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1.0 Bakgrunn
Konseptrapporten fra februar 2016 ga grunnlag for å videreføre planene om å utvikle Haugesund
sjukehus med det såkalte Vest-alternativet. Vest-alternativet er delt i to byggetrinn, BT1 og BT2. Etter
grundige utredninger, evaluering og ekstern kvalitetssikring i konseptfasen vedtok Styret i Helse Fonna
HF og styret i Helse Vest RHF i 2016 å realisere BT1, inkludert noe areal og funksjoner som opprinnelig
var tiltenkt en senere gjennomføring i BT2. Byggetrinn 2 ble besluttet ikke videreført til forprosjektfase.
Arbeidet med byggetrinn 2 har derfor ligget i ro siden konseptfasen i 2016.
Nybygget i BT1 er nå ferdigstilt med ca. 21 000m2 brutto nybygg og det pågår ombygging av
eksisterende sjukehus. I gjeldende reguleringsplan ligger det til rette for videre utbygginger både i nord
og i øst av sykehustomta.
BT1 ble altså realisert med flere funksjoner enn opprinnelig vedtatt, noe som gir Helse Fonna en bedre
gevinstrealisering i 2022 enn opprinnelig planlagt. Det opprinnelige BT2 har på sin side redusert
arealstørrelsen med 21% ved at 2.300m2 allerede er ivaretatt i BT1.
I konseptrapporten fra 2016 er det pekt på at et BT2 også kan tenkes plassert i øst på sykehusområdet.
Med det reduserte arealet som BT2 nå har, samt det faktum at det i all hovedsak er senger som gjenstår
å realisere i BT2, ønsker adm dir å studere en mulig plassering i øst nærmere og måle den opp mot
konseptrapportens anbefaling i 2016 om et BT2 i nord.
Oppdatert framskriving viser at tallet på pasienter i behov av medikamentell kreftbehandling og
infeksjonsbehandling med senger og isolat vil være kraftig økende fram mot 2040. Den pågående
koronapandemien har også vist et behov for bedre løsningar og kapasitet med hensyn til
kohortavdelinger og isolat.
Administrerende direktør i Helse Fonna anbefalte på dette grunnlaget i sak (35/20) til styret 20.06.2020
at det ble gjort en revidering av konseptfaserapporten fra 2016 for å se på mulighetene for å
framskynde start av byggetrinn 2. Dette også på bakgrunn av signaler fra Helse Vest RHF om styrking av
likviditet til Helse Fonna.
Styret i Helse Fonna HF vedtok i styresak 45/20 de dokumenter som ligger til grunn for valg av alternativ,
og at det på dette grunnlaget er øst-alternativet som legges til grunn i videre prosess. Revidert
konseptrapport har vært til ekstern kvalitetsikring som påpeker i sin rapport at utredningen og
dokumentene er fullstendige, har god innbyrdes konsistens og tilfredsstillende sporbarhet.
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2.0 Forprosjektfase og nasjonal veileder
Veilederen for tidligfasen (2017) sier blant annet følgende om forprosjektfasen:
Formålet med forprosjektfasen er å bearbeide det valgte konseptet til et nivå slik at endelig beslutning
om iverksettelse kan tas på et riktig grunnlag. Fasen bygger på:
 Godkjent mandat for forprosjektfasen
 Konseptrapport med underliggende delutredninger og eventuelle tillegg og endringer.
Hvis det etter fullført konseptrapport har skjedd endringer i forutsetningene for disse dokumentene, må
dette verifiseres, og om nødvendig må konsekvensene for prosjektet godkjennes før oppstart av
forprosjektfasen.

3.0 Mandat for forprosjektet
I revidert konseptfaserapport er det gjennomført fremskriving, Delfunksjonsprogram og Skisseprosjekt,
sammen med de øvrige delutredninger gir grunnlaget for forprosjektfasen samt utarbeidelse av
nødvendige anbudsdokumenter.
Forprosjektfasen og anbudsfasen vil omfatte:
 Beslutning på hvilke avdelinger som skal innbefattes i byggetrinn 2 og hvor disse skal lokaliseres
besluttes på innen tidlig 2022
• Eventuell endring av grunnlagsdokument i tråd med ekstern kvalitetsikring (KSK)
• Videreutvikle og optimalisere byggetrinn 2 for det valgte alternativ inklusive ombygging og evt. behov
for midlertidig areal
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o Romfunksjonsprogram (RFP)
o Tegninger på romnivå med lokalisering
o Brutto (BUP) og netto utstyrsprogram (NUP)
o Detaljering av bygningsmessige og tekniske løsninger
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.
 Foreta nødvendig prosjektering tilpasset valgte entreprisestrategi og utarbeide nødvendige
dokumenter til anbudsprosess tilpasset valgte entreprisemodell.
• Plan for gjennomføring fram til ferdigstilling, overlevering og idriftsetting
• Gjennomføre nødvendig risikostyring og ROS analyser i tråd med konseptfaserapport
• Utarbeide prioriteringsplan med hensyn til ombyggingsareal og evt kuttliste
• Videreføre og følge opp OU-prosjekter knyttet til ByggHGsd2020 i linjen
• Følge opp og realitets-vurdere gevinstrealiseringsplan i linjen
• Sørge for at forprosjektet blir av en slik kvalitet at det kan fattes nødvendige vedtak med mål om
byggestart 2023

Hovedleveranser
Forprosjektet vil omfatte følgende leveranser som sammenfattes i en forprosjektrapport med følgende
vedlegg:
•
Romfunksjonsprogram
•
Forprosjekt med beskrivelser og tegninger.
•
Utstyrsprogram (BUP og NUP).
•
Overordnet IKT program
•
Logistikk og forsyningstjenester
•
Økonomiske analyser
Prosjektkalkyle inkludert brukerutstyr, bygg utstyr, tomt og prosjekterings- og
administrasjonskostnader.
Usikkerhetsanalyser med kuttlister
Investeringsanalyse
Finansieringsplan
Økonomisk langtidsplan (ØLP)
Driftsøkonomiske konsekvenser og dokumentasjon av gevinster.) Ansvar
linjeorganisasjon/økonomidirektør.
Nødvendige dokumenter for anbudsutsendelse tilpasset valgte entreprisestrategi
•
Mandat for byggefase
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4.0 Rammer og mål for forprosjektfasen
4.1 Forprosjekt byggetrinn 2 bygger på følgende dokument
•
•
•
•
•
•

4.2

Strategi for Helse Fonna HF
Utviklingsplan for Helse Fonna HF (2018)
Konseptfaserapport med vedlegg(2016)
Miniutredning fra mai 2020
Mandat vedtatt i styret i sak 35/20
Revidert konseptfaserapport fra 2020

Overordnet målsetting for forprosjektfasen:

Samfunnsmål og effektmål bygger på mål fra prosjektdirektivet til forprosjekt «ByggHaugesund2020»,
dat. 14.03.2018 og Konseptrapporten fra 2016. I prosjektdirektivet tok en inn innspill fra KSK for
konseptfaserapport 2016. Målene er ytterligere spisset i forbindelse med revisjonen i 2020.

4.2.1 Samfunnsmål
Å sikre bærekraftige, langsiktige løsninger i Haugesund sjukehus i tråd med nasjonale og regionale planer og
strategier, slik at det oppnås et helsemessig godt og samfunnsøkonomisk effektivt sykehustilbud til befolkningen i
opptaksområdet.

Følgende punkt understøtter dette samfunnsmålet:


Prosjektet skal bidra til å oppfylle spesialisthelsetjenesten sitt hovedformål som er å tilby
befolkningen helsehjelp av god kvalitet. Kjennetegnet ved god kvalitet er at tjenestene er
virkningsfulle, trygge og sikre, involverer brukerne, er samordnet og preget av kontinuitet,
utnytter ressursene på en god måte og er tilgjengelige og rettferdig fordelt.



Prosjektet skal bidra til at spesialisthelsetjenesten sin oppgave med utdanning av
helsepersonell, opplæring av pasienter og pårørende samt forskning, blir ivaretatt på in god og
fremtidsrettet måte.»
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4.2.2 Effektmål
Effektmålene gir uttrykk for den direkte effekten ved ibruktakelse av tiltaket.

1

Effektmål

Tiltak for å oppnå mål

Målbarhet

Konkrete
måleparametere

Raskere
diagnostikk
og utredning



Mer avansert og effektivt
utstyr
Nye IKT løsninger
Bedre heislogistikk
Endring fra innleggelse til
dagkirurgi/
dagbehandling og
poliklinikk
Integrert modell psykiatri
og somatikk- redusert
ventetid tilsyn-mer
effektive forløp
Klinisk sentermodell
Bedre nærhet, logistikk
og forløp



Måles opp
mot faktiske
tall fra
pasientsyste
met




Måles opp
mot faktiske
tall fra
nasjonale
kvalitetsregis
ter




Skille ø-hjelp og planlagt
virksomhet
Tilstrekkelig areal til
poliklinikk og
dagbehandling
Nærhet mellom
poliklinikk,
dagbehandling, kontor og
sengepost innen det
enkelte fagområdet



Måles opp
mot faktiske
tall fra
pasientsyste
met





Måles opp
mot faktiske
tall fra
nasjonale
kvalitetsregis
ter












2

Økt planlagt
virksomhet







Eget akuttmottak til
pandemier










Antall liggedøgn
Forløpstider
pasientforløp
Tid fra ankomst
akuttmottak til
første legetilsyn
Liggetider
Antall
polikliniske
konsultasjoner
Antall
dagbeh/kir
Utskriving til
hjemmet fra
obspost
Antall
polikliniske
konsultasjoner i
tråd med
fremskriving
2040
Antall
dagbehandling i
tråd med
fremskriving
2040
Antall direkte
utskrivinger fra
obspostsenger
og akuttmottak
øke fra 60 til 70
%
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3

Mer effektiv
bruk av
ressurser









4

Pasienten
skal få et
tilbud på
rett nivå,
med god
kvalitet og
pasientsikke
rhet





Økt
pasientfokus 
Behandle
flere og
redusere
ventetid







Integrert modell psykiatri 
og somatikk
Avslutte eksterne
leieavtaler for lokaler

Klinisk sentermodell, dvs
samlokalisering
sengepost-pol-dag-kontor 
Bedre nærhet, logistikk
og pasient forløp
Samdrift
Sambruk av areal og
utstyr
Universell utforming av
rom-lettere å jobbe på
tvers av enheter

Bruke tall fra
HR kuben



Måles opp
mot:
Resultat
nasjonale
kvalitetsindik
atorer
Pasienterfari
ngsundersøk
elser
Bruke tall fra
GTTundersøkelse
r (global
trigger tool)
Frekvens av
medholdssak
er innen
Norsk
pasientskade
erstaning

Sengetun som gir bedre
oversikt, nærhet og
effektivitet
Klinisk sentermodell som
gir sammenhengende
pasientforløp- de som
eier hele forløp ligger
samlokalisert
Integrert modell
psyk/soma
Bedre samordna tjenester
– mer effektive forløp
Gode tilpassa lokaler og
utstyr til
pasientbehandling, som
gir forutsigbarhet,
oversikt, effektivitet,
kontinuitet,kvalitet
Redusere
sykehusinfeksjoner pga
bedre tilpasset bygg/avd
Ta i bruk ny teknologi
som understøtter
pasientsikkerheten
Sikre gode lokaler til
mottak, utredning og








Bruke tall fra
GAT
Bruke tall fra
regnskapsyst
em



Bruk av overtid



Sykefravær



Antall årsverk



Reduserte
leie/driftsutgift
er til bygg
utgifter til bygg















Antall fall
Antall
infeksjoner
Antall Trykksår
Bruk av
sjekklister
Antall
suicid/overdose
r
Antall
fristbrudd
Antall
korridorpasient
er
Ventetider
Fristbrudd
Sykehusinfeksjo
ner
Måloppnåelse
ifht Kreftforløp
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5

Økt trivsel –
redusert
sykefravær










6

Mindre
miljøbelastn
ing
Jfr krav i
OTP
Delrapport 2








7

Bedre
omdømme
og
rekruttering





behandling ved
pandemier og kreft
Separate trafikkårer for
publikum og ansatte
Bedre ergonomi i 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 – estetikktrivsel-helse



Tilrettelegge for
gjenvinning og
kildesortering
Følge myndighetskrav
ifht nybygg og renovering
og tilstrebe oppfyllelse av
momenter i OTP
delrapport 2
Etablere et
klimaregnskap og en
miljøplan for det valgte
byggealternativ
Innføring av elektroniske
system-redusere
papirbruk



Nye teknologiske
løsninger
Reduserte ventetider
Klinisk sentermodellsamlet forløp-tilbud
samlet















Bruke tall fra
Synergi
HMS
undersøkelse
n/
kulturmåling
(ForBedrings
undersøkelse
n)
Bruke tall fra
HR kuben



Tall fra målt
energiforbru
k
Tall fra målt
sorteringsgra
d
Tall fra Grønt
sykehus
rapportering
en
Tall fra
klimagassreg
nskapet
Tall fra
Mobilitetsanalyser
Tall fra
Pasienterfari
ngsundersøk
elser
Tall fra HR
kuben















Antall
arbeidsrelaterte
skader i synergi
Reduserte
arbeidsrelaterte
skader
Økt trivsel
Redusert
sykefravær
Flere søkere til
ledige stillinger

Energiforbruk
Sorteringsgrad
Klimagassutslip
p
Transportmidde
l for ansatte

Tilfredshet
blant publikum
og pasienter
Antall søkere på
ledige stillinger
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Nye bygg – estetikk
trivsel-helse
Integrert modell psykiatri
og somatikk- motarbeider
fordommer
God skilting
God heiskapasitet
Tilgjengelige
trappealternativ

Omdømmeun 
dersøkelser

Ansattetilfredsh
et

4.2.3 Resultatmål

Å samle bygningsmassen i et helhetlig konsept innenfor rammene av 1,0 mrd. kroner i kostnad og med
ibruktakelse innen utgangen av 2025, slik at sykehuset uttrykker kvalitet i behandling og pleie av
pasienter, samt gir tillit og trygghet i befolkningen.

Resultatmålet innebærer at bygningsmasse med tilstandsgrad 3 må oppgraderes eller erstattet innenfor
helseforetakets økonomiske bæreevne.

4.3 Føringer og rammer
De prinsipielle føringene for et byggetrinn 2 er forankret i framlegg av sak 35/20 i styret i Helse Fonna
HF og oppsummeres slik:
De nåværende funksjoner ved Haugesund sjukehus er omtalt i Konseptrapporten 2016, funksjoner som
også i overskuelig framtid vil være ved sykehuset. En vesentlig endring fra Konseptrapporten 2016 er økt
egendekning innen medikamentell kreftbehandling (onkologi).
Det er i revisjonen i 2020 ikke forutsatt endringer i funksjonsfordeling mellom sykehusene i Helse Fonna
eller innen helseregionen.
Føringer for Forprosjektfasen er:
 Legge til rette for et bygg som understøtter at det er pasienten sin helsetjeneste
 Prosessen skal sikre brukermedvirkning
 Den økonomiske totalrammen for byggetrinn 2 er (1,0 mrd i 2020 kr)
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De prinsipielle føringene på driftskonsept som er lagt i byggetrinn 1
De vedtatte kvalitative og kvantitative gevinstene
De identifiserte OU prosessene
Sikre framtidigtidsrettede løsninger i tråd med framskriving til 2040.
Sikre funksjoner i «røde bygg»
M-blokk skal benyttes til poliklinikk, dagbehandling og kontor i fremtiden
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

Å legge til rette for bygg som understøtter pasientens helsetjeneste omhandler bla:
•
•
•

Fullintegrert klinisk sentermodell
Pasientene skal gå mest mulig på egne bein
Ta i bruk fremtidsrettet teknologi

•

De prinsipielle føringer og driftsmodeller fra konseptfaserapport 2016 ligger fast

•

Kvalitet sikret framskriving i miniutredning legges til grunn, drøftede forutsetninger fra
konseptfaserapporten legges til grunn

•

Program fra konseptfaserapport legges til grunn med korreksjon for endringer i byggetrinn 1

•

Nordalternativet korrigeres til samme program som øst, M blokk benyttes ombygget til poliklinikk og
kontor

•

Legger til grunn samme drøfta evalueringskriterier som i konseptfaserapport

•

Styringsgruppa beholdes og det oppnevnes en evalueringsgruppe som bistår i evalueringen.

•

Revidert rapport skal til ekstern kvalitetsikring før behandling i styret

•

Oppstart byggetrinn 2 kan starte 2023-ferdigstilt 2025

•

Tilpasninger ombyggingtrinn 1 bør gjennomføres for å muliggjøre et fremtidig byggetrinn 2
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Driftsmodeller som ligger fast fra konseptfaserapporten/prosessen 2016:
•

Haugesundsmodellen – kliniske sentre og desentraliserte poliklinikker og dagbehandling

•

Ikke kun ensengsrom

•

Bergensbad

•

Synlige vaktrom/arbeidstasjoner pr 10-12 senger

•

Tilstrekkelig antall isolat samt egen kohort inngang for smitte med tilgang til infeksjonsavd( tatt inn
etter korona)

•

Tøy/boss-sjakter

•

Ta i bruk ny teknologi mht pasientflyt og ressurser

•

Bygget skal tilrettelegge for at pasienter skal gå mest mulig på egne bein

•

Effektiv logistikk

•

Enekontor og flermannskontor

•

Videreføre en del bygningsmessige og kvalitetsmessige prinsipper fra nybygg ( synlighet, oversikt,
fendring, arbeidsstasjoner, gulv og veggkvalitet, sykeromskanaler mm)

5.0 Organisering og ansvar
Styret i Helse Fonna HF

Helse Fonna
Administrerende direktør
Styringsgruppe

Prosjektdirektør

Brukergrupper

Eksterne konsulenter
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Helse Fonna har lagt opp til organisering av arbeidet gjennom den etablerte organisasjonen
ByggHaugesund2020 . Styringsgruppen beholdes og brukergrupper opprettes.

5.1. Helse Fonna HF og administrerende direktør:
Prosjekteier er Helse Fonna HF v/ administrerande direktør
 Ansvarlig for at prosessen blir gjennomført i tråd med vedtatte føringer og rammer
 Ansvarlig for ledelse og organisering av prosjektet
 Ansvarlig for god intern og ekstern informasjon og kommunikasjon
 Ansvarlig for at styret i Helse Fonna HF får et godt grunnlag for avgjørelse
 Ansvarlig for god styringsdialog med eiger.
 Ansvarlig for å gjøre nødvendige beslutninger knyttet til prosjektet

5.2. Styringsgruppen:







Godkjenne organisering og prosess
Godkjenne viktige prinsipielle føringer og veivalg underveis i prosessen
Sikre at det faglige grunnlaget som blir presentert som grunnlag for anbefalinger i
revidert konseptfaserapport gir tilstrekkelig trygghet for valg
Sikre at prosjektet følger vedtatte mandat, rammer og føringer.
Foreslå, og oppnevne deltakarer i prosjektet
Godkjenne revidert konseptfaserapport før behandling i styret

5.3 Prosjektdirektør:











Har ansvar for at prosjektet blir gjennomført i tråd med rammer, føringer og krav.
Sikre at prosessen holder vedtatt tids- og kostnadsramme
Sikre at oppgavene blir fulgt opp innen fastsett frist og innenfor økonomisk avtalte ramme.
Sikre god rapportering på innhold, kvalitet, framdrift og økonomi i prosjektet.
Etablere samarbeid og oppfølging med eksterne rådgivere.
Ha ansvar for at brukere, interessenter og medarbeidere blir involvert i prosessen på en god
måte
Følger opp prosjekt og delprosjektledere knyttet til prosjektet.
Legge til rette for god informasjon om prosjektet internt og eksternt
Sikre at det faglige grunnlaget, som blir presentert som grunnlag for anbefalinger i revidert
konseptfaserapporten, gir tilstrekkelig trygghet for valg.
Sikre at revidert konseptfaserapport tar vare på helseforetaket sine rammevilkår med
hensyn til økonomisk bæreevne, funksjonsfordeling og framtidig kapasitet.
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5.4 Sykehusbygg HF
Helse Fonna HF har signert en kontrakt med Sykehusbygg AS i 2016 som innebærer at sykehusbygg kan
bidra med rådgivingstjenester etter behov fra Helse Fonna knyttet til sykehusutbyggingen ved
Haugesund sjukehus. Helse Fonna skal selv ivareta Byggherreansvaret i tråd med avtalen.
Helse Fonna har hittil i prosessen benyttet rådgivingstjenesten fra Sykehusbygg knyttet til ulike tema og
second opinions. Som eksempler kan nevnes second opinion ang eksisterende energisentral og
kvalitetsikring av Totalentreprisen knyttet til byggetrinn 1. Helse Fonna hadde også en periode en
representant fra sykehusbygg i styringsgruppen for ByggHaugesund2020. Sykehusbygg valgte å trekke ut
denne ressursen underveis pga kapasitetsmangel.
Helse Fonna vil fortsette samarbeidet med Sykehusbygg i tråd med avtale fra 2016, og benytte disse til
rådgivingstjenester og second opinions ved behov. Helse Fonna HF vil invitere Sykehusbygg påny til å
være med i styringsgruppen dersom de har mulighet til dette.
5.5 Brukergrupper og medvirkning
Medvirkningen opprettholdes basert på den allerede etablerte strukturen. En fortsetter modell med
samme brukergrupper for innspill i prosjektering og programmering, gevinst og OU prosesser.
Det vil av de ulike klinikker bli utpekt representanter til å delta i de ulike brukergruppene knyttet til
forprosjekt byggetrinn 2. Gruppene vil bli sammensatt av ansatte fra ulike yrkesgrupper, tillitsvalgte og
verneombud.
5.6 Kommunikasjonsplan for ByggHaugesund2020
Kommunikasjonsplan for ByggHaugesund2020 er et verktøy for å sikre åpen og god kommunikasjon før,
under og etter bygging. Planen skildrer mål, målgrupper, tiltak, budskap og kanaler.
Kommunikasjonsplanen blir oppdatert og utviklet gjennom prosjektet.
Kommunikasjonsplanen inngår i prosjektets styringssystem.

6.0 Tidsplan for Forprosjektfase og prosess videre :
Det er et mål å søke om lån på 2022 budsjettet, med direkte byggestart av støyende arbeider i
forlengelse av ombyggingsprosjektet byggetrinn 1 mens areal er tomme. Forprosjektet starter opp
januar 2022. Videre prosess vises under med tanke på ferdigstillelse 2025.
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2021

2022

2023

2024

2025

Forprosjekt, kontrahering høst 2021, oppstart primo
2022
Internprosess HF med plassering av funksjoner
Lånesøknad/ statsbudsjettet
Delfunksjonsprogram
Behandling, B4-investeringsbeslutning
Funksjonsprosjekt
Romfunksjonsprogram/ program utstyr
Anbudsprosess
Detaljprosjekt og oppfølging i byggeperioden, tom
ombygging
Byggetrinn 2 – nybygg inkl. utstyr – tom januar 2025
Byggetrinn 2 – ombygging som er en del av BT1
Testing og ibruktakelse

7.0 Budsjett, finansiering og øvrige ressurser
7.1

Ressursbruk og kostnader knyttet til forprosjektfasen

De nåværende funksjoner ved Haugesund sjukehus 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 forutsatt
endringer i funksjonsfordelingen mellom sykehusene i Helse Fonna eller innen helseregionen.
Vesentligste endringer er øket egendekning innen medikamentell kreftbehandling (onkologi).
Pandemisituasjonen har forsterket vurderingen av behov for flere isolater og egen infeksjonsavdeling i
Helse Fonna. I tillegg vil det fortsatt etter byggetrinn 1, være krevende areal- og bygningsmessige
utfordringene ved Haugesund sjukehus. Byggetrinn 2 med videre utbygging på trang tomt og ombygging
i arealer tilknyttet byggetrinn 1, vil det være en fordelt å kunne se disse trinnene tidsmessig i en nærmere
sammenheng. Det er dermed vurdert som nødvendig klart fordelaktig å videreføre prosjektet med
byggetrinn 2 parallelt med byggetrinn 1, med en oppstart av forprosjektfasen tidlig 2022.
Kostnader og ressursbruk i forprosjektfasen vil derfor avgrenses til nybygg, ombygging i eksisterende samt
midlertidige løsninger knyttet til byggetrinn 2 i valgte alternativ.
Det er vurdert ressursbruk og kostnader for forprosjektfasen.
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Den reviderte konseptrapporten skal gi grunnlag for å velge ett av de to tiltaksalternativene i byggetrinn
2. I Nordalternativet er det mer midlertidige løsninger, mens i Østalternativet er det større kompleksitet
for rigg og adkomst i byggefasen som kan gi mer krevende planlegging i forprosjektfasen. Det er derimot
mindre areal i Østalternativet enn i Nordalternativet. Dette gjør at Østalternativet er vurdert til å ha minst
omfang av arbeid og laveste kostnader i forprosjektfasen av de to alternativene.
Forprosjektet vil ha følgende kostnadselementer:
•
•
•
•
•
•
•
•

Prosjektering
Myndighetsbehandling
Programmering
Prosjektledelse
KS-aktiviteter
Andre kostnader (reiser, leie dRofus m.v. m.v.)
Avsetning usikkerhet
Anbudsdokumenter og prosess

7.2

Usikkerhet (risiko og muligheter)

Usikkerhetsanalysens fra konseptfasen danner utgangspunkt for etablering av et utsikkerhetsregister.
Dette følges opp gjennom rapporteringen i forprosjektfasen. I tillegg gjennomføres det kalkulasjon i flere
sekvenser med tilhørende usikkerhetsanalyser/usikkerhetsvurderinger som sikrer kontinuerlig fokus på
kostnadsbildet gjennom prosjekteringen. De topp 10 usikkerhetselementene som kom fram i
usikkerhetsanalysen for Øst-alternativet framgår av figuren nedenfor.
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7.3

Avhengighet til andre prosjekt eller arbeider

Utbygging av sykehuset i byggetrinn 2 vil utføres tett på sykehus i drift, med lite plass rundt
byggearbeidene og med kort avstand til naboeiendommer og offentlige områder.
For det anbefalte Øst-alternativet:
•
Utstrakt rokade og tydelig avgrensning av ombyggingsområder i M- og V-blokk og i Ø-blokk i
forhold til sykehus i drift, pasientsikkerhet, HMS, transportveier og logistikk, sikre mest mulig
hensiktsmessig utførelse av byggearbeidene inkludert eventuell begrensning av arbeidstider (især
støyende arbeid), rigg og drift
•
Utførelse av nytt påbygg med tilsvarende begrensninger og tiltak mht. sykehus i drift mv
•
Videreføring av funksjonsløsninger i BT1, sammenføyning av arealer og overganger for å sikre
komplett og helhetlig anlegg, særlig med hensyn til ombyggingsarealene i M-blokk og Ø-blokk
•
Arbeid med tekniske hovedføringer knyttet til BT1, inklusiv tilkobling, videreføring, utvidelse mv,
mens føringene forsyner sykehus i drift
•
Planlegging og utførelse av tilkoblingspunkter mot eksisterende bygg, især M-blokk Plan 6 og sørenden av M-blokk med tekniske hovedføringer og tekniske rom
•
Mulige avhengigheter og/eller grensesnitt med Helse Fonnas planlagte oppgradering av teknisk
sentral ved S-blokk, må kartlegges nærmere i neste fase
•
Utearealer – begrense konsekvenser for trafikk og leveranser til både sykehuset og byggeplass,
især varelevering og ambulansetrafikk.
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8.0 Kritiske suksessfaktorer og suksesskriterier
Prosjektet skal gjennomføres under den klare rammebetingelse at resultatmålene for kostnad, kvalitet
(kapasitet, sykehus i drift) og tid (herunder avhengighet til BT1) sikres.
I utbyggingen av Haugesund sjukehus vil man rette oppmerksomheten på å etablere:








Felles mål og enhetlig målforståelse (eier, bruker og prosjektorganisasjon inkl. leverandører)
Tydelige roller, ansvar og prioriteringer for prosessen
Effektiv og beslutningsdyktig prosjektorganisasjon og ledelse/prosjekteier
Åpen og transparent prosess, med god og tilgjengelig informasjon til alle aktører på ulike nivå i
prosjektet
God forankring i organisasjonen (eier og bruker)
Gevinstrealisering som et kontinuerlig og målrettet arbeid som en integrert del av byggprosjektetansvaret for dette ligger i linjeledelsen.
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

De viktigste fallgruvene for prosjektet er identifisert som:






Manglende fokus på effektmål, gevinstrealisering og helhet: Resultatmålene blir hovedfokus, og de
langsiktige virkningene av prosjektet får ikke tilstrekkelig prioritet.
Manglende fokus prosjektmodenhet: Prosjektet detaljeres for mye på tidlig tidspunkt, og
rådgivergruppen mister fokus på å maksimere nytte i tråd med effektmålene.
Manglende kostnadsstyring: Hvis ikke prosjektet har laget en gjennomarbeidet kuttliste basert på
prioriteringer mistes muligheten til å redusere eller forenkle hvis det oppstår overskridelser på
enkelte områder.
Manglende fokus på problemer som følger av å bygge i og inntil et sykehus i drift
 Organisasjonsutvikling og gevinstrealisering som et kontinuerlig og målretta arbeid som ein del
av byggprosjektet, ansvaret linjeledelsen
 Langsiktig utvikling av IKT som virkemiddel for god kvalitet og
gevinstrealisering, herunder vidareføring av IKT prosjektet etablert i
konseptfasen med deltagelse fra Helse Vest IKT
 Fortsatt åpen og god dialog med de identifiserte interessentgrupper
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9.0 Helse, miljø og sikkerhet (HMS):
I byggeprosjektet skal det legges vesentlig vekt på hensyn 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.

10.0 Rutiner for rapportering






Månedlig skriftlig rapportering av kvalitet, framdrift og kostnad til prosjekteiger
Jevnlige styringsgruppemøter.
Jevnlig informasjon til styret i Helse Fonna HF
Kvartalsvis rapportering til Helse Vest RHF
Styrebehandling av prosjektet etter hver fase
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