inneholde alle nødvendige opplysninger på samme måte som ved innleggelse i sykehus. Det

skal komme tydelig fram hva som er årsaken til innleggelsen og hva innleggende lege mener

bør tilbys ved innleggelse på kommunal Øld-p!ass.

Innleggende lege har ansvaret for at det utarbeides en plan på observasjon og behandling for

de første 16 timene etter innleggelse. Liggetiden i avdelingen skal være maksimalt 3 døgn/72

timer. Ved mangelfulle nødvendige opplysninger må det sikres ordninger som ivaretar at

dette innhentes.

Alle pasienter skal vurderes av sykepleier kort tid etter innleggelse.

Det skal ligge til rette for døgnkontinuerlig konfereringsmuligheter for sykepleier med

medisinsk ansvarlig lege, og for ansvarlig lege med spesialisthelsetjenesten. Ansvarlig lege

skal kunne vurdere pasienten med kort responstid.
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5.4 Utskriving av pasienter

Legen som er ansvarlig for pasienten på utskrivingstidspunktet skal vurdere observasjons- og

behandlingsforløpet hos den enkelte pasient. Ut fra dette skal legen avgjøre om pasienten kan

skrives ut til hjemmet, til et annet tilbud i kommunehelsetjenesten eller til innleggelse i

sykehus.

Når pasienten skrives ut fra det kommunale tilbudet skal det sendes en epikrise tiL pasientens

fastlege med kopi til innleggende lege, som skal inneholde opplysninger om behandling,

medikamentendringer og råd om eventuell videre oppfølging.Det skal føres journal for den

enkelte pasient som mottar helsehjelp.

Kommunen sørger for at journalføring og informasjonsutveksling mellom journalsystemer er

forsvarlige, og tilrettelagt på en slik måte at alt helsepersonell er i stand til å overholde sine

lovpålagte plikter,

6 Kommunen sitt ansvar

Haugesund kommune skal etablere ett faglig forsvarlig ØH tilbud for personer som oppholder

seg i kommunen_ Personalet skal ha oppdatert kompetanse i forhold til pasientgruppen som

øyeblikkelig hjelp tilbudet gjekier for i henhold til denne særavtalen. Nær.i.ær av lege og

mulighet for veiledning fra helseforetaket skal sikre forsvarlig behandling og observasjon.

Helsehjelpen skal dokumenteres i kommunenes journalsystem Tjenesten dekkes av

kommunen og blir utført uten enkeltvedtak.

Kommunen har ansvar for å ha oppdatert observasjons- og behandlingsutstyr som EKG,

laboratorieutstyr, utstyr til intravenøs væsketerapi, aspirasjon av luftveger, kateterinnlegging

Kommunen skal også ta høyde for at akutt alvorlige situasjoner kan oppstå. Det skal være

hjertestarter på avdelingene knyttet til tilbudet om øyeblikkelig hjelp og vakthavende

sykepleiere skal være trenet i bruk av dette etter nærmere oppsa tte retningslinjer.

Kommunen skal identifisere behov for kompetanseheving Helseforetaket skal bidra med

velledning i henhold til tjenesteavtale 4.

Dette kan gjelde:

1. Generelle kompetansehevende tiltak, spesielt for observasjons-, vurderings-,

og handlingskompetanse

2_ Utarbelding av standardiserte pasientforløp/oppfølgingsplaner for definerte

pasientgrupper

Samarbeld om enkelt-pasienter, her under mulighet for å konferere med

relevante fagpersoner i en akuttsituasjon Det iegges til grunn at medisinsk

personell i kommunen fortrinnsvis konfererer med tilsvarende faggruppe i

helseforetaket

Samarbeid om, og invitasjon til fagdager og seminarer holdt av begge parter i

avtalen. Det vektlegges spesielt at kommunen får invitasjon til å delta i

fagdager for observasjons-posten/Akuttmottakene i Helse Fonna.
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6.1 Måloppnåelse og evaluering

For å sikre rnaloppnåelse skal det utføres anonyme registreringer på alle

innleggelser Alle pasienter registreres med alder, kjønn, innleggelsesårsakknagnose,

innleggende lege, antall liggedøgn, innlagt fra og utskrevet til med mer.

Det utarbeides mnd. statistikk på grunnlag av aktuelle registreringer, som videre formildes

Helse Fonna hver 3. mnd_Stabstikk danner grunnlag for årsrapport.

Kommunen gjennomfører brukerundersøkelse av tilbudet i samarbeld med FOUSAM og i tråd

med felles system for dette godkjent av samhandlingsutvalget.

Partene skal evaluere tilbudet og kontrollere at det er i tråd med sentrale føringer og

særavtalen.

Det skal gjennomføres faste samarbeidsmøter mellom helseforetaket og kommunen en til to

ganger pr. år.

6.2 Kommunikasjon og informasjon

Kommunen skal sørge for at innbyggere og samhandlingspartnere blir gjort kjent med

tjenestetilbudet. Det skal sørges for at alle aktuelle leger blir godt orientert om tilbudet, og

hvordan de skal forholde seg til det.

Informasjonen skal være lett tilgjengelig bl.a, på kommunens hjemmeside på internett.

7 Helse Fonna sitt ansvar

Tilbudet om øyeblikkelig hjelp døgnopphold skal ha tilgang til laboratoriediagnostikk på

ordinært allmenmedisinsk nivå. Blodprøver som sendes sykehuslaboratoriet og radiologiske

undersøkelser skal prioriteres likt med øyeblikkelig-hjelp pasienter innlagt i sykehus.

Helse Fonna skal gi råd og veiledning til kommunen når det oppstår behov. Både lege og

sykepleier kan ta kontakt for råd og veiledning. Lege i kommunen kontakter vakthavende

spesialist i sykehuset og sykepleier tar kontakt med sykepleier i akuttmottak eller aktuell

avdeling.

Helseforetaket skal bidra med veiledning jf. veileder og tjenesteavtale 4.

Helse Fonna skal sørge for at egne ansatte blir gjort kjent med etablering av øyeblikkelig-

hjelp tilbudet i Haugesund kommune, jf. punkt 6.1
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8 Økonomi

Finansiering av tjenestetilbudet dekkes gjennom statlig rammet Iskudd til kommunen, og

kommunale midler.

9 Iverksetting, revisjon og oppsigelse

Revidert avtale trer i kra ft fra 01.01.2016

Revisjon av særavtalen skal følge revisjon av tjenesteavtale 4. Hver av partene kan utover

dette kreve at særavtalen revideres med 3 måneders varsel dersom vesentlige forutsetninger for

avtalen endres.

10 Avvik

Avvik som berører begge parter og som er et brudd på særavtalen skal håndteres gjennom

den eta blerte avtalen om avvikshåndtering jfr. "Overordnet sarnarbeidsavtale". Partene skal i

etterkant av meldte avvik, orientere den andre parten om resultatet av behandlingen

Interne avvik skal behandles i partenes eget avvikssystem

11 Signering

Særavtalen skal signeres i to eksemplarer og partene beholder hver sitt

Dato,

For Haugesund kom

Dato,
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1 Partar

Tenesteavtalen er inngått mellom Haugesund kommune og Helse Fonna HF (heretter HF).

2 Bakgrunn og lovgrunnlag

Avtalen beskriv samarbeidet om det døgnbaserte tilbodet om øyeblikkeleg hjelp fram til

etablering av eit kommunalt tilbod om døgnopphald innan 01.01.2016. Avtalen inneheld også

omtale av korleis kommunen skal gje tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp bygt på

krav i helse- og omsorgstenestelova § 3-5, tredje ledd og nasj onal rettleiar om kommunen si

plikt til øyeblikkeleg hjelp døgnopphald, utgjeve av Helsedirektoratet 02/12.

2.1 Avtalen byggjer på

Lov om kommunale helse- og omsorgstenester m.m. (LOV-2011-06-24-30)

Lov om spesialisthelsetenester (LOV-1999-07-02-61)

Lov om psykisk helsevern (LOV-1999-07-02-62)

Overordna samarbeidsavtale mellom Helse Fonna og kommunane med tenesteavtalar

Nasjonal rettleiar: Samhandlingsreforma —Lovpålagde samarbeidsavtalar mellom

kommunar og regionale helseføretak / helseføretak (HOD)

Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015)

Rettleiingsmateriell frå helsedirektoratet: «Kommunens plikt til å yte øyeblikkeleg

hjelp døgnopphold»

Anna relevant regelverk

Opplistinga er ikkje uttømmande

2.2 Nærare om iverksetjing

Ifølgje lova skal kommunen ha eit tilbod om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald frå 01.01.2016.

Fram til 2016 kan kommunen gjere avtale med helseføretaket om å etablere døgnopphald for

øyeblikkeleg hjelp og søkje tilskot frå Helsedirektoratet og regionalt helseføretak til etablering

og drift av dette tenestetilbodet. Kommunen som etablerer eit tilbod, skal gjere det i tråd med

denne avtalen.
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3 Formål og virkeområde

Kommunen skal innan 01.01.2016 ha tilbod om døgnopphald for helse- og omsorgstenester til

pasientar med behov for øyeblikkeleg hjelp. Plikta gjeld berre for dei pasientane som

kommunen kan utgreie, behandle og yte omsorg til.

Ein pasient treng øyeblikkeleg hjelp viss han er i ein tilstand eller situasjon der utgreiing eller

behandling er heilt nødvendig. Tilstanden skal ikkje vere kritisk eller livstrugande, men

pasienten har behov for utgreiing eller behandling utan unødvendig venting.

Kommunen må vurdere kvart einskilt pasientforløp og sjå til at tenesta vert forsvarleg. I dei

tilfella der det er tvil om dette, bør det konfererast med spesialisthelsetenesta om pasienten.

Avtalen gjeld somatiske helstetenester.

3.1 Avtalen skal bidra til å skape betre forløp for pasientane ved

å etablere tilbod som skal gje pasienten verdige og fagleg forsvarlege tenester før, og i

staden for opphald i spesialisthelsetenesta

å redusere behovet for døgnopphald i spesialisthelsetenesta

å redusere behovet for øyeblikkeleg hjelp-innleggingar i spesialisthelsetenesta

å skape kostnadseffektive løysingar som kan gje pasientane eit like godt eller betre

tilbod i kommunen si helse- og omsorgsteneste som i spesialisthelsetenesta

4 Ansvars- og oppgåvefordeling

Kommunen har ansvar for at tilbodet om øyeblikkeleg hjelp til befolkninga er forsvarleg.

Helseføretaket kan ikkje redusere tilboda sine før tilsvarande tilbod er etablert i kommunen.

4.1 Pasientgrupper som kan vere aktuelle for dette tenestetilbodet

Det er den medisinsk-faglege vurderinga som skal vere bestemmande for kva helsehjelp ein

pasient skal ha, og kvar denne hjelpa skal gjevast.

Pasientar som kommunen sjølv har høve til å utgreie, behandle eller yte omsorg til, vil i

hovudsak vere pasientar med ein avklart helsetilstand, og som ved forverring av tilstanden,

kan få ei på førehand kjend og avtalt behandling.

Det kan vere fleire årsaker til at ein pasient treng døgnopphald i kommunen for å kunne få

akutt behandling/omsorg:

Akutt forverring av kjend tilstand, og der utløysande årsak er avklart. Døme på dette

kan vere KOLS, ernæringssvikt, hjartesvikt, kreft, smertelindring.
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Akutt nyleg oppstått sjukdom med avklart diagnose som krev observasjon og

behandling, men ikkje spesialisthelsetenester. Døme på dette kan vere infeksjonar,

dehydrering, urinretensjon, forstopping og dårleg kontrollert diabetes.

5 Særavtalar

Kommunane står fritt til korleis dei vil organisere tilbodet om døgnopphald for øyeblikkeleg

hjelp, men det vert stilt krav til særavtale med Helse Fonna HF om forpliktande og konkrete

planar.

Særavtalar vert utarbeidde når kommunen er klar for å etablere eit slik tilbod, og kommune og

helseføretak er samde i at det vert etablert.

6 Prosessen for å vedta særavtalar fram mot 2016

Arbeidet med særavtalar må starte når partane har avklart status om kva som finst av tenester.

Det må takast utgangspunkt i berekningsgrunnlaget for finansieringa av tilbodet.

Før særavtalar kan utarbeidast, må følgjande forhold kartleggjast og analyserast:

Demografiske forhold —alderssamansetjinga er mest utslagsgjevande for helsetilstand

og behov for tilbod.

Geografiske forhold —befolkningstettleik vurdert i forhold til avstand til

helseføretaket, legevakt, ambulansestasjon og ev. interkommunale løysingar.

Praksis knytt til innlegging på sjukehus og kven av desse pasientane som kan få eit

kommunalt døgntilbod for øyeblikkeleg hjelp.

Samarbeidsrutinar og krav til personell, kompetanse, utstyr og lokalisasjon.

Vurdering av interkommunalt samarbeid om tilbodet.

Vurdering av tilstrekkeleg legekompetanse/vaktberedskap knytt til tilbodet, samt

tilvisingsprosedyrar og ansvarsforhold.

Partane må i samarbeid greie ut føresetnader for tilbodet med tanke på aktuelle

pasientgrupper, naudsynt kompetanse og behov for medisinsk teknisk utstyr.

På bakgrunn av desse opplysningane må det takast stilling til kva tilbod som skal etablerast,

lokalisering av tilbodet og om det eventuelt skal etablerast i samarbeid med andre kommunar.
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Partane må også finne fram til korleis tilboda skal følgj ast opp og evaluerast, til dømes ved

hjelp av utforma indikatorar som kan vise om partane når målsetjingane om betre

pasientforløp for dei aktuelle pasientgruppene og reduksjon av talet på øyeblikkeleg hjelp-

innleggingar i spesialisthelsetenesta vert nådd.

Særavtalen skal godkjennast i alle involverte kommunestyre og i styret i Helse Fonna HF.

6.1 Særavtalane skal innehalde

oversikt over tal på senger og dato for oppstart

oversikt over kompetanseplanar og behandlingsprosedyrar

oversikt over kva spesialisthelsetenesta skal bidra med; gode ordningar for

undervisning, hospitering, trening og rettleiing

oversikt over behov for utstyr og støttefunksjonar

oversikt over kven som kan leggje inn pasientar i tilbodet

oversikt over vaktberedskap og ansvar

opplysningar om økonomi og utbetalingar av tilskot frå helseføretaket

oversikt over relevante dokumentasjonssystem når det gjeld journalføring og

internkontroll

semje om evaluering av tilbodet og naudsynte indikatorar

semje om bruk av elektroniske meldingssystem og telemedisinske verktøy

(ref. tenesteavtale 9 —Samarbeid om IKT-løysingar lokalt)

Dersom det er aktuelt for fleire kommunar å samarbeide om eit tilbod, må avtalen regulere

forholdet mellom kommunane, m.a. ansvarsforhold og økonomi.

7 Innhaldet i tenestetilbodet og pasientflyt

7.1 Felles ansvar

Kommunen skal sikre nødvendig kompetanse i tenestetilbodet. Spesialisthelsetenesta skal

hjelpe til med råd og rettleiing.

7.1.1 Dette kan gjelde

generelle kompetansehevande tiltak, spesielt i høve til observasjons-, vurderings- og

handlingskompetanse
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utarbeiding av standardiserte oppfølgingsplanar og behandlingsrutinar for definerte

pasientgrupper (standardiserte pasientforløp)

samarbeid om enkeltpasientar, mellom anna ved å konferere med aktuelle fagpersonar

i akutte situasjonar

7.2 Kommunen sitt ansvar:

Etablere tenestetilbodet, som er tilgjengeleg for øyeblikkeleg hjelp heile døgnet.

Tenestetilbodet gjeld for personar som oppheld seg i kommunen. Tenesta vert gjeven

utan enkeltvedtak.

Ved innlegging i tenestetilbodet skal det føreliggje ein diagnose, og i tillegg

utarbeidast ein behandlingsplan som følgjer pasienten.

Pasienten i tilbodet må kunne få legetilsyn med kort responstid heile døgnet.

Tilbodet skal vere fagleg forsvarleg, og det skal vere sjukepleiar på vakt heile døgnet.

Tilbodet må inkludere høve til å kunne ta basisprøvar og vurdere desse. Det kan vere

EKG, glukose, Hb, CRP, NR og venøse prøvar.

Kommunen må kunne starte opp med rett behandling (til dømes oksygen, leggje inn

urinkateter og gje intravenøs behandling).

Helsehjelpa skal dokumenterast i kommunen sitt journalsystem (jf. journalforskrifta).

Pasienten vert utskriven frå tenestetilbodet med epikrise og oppdatert medikamentliste

til fastlege, innleggjande lege og aktuell kommunal instans.

Tenestetilbodet har ikkje eigenbetaling.

Alle tenester i tilbodet vert dekte av kommunen.

7.3 Helseføretaket sitt ansvar:

Prøvar som vert sende til laboratoriet på sjukehuset, og radiologiske undersøkingar

osv, skal få nødvendig prioritet slik at ein kan unngå innlegging.

8 Samarbeidsformer

Ansvarshavande lege ved dei kommunale sengene for øyeblikkeleg hjelp skal ha høve til å

kontakte relevant helsepersonell i spesialisthelsetenesta på døgnbasis.

Helse Fonna HF legg til rette for dette innanfor eksisterande driftsform /

kommunikasjonskanalar i sjukehuset.

Ytterlegare rutinar for kontakt kan inngå i særavtalane.
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9 Økonomi

Helsedirektoratet har gjeve ut rettleiingsmateriell som også omhandlar berekning og

utbetaling av tilskotet til øyeblikkeleg hjelp døgnopphald i kommunane.

Partane er einige om at tilskotet til øyeblikkeleg hjelp døgnopphald i kommunen skal vere

basert på Helsedirektoratet sitt rettleiingsmateriell for tilskotet, mellom anna

berekningsgrunnlaget for tilskotet som er teke inn i rettleiaren "Kommunenes plikt til

øyeblikkeleg hjelp døgnopphold".

Av det samla berekna tilskotet som kommunen kan få, vil helseføretaket dekkje 50 %.

Utbetaling av tilskot frå helseføretaket til kommunen skjer ut frå følgjande føresetnader, som

alle må oppfyllast før tilskot vert utbetalt:

Det må gå fram av avtalen når tidspunktet for etablering og utbetaling skal skje.

Kommunen må dokumentere at kommunen har fått innvilga søknad og utbetalt tilskot

frå Helsedirektoratet.

Tilbodet skal være etablert og tilskot skal være gitt av Helsedirektoratet før tilskot frå

spesialisthelsetenesta blir utbetalt.

Helseføretaket vil betale tilskot når det tilskotet som kommunen mottar frå

Helsedirektoratet er for lite til å dekke kommunens berekna kostnader til tilbod om

døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp i henhald til berekningsgrunnlaget. Helseføretaket

betaler ikkje tilskot:

o I tilfelle der kommunen etablerer tilbod i siste halvdel av etableringsåret. I

disse tilfella vil helseføretaket starte utbetalinga av sin del av tilskotet i det

påfølgjande året.

o I tilfelle der kommunen etablerer eit tilbod med færre senger enn

berekningsgrunnlaget for kommunen tilseier, og tilskotet frå Helsedirektoratet

er større enn kommunen sin berekna kostnad til det etablerte tilbodet, jf.

berekningsgrunnlaget.

Partane er einige om at heile det planlagde døgntilbodet for øyeblikkeleg hjelp skal etablerast

det året kommunen søkjer Helsedirektoratet om tilskot, og seinast innan dd.mm same året.

Denne tenesteavtalen og inngått særavtale mellom kommunen og helseføretaket blir lagt til

grunn for søknad om tilskot til å etablere tilbodet dersom dette blir gjort før 2016.
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10 Konsekvensar for ambulansetenesta

Ambulansetenesta utgjer saman med kommunal legevaktordning den lokale akuttmedisinske

beredskapen og skal primært dekkje behovet for primær diagnostikk og stabilisering, og

eventuell behandling av akutte skadar og sjukdomstilstandar og bringe sjuke/skadde pasientar

til adekvat behandlingsnivå i helsetenesta når pasienten har behov for overvaking og/eller

behandling, jf. forskrift om krav til akuttmedisinske tenester utanfor sjukehus, §15, Bil- og

båtambulansetenesta.

Etablering av nye og endra øyeblikkeleg hjelp døgntilbod kan føre til at det vert f1eire, men

kortare turar til —og mellom —kommunale institusjonar slik at det vert stilt andre krav til

logistikk enn tidlegare. I samband med planlegging av nytt kommunalt øyeblikkeleg hjelp

døgntilbod, må kommunen og føretaket saman gjere konkrete konsekvensvurderingar for

ambulansetenesta. Ein viser til tenesteavtale 11 "Samarbeid om helseberedskap og planar for

den akuttmedisinske kjeda".

11 Kommunikasjon og informasjon

Når tenestetilbodet vert sett i gang, skal kommunen i samarbeid med føretaket lage ein

kommunikasjonsplan slik at innbyggjarane i kommunen og samhandlingspartar vert kjende

med tilbodet.

12 Elektronisk samhandling

Så langt råd er skal kommunikasjon skje elektronisk. Telemedisinsk teknologi bør takast i

bruk når det er tenleg.

13 Handtering av avvik, evaluering og kvalitetsutvikling

Handtering av avvik frå denne avtalen skal praktiserast slik det er vedteke i overordna

samarbeidsavtale.

Avtalt system for oppfølging av avvika og dei uønskte hendingane skal sikre evaluering og

læring med tanke på systemforbetring og kvalitetsutvikling av tenestene og samhandlinga

mellom partane.

Partane forpliktar seg til å implementere nødvendige rutinar i eigen organisasjon for å følgje

opp dette systemet.

9



14 Handtering av usemje, tvist og misleghald

Usemje, tvist eller misleghald etter denne avtalen skal løysast slik det er vedteke i overordna

samarbeidsavtale.

15 Iverksetjing, revisjon og oppseiing

Iverksetjing, revisjon og oppseiing av denne avtalen gjeld slik det er vedteke i overordna

samarbeidsavtale.

Avtalen gjeld frå 1.7.2012 Siste revisjon per 1.7.2013

Kvar av partane kan krevje avtalen revidert med tre månaders varsel dersom vesentlege

føresetnader for avtalen vert endra.

16 Signering og innsending av avtalar

Avtalen skal signerast av begge partar, der Helse Vest har ansvar for å vidareformidle

dokumenta til Helsedirektoratet.

Dato og underskrift

Stad og dato: .05 \ Stad og dato:

For Hauge-simd For Helse F mafif)
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1. Parter 
 
Avtalen er inngått mellom Utsira kommune og  Helse Fonna (HF). 

2. Bakgrunn og hjemmel for avtalen 
 
Kommunene har et lovpålagt ansvar for å yte øyeblikkelig hjelp til personer som oppholder 
seg i kommunen, jf. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og 
omsorgstjenesteloven) § 3-5 jf. § 3-1. Denne plikten er i § 3-5, 3.ledd regulert til å gjelde 
døgnopphold fra 1.1.2016.  
 
Denne særavtalen er inngått i samsvar med Tenesteavtale 4 mellom Utsira kommune og 
Helse Fonna; Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkelig hjelp. 
Særavtalen omfatter beskrivelse av Utsira kommune sitt tilbud om døgnopphold for 
øyeblikkelig hjelp. Av tjenesteavtale 4 går det fram at tilbudet som blir etablert, skal 
etableres i tråd med tjenesteavtalen og ha egen særavtale. Særavtalen mellom kommunen 
og helseforetaket skal informere om når tilbudet skal starte opp, og kommunen skal gi en 
nærmere beskrivelse av tilbudet, innretting, omfang og kvalitet. 
 

3. Formål 
 

Formålet med avtalen er å beskrive Utsira kommunes tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig 
hjelp for pasienter med behov for somatiske helsetjenester og/eller omsorg, basert på BEON-
prinsippet. (Beste Effektive Omsorgs Nivå) 

Avtalen skal bidra til: 

a) Å etablere tilbud som skal gi pasientene verdige og faglig forsvarlige tjenester for eller i 
stedet for opphold i spesialisthelsetjenesten  

b) Å redusere behovet for døgnopphold i spesialisthelsetjenesten  
c) Å redusere behovet for øyeblikkelig hjelp innleggelser i spesialisthelsetjenesten  
d) Å skape bedre pasientforløp ved å gi pasienter tjenester nær der de bor  
e) Å skape kostnadseffektive løsninger som kan gi pasientene et like godt eller bedre tilbud i 

kommunens helse- og omsorgstjeneste som i spesialisthelsetjenesten.  
 

4. Organisering og beskrivelse av tilbudet 
 

Utsira kommune har inngått vertskommuneavtale med Haugesund kommune om kjøp av 
kommunale ØH-senger til innbyggerne i samsvar med kravene i helse- og omsorgsloven § 3-5 
jf. § 3-1. Haugesund kommune som vertskommune har inngått særavtale knytt til 
tjenesteavtale 4 med Helse Fonna HF jf. vedlegg 1 til denne avtale.  
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Partene er enige om at den del av særavtalen (med unntak av pkt. 6.) mellom Haugesund 
kommune og Helse Fonna HF som regulerer Utsira kommune sitt tilbud om døgnopphold for 
øyeblikkelig hjelp legges til grunn som en del av denne avtale.  

Utsira kommune kjøper totalt 1 sengeplass til formålet, med forventning om inntil 12 
liggedøgn pr. år. For Utsira kommune er behovet estimert til 12 liggedøgn. Dette i samsvar 
med Helsedirektoratets sin normering i veileder. 

5. Helse Fonna sitt ansvar 
 
Helse Fonna skal sørge for at egne ansatte blir gjort kjent med etableringen av øyeblikkelig 
hjelp-tilbudet i kommunene, jf. punkt 3. 
 
 

6. Konsekvenser for ambulansetjenesten 
 
Etablering av nye og endra øyeblikkelig hjelp døgntilbud kan føre til at det blir flere, men 
kortere turar til - og mellom kommunale institusjoner slik at det blir stilt andre krav til 
logistikk enn tidligere.  

Det vises til tjenesteavtale 11 ”Samarbeid om omforeina beredskapsplanar og planar for den 
akuttmedisinske kjeda”. 

 

7. Økonomi  
 
Finansiering av tjenestetilbudet er dekket gjennom statlige rammetilskudd til Utsira 
kommune, og kommunale midler. 

8. Iverksettelse, revisjon og oppsigelse 
 
Iverksettelse, revisjon og oppsigelse følger av særavtalen mellom Haugesund kommune og 
Helse Fonna HF jf. vedlegg 1.  
Begge parter kan kreve avtalen revidert med tre måneders varsel dersom vesentlige 
forutsetninger for avtalen blir endret. 
 

9. Avvik 
Avvikshåndtering følger av særavtalen mellom Haugesund kommune og Hele Fonna HF jf. 
vedlegg 1. 
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 10. Evaluering av tilbudet 
 
Evaluering av tilbudet følger av særavtalen mellom Haugesund  kommune og Helse Fonna HF 
jf. vedlegg 1. Denne avtalen skal evalueres første gang XXXXX. 
 
 

11. Signering  
 
Særavtalen skal signeres i to eksemplar, og partene beholder hver sitt. 
 
 
Dato,                    Dato, 
 
 
For Utsira kommune    For Helse Fonna HF,  
 
 

------------------------------------    -------------------------------- 
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1. Parter 
 

Avtalen er inngått mellom Sveio kommune og Helse Fonna (HF). 
 
2. Bakgrunn og hjemmel for avtalen 

 
Kommunene har et lovpålagt ansvar for å yte øyeblikkelig hjelp til personer som oppholder 
seg i kommunen, jf. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og 
omsorgstjenesteloven) § 3-5 jf. § 3-1. Denne plikten er i § 3-5, 3.ledd regulert til å gjelde 
døgnopphold fra 1.1.2016. 

 
Denne særavtalen er inngått i samsvar med Tenesteavtale 4 mellom Sveio kommune og 
Helse Fonna; Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkelig hjelp. 
Særavtalen omfatter beskrivelse av Sveio kommune sitt tilbud om døgnopphold for 
øyeblikkelig hjelp. Av tjenesteavtale 4 går det fram at tilbudet som blir etablert, skal 
etableres i tråd med tjenesteavtalen og ha egen særavtale. Særavtalen mellom kommunen 
og helseforetaket skal informere om når tilbudet skal starte opp, og kommunen skal gi en 
nærmere beskrivelse av tilbudet, innretting, omfang og kvalitet. 

 
 
3. Formål 

 

Formålet med avtalen er å beskrive Sveio kommunes tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig 
hjelp for pasienter med behov for somatiske helsetjenester og/eller omsorg, basert på BEON- 
prinsippet. (Beste Effektive Omsorgs Nivå) 

 
Avtalen skal bidra til: 

 

a) Å etablere tilbud som skal gi pasientene verdige og faglig forsvarlige tjenester for eller i 
stedet for opphold i spesialisthelsetjenesten 

b) Å redusere behovet for døgnopphold i spesialisthelsetjenesten 
c) Å redusere behovet for øyeblikkelig hjelp innleggelser i spesialisthelsetjenesten 
d) Å skape bedre pasientforløp ved å gi pasienter tjenester nær der de bor 
e) Å skape kostnadseffektive løsninger som kan gi pasientene et like godt eller bedre tilbud i 

kommunens helse- og omsorgstjeneste som i spesialisthelsetjenesten. 
 
 
 

4. Organisering og beskrivelse av tilbudet 
 

Sveio kommune har inngått vertskommuneavtale med Haugesund kommune om kjøp av 
kommunale ØH-senger til innbyggerne i samsvar med kravene i helse- og omsorgsloven § 3-
5 jf. § 3-1. Haugesund kommune som vertskommune har inngått særavtale knytt til 
tjenesteavtale 4 med Helse Fonna HF jf. vedlegg 1 til denne avtale. Sveio  kommune kjøper 
totalt  0,67 % av ein sengeplass til formålet, med forventning om inntil  245  liggedøgn pr. 
år. For Sveio kommune er behovet estimert til  245 liggedøgn. Dette er i samsvar med 
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Helsedirektoratets sin normering i vei 

Partene er enige om at den del av særavtalen (med unntak av pkt. 6.) mellom Haugesund 
kommune og Helse Fonna HF som regulerer Sveio kommune sitt tilbud om døgnopphold for 
øyeblikkelig hjelp legges til grunn som en del av denne avtale. 

 
 

5. Helse Fonna sitt ansvar 
 

Helse Fonna skal sørge for at egne ansatte blir gjort kjent med etableringen av øyeblikkelig 
hjelp-tilbudet i kommunene, jf. punkt 3. 
 

 
6. Konsekvenser for ambulansetjenesten 

 

Etablering av nye og endra øyeblikkelig hjelp døgntilbud kan føre til at det blir flere, men 
kortere turar til - og mellom kommunale institusjoner slik at det blir stilt andre krav til 
logistikk enn tidligere. 

Det vises til tjenesteavtale 11 ”Samarbeid om omforeina beredskapsplanar og planar for den 
akuttmedisinske kjeda”. 

 
 

7. Økonomi 
 

Finansiering av tjenestetilbudet er dekket gjennom statlige rammetilskudd til Sveio 
kommune, og kommunale midler. 

 
 

8. Iverksettelse, revisjon og oppsigelse 
 

Iverksettelse, revisjon og oppsigelse følger av særavtalen mellom Haugesund kommune og 
Helse Fonna HF jf. vedlegg 1. 
Begge parter kan kreve avtalen revidert med tre måneders varsel dersom vesentlige 
forutsetninger for avtalen blir endret. 

 
 
9. Avvik 

 
Avvikshåndtering følger av særavtalen mellom Haugesund kommune og Hele Fonna HF jf. 
vedlegg 1. 
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10. Evaluering av tilbudet 
 

Evaluering av tilbudet følger av særavtalen mellom Haugesund  kommune og Helse Fonna HF 
jf. vedlegg 1. Denne avtalen skal evalueres første gang 2017. 
 
 
 
 

11. Signering 
 

Særavtalen skal signeres i to eksemplar, og partene beholder hver sitt. 
 

 
 
 
 

Dato, Dato, 
 

 
For Sveio kommune For Helse Fonna HF, 

 

 
------------------------------------ -------------------------------- 
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1. Parter 
 
Avtalen er inngått mellom Bokn kommune og  Helse Fonna (HF). 

2. Bakgrunn og hjemmel for avtalen 
 
Kommunene har et lovpålagt ansvar for å yte øyeblikkelig hjelp til personer som oppholder 
seg i kommunen, jf. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og 
omsorgstjenesteloven) § 3-5 jf. § 3-1. Denne plikten er i § 3-5, 3.ledd regulert til å gjelde 
døgnopphold fra 1.1.2016.  
 
Denne særavtalen er inngått i samsvar med Tenesteavtale 4 mellom Bokn kommune og Helse 
Fonna; Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkelig hjelp. 
Særavtalen omfatter beskrivelse av Bokn kommune sitt tilbud om døgnopphold for 
øyeblikkelig hjelp. Av tjenesteavtale 4 går det fram at tilbudet som blir etablert, skal 
etableres i tråd med tjenesteavtalen og ha egen særavtale. Særavtalen mellom kommunen 
og helseforetaket skal informere om når tilbudet skal starte opp, og kommunen skal gi en 
nærmere beskrivelse av tilbudet, innretting, omfang og kvalitet. 
 

3. Formål 
 

Formålet med avtalen er å beskrive Bokn kommunes tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig 
hjelp for pasienter med behov for somatiske helsetjenester og/eller omsorg, basert på BEON-
prinsippet. (Beste Effektive Omsorgs Nivå) 

Avtalen skal bidra til: 

a) Å etablere tilbud som skal gi pasientene verdige og faglig forsvarlige tjenester for eller i 
stedet for opphold i spesialisthelsetjenesten  

b) Å redusere behovet for døgnopphold i spesialisthelsetjenesten  
c) Å redusere behovet for øyeblikkelig hjelp innleggelser i spesialisthelsetjenesten  
d) Å skape bedre pasientforløp ved å gi pasienter tjenester nær der de bor  
e) Å skape kostnadseffektive løsninger som kan gi pasientene et like godt eller bedre tilbud i 

kommunens helse- og omsorgstjeneste som i spesialisthelsetjenesten.  
 

4. Organisering og beskrivelse av tilbudet 
 

Haugesund kommune har inngått vertskommuneavtale med Bokn kommune om kjøp av 
kommunale ØH-senger til innbyggerne i samsvar med kravene i helse- og omsorgsloven § 3-5 
jf. § 3-1. Haugesund kommune som vertskommune har inngått særavtale knytt til 
tjenesteavtale 4 med Helse Fonna HF jf. vedlegg 1 til denne avtale.  

 



4 
 

Bokn kommune kjøper totalt 0,2 sengeplasser til formålet, med forventning om inntil 45 
liggedøgn pr år. For Bokn kommune er behovet estimert til 45 liggedøgn. Dette er i samsvar 
med Helsedirektoratets sin normering i veileder. 

Partene er enige om at den del av særavtalen (med unntak av pkt. 6.) mellom Haugesund 
kommune og Helse Fonna HF som regulerer Bokn kommune sitt tilbud om døgnopphold for 
øyeblikkelig hjelp legges til grunn som en del av denne avtale.  

 

5. Helse Fonna sitt ansvar 
 
Helse Fonna skal sørge for at egne ansatte blir gjort kjent med etableringen av øyeblikkelig 
hjelp-tilbudet i kommunene, jf. punkt 3. 

6. Konsekvenser for ambulansetjenesten 
 

Etablering av nye og endra øyeblikkelig hjelp døgntilbud kan føre til at det blir flere, men 
kortere turar til - og mellom kommunale institusjoner slik at det blir stilt andre krav til 
logistikk enn tidligere.  

Det vises til tjenesteavtale 11 ”Samarbeid om omforeina beredskapsplanar og planar for den 
akuttmedisinske kjeda”. 

7. Økonomi  
 

Finansiering av tjenestetilbudet er dekket gjennom statlige rammetilskudd til Bokn 
kommune, og kommunale midler. 

8. Iverksettelse, revisjon og oppsigelse 
 
Iverksettelse, revisjon og oppsigelse følger av særavtalen mellom Bokn kommune og Helse 
Fonna HF jf. vedlegg 1.  
Begge parter kan kreve avtalen revidert med tre måneders varsel dersom vesentlige 
forutsetninger for avtalen blir endret. 
 

9. Avvik 
Avvikshåndtering følger av særavtalen mellom Bokn kommune og Hele Fonna HF jf. vedlegg 1 

 

. 
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    10. Evaluering av tilbudet 
 
Evaluering av tilbudet følger av særavtalen mellom Bokn  kommune og Helse Fonna HF jf. 
vedlegg 1. Denne avtalen skal evalueres første gang i 2017. 
 

   11. Signering  
 
Særavtalen skal signeres i to eksemplar, og partene beholder hver sitt. 
 
 
Dato,                    Dato, 
 
 
For Bokn kommune    For Helse Fonna HF,  
 
 

------------------------------------    -------------------------------- 
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PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 
 
STAD: HELSE VEST RHF 
MØTETIDSPUNKT: 10. DESEMBER 2015 kl. 1030 – 1700 
      

 
DELTAKARAR FRÅ STYRET 
Terje Vareberg Styreleiar 
Lise Reinertsen Nestleiar 
Tone Berentsen Steinsvåg Medlem 
Olin Johanne Henden Medlem 
Gunnar Berge  
Ohene Aboagye 
Bente Pilskog  
Tom Guldhav 
Reidun Nyborg Johansen 

Medlem  
Medlem  
Medlem 
Medlem 
Varamedlem 

 

 
 FORFALL FRÅ STYRET 

Lise Karin Strømme  
 
DELTAKARAR FRÅ ADMINISTRASJONEN 

Herlof Nilssen, administrerande direktør 
Ivar Eriksen, eigardirektør  
Hilde Christiansen, personal- og organisasjonsdirektør  
Baard-Christian Schem, fagdirektør  
Per Karlsen, økonomi og finansdirektør  
Bente Aae, kommunikasjonsdirektør 
Bård Humberset, leiar internrevisjon  
Torunn Nilsen, styresekretær 
 

 
   
     

I forkant av styremøtet var det synfaring og orientering om aktuelle tomteval for 
plassering av nytt sjukehusbygg på Nord Jæren.  
       
 
Sak 110/15 Godkjenning av innkalling og dagsorden       

Oppsummering 
Styreleiar orienterte om at hovuddelen av styremøtet var ope for publikum og presse. 
Sak 125/15, og 126/16 blir behandla i lukka møte jf. Helseføretakslova § 26 a, 2.ledd nr. 5. 
 
Forfall: 
Lise Karin Strømme hadde forfall til møtet. Reidun Nyborg Johansen møtte som vara. 
 
Dokument som var delt ut i møtet: 
Styreleiar orienterte om at følgjande dokument var delt ut i møtet: 

• Tidsplan for styremøtet 
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• Notat til sak 111/15 Forslag til endring av protokoll frå styremøte 10.11.2015 – Sak 
109/15 

• Ny styresak 127/15 Lån til Pasientreiser ANS – Mine Pasientreiser  
Til skriv og meldingar: 

• E-post frå Curato Røntgen til Helse Vest RHF, dagsett 061215 - Vedrørende brev fra 
Fylkesmannen i Rogaland 

• Brev frå Curato Røntgen til Helse Vest RHF, dagsett  041215 - Vedrørande brev frå 
Fylkesmannen 

• Kopi av brev frå Frank H. Moncrieff til Helseministeren, dagsett 041215 - Nytt 
universitetssykehus i Stavanger 

• Møtereferat frå RBU, dagsett 111115 
• Brev frå HOD til Helse Vest RHF, dagsett 031215 - Innkalling til føretaksmøte 101215 
• Brev frå HOD til Helse Vest RHF, dagsett 091215 - Innkalling til føretaksmøte 161215 
• Invitasjon til Sykehuskonferansen 2016 

 
Til dagsorden: 
Styreleiar orienterte om at det var ettersendt ei ny styresak – Sak 127/15 Lån til 
Pasientreiser ANS – Mine Pasientreiser 
 
Styreleiar orienterte også om at det ville bli ein pause i styremøtet kl. 11.00, for å delta i 
felles føretaksmøte for alle regionar. 
 
Eventuelt: 
Det blei ikkje meldt saker til eventuelt. 
 
Vedtak (samrøystes) 
Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden. 
 
 
Sak 111/15 Godkjenning av protokoll frå styremøte i  
Helse Vest RHF 10.11. 2015          
 
Oppsummering 
Etter forslag frå styremedlem Bente Pilskog, blei protokollen i sak 109/15 oppdatert som følgjer: 
 
 «Bente Pilskog viste til oversikten over styresaker under arbeid og minna om at styret ønskjer å få 
ein fagspesifikk rapport om talet på eigne lærlingar per helseføretak i Helse Vest. 
Styret ønskja også ein fagspesifikk oversikt over talet på tilsette fagarbeidarar per helseføretak i 
Helse Vest. 
Styret ønskja at punkta over inngår i halvårleg rapportering på krav i oppdragsdokument og 
protokoll. 
Styret vil få framlagt ein oversikt over dette til styremøtet i februar.» 
 
Vedtak (samrøystes) 
Styret godkjente og underteikna protokollen frå styremøte i Helse Vest RHF 10. november 2015, 
med den endringa som kom fram i møtet. 
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Sak 112/15 Administrerande direktør si orientering      
    

1. Rapportering tilsynssaker     
Administrasjonen viste til utsendt notat. 
 

2. Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav  
Administrasjonen viste til utsendt notat.  
 

3. Oversikt over aktuelle høyringar 
Administrasjonen viste til utsendt notat. 
  

4. Nasjonal Helseatlasteneste 
Styret ønskjer å haldast orientert om det vidare arbeidet med Nasjonalt Helseatlas.  
 
Vedtak (samrøystes) 
Styret tok meldingane til orientering.    
 
 
Sak 113/15 Rapportering frå verksemda per oktober 2015 
 
Oppsummering 
Ventetidsutviklinga per oktober 2015 syner at dei gjennomsnittlege ventetidene for alle som 
starta behandling var 67 dagar, medan ventetida for dei som framleis venta ved utgongen av 
månaden var 61 dagar. 
  
Aktivitetsnivået innan den somatiske sektoren er høgare enn per oktober 2014, både for 
innlagde døgnpasientar, dagbehandling, poliklinisk behandling og for talet genererte DRG-poeng. 
Aktivitetsnivået innan psykisk helsevern syner høgare poliklinisk aktivitetsnivå og fleire 
utskrivne døgnpasientar innan BUP og psykisk helsevern for vaksne samanlikna med same tid i 
2014. Det totale talet liggjedøgn som er generert er lågare enn førre år, både innan PHV og BUP.  
 
Prosentdelen fristbrot for behandla var låg, med 2,1 % i oktober 2015. Når det gjeld 
korridorpasientar har utviklinga vore positiv i oktober, særleg innan somatikken, og det 
gjennomsnittlege talet på korridor er historisk lågt både innan somatikken og psykisk helsevern. 
Det samla talet på langtidsventande (1 år+) i regionen held seg framleis på eit lågt nivå. Delen 
epikrisar sendt innan 7 dagar var 84 %  innan somatikken og 83 % innan psykisk helsevern i 
oktober 2015. 
 
Per oktober 2015 var det samla sjukefråværet på 6,9 % og sjukemeldt fråvær på  5,6 %. Per 
oktober 2014 var det samla sjukefråværet på 6,5 % og sjukemeldt fråvær på 5,4 %. Samla 
sjukemeldt fråvær var 0,4 % høgare for oktober 2015 enn for oktober 2014. Per oktober 2015 
hadde 61,27 % av einingane i føretaksgruppa eit totalt sjukefråvær under 5,5 %, og 63,44 % av 
einingane hadde eit sjukemeldt fråvær under 4,5 %. 
 
For oktober 2015 var det 3 190 fast tilsette medarbeidarar som har registrert profilen sin i 
heiltidsmodulen. Sidan desember 2010 har 5 522 medarbeidarar fått høgare stillingsprosent i 
Helse Vest. Av desse har 3 519 fleire medarbeidarar fått 100 % stilling og 2 003 har fått høgare 
stillingsprosent. Ved utgangen av oktober 2015 er den korrigerte gjennomsnittlege 
stillingsprosenten 90,80 %. Det er  0,18 % høgare enn for oktober 2014. 
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Det økonomiske resultatet i oktober er kr 56,5 mill. som er kr 27,4 mill. betre enn budsjettert. 
Dette gir eit akkumulert resultat på kr 623,3 mill. som er kr 149 mill. høgare enn budsjettert. 
Føretaksgruppa leverer ei samla prognose som er kr 279 mill. høgare enn resultatkravet.  
 
Samla investeringar per september er på kr 1,287 mrd. Dette utgjer om lag 69,6 % av budsjettert 
investeringsnivå i 2015. Samla sett er likviditetssituasjonen med noverande driftskredittramme 
vurdert å vere tilfredsstillande. 
 
Vedtak (samrøystes) 
Styret tok rapporteringa frå verksemda per 31. oktober 2015 til etterretning.  
 
  
Sak 114/15  Inntektsfordeling og resultatkrav 2016 
   
Oppsummering 
Styret i Helse Vest behandla i møte den 18/6-2015 sak 060/15 B Førebels inntektsfordeling 
2016 og førebels resultatkrav 2016. Førebels inntektsfordeling blei vedtatt allereie før 
sommaren for å gi helseføretaka eit best mogleg grunnlag for arbeidet med budsjett- og 
omstillingsprosessane. St.prp. nr.1 (2015 – 2016) forslag til statsbudsjett 2016 blei lagt fram den 
7. oktober 2015.  
 
Den 30. oktober la regjeringa fram tilleggsnummer  til statsbudsjett 2016 der det er lagt inn kr 
11,1 mill. til dei regionale helseføretaka knytt til lovpålagd screening for tuberkulose av 
asylsøkjarar. Desse midla er ikkje fordelt enno. Samtidig blei avbyråkratiserings- og 
effektiviseringsreforma føreslått auka frå 0,5 til 0,6%. Dette utgjer ein reduksjon i inntektene på 
kr 130 mill. Samtidig blei det føreslått å tilbakeføre kr 97,5 mill. i basisramma for å gi rom for 
investeringar og anskaffingar. Nettoeffekten av avbyråkratiserings- og effektiviseringsreforma 
auka såleis med kr 32,5 mill. til kr 200 mill.   
 
I regjeringa si budsjettavtale som kom fram den 24. november blei det gjort ytterlegare 
endringar som har konsekvens for dei regionale helseføretaka sine budsjett. Avbyråkratiserings- 
og effektiviseringsreforma blir auka med ytterlegare 0,1 % til 0,7%. Dette inneber at inntektene 
blir redusert med ytterlegare kr 130 mill., og i den siste auken på 0,1 %-poeng er det ikkje 
tilbakeført midlar til basisramma.  Helseføretaka har allereie stramme rammer, og den siste 
endringa her har administrerande direktør føreslått blir handtert gjennom reduksjon av 
reserven. Det blir vist til nærmare omtale av reserven seinare i saka 
 
Stortinget vil i desember vedta statsbudsjettet. Konsekvensen av statsbudsjettet med dei 
ovannemnde endringane er innarbeidd i denne saka. Administrerande direktør legg hermed 
fram forslag til endeleg inntektsfordeling 2016 og resultatkrav 2016 med basis i forslag til 
statsbudsjett og budsjettavtale i Stortinget. Helseføretaka skal i løpet av desember vedta sine 
budsjett for 2016. Sak om konsernbudsjett 2016 vil bli lagt fram for styret i februarmøtet 2016.   
 
Statsbudsjettet med tilleggsproposisjon vil bli behandla av Stortinget i desember d.å. og 
oppdragsdokumentet 2016 frå Helse- og omsorgsdepartementet er venta å bli sendt over til dei 
regionale helseføretaka tidleg i januar 2016. Det må derfor takast atterhald for budsjettmessige 
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konsekvensar som måtte komme som følgje av bestillinga frå HOD og eventuelle endringar i 
statsbudsjettet under Stortinget sin endelege behandling. 
 
Vedtak (samrøystes) 

1. Styret vedtok fordeling av inntektsramme 2016 for helseføretaka. Detaljert bestilling for 
dei enkelte helseføretaka blir lagt i styringsdokument for 2016. 

 
Inntektsramma 2016 fordelt pr. helseføretak     
 

INNTEKTSFORDELING 2016
Helse 

Stavanger
Helse 
Fonna

Helse 
Bergen Helse   Førde

Helse Vest 
RHF SUM

SUM, ISF 1 742 975       820 569      2 801 330    590 456          -              5 955 331      

SUM, basisramme fordelt etter modell 3 499 928 1 883 693 5 250 087 1 610 764 0 12 244 472

Kvalitetsbasert finansiering 27 309 13 411 38 764 17 915 97 400

SUM, basisramme fordelt utanfor modell *) 876 721 503 724 1 733 573 414 726 4 285 961 7 814 705

Øyremerkte midlar i bestillinga frå HOD (skal rapporterast på): 3 368 7 299 40 689 19 981 71 337

SUM, inntekt 2015 fordelt frå RHF 6 150 301 3 228 697 9 864 443 2 653 843 4 285 961 26 183 245  
 

2. Administrerande direktør får fullmakt til å foreta endringar og eventuelle korrigeringar 
innanfor den samla ramma. Administrerande direktør får og fullmakt til å fordele på 
helseføretaka og private ideelle, budsjettpostar som står med samlebeløp i Helse Vest 
RHF. 
 

3. Resultatkrav for 2016 blir som følgjer: 
 

Helse Helse Helse Helse Sjukehus- Helse Vest Helse Vest
Stavanger Fonna Bergen Førde apoteka vest IKT RHF TOTAL

Resultatkrav 2016 80 000 40 000 170 000 7 000 14 000 1 000 0 312 000  
 

4. Endelege investeringsrammer for helseføretaka blir fastlagt i sak om Konsernbudsjett 
2016 i styremøte i februar 2016. 
   

 
Sak 115/15  Risikovurdering i Helse Vest per 2. tertial 2015 
   
Oppsummering 
Risikovurderingane ved 2. tertial viser at dei aller fleste av risikoelementa som låg i raud sone 
ved 1. tertial no ligg i gul sone som ein følgje av målretta tiltak. Hovudinntrykket er at 
risikonivået for dei felles risikostyringsmåla og dei verksemdspesifikke måla ligg på eit 
akseptabelt og handterbart nivå, og at føretaka jobbar godt med sine risiko utfordringar.  
 
Vedtak (samrøystes) 

1. Styret tok saka til orientering og legg til grunn at helseføretaka aktivt følgjer opp arbeidet 
med risikovurderingane. 

2. Styret legg til grunn at helseføretaka spesielt følgjer opp og rapporterer til styra på tiltak 
knytt til risikoelement som fell i raud sone fram til risikoen er redusert.  
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Sak 116/15  Felles risikostyringsmål for 2016 
   
Oppsummering 
Styresaka føreslår tre felles styringsmål med delmål for sjukehusføretaka for 2016. Styringsmåla 
er definerte med utgangspunkt i Program for pasienttryggleik i Helse Vest, krav i 
føretaksprotokoll og oppdragsdokument 2015 med tilleggsdokument om mellom anna reduserte 
ventetider for behandling og diagnostikk, samt styresak 107/15 om variasjon i ventetider og 
fristbrot, og i styret i Helse Vest sitt ønskje om eit HMS-mål knytt til tryggleik for tilsette 
(protokoll frå styremøte 4. februar 2015, sak 009/15) og styresak om HMS-arbeid og den 
vedtekne HMS-strategien for føretaksgruppa i Helse Vest (sak 105/15).  
 
Vedtak (samrøystes) 
Styret slutta seg til dei tre felles styringsmåla med delmål for risikostyring i Helse Vest for 2016 
 
 
Sak 117/15  Dekning av oppstartskostnadar – Helse Vest Innkjøp  
   
Oppsummering 
Styret i Helse Vest Innkjøp behandla i  møte den 31.08.15 sak 35/15 B Budsjett 2015. Det vart i 
denne saka synleggjort behov for å få dekt oppstartskostnad på kr 6,5 mill. og kostnader til 5 nye 
stillingar på kr 1,1 mill. I tillegg er det behov for å dekke investeringskostnader knytt til 
inventar/kontormøblar og videokonferanseutstyr til kontorlokala i Bergen og Stavanger på til 
saman kr 1,95 mill. 
Helse Vest innkjøp har i brev datert 31.08.15 søkt Helse Vest om finansiering av dei nemnde 
kostnadselementa som er omhandla i ovannemnde sak. Samla finansieringsbehov utgjer kr 9,35 
mill. 
Administrerande direktør vil etter ein samla vurdering tilrå at det blir gitt eit eingongstilskot til  
Helse Vest Innkjøp for å dekkje følgjande utgifter i 2015: 
 

- Oppstartskostnadar kr 6,5   mill. 
- 5 nye stillingar  kr 1,0   mill. 
- Naudsynte investeringar i kontorlokala kr 1,95 mill. 
SUM   kr 9,35 mill.  

 
Vedtak (samrøystes) 
Helse Vest RHF tildeler Helse Vest Innkjøp HF kr 9,35 mill. til dekning av oppstartskostnadar  
og investeringar i 2015. 
 
 
Sak 118/15  Investeringstiltak for oppgradering av sentralblokka i Helse Bergen HF    
 
Oppsummering 
Helse Bergen har gjennom investeringsplanane klart å gjennomføre ein heil rekke prosjekt knytt 
til bygg, anlegg og utstyr både på kort og lang sikt. Gjennom desse prosjekta har ein og klart å 
møte pålegg og krav frå myndigheitene og lukka avvika fortløpande. Helse Bergen har likevel eit 
betydeleg vedlikehaldsetterslep og relativt akutte behov for å oppgradere infrastruktur innan 
elektro, VVS og heis/transport i dei kommande åra fram til 2020. I den samanheng er det behov 
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for å gjere oppgraderingar i Sentralblokka m.a. knytt til poliklinikkane og traume- og 
intensivfunksjonen for betre pasientbehandling og pasienttryggleik. 
 
Det er utarbeidd ein modifisert konseptrapport som også har vore gjenstand for ekstern 
kvalitetssikring. I den modifiserte konseptrapporten er det ikkje lagt inn alternative vurderingar 
då enkeltprosjekta kvar for seg ikkje er underlagt dei krava som ligg i Tidlegfaseveiledaren.   
 
Den samla prosjektporteføljen knytt til renovering vil vere om lag kr 500 mill. Helse Bergen 
søker om å få lånefinansiering på kr 350 mill. til gjennomføring av prosjektet.    
 
Vedtak (samrøystes) 

1. Styret i Helse Vest godkjenner samla prosjekt knytt til oppgradering av sentralblokka i 
Helse Bergen med totalt kr 500 mill. 
 

2. Styret i Helse Vest gir administrerande direktør fullmakt til å søkje Helse- og 
omsorgsdepartementet om lån på kr 350 mill. 
 

3. Helse Bergen må styre og prioritere investeringane innafor det tilgjengelege finansielle 
grunnlaget, og dersom det ikkje blir gitt lån må det takast ei ny prioritering av rekkefølgja 
på investeringsprosjekta   

 

 
Sak 119/15  Nasjonal IKT – strategi 2016 - 2019  
Styresaka er felles for alle 4 RHF, og er difor ikkje skriven på nynorsk. 
 
Oppsummering 
Hensikt med denne saken er at styret i Helse Vest RHF gir sin tilslutning til «Strategi for Nasjonal 
IKT HF – En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten» utformet av Nasjonal IKT. Dennes 
strategien skal understøtte helse- og omsorgssektorens IKT-konseptvalg («én innbygger – én 
journal»), og være et bidrag til å øke samordning innen IKT i spesialisthelsetjenesten og sektoren 
forøvrig. 
   
Vedtak (samrøystes) 
Styret i Helse Vest RHF gir sin tilslutning til «Strategi for Nasjonal IKT HF – En felles IKT-strategi 
for spesialisthelsetjenesten». 
Styret ber administrerende direktør sikre gjennomføring av strategien, gjennom oppdrag gitt i 
eierlinjen til Nasjonal IKT HF. 
 
 
Sak 120/15  Konseptrapport - utbyggingsplan for Førde sentralsjukehus  
 
Oppsummering 
Helse Førde har over tid arbeidd med å utvikle og tilpasse tenestene i føretaket og skape eit 
betre finansielt grunnlag for å investere i utvikling av bygg og anna infrastruktur. I 
utviklingsplanen for føretaket er det gjort vurdering av framtidig behov for tenester, korleis 
tenestene bør ytast og kva føretaket må gjere for å legge til rette for auka behov for tenester. Det 
er også vurdert kva konsekvensar dette har for utvikling av bygningsmassen. 
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For Førde sentralsjukehus er det laga ein arealplan. I tråd med rettleiar for tidligfaseplanlegging 
av sjukehusbygg  har dei vore gjennom ein idefase som er vidareført til konseptfase, og 
konseptrapporten ligg no føre. 
 
I samsvar med mandat frå idéfase er det utgreidd tre alternativ: 
 

• Alternativ 1: «Arealplan FSS» 
• Alternativ 2: «0-alternativ» 
• Alternativ 3: «Nytt sjukehus» 
 

Alternativ 1 er tilrådd. Det inneber ein omfattande oppbygging/oppgradering av eksisterande 
sjukehusbygg med noko nybygg m.a. for psykisk helsevern. 
 
I den eksterne kvalitetssikringa er også vurderinga at alternativ 1 er det beste og at føretaket har 
dokumentert økonomiske evne til å handtere ei slik utbygging. 
 
Prosjektet er kostnadsrekna til 1,52 milliardar eks. byggjelånsrenter, og det er søkt om 
finansiering på grunnlag av denne kalkylen.  
 
Lånefinansiering er naudsynt og det blir tilrådd at prosjektet blir vidareført til forprosjekt når 
finansiering er klar.  
 
Vedtak (samrøystes) 

1. Styret i Helse Vest RHF godkjenner at alternativ 1 i konseptrapport «Arealplan FSS» blir 
vidareført til forprosjekt. 

 
2. Kostnadsramma blir sett til 1,52 milliardar kr (eksklusiv byggjelånsrente) og blir lagt til 

grunn for lånefinansiering. 
 

3. Prosjektet kan vidareførast til forprosjekt når finansiering er klar. 
 

4. Helse Førde må fram mot forprosjekt og i forprosjektet svara opp manglar og vesentlege 
kommentarar frå ekstern kvalitetssikrar. 

 
    
Sak 121/15  Stifting av nasjonalt helseføretak for samarbeid innan innkjøp   
Det er gjennomført drøftingar med konserntillitsvalde og konsernhovudverneombod. 
 
Styresaka er felles for alle 4 RHF, og er difor ikkje skriven på nynorsk. 
 
Oppsummering 
I foretaksmøtet 7. januar 2014 ble de regionale helseforetakene bedt om å komme med forslag til 
hvordan en utvidet nasjonal innkjøpsorganisasjon kunne etableres. Svar på dette oppdraget ble 
levert Helse- og omsorgsdepartementet høsten 2014. I foretaksmøtet 7. januar 2015 ble nytt 
oppdrag gitt hvor foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å: 
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• Legge fram en plan for etablering av felles eid helseforetak for samordning av innkjøp 
innen 15. september 2015, jf. ”modell A” i Utredning av nasjonal innkjøpsfunksjon – 
sluttrapport.  

• Helseforetaket skal være etablert 1. januar 2016.  
• Regionale ressurser og enheter skal innlemmes i helseforetaket innen 31. desember 2016. 

Helse Sør-Øst RHF ble bedt om å lede arbeidet. 
 
Det er likelydende tekst i de tre andre protokollene mellom Helse- og omsorgsdepartementet 
hhv og Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest RHF. 
 
De fire RHF-direktørene ble enige om å løse det nye oppdraget gjennom å etablere et nasjonalt 
prosjekt med en prosjektgruppe og en styringsgruppe, og fastsatte deretter et prosjektdirektiv 
for gjennomføring i felles møte i februar 2015 (sak 022-2015). Prosjektrapport ble oversendt 
Helse- og omsorgsdepartementet i september 2015 og Helse- og omsorgsdepartementet ba i 
brev datert 22.09.15 Helse Sør-Øst RHF om å etablere selskapet på vegne av de fire regionene.  
 
Det er lagt til grunn at Sykehusinnkjøp HF skal organiseres etter en desentralisert modell. Dette 
innebærer at helseforetaket vil ha ansatte med arbeidssted på ulike geografiske steder. 
Hovedkontoret er lagt til Vadsø, i samråd med Helse- og omsorgsdepartementet. Departementet 
forutsetter i sitt brev datert 22.09.15 at rapporten med alle forslag og strategier legges til grunn 
for det videre arbeidet, og at milepælene for 1. januar 2016 og 31. desember 2016 nås i tråd med 
krav gitt i foretaksmøtet. 
 
Etableringen av helseforetaket kan gjennomføres høsten 2015. Dette krever behandling og felles 
styresak i de regionale helseforetakene, hvor selve stiftelsen av helseforetaket er gjort når siste 
regionale helseforetak behandler stiftelsen av Sykehusinnkjøp HF.  
 
Helseforetaket opprettes uten ansatte. Virksomhetsoverdragelser vil forankres i respektive 
styrer før de gjennomføres. 
I drøftingsprotokollen med konserntillitsvalde og konsernhovudverneombod blei det lagt vekt 
på:  
«Enighet mellom partene at det forutsettes at konserntillitsvalgt og konsernhovedverneombud 
deltar i prosjektet med etablering av den nasjonale innkjøpsenheten.» 
Administrasjonen følgjer opp dette. 
 
Vedtak (samrøystes) 
1. Styret vedtar å stifte Sykehusinnkjøp HF i henhold til vedlagte stiftelsesdokument, som 

omfatter styresammensetning, vedtekter og valg av revisor. Vedlagte foretaksavtale 
godkjennes. Det regionale helseforetakets administrerende direktør gis fullmakt til å 
signere dokumentene på vegne av styret. 

 
2. Styret slutter seg til at hvert av de regionale helseforetakene skal ha en eierandel 25 

prosent i Sykehusinnkjøp HF. 
 
3. Som ledd i stiftelsen skal hver eier (de fire regionale helseforetak) skyte inn et innskudd 

på 1,25 millioner kroner. Som ledd i oppstart av driften i helseforetaket skal hver eier 
bidra med et lån på 0,5 millioner kroner. 

 
4. Opprettelsen av Sykehusinnkjøp HF skjer i samarbeid med de øvrige regionale 

helseforetakene og i henhold til likelydende styrevedtak. Helseforetaket vil formelt være 
stiftet på det tidspunkt hvor samtlige av de fire likelydende styrevedtak er fattet. 
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Sak 122/15  Program for pasienttryggleik i Helse Vest - status per november   
 
Oppsummering 
Pasienttryggleik er vern mot unødig skade pga. helsetenesta sine ytingar eller mangel på ytingar. 
Ein reknar at halvdelen av dei skadane som oppstår i samband med pasientbehandling, kan ein 
unngå. 
 
Program for pasienttryggleik i Helse Vest 2013-2018 er ei vidareføring av Kvalitetssatsinga i 
Helse Vest og er den regionale oppfølginga av den nasjonale Pasientsikkerheitskampanjen/-
programmet «I trygge hender». Visjonen er at Noreg skal ha verdas tryggaste helseteneste. Den 
spesifikke målsettinga er at talet på pasientskadar skal reduserast med 25% frå 2012 til 
utgangen av 2018. Dette svarer til ei halvering av skader som ein kan unngå. Programmet skal 
sjå til at tiltak som er starta både i den nasjonale pasientsikkerheitskampanjen/-programmet  og 
i det regionale programmet i Helse Vest blir implementerte i alle relevante avdelingar i føretaka. 
Saka gjer greie for status i programmet for 2. halvår i 2015. 
 
Vedtak (samrøystes) 
Styret tok saka til orientering. 
 
 
Sak 123/15  Oppsummering omdømme 2015  
 
Oppsummering 
 
Resultata frå omdømmemålinga 2015 viser at Helse Vest har klart å  oppretthalde, eller forbetre, 
dei gode resultata frå 2014.  
Innbyggarane på Vestlandet gir Helse Vest spesielt gode tilbakemeldingar når det gjeld 
resultatmåla knytt til tilfredsheit med det samla sjukehustilbodet der dei bur, tiltru til at dei får 
den behandlinga dei treng og inntrykket av det nærmaste sjukehuset. Som resultata i 2013 og 
2014 viste, seier også denne målinga at innbyggarane sitt inntrykk av det nærmaste sjukehuset 
er betre enn vurderinga av kva omdømme eller rykte dei trur sjukehuset har. 
Innbyggarane opplevde ikkje i særskilt  grad at sjukehusa på Vestlandet lever opp til visjonen om 
å fremme helse og livskvalitet. Ei årsak kan vere at det er ein differanse i assosiasjonen ein har til 
sjukehus og visjonen. Innbyggarane på Vestlandet har eit relativt dårlig inntrykk av ventetider, 
men denne oppfatninga verkar ikkje som ein drivar som verkar inn på omdømme direkte.  
 
Resultata kan brytast ned på føretaksnivå og må gjennomgåande reknast som ganske gode. Det 
har vore ein tendens til at dei største føretaka gjer det best, mens dei minste har scora jamt over 
noko dårlegare. Dette er endra i 2015 målinga. Her ser vi at Helse Førde har ein kraftig framgang 
på nær alle område samanlikna med tidligare år. Føretaket har ein signifikant framgang og 
resultatet er på linje med dei største føretaka på mange område. Helse Fonna heng framleis litt 
etter og har fleire forbetringsområde for å komme opp på nivå med dei andre føretaka. 
 
Vedtak (samrøystes) 
Styret tok saka til orientering. 
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Sak 127/15  Lån til Pasientreiser ANS – Mine Pasientreiser  
 
Oppsummering 
Pasientreiser ANS, som er eit nasjonalt felleseigd selskap, er no i gjennomføringsfasen av 
prosjektet Mine Pasientreiser. Prosjektet har ein samla kostnad på om lag kr 65 mill. Nasjonalt 
AD-møte har under sak 025-2015 gitt sin tilslutning til finansiering av prosjektet. Helse Vest sin 
del utgjer 20%. 
 
Pasientreiser ANS har no behov for å få tilført delar av finansieringa som ligg som føresetnad for 
gjennomføring av prosjektet. 
 
Vedtak (samrøystes) 
Styret gir administrerande direktør fullmakt til å inngå låneavtale med Pasientreiser ANS med  
inntil kr 13 mill. 
 
 
Sak 124/15 Eventuelt 
 
Føretaksmøte 10.12.15 kl. 11.00: 
Styreleiar oppsummerte frå føretaksmøtet. 
Føretaksmøtet vedtok at dei regionale helseføretaka gjennom Sjukehusbygg HF skal 
gjennomføre konseptrapport for etablering av protonbehandling i Noreg. Frist for oppdraget 
vert sett til 1. august 2016. 
 
Møte med Kvinnsland utvalet: 
Styreleiar oppsummerte frå styreleiarane i RHF-a sitt møte med Kvinnsland utvalet. 
  
 
Skriv og meldingar         
 
Skriv og meldingar som var sendt ut til styret: 

• Brev frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 301015 - Rapportering frå verksemda pr. 
september 2015 

• E-post frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 010915 - Arbeidsgrupper til arbeid med 
Nasjonal sykehusplan 

• Brev frå dei fire regionale helseføretaka til HOD, dagsett 151015 – Svar på 
tilleggsdokument til Oppdragsdokument 2015 

• Brev frå dei fire regionale helseføretaka til HOD, dagsett 181115 - Felles indikatorsett for 
å måle etterlevelse av «den gylne regel» 

• Brev frå HOD til Helse Vest RHF, dagsett 251115 - Medikamentfrie tilbud i psykisk 
helsevern - oppfølging av oppdrag 2015 

• Brev frå HOD til Helse Vest RHF, dagsett 070415 - Oppdragsdokument 2015 - plan 
innanfor psykisk helsevern og TSB 

• Brev frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 150415 - Svar på brev om plan innanfor psykisk 
helsevern og TSB 

• Brev frå HOD til Helse Vest RHF, dagsett 251115 - Budsjettgrunnlag ISF og poliklinikk 
2016 
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• Kopi av brev frå Fylkesmannen i Rogaland til Statens helsetilsyn, dagsett 150915 - 
Orientering om tilsynssaker som gjelder Curato Røntgen 

• Møtereferat frå RBU, dagsett 151015 
 
Skriv og meldingar som var ettersendt til styret og delt ut i møtet: 

• E-post frå Curato Røntgen til Helse Vest RHF, dagsett 061215 - Vedrørende brev fra 
Fylkesmannen i Rogaland 

• Brev frå Curato Røntgen til Helse Vest RHF, dagsett  041215 - Vedrørande brev frå 
Fylkesmannen 

• Kopi av brev frå Frank H. Moncrieff til Helseministeren, dagsett 041215 - Nytt 
universitetssykehus i Stavanger 

• Møtereferat frå RBU, dagsett 111115 
• Brev frå HOD til Helse Vest RHF, dagsett 031215 - Innkalling til føretaksmøte 101215 
• Brev frå HOD til Helse Vest RHF, dagsett 091215 - Innkalling til føretaksmøte 161215 
• Invitasjon til Sykehuskonferansen 2016 

 
 

- - - 
 
Lukka del: 
Sak 125/15 og 126/15, blei behandla i lukka møte jf. Helseføretakslova § 26 a, 2.ledd nr. 5.  
 
Sak 125/15 Styret si eigenevaluering 2015    
 
Oppsummering 
Det er eit krav i protokoll frå føretaksmøtet at styret for Helse Vest RHF og styra for 
helseføretaka evaluerer eiga verksemd årleg. Oppsummeringa av evalueringa skal 
vidareformidlast til eigar. Dette kravet er og formidla gjennom rettleiaren for styrearbeid i RHF-
et. 
Styret si eigenevaluering var gjennomført på elektronisk skjema. Resultatfil frå 
spørjeundersøkinga var sendt ut til styremedlemmene og blei gjennomgått og kommentert i 
møtet. 
Styreleiar  fråtro møtet medan styret evaluerte styreleiar sitt arbeid. 
Nestleiar informerte styreleiar om tilbakemeldingane frå styret. 
 
Vedtak (samrøystes) 

1. Styret si eigenevaluering og vurdering av administrerande direktør i Helse Vest RHF, er 
gjennomført i ein elektronisk spørjeundersøking. 

2. Styret si eigenevaluering og vurdering av AD må gjennomførast i alle HF-a og AS innan 
desember 2015. HF-a må nytte utarbeidd mal for HF-a. 

3. Oppsummering blir oversendt Helse- og omsorgsdepartementet. 
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Sak 126/15 Vurdering av administrerande direktør og regulering av lønn           
 
Oppsummering 
Etter helseføretakslova § 29 skal styret føre tilsyn med administrerande direktør. Ein del av 
denne oppgåva vil vere å evaluere det arbeidet administrerande direktør gjer og hans utøving av 
rolla som dagleg leiar for det regionale helseføretaket.  
Det høyrer til styret å fastsette lønn til administrerande direktør, jf. Helseføretakslova § 36. 
Vurdering av administrerande direktør var gjennomført på elektronisk skjema og det blei gitt 
utfyllande kommentarar i møtet. Styreleiar informerer administrerande direktør om 
tilbakemeldingane frå styret i etterkant av styremøtet. 
 
Vedtak (samrøystes) 
Administrerande direktør si lønn blir regulert opp med 2,75 % med verknad frå 1. januar 2015. 
   
 
Styret sitt kvarter          
Administrasjonen deltok ikkje på styret sitt kvarter. 
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Torunn Nilsen 
 
10.12. 2015 
 
 
 

Terje Vareberg 
 
 

Styreleiar 

Lise Reinertsen 
 
 
 

Nestleiar 

Ohene Aboagye Medlem 

Gunnar Berge Medlem 

Tone Berentsen Steinsvåg Medlem 

Olin Johanne Henden 
 
 
 

Medlem 

Bente Sissel Pilskog 
 
Sett: 
 
 

Medlem 

Lise Karin Strømme 
 

Medlem 
 

Tom Guldhav 
 
 

Medlem 

Reidun Nyborg Johansen         Varamedlem 
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PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 
 
STAD: HELSE VEST RHF 
MØTETIDSPUNKT: 22. DESEMBER 2015 kl. 1230 - 1430 
      

 
DELTAKARAR FRÅ STYRET 
Terje Vareberg Styreleiar 
Lise Reinertsen Nestleiar 
Tone Berentsen Steinsvåg Medlem 
Olin Johanne Henden Medlem 
Gunnar Berge  
Ohene Aboagye 
Bente Pilskog  
Tom Guldhav (deltok på telefon) 
Reidun Nyborg Johansen 

Medlem  
Medlem  
Medlem 
Medlem 
Varamedlem 

 

 
 FORFALL FRÅ STYRET 

Lise Karin Strømme  
 
DELTAKARAR FRÅ ADMINISTRASJONEN 

Herlof Nilssen, administrerande direktør 
Ivar Eriksen, eigardirektør  
Hilde Christiansen, personal- og organisasjonsdirektør  
Baard-Christian Schem, fagdirektør  
Per Karlsen, økonomi og finansdirektør  
Bente Aae, kommunikasjonsdirektør 
Torunn Nilsen, styresekretær 
 

 
   
           

 
Sak 127/15 Godkjenning av innkalling og dagsorden       

Oppsummering 
Styreleiar orienterte om at styremøtet var ope for publikum og presse. 
Styremedlem Tom Guldhav deltok i møtet på telefon. 
 
Forfall: 
Lise Karin Strømme hadde forfall til møtet. Reidun Nyborg Johansen møtte som vara. 
 
Dokument som var ettersendt og delt ut i møtet: 
Styreleiar orienterte om at følgjande dokument var ettersendt og delt ut i møtet: 
 Til sak 129/15: 

• Notat til Helse Fonna sitt styre 21.12.15 med vedtak i sak om nevrofysiologiske tenester 
til befolkninga i Helse Fonna HF 
Til skriv og meldingar: 

• Brev til styremedlemmer i Helse Vest RHF frå NITO sitt bedriftsgruppestyre i Helse 
Stavanger HF – «Nytt sykehus på Ullandhaug» 
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• Brev til Helse Vest frå Leif C. Middelthon – «Ad. Nytt sykehus – plasseringen» 
• Notat til Helse- og omsorgsdepartementet frå dei 4 RHF-a dagsett 22.12.15 – 

«Kostnadsutvikling legemidlar» 
 
Eventuelt: 
Følgjande saker blei meldt til eventuelt: 
 
Vedtak (samrøystes) 
Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden. 
 
 
Sak 128/15 Sjukehusutbygging i Helse Stavanger - konseptrapport  
          
Oppsummering 
Helse Stavanger har over fleire år arbeid med «Prosjekt sykehusutbygging i Helse Stavanger». 
 
Utgangpunktet er behov for å utvikle bygningsmassen både for å legge til rette for auka aktivitet 
og meir funksjonelle areal som understøttar god sjukehusdrift. 
 
Planarbeidet i Helse Stavanger følgjer rettleiar for tidligfaseplanlegging i sjukehus. Det blei først 
utarbeid ein utviklingsplan for både verksemda og bygningsmassen. Denne og andre strategiske 
føringar la grunnlag for ein idefase. I idefaserapporten blei ulike alternative løysingar for å møte 
behovet vurdert. Rapporten blei behandla i Helse Stavanger i styresak 59/13 og i styret i Helse 
Vest i styresak 100/13. 
 
Idefaserapport med styrevedtak blei lagt til grunn for konseptfasen. I konseptfasen er følgjande 
alternativ nærare utgreia: 
 

• Utbygging på Våland 
• Utbygging på Ullandhaug 
• Utbygging på Stokka  
• Null-alternativet 

 
Det blei m.a. laga skisseprosjekt som viste korleis det kunne byggast ut på dei ulike tomtene. Ein 
foreløpig konseptrapport med beskriving av skisseprosjekta blei sendt på høyring. 
 
Styret i Helse Stavanger tok endeleg stilling til alternativa i møte 27.11.15, jf. sak 101/15. Styret 
gjekk då inn for at Ullandhaug-alternativet  blir valt og vidareført til forprosjekt. 
 
Administrerande direktør i Helse Vest RHF sluttar seg til dette alternativet, og ber styret i Helse 
Vest godkjenne at nytt sjukehus i Stavanger blir planlagt på Ullandhaug, og at Helse Stavanger 
utarbeider forprosjekt for Ullandhaug-alternativet. 
 
Styret merka seg brevet frå NITO sitt bedriftsgruppestyre i Helse Stavanger HF – «Nytt sykehus 
på Ullandhaug», og ber prosjektet ta med seg innspelet i det vidare arbeidet. 
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Vedtak (samrøystes) 
Styret i Helse Vest godkjenner at nytt sjukehus i Stavanger blir planlagt på Ullandhaug, og at 
Helse Stavanger utarbeider forprosjekt for Ullandhaug-alternativet. 
 
Kostnadsramme blir sett til 8 mrd. kr. 
 
Helse Stavanger må fram mot forprosjekt og i forprosjektet nytte merknadane her i saka og i 
ekstern kvalitetssikringsrapport (KSK) til å forbetre prosjektet. Helse Stavanger må m.a. arbeide 
med  dimensjoneringsgrunnlaget, tidsperspektiv på framskriving og dei føresetnadane som er 
lagt til grunn for finansiering og økonomisk berekraft. 
 
Helse Stavanger må tidleg avklare dei reguleringsmessige forholda både knytt til tomt og 
transportløysing. 
 
Det blir elles vist til dei oppfølgingspunkta som ligg i styrevedtak i Helse Stavanger. 
 
 
Sak 129/15 Nevrofysiologiske tenester til befolkninga i Helse Fonna HF  
Notat til Helse Fonna sitt styre 21.12.15 med vedtak i sak om Nevrofysiologiske tenester til 
befolkninga i Helse Fonna HF var delt ut i møtet. 
 
Oppsummering 
Helse Fonna har over fleire år hatt vanskar med å etablera ein eigen nevrofysiologisk teneste i 
føretaket. Føretaket har forsøkt å rekruttere nevrofysiolog utan hell. 
 
For å kompensera for dette har nevrofysiolog frå Helse Stavanger vore fysisk til stede i 
Haugesund ein periode. Den praksis har no ikkje latt seg vidareføre. 
 
Det er generelt ikkje god kapasitet på nevrofysiologiske tenester i regionen som heilskap heller. 
Helse  Vest RHF har såleis prøvd å auke kapasiteten gjennom avtale med privat leverandør. 
Ingen aktuell leverandørar meldte seg i den utlysinga. 
 
Situasjonen må på den bakgrunn søkast løyst gjennom samarbeid mellom føretaka. Det blir 
føreslått at pasientane blir tilvist til Helse Bergen og Helse Stavanger ut frå bustadsadresse, og i 
utgangspunkt delt etter fylkesgrensa. 
 
Kostnadane blir føreslått dekka gjennom gjestepasientordninga. 
 
Helse Stavanger og Helse Bergen har gitt tilslutning til ei slik løysing. 
 
Vedtak (samrøystes) 
Pasientar i Helse Fonna sitt opptaksområde som treng nevrofysiologiske tenester blir tilvist  
Helse Stavanger og Helse Bergen ut frå bustadsadresse, og i utgangspunkt delt etter 
fylkesgrensa. 
 
Kostnadane blir dekka gjennom gjestepasientoppgjøret mellom føretaka. 
 
Ordninga skal vere stabil, varig og føreseieleg for pasientane og dei involverte føretaka.  
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Sak 124/15 Eventuelt 
Det var ingen saker til eventuelt. 
  
 
Skriv og meldingar         
 
Skriv og meldingar som var sendt ut til styret: 

• Protokoll frå ekstraordinær generalforsamling i Helse Vest IKT AS 04.12.2015 
• Epost frå Frank H. Moncrief til Helse Vest – «Nytt sykehus - Stavanger Plan og 

bygningsloven» 
• Kopi av brev frå Frank H. Moncrieff til Kommunalministeren, dagsett 13.12.2015 
• Epost frå Hardangerrådet til Helse Vest – «Uttale om lokalsjukehus i distrikta - og Odda 

sjukehus» 
• Uttale – «Hardangerrådet vil sikra lokalsjukehusa i distrikta og krev at Odda sjukehus vert 

oppretthalde med akuttkirurgi» 
 

Skriv og meldingar som var ettersendt til styret og delt ut i møtet: 
• Brev til styremedlemmer i Helse Vest RHF frå NITO sitt bedriftsgruppestyre i Helse 

Stavanger HF – «Nytt sykehus på Ullandhaug» 
• Brev til Helse Vest frå Leif C. Middelthon – «Ad. Nytt sykehus – plasseringen» 
• Notat til Helse- og omsorgsdepartementet frå dei 4 RHF-a dagsett 22.12.15 – 

«Kostnadsutvikling legemidlar» 
 
 
Styret sitt kvarter          
Administrasjonen deltok ikkje på styret sitt kvarter. 
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Torunn Nilsen 
 
22.12. 2015 
 
 
 

Terje Vareberg 
 
 

Styreleiar 

Lise Reinertsen 
 
 
 

Nestleiar 

Ohene Aboagye Medlem 

Gunnar Berge Medlem 

Tone Berntsen Steinsvåg Medlem 

Olin Johanne Henden 
 
 
 

Medlem 

Bente Sissel Pilskog 
 
Sett: 
 
 

Medlem 

Lise Karin Strømme 
 

Medlem 
 

Tom Guldhav 
 
 

Medlem 

Reidun Nyborg Johansen         Varamedlem 
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PROTOKOLL

FRÅ FØRETAKSMØTE I HELSE FONNA HF

Onsdag 10.februar 2016 kl 16.10 blei det haldc føretaksmøte per telefon i Helse Fonna

Saksliste:

I Føretaksmøtet blir konstituert
2 Godkjenning av dagsorden
3 Val av styremedlernmer, jf helseføretakslova § 21
4 Fastsetting av styregodtgjering, jf helseføretakslova § 21. tredje ledd

Frå Helse Vest RHF møtte: Terje Vareberg, slyreleiar

Frå styret møtte: Kjell Arvid Svendsen, styreleiar

Frå administrasjonen møtte: administrerande direktør Olav Klausen

Også tilstades: Herlof Nilssen, administrerande direktør Helse Vest RT1F
Ivar Eriksen, eigardirektør

Rilcsrevisjonen var varsla i samsvar med he1seferetaksIova og riksresasjonslova.



Sak I Forelaksmetet blir konstituert

Terje Vareberg, med fullmakt til å utøve eigarmyndigheit på vegne av Helse Vest RHIT etter
helseforetakslova § 16. ønskte velkommen og spurde om det var merknadar til innkallinga.

Det var ingen merknadar til innkallinga

Kjell Arvid Svendsen og Terje Vareberg blei valt til å underskrive protokollen

Terje Vareberg overlet møteleiinga til Kjell Arvid Svendsen

Foretaksmøtet vedtok:

Innkallinga er godkjend. Føretaksmøtet er lovleg sett.

Sak 2 Dagsorden

Møteleiar spurde om nokon hadde merknadar til den utsende dagsorden Det var ingen
merknadar til dagsorden.

Føretaksmotet vedtok:

Dagsorden er godkjend.

Sak 3. Val av styremedlemmer. jf helseforetakslov a § 21

Det blei gjort greie for eigar sitt forslag til styre. Styret blir i sin hcilhet gjenvald. Kjell Arvid
Svendsen blir gjenvald som rleiar og Brian Bjordal som nestleiar.

Foretaksmote gjorde folgjande vedtak:

Følgjande personar blir oppnemnde som representantar til styret i Helse Fonna HF:

Kjell Arvid Svendsen, styreleiar
Brian Bjordal. nestleiar
Gunnar Birkeland. styremedlem
LiN Karin Eskeland. styremedlem
Solfrid Borge. styremedlem
Hilde Christiansen, styTemedlem



Sak 4. Fastsetting av st)regodtgjering, jf helseforetakslo‘a § 21. tredje ledd

Foretaksmotet skal ener heIseforetaksIov a § 21 tredje ledd fastsetje godtgjersle til stvret.

Helsc- og omsoresdepanementet har for inneverande år gjort endringar i stvregodtejeringa for

Helse Vest stvret. Tilsvarande regulering st  Tegodlgtennu blir gjort Mr medlem av

helseforetaka sine ståre.

Foretaksmotet fastset styregodtgjeringa for 2016 til:

Styreleiar kr. 183.000.- per år

Nestleiar kr 129.000.- per år

Medlemmer kr. 104_000.- per ar.

Varamedlemmer far eiuodtgjering tils arande 4 00 av ordimen sRrehonorar per mote

Lt

glOCi 	 den 	

(

r
`-)-

1.(e11 .Arvid Svendsen Terje Vareberg



Tilbakemeldingsskjema

Ekstern høring - utkast til Nasjonal faglig retningslinje for palliativ behandling til barn og 

unge uavhengig diagnose

 Vær vennlig å gi tilbakemeldinger i skjemaet nedenfor
 Frist 15. januar 2016
 Send på e-post til postmottak@helsedir.no

Navn: 
Organisasjon:

Anbefaling: Kommentarer:

Kapittel: Grunnleggende barnepalliasjon, etikk og jus
Barn med livstruende/livsbegrensende sykdom og deres 
familier skal tilbys palliativ oppfølging i henhold til 
internasjonal standard

Ingen kommentarer 

All palliativ og kurativ behandling av barn må ivareta deres 
grunnleggende rettigheter

Ingen kommentarer

All palliativ og kurativ behandling av barn må fylle kravet 
om å være til barnets beste

Ingen kommentarer

Alle barn med livstruende og livsbegrensende tilstand skal 
sikres like muligheter

Ingen kommentarer

Barn med livstruende/livsbegrensende tilstand skal sikres 
rett til medvirkning

Ingen kommentarer

Foreldre til barn med livstruende/livsbegrensende tilstand Ingen kommentarer



skal sikres rett til medvirkning og informasjon
All palliativ og kurativ behandling av barn inkluderer etisk 
refleksjon og vurdering

Ingen kommentarer

Vanskelige problemstillinger og uenighet drøftes i åpen 
dialog i behandlingsteamet og med barnet og foreldre

Ingen kommentar bortsett fra at det er bra at dette er viet så stor plass.

Kapittel: Pasientløpsmodell for barnepalliasjon
Pasientforløpsmodellen bør bli en nasjonal standard for 
barn med livstruende/livsbegrensende sykdom og deres 
famlier
4 pasienthistorier
Kapittel: Diagnose og erkjennelse av en livsbegrenset tilstand
Ansvarlig lege og sykepleier må sikre god kommunikasjon 
og gode forhold når barn og foreldre skal meddeles 
«alvorlig helsebeskjed»
Ansvarlig lege må sikre informasjonens innhold

Familien i krise må ivaretas på sykehuset i henhold til sine 
behov
Kapittel: Palliasjon under graviditeten
Gravide som venter barn med alvorlige 
kromosomfeil/sykdommer skal møtes med samme respekt 
og støtte uavhengig det valg de tar
Prenatal diagnostikk med alvorlige funn henvises regional 
fostermedisin innen 1-3 døgn
Prenatal palliativ omsorg skal tilbys som et alternativ til 
svangerskapsavbrudd når fostret er diagnostisert med en 
livstruende tilstand
Det bør legges en plan for fødsel og nyfødtperiode ved 
graviditet med et alvorlig misdannet foster.
Kapittel: Palliasjon i nyfødtperioden og tidlig spedbarnsperiode
Barneavdelingen må kontinuerlig vurdere behandlingen av 
ekstremt premature barn med barnets beste som mål
Palliativ behandling bør være standard i alle 
nyfødtavdelinger
Skifte av fokus fra helbredende til lindrende behandling 



krever åpen kommunikasjon mellom behandlere og 
foreldre
Kapittel: Å leve med en livstruende/livsbegrensende tilstand
Barnets helhetlige behov skal ivaretas
Barn med behov for langvarige og koordinerte tjenester 
skal ha tilbud om koordinator og individuell plan

Det må vektlegges at roller, oppgaver og ansvar er avklart i tråd med familiens
ønsker og forståelse i samarbeidet med faglig personell.
Selv om koordinatoransvaret ligger hos fagperson i kommunal helsetjeneste, 
må koordinatorrolle etableres i spesialisthelsetjenesten for samordning på tvers 
av nivå når det er aktuelt.

Barn med livsbegrensende tilstand bør ha en tverrfaglig 
koordineringsgruppe(ansvarsgruppe)

I må en tilstrebe kontinuitet i arbeidet og forhindre i størst mulig grad 
unødvendig utbytting av fag/kontaktpersoner. 

Barn med livsbegrensende tilstand bør få være mest mulig 
hjemme
Søsken til barn med livstruende/livsbegrensende sykdom 
skal ha et eget tilpasset tilbud
Helsepersonell må forstå og forholde seg til sorgen som 
oppstår når et barn har en livstruende/livsbegrensende 
tilstand
Kapittel: Livets siste fase
Alle barn som ønsker det, bør få tilbud om det
Barnet og familien skal få mulighet til å planlegge døden
Familien som pleier sitt døende barn hjemme, skal gis 
profesjonell støtte og kontinuerlig oppfølging
Ved terminal pleie på sykehus, skal det tilrettelegges for at 
hele familien får være sammen
Lindrende sedering i livets sluttfase følger strenge 
retningslinjer
Det skal gis tilbud om ettervern for foreldre og søsken
Kapittel: Organisering av tilbud om barnepalliasjon og samhandling mellom tjenestene
Hver helseregion bør opprette et tverrfaglig palliativt team 
for barn
Hver barneavdeling bør etablere et tverrfaglig palliativt 
team for barn

Det er vanskelig å se hvordan dette kan gjøres innenfor dagens 
ressursrammer. Men det er faglig godt begrunnet og støttes. 

Enhver kommune må avklare hvordan de skal organisere 
et palliativt tilbud til et barn som bor i kommunen



Ved langvarig behov for palliativt tilbud til et barn og 
familie bør tjenestenivåene ha en «samsone»

Tilbudet bør etableres i nær tilknytning til koordinerende enhetsfunksjoner i 
kommune og i spesialisthelsetjenesten for å utnytte kompetanse og erfaring fra 
andre felt med behov for koordinerte tjenesteforløp.

Barn med livsbegrensende/livstruende tilstander bør få 
tilbud om avlastning
Kapittel: Symptomlindring
Barnet og familien skal ha et helhetlig og tverrfaglig tilbud i 
forhold til sine behov, og symptomlindring skal ha et 
helhetlig fokus
Åndenød lindres om mulig årsaksrettet, om ikke, gis 
symptomatisk lindring
Hoste lindres årsaksrettet og symptomatisk
Surkling i øvre luftveier
Blødning behandles i samsvar med grunnsykdommen
Anemi bør utredes og eventuelt behandles
Feber eller infeksjonssymptomer
Kramper i livets sluttfase
Smerteanalyse utføres ved grunn til mistanke om smerter 
hos barnet
Smertebehandling
Ernærings- og væskestatus overvåkes nøye og eventuelt 
tilskudd vurderes etisk og medisinsk i behandlingsteamet
Væske/elektrolytt- eller syre/baseforstyrrelser bør
tilstrebes normalisert
Hikke
Dyspepsi og refluks
Kvalme og oppkast
Diare krever observasjon og tiltak for å opprettholde 
væske- og elektrolyttbalanse
Forstoppelse bør primært forebygges
Urinveissymptomer
Hud bør være en del av daglig vurdering, pleie og 
forebygging
Munntørrhet og andre plager fra munn og svelg bør



forebygges og behandles etter årsak og symptomer
Angst og uro gis en flerfaglig tilnærming
Kapittel: Krav til nødvendig kompetanse innen barnepalliasjon, utdanning og forskning
Hver helseregion bør sørge for tverrfaglig barnepalliativ 
kompetanse
Hver barneavdeling bør prioritere kompetansebygging 
innen barnepalliasjon

Støttes faglig.

Hver barneavdeling bør ha en struktur for ivaretakelse av 
personell som arbeider med barnepalliasjon

Generelle kommentarer: 
Retningslinjen har vært på høring i aktuelle fagmiljø. Barneavdelingen her har ingen spesielle innspill. De tilbakemelder at 
retningslinjen virker godt gjennomarbeidet. En støtter opprettelse av et tverrfaglig palliativt team og behov for 
kompetanseheving/bygging innenfor palliasjon. Dette vil være ressurskrevende. 



 
ÅRSPLAN 2016 

FOR STYRET I HELSE FONNA HF 

Dato Stad Andre saker/tema Faste saker 
1. kvartal 2016 

29.01.16 Haugesund 

Sjukehus 
 

Årleg melding Helse Fonna HF 

Risikorapportering 3. 
tertial/årsslutt  

Konseptfaserapport (før KSK) 

Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Godkjenning av protokoll 
Ad. si orientering 

Eventuelt 
Skriv og meldingar 

29.02.16 

 

Stavanger UEventueltU styremøte 

ettermiddag ved behov 
Middag om kvelden  

RHF- og HF-styra 

 

01.03.16 Stavanger Styreseminar RHF og HF-a  

04.04.16 Haugesund Styringsdokument for Helse 

Fonna HF 

Styrets årsmelding og 
årsrekneskap 

Årsmelding frå pasientomboda i 
Rogaland og Hordaland 

 

Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Godkjenning av protokoll 

Ad. si orientering: 
 Årsmelding Arbeidsmiljøutvalet  

 Årsmelding Brukarutvalet  

 Årsmelding Kvalitetsutvalet 

Rapport frå verksemda 

Skriv og meldingar 
Eventuelt 

04.04.16 

ettermiddag 

Haugesund Møte med styret i Helse Vest 

RHF 

 

29.04.16 Haugesund Tilsetteskader og HMS-

hendingar årsrapport  

Avvikshandtering årsrapport  
Konseptfaserapport og mandat 

for forprosjektfase 
Forhandlingsfullmakt til 

lønsoppgjeret 2015 

Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Godkjenning av protokoll 

Ad. si orientering 
Rapport frå verksemda 

Skriv og meldingar 
Eventuelt 

2.kvartal 2016 
26.05.16 
Kl.12.00 

Valen Langtidsbudsjett 2016 – 2020 
med investeringsbudsjett. 

Risikorapportering 1.tertial 
Beredskapsplan 

Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Godkjenning av protokoll 

Ad. si orientering 
Rapport frå verksemda 

Skriv og meldingar 
Eventuelt 

27.05.16 Rosendal Styreseminar  Invitere leiar av brukarutvalet 

17.06.16 

 

Haugesund 

Brukarutval
et 

inviterast 

Oppfølging av Plan for 

somatiske 
spesialisthelsetenester  

Oppfølging av Plan for psykisk 
helsevern  

Norsk Pasientskadeerstatning 
rapport 2015 for Helse Fonna 

Rapportering styringsdokument 

1.halvår                                           
Gjennomgang av styrande 

dokument: 
 Etiske retningsliner for 

føretaksgruppa i Helse 

Vest 

Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Godkjenning av protokoll 
Ad. si orientering 

 Plan for budsjettprosess for 2017 

 Rapportering bierverv  

Rapport frå verksemda 
Skriv og meldingar 

Eventuelt 



 Retningslinjer Styret i 

Helse Fonna HF 
 Retningslinjer for 

administrerande 

direktør 
 Vedtekter 

3. kvartal 2016 

23.09.16 Haugesund Risikorapportering 2. tertial  

Forskingsaktivitet Helse Fonna                        
Møteplan 2017 for styret i 

Helse Fonna HF 

 

Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Godkjenning av protokoll 
Ad. si orientering 

Rapport frå verksemda 

Skriv og meldingar 
Eventuelt 

4. kvartal 2016 
27.10.16 
Kl.13.00 

 

Stord Sjukefråvær 
 

Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Godkjenning av protokoll 

Ad. si orientering: 

Rapport frå verksemda 
Skriv og meldingar 

Eventuelt 

28.10.16 Stord Styreseminar Invitere leiar av brukarutvalet 

25.11.16 Haugesund Budsjett 2017 

Investeringsbudsjett 2017 
Evaluering av løn og vilkår til 

administrerande direktør 

 
  

Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Godkjenning av protokoll 
Ad. si orientering  

Rapport frå verksemda 

Skriv og meldingar 
Eventuelt 

19.12.16 Haugesund Leiingas gjennomgang av 
internkontroll  

Årsplan for styret i Helse Fonna 

HF 2017 
Styrets eigenevaluering og 

evaluering av administrerande 
direktør 

Riksrevisjonens kontroll med 

forvaltningen av statlige 
selskaper for 2016 

Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Godkjenning av protokoll 

Ad. si orientering: 

Rapport frå verksemda 
Skriv og meldingar 

Eventuelt 

 
 
 



PROTOKOLL

FRÅ FØRETAKSMØTE I HELSE FONNA HF

Tysdag 1. mars 2016 kl 14.30 blei det halde foretaksmøte i Helse Fonna HF på Sola Strand
Hotel, Sola.

Saksliste:

1 Føretaksmenet blir konstituert
2 Godkjenning av dagsorden
3 Styringsdokument for 2016

FM Helse Vest RHF møtte: Terje Vareberg, styreleiar

Frå styret møtte: Kjell Arvid Svendsen, styreleiar

FM administrasjonen møtte: Olav Klausen, adrninistrerande direktør

Også tilstades: Herlof Nilssen, administrerande direktør Helse Vest REIF
Ivar Eriksen, eigardirektør

Riksrevisjonen var varsla i samsvar med helseforetakslova og riksrevisjonslova.
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Sak 1 Feretaksmotet blir konstituert

Terje Vareberg, med fullmakt til å utøve eigarmyncligheit på vegne av Helse Vest RHF etter
helseføretakslova § 16, ønskte velkommen og spurde om det var merknadar til innkallinga.

Det var ingen merknadar til innkallinga.

Kjell Arvid Svendsen og Terje Vareberg blei valt til å underskrive protokollen.

Terje Vareberg overlet møteleiinga til Kjell Arvid Svendsen

Føretaksmøtet vedtok:

Innkallinga er godkjend. Føretaksmøtet er lovleg sett.

Sak 2 Dagsorden

Møteleiar spurde om nokon hadde rnerknadar til den utsende dagsorden. Det var ingen
merknadar til dagsorden.

Føretaksmøtet vedtok:

Dagsorden er godkjend.

Sak 3 Styringsdokumeot 2016

Styret i Helse Vest RHF vedtok styringsdokumenta til helseføretaka i styremøte 29. februar
2016.

Gjennom styringsdokumentet vil Helse Vest RHF gi helseføretaka ein mest mogleg
heilskapleg og samla styringsbodskap for 2016. Styringsdokumentet skal klargjere dei
premissane og rarnmene som gjeld for verksemda, og inneheld mål og dei resultatkrava som
blir stilte til helseføretaka.

Strukturen på årets oppdragsdokument frå Helse- og omsorgsdepartementet er endra, og Helse
Vest RHF legg vekt på å følgje opp det som står om mål og andre oppgåver for 2016. Det er
likevel ikkje slik at dei samla krava til helseferetaka går fram av styringsdokumentet.
Dokumentet utfyller og konkretiserer oppgåver som det skal leggjast vekt på, og som skal
prioriterast. Desse oppgåvene må ein sjå i samanheng med dei måla, ramrnene og
retaingslinjene for helsetenesta som går fram av lov og forskrifter, oppdragsdokumentet frå
Helse- og omsorgsdepartementet for 2016 til Helse Vest RHF og styringskrav frå eigaren
formidla i føretaksmøtet i Helse Vest RHF. Det blir lagt til grunn at helseføretaka er godt
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kjende med og set seg inn i desse dokumenta, og i sjukehustalen som helse- og
omsorgsministeren heldt den 12. januar 2016.

Helse Vest legg tilgrunn at helseferetaka sikrar at styringsdokumentet blir gjort kjent for
leiarar på alle nivå i organisasjonen, og at det er etablert system for korleis krava i
dokumentet skal operasjonaliserast i verksemda.

1dokumenta blir ikkje bestemte organisatoriske krav og føringar frå tidlegare år gjenteke med
mindre det frå ein eigarståstad framleis er nødvendig å ha eit særskild fokus på kravet eller
føringa. Eldre krav og føringar vil likevel framleis gjelde dersom ikkje noko anna er
uttrykkeleg uttala.

Føretaksmøtet vedtok:

Føretaksmøtet vedtok styringsdokument for 2016 for Helse Fonna HF.
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