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Konklusjon og anbefaling - sammendrag  

Metier OEC har på oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF gjennomført kvalitetssikring av konseptfasen (KSK) av 
prosjektet Utbygging Somatikk Skien (USS).  

Våre vurderinger og konklusjoner knytter seg til de sju spørsmålene i vedlegg H i “Veileder for tidligfasen i 
sykehusbyggprosjekter” av 2017.  

Spørsmålene som KSK skal undersøke er gjennomgående tilfredsstillende besvart i konseptrapporten, med 
tilhørende vedlegg og underlagsdokumenter. Grunnlaget for å kunne gjøre en beslutning om videre 
gjennomføring av prosjektet anses å være ivaretatt. 

Underlaget framstår som konsistent med tidligere utredninger og mandat. Det er tilfredsstillende intern 
konsistens mellom konseptfasens dokumenter samt at informasjonen i dokumentasjonen er sporbar. 
Styrebehandlingene i Sykehuset Telemark HF og Helse Sør-Øst, i henholdsvis januar 2020 og mai 2020, klargjør 
de føringene som legges til grunn, både for konseptrapporten og den tilhørende kvalitetssikring. 

Metier OECs vurdering er at utredningene i konseptfasen i hovedsak er gjennomført på en tilfredsstillende 
måte. Utredningene har ivaretatt overordnede rammebetingelser (målhierarki, alternativvurderinger, 
prioriteringer, økonomisk bæreevne, samt spesifikke krav til metode og innhold i utredninger og analyser 
knyttet til gevinstrealisering, struktur og sammenheng i tjenestetilbudet).  Videre er forholdet til 
samhandlingsreformen, beregning av framtidig aktivitet og kapasitetsbehov, omstilling og effektivisering, 
miljøhensyn, pasientsikkerhet og befolkningens forventninger og krav til sykehusenes virksomhet belyst.  

Sammenheng mellom behovsdefinisjon, program, prosjektert løsning og kalkyle er tydeliggjort.  De tre 
hovedelementene Hovedprogram, Skisseprosjekt (skisser med tilhørende beskrivelser og kalkyle) og Kalkyle 
med tilhørende usikkerhetsanalyse framstår som godt avstemte. 

Vår samlede vurdering er at grunnlaget for at prosjektet kan gå videre til forprosjektfasen nå er oppfylt. 
Enkelte forhold og temaer kan likevel med fordel utvikles noe videre fram mot behandling av saken i styrene 
for Sykehuset Telemark og Helse Sør-Øst. 

 

Spørsmål som skal 
besvares i KSK 

Vurdering og anbefaling 

Er det samsvar med 
det virksomhets-
strategiske grunnlaget 
for investeringen 
formulert i 
utviklingsplanen og 
den framlagte 
konseptrapporten? 

 

Vurdering 

Utredningene har ivaretatt overordnede rammebetingelser, dvs. målhierarki, 
bredde i utredninger av alternativ, prioriteringer, økonomisk bæreevne samt 
spesifikke krav til metode og innhold i utredninger og analyser knyttet til 
gevinstrealisering, struktur og sammenheng i tjenestetilbudet.  Videre er 
forholdet til samhandlingsreformen, beregning av framtidig aktivitet og 
kapasitetsbehov, omstilling og effektivisering, miljøhensyn, pasientsikkerhet og 
befolkningens forventninger og krav til sykehusenes virksomhet belyst.  

Sammenheng mellom behovsdefinisjon, program, prosjektert løsning og kalkyle 
er tydeliggjort.  De tre hovedelementene Hovedprogram, Skisseprosjekt (skisser 
med tilhørende beskrivelser og kalkyle) og Kalkyle med tilhørende 
usikkerhetsanalyse framstår som godt avstemte. 

Anbefaling 

Vi har ingen anbefalinger knyttet til samsvaret med det virksomhetsstrategiske 
grunnlaget for investeringen, slik det er formulert i utviklingsplanen og den 
framlagte konseptrapporten. 

Er målhierarkiet 
konsistent, avklart og 
ikke for komplisert 
eller generelt til å være 
operasjonelt? 

 

Vurdering 
At prosjektet har bearbeidet målene som er gitt i mandatet, ved å redusere antall 
effektmål og spisse disse, vurderes som en forbedring. Målhierarkiet vurderes 
allikevel som den svakeste delen av konseptrapporten. Kvalitetssikrer støtter 
derfor prosjektets egen vurdering om at det er behov for å ytterligere 
detaljere/konkretisere målbildet i neste fase.   
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Anbefaling 

Kvalitetssikrer anbefaler at det i bestillingen av neste prosjektfase (forprosjektet) 
etableres reviderte effektmål, angitt i prioritet. Effektmålene bør i større grad enn 
nå beskrive de virkninger (egenskaper ved ønsket tilstand) som søkes oppnådd for 
brukerne av tiltaket. Det anbefales at det i tilknytning til de reviderte 
effektmålene utarbeides indikatorer av prosjektet.  

Er alternativene 
vurdert opp mot 
gevinster som ønskes 
realisert? 

 

Vurdering:  

Ja. Alternativ 3 og 0-alternativet er vurdert mot forventede gevinster. For alt. 3 er 
angitte årlige netto driftsgevinst beregnet til ca. 16 MNOK.  

Anbefaling:  

Det anbefales at det senest i neste prosjektfase etableres en 
gevinstrealiseringsplan.  

Er alternativene 
vurdert opp mot det 
regionale foretakets 
økonomiske og 
finansielle bæreevne til 
gjennomføring? 

Vurdering:  

Ja. 

Anbefaling:  

Ingen 

Er prosjektets 
lokalisering vurdert i 
forhold til det 
regionale 
helseforetakets totale 
tilbud? 

 

Vurdering 

Lokaliseringen vurderes som gitt. Lokaliseringen av de aktuelle funksjonene er 
omtalt i førende planer på både HF-nivå og på RHF-nivå. Det kan derfor sies at 
prosjektet er vurdert opp mot det regionale helseforetakets totale tilbud. 
Reguleringsprosessen var ferdig i september 2016, og var derfor ferdig lenge før 
foreliggende utredning ble gjennomført. 

Siden vedtaket av reguleringsplanen i september 2016 har det blitt større krav i 
de fleste kommuner, som kan bli gjeldende ved søknad om rammetillatelse, blant 
annet om:  

• Lokal håndtering av overvann 
• Sikkerhet 
• Håndtering av flom 
• Håndtering av jordskjelv 
• Parkeringskapasitet kontra kollektivtrafikk, sykkel og gange 

Anbefaling 

Kvalitetssikrer anbefaler at de nevnte forhold under «Vurdering», samt mulige 
andre oppdaterte krav knyttet til regulering, drøftes med Skien kommune før 
styrebehandlingene høsten 2020, slik at det skapes større trygghet for kalkylen og 
tilhørende usikkerhetsanalyse. 

Hvordan forholder 
prosjektet seg til 
overordnede krav til 
ivaretakelse av indre 
og ytre miljø? 

 

Vurdering 

Ytre og indre miljø er omfattende og godt omtalt i både hovedprogram og i selve 
konseptrapporten.   

I dokumentet «Miljø- og klimatiltak innen bygg og eiendomsforvaltning i 
spesialisthelsetjenesten” anbefales det at det i konseptfasen utarbeides en 
miljøplan, noe som ikke er gjort.  Mandatet for konseptfasen peker på dette 
dokumentet.  

Prosjektet sier i konseptrapportens kapittel 22.2 Miljøstrategi at «Arbeidet med 
miljøstrategien vil bli videreført slik at en konkretisert miljøstrategi foreligger før 
arkitekt- og rådgivere kontraheres til forprosjektet.»   

Anbefaling 

Ivareta ytre og indre miljø i målstruktur og krav. 
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Det er viktig at man i det videre arbeidet og i forprosjektet utarbeider 
miljøoppfølgingsprogram for indre og ytre miljø, og at en miljøplan blir en del av 
dette arbeidet. 

Hvordan kan planlagte 
bygg og infrastruktur 
påvirke uønskede 
hendelser innenfor 
pasientsikkerhet? 

Vurdering 

Pasientsikkerhet er omfattende og godt omtalt i både hovedprogram og i selve 
konseptrapporten.   

Anbefaling 

Ivareta pasientsikkerhet i prosjektmålstruktur og krav.  
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1. Innledning 

1.1. Bakgrunn 

I desember 2018 ble det besluttet at arbeidet med videreutvikling av Sykehuset Telemark HF skulle videreføres 
med oppstart i mars 2019 av en konseptfase for Utbygging Somatikk Skien (USS-prosjektet).  

Mandatet for konseptfasen ble vedtatt i Styret for Helse Sør-Øst 27.03.2019. Det ble lagt til grunn at det skal 
tas utgangspunkt i en styringsramme på 900 millioner (2018-kroner) samt at det med bakgrunn i «Vedlegg til 
Idéfasen» fra november 2018 utredes tre alternativer i tillegg til 0-alternativet   

Metier OEC fikk i mai 2019 oppdraget med å kvalitetssikre USS-prosjektet (KSK), i utgangspunktet som en 
følgeevaluering. Vår første rapport med observasjoner ble levert 05.07.2019. I rapporten er det blant annet 
pekt på nødvendigheten av å etablere et tydelig prosjektutløsende behov (prosjektutløsende faktorer), 
prioritere effektmål og etablere et mulighetsrom som i større grad reflekterer behov, mål og 
rammebetingelser sett i sammenheng.  

Prosjektet har i gjennomføringen av konseptfasen tatt utgangspunkt i Veileder for tidligfasen i 
sykehusprosjekter (2017). I steg 1 av konseptfasen er det utredet ulike utbyggingsalternativer for å belyse 
mulighetene på de aktuelle områdene. Tre hovedalternativer er sammenlignet og evaluert slik det 
framkommer i rapport; USS-0000-Z-AA-0005 Delrapport konsept Steg1 B3A. 

Anbefalingene i Steg 1-rapporten ble behandlet i styringsgruppen for USS-prosjektet 31.01.2020. Dernest i 
styret i Sykehuset Telemark HF den 22.02.2020.   

Metier OEC mottok 05.02.2020 underlag for kvalitetssikring av Steg 1. Kvalitetssikrers rapport ble levert 
19.02.2020. Rapporten hadde blant annet følgende observasjoner og påpekninger for det videre arbeidet med 
prosjektet: 

• Tydeliggjøring av hvordan foreliggende arbeid med konseptfasen baserer seg på de forutgående 
dokumenter, og hvordan mandatet fra våren 2019 er forstått. 

• Ytterligere belysning av hvordan det langsiktige målet om å samle all virksomhet i Skien og Porsgrunn har 
betydning for konseptvalget. 

• Tydeliggjøring av sporbarhet og konsistens mellom faser og dokumenter slik at det skapes tilstrekkelig 
trygghet for et anbefalt hovedspor. 

• Tydeliggjøring av hvordan ikke-prissatte elementer kan bidra til å skille klart mellom alternativer. 

• Etablering av kuttliste i det tilfelle at anbefalt prosjekt ikke lander innenfor rammen. 

• En mer realistisk vurdering av usikkerhet, der modningsgrad (fase) gjenspeiles ved en tilstrekkelig avstand 
mellom forventet kostnad og basiskalkyle. 

• Tydeliggjøring av hva som er kalkulert i O-IKT. 

• Bekreftelse av at Skien kommune og andre myndigheter ikke har innvendinger til anbefalt alternativ, blant 
annet med hensyn til sikkerhet og flom.   

Styret i Helse Sør-Øst RHF behandlet Sykehusbyggs Steg1-rapport 12.5.2020, og vedtok at den danner 
grunnlaget for utvikling av skisseprosjekt i steg 2 av konseptfasen.    

1.2. Utviklingsplanens mål om å samlokalisere Porsgrunn og Skien  

Kvalitetssikrers forståelse av de vedtak som er gjort i styrene for Sykehuset Telemark HF (januar 2020) og Helse 
Sør-Øst HF (mai 2020) er at det overordnede målet i Utviklingsplanen om å samlokalisere sykehusene i 
Porsgrunn og Skien fortsatt gjelder og fortsatt tas hensyn til. Tiltakene (de tre delprosjektene) som nå 
anbefales i konseptrapporten vurderes av styrene som avgjørende viktig å realisere først, for at Sykehuset 
Telemark HF senere skal kunne gjennomføre en hensiktsmessig og forsvarlig samlokalisering i Skien av de to 
sykehusene. 

Kvalitetssikrer legger denne føringen fra styrebehandlingene til grunn for kvalitetssikringen. 

1.3. Kvalitetssikrers rapport - tilnærming 

De sju spørsmålene som er definert i vedlegg H i tidligfaseveilederen behandles separat i denne rapporten. For 
hvert av spørsmålene vises hva vi har lagt til grunn for vår tolkning av spørsmålet, hvilke observasjoner vi har 
gjort og hva som er våre vurderinger av grunnlaget. Basert på vurderinger av spørsmålene fra vedlegg H, er det 
formulert en konklusjon og anbefalinger for det videre arbeidet. 
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Tidligfaseveilederen omtaler i vedlegg H at:  

«For prosjekter med en forventet kostnad på over 500 MNOK skal det gjennomføres en ekstern kvalitetssikring 
(KSK). Grunnlaget vil være de utredningene som er gjennomført i konseptfasen og som er dokumentert i 
konseptrapporten med underliggende delutredninger.  

KSK skal sikre at de utredninger som er gjennomført i konseptfasen på en tilfredsstillende måte har ivaretatt 
overordnede krav (målhierarki, bredde i utredninger av alternativ, riktige prioriteringer og økonomisk bæreevne), 
men også spesifikke krav til metode og innhold i utredninger og analyser knyttet til gevinstrealisering, struktur 
og sammenheng i tjenestetilbudet, forholdet til samhandlingsreformen, beregning av framtidig aktivitet og 
kapasitetsbehov, omstilling og effektivisering, miljøhensyn, pasientsikkerhet og befolkningens krav til tjenesten.  

Kvalitetssikring av utviklingsplanen (KSU) skal ha gitt svar på følgende punkter:  

Sikrer alternativene som er vurdert i utviklingsplanen en tilstrekkelig bredde i forhold til mulighetsrommet slik 
at helseforetakets  

• «sørge for»-ansvar  

• framtidige behandlingsformer og prioriteringer  

• samhandling med primærhelsetjenesten og vertskommunene  

• eventuelle omstillinger og effektivisering av tjenestetilbudet er ivaretatt?  
 
Kvalitetssikring av konseptfasen (KSK) skal gi svar på:  

1. Er det samsvar med det virksomhetsstrategiske grunnlaget for investeringen formulert i utviklingsplanen 
og den framlagte konseptrapporten?  

2. Er målhierarkiet konsistent, avklart og ikke for komplisert eller generelt til å være operasjonelt?  
3. Er alternativene vurdert opp mot det regionale foretakets økonomiske og finansielle bæreevne til 

gjennomføring?  
4. Er alternativene vurdert opp mot gevinster som ønskes realisert?  
5. Er prosjektets lokalisering vurdert i forhold til regionale helseforetakets totale tilbud?  
6. Hvordan forholder prosjektet seg til overordnede krav til ivaretakelse av indre og ytre miljø?  
7. Hvordan kan planlagte bygg og infrastruktur påvirke uønskede hendelser innenfor pasientsikkerhet?» 
 

1.4. Grunnlaget for denne kvalitetssikringen 

Grunnlaget for KSK er disse fire hovedelementene, med underliggende dokumenter: 

• Konseptrapport 

• Hovedprogram 

• Skisseprosjekt (tegninger og tilhørende beskrivelser og kalkyle)   

• Usikkerhetsanalyse  
 

Følgende dokumenter ble overlevert 5.10.2020 fra Sykehusbygg:  

Dok nr Tittel Versjon  Dato  

USS-0000-Z-AA-0001 Hovedprogram funksjon, utstyr, IKT, teknikk  02 23.09.2020 

USS-0000-Z-AA-0002 Konseptrapport  0.8 05.10.2020 

USS-0000-Z-AA-0003 Entreprise-/ kontraktsstrategi 01 02.10.2020 

USS-0000-Z-AA-0005 Delrapport konsept Steg1 B3A  01 16.03.2020 

USS-0000-Z-AA-0006 Hovedprogram Programdel Teknikk  01 25.09.2020 

USS-0000-Z-AA-0007 Læring fra Sykehuset Østfold HF 01 01.09.2020 
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USS-0000-Z-KB-0001 Delrapport økonomi  01 02.10.2020 

USS-0000-Z-RA-0001 Gevinstoversikt STHF 02 01.10.2020 

USS-0000-Z-SP-0001 BIM-avklaringer og -dokumentasjon 02 18.09.2020 

USS-8201-A-NO-0001 Skisseprosjekt tegninger 01 05.10.2020 

USS-8201-A-RA-0001 Skisseprosjektrapport 01 05.10.2020 

USS-8206-Z-KB-0001 Rapport kalkyle Norconsult RIX 01 18.08.2020 

USS-8206-G-NO-0001 Geotekniske undersøkelser J00 05.05.2020 

USS-8305-Z-EA-0001 Rapport Usikkerhetsanalyse Advansia  01 03.09.2020 

 

Nytt dokument 
13.10.2020:  

   

USS-0201-Z-RA-0001 Gevinstoversikt kvalitet og pasientsikkerhet 
STHF 

01 13.10.2020 

 

1.5. Gjennomføring av kvalitetssikringen 

Kvalitetssikringen av Steg 2 er gjennomført i perioden 5.10.2020 – 19.10.2020. 

Mandag 5.10.:  Gjennomgang av materialet i møte med Sykehusbygg og Sykehuset Telemark HF. 

Torsdag 8.10.: Arbeidsmøte med Sykehusbygg for avklaring av spørsmål, respons på underlaget, foreløpige 
funn og første tilbakemeldinger fra kvalitetssikrer. 

Tirsdag 13.10.:     Gjennomgang og overlevering av foreløpig rapport (versjon 0.8) fra kvalitetssikrer, i møte 
med Sykehusbygg og Sykehuset Telemark HF. 

                               Sykehusbygg og kvalitetssikrer gjør nødvendige justeringer i sine respektive rapporter. 

Mandag 19.10.:   Overlevering av rapport (versjon 0.9) fra kvalitetssikrer. 

Torsdag 22.10:    Kommentarer fra HSØ 

Fredag 23.10.:    Overlevering av endelig rapport (versjon 1.0) fra kvalitetssikrer. 

 

Metier OECs team i kvalitetssikringen er:  

• Fanny Sæthre, sykehusfaglig rådgiver 

• Helge Inge Måseidvåg, økonom og rådgiver innen prosjektvalg  

• Bård Rane, arkitekt og leder av kvalitetssikringen  

1.6. Overordnet konklusjon 

Spørsmålene som KSK skal undersøke er besvart på en tilfredsstillende måte i konseptrapporten med 
tilhørende vedlegg og underlagsdokumenter.  

Grunnlaget for en beslutning om videre gjennomføring av prosjektet anses å være ivaretatt. Underlaget 
framstår som konsistent med tidligere utredninger og mandat. Det er tilfredsstillende intern konsistens 
mellom konseptfasens dokumenter samt at informasjonen i dokumentasjonen er sporbar. Styrebehandlingene 
i Sykehuset Telemark HF og Helse Sør-Øst i henholdsvis januar 2020 og mai 2020 klargjør de føringene som 
legges til grunn, både for konseptrapporten og den tilhørende kvalitetssikringen. 

Metier OECs vurdering er at utredningene i konseptfasen i hovedsak er gjennomført på en tilfredsstillende 
måte. Utredningene har ivaretatt overordnede rammebetingelser (målhierarki, bredde i utredninger av 
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alternativ, prioriteringer, økonomisk bæreevne samt spesifikke krav til metode og innhold i utredninger og 
analyser knyttet til gevinstrealisering, struktur og sammenheng i tjenestetilbudet).  Videre er forholdet til 
samhandlingsreformen, beregning av framtidig aktivitet og kapasitetsbehov, omstilling og effektivisering, 
miljøhensyn, pasientsikkerhet og befolkningens forventninger og krav til sykehusenes virksomhet belyst.  

Sammenheng mellom behovsdefinisjon, program, prosjektert løsning og kalkyle er tydeliggjort.  De tre 
hovedelementene Hovedprogram, Skisseprosjekt (skisser med tilhørende beskrivelser og kalkyle) og Kalkyle 
med tilhørende usikkerhetsanalyse framstår som godt avstemte. 

Prosjektet kan etter vår mening igangsette videre planlegging i en forprosjektfase. Enkelte forhold og temaer 
kan likevel med fordel utvikles noe videre fram mot behandling av saken i styrene for Sykehuset Telemark og 
Helse Sør-Øst. 

2. De sju spørsmålene som KSK skal gi svar på 

2.1. Det virksomhetsstrategiske grunnlaget 

I Tidligfaseveilederen heter det (kap 3.1.):  «En utviklingsplan skal være grunnlaget for at et byggeprosjekt skal 
kunne føre til et formålstjenlig bygg. Sammen med økonomisk langtidsplan skal utviklingsplanen gi en samlet 
utviklingsretning for viktige innsatsfaktorer som organisering og ledelse, samhandling og oppgavedeling, 
kompetanse, teknologi og utstyr, og bygg.»   

Med bakgrunn i utviklingsplanen og mandat starter konseptfasen med å etablere et hovedprogram der 
virksomhetsinnhold, dimensjoneringsgrunnlag, organisatoriske virkninger og overordnede funksjonelle og 
tekniske krav til bygg, utstyr og infrastruktur beskrives.  

Følgende problemstillinger er vurdert i denne delen av vår KSK: 

• Samsvar mellom de strategiske føringer og anbefalt alternativ (målbildet, rammer og avgrensninger, 
etappevis utbygging, samhandling og sykehus i nettverk). 

• Det prosjektutløsende behovet og hvordan anbefalt alternativ er vurdert opp mot dette.  

• Framskriving og dimensjonering av aktivitet og bemanning og hvordan anbefalt alternativ er vurdert opp 
mot dette. 

• Beskrivelse av hovedfunksjoner, organisering og ledelse og hvordan anbefalt alternativ er vurdert opp mot 
dette. 

• Utviklingsretning for infrastruktur, teknologi og utstyr og hvordan anbefalt alternativ er vurdert opp mot 
dette. 

Observasjoner, vurderinger og anbefaling 

Spørsmål som skal besvares: Er det samsvar med det virksomhetsstrategiske grunnlaget for investeringen 
formulert i utviklingsplanen og den framlagte konseptrapporten? 

Strategiske føringer 

I Metier OECs KSK til Steg1 19.02.2020 hadde vi følgende vurdering:  

«Basert på utviklingsplanen oppfatter vi at en overordnet strategi for helseforetaket er å samle virksomhet i 
størst mulig grad. Sykehusbygg og prosjektleder bør klargjøre tydelig hvordan foreliggende arbeid med 
konseptfasen baserer seg på de forutgående dokumenter, og hvordan mandatet fra våren 2019 er forstått.  

Dersom langsiktig mål er å samle all somatisk virksomhet i Skien og Porsgrunn, på ett sted, så vil dette ha 
betydning for konseptvalget som skal gjøres i Steg 1.  Denne problemstillingen oppfatter vi ikke er tilstrekkelig 
godt belyst.» 

Kvalitetssikrers forståelse av hvordan den overordnete strategien om å samle virksomhet nå er ivaretatt, 
baserer seg på følgende: De vedtak som er gjort i styrene for Sykehuset Telemark HF (januar 2020) og Helse 
Sør-Øst HF (mai 2020) bekrefter og tar fortsatt hensyn til det overordnede målet i Utviklingsplanen om å 
samlokalisere sykehusene i Porsgrunn og Skien. De tiltak (de tre delprosjektene) som nå anbefales i 
konseptrapporten vurderes av styrene som avgjørende viktig å realisere først, for at Sykehuset Telemark HF 
skal kunne gjennomføre en hensiktsmessig og forsvarlig samlokalisering i Skien av de to sykehusene. 
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Det prosjektutløsende behov er ikke tydelig beskrevet.  De momentene (med unntak av første og siste) som er 
listet opp i kap 1.3 er gode momenter for å kunne formulere et samlet og tydelig prosjektutløsende behov. Ved 
å samle og samordne disse momentene i ett utsagn, kan det prosjektutløsende behov komme tydeligere fram. 

Framskriving og dimensjonering av aktivitet og bemanning 

Sengeområder 
Innledningsvis i kapittel 6.5 Samlet oversikt over areal og kapasitet beskrives «…en dynamisk prosess for 
utvikling av programareal, romprogram, osv.….». Kvalitetssikrer stiller spørsmål ved om programmet kan 
oppfattes som stabilt, eller om funksjoner endres eller fjernes for å tilpasse program til løsning, og å tilpasse 
løsningen til kostnadsrammen. 

Konseptet understøtter en økonomisk gevinst knyttet til omorganisering fra 8 til 6 sengeområder, som gir 
redusert bemanning i døgnområdene, og samordning og redusert bemanning av støttefunksjoner (kap. 18) 

Beskrivelse av hovedfunksjoner, organisering og ledelse. 

Sengeområder 
Anbefalt alternativ og fremlagt skisseprosjekt understøtter et driftskonsept for sengeområder med 
ensengsrom, desentralisert pleiemodell og åpne arbeidsstasjoner. Størrelse på sengeområder med 28-34 
senger som kan deles inn i ulike grupperinger tilrettelegger for fleksibel bruk på tvers av fagområder, og for 
alternativ drift av områder med lavere bemanning (pasienthotell, lettpost, 5-døgnspost el.l.) 

Skisseprosjektet viser et kompakt sengeområde, noe som er positivt med tanke på gangavstander og 
tilgjengelighet. Skissene tyder på god involvering av fagpersoner med erfaring fra drift av sengeområder. 

Akuttsenteret 
Ny organisering av akuttfunksjoner bidrar til reduksjon i antall senger, som bidrar til lavere arealbruk i 
sengeområder, og som forventes å gi en innsparing også i drift, jf. konseptrapporten s. 120:  

«Med en økning på 8 senger i Akutt-24, vil besparelsen i ordinære sengeposter “på huset” være på om lag 16 
senger……….En økning av kapasitet i avklaringsenheten gir en netto reduksjon på 8 senger (8 senger flyttes til 
mottak og blir avklaringssenger, 8 senger legges ned), gir isolert sett en innsparing på om lag 11 millioner 
kroner, primært knyttet til pleiepersonell. Beregningen er basert på gjennomsnittlig kostnad per seng for 
normalsengene.» 

Kvalitetssikrer stiller spørsmål ved om det bør korrigeres for differanse mellom gjennomsnittlig kostnad per 
avklaringsseng og gjennomsnittlig kostnad per normalseng. 

Generelt 
Det anbefalte alternativets betydning for ledelse er lite omtalt i konseptrapporten. 

Utviklingsretning for infrastruktur, teknologi og utstyr. 

Relevante temaer som er beskrevet i konseptrapporten, men som er relativt uavhengig av anbefalt konsept er:  

• Standardisering av utstyr 

• Gjenbruk og status dagens utstyrspark 

• Legemiddelhåndtering i lukket legemiddelsløyfe 

Reduksjon av antall sengeområder og nærhet mellom akuttpoliklinikk og akuttmottak kan imidlertid få en 
positiv betydning for sambruk av utstyr. 

Vurdering og anbefaling 

Kvalitetssikrers forståelse av hvordan den overordnete strategien om å samle virksomhet nå er ivaretatt, 
baserer seg på følgende: De vedtak som er gjort i styrene for Sykehuset Telemark HF (januar 2020) og Helse 
Sør-Øst HF (mai 2020) bekrefter og tar fortsatt hensyn til det overordnede målet i Utviklingsplanen om å 
samlokalisere sykehusene i Porsgrunn og Skien. De tiltak (de tre delprosjektene) som nå anbefales i 
konseptrapporten vurderes av styrene som avgjørende viktig å realisere først, for at Sykehuset Telemark HF 
skal kunne gjennomføre en hensiktsmessig og forsvarlig samlokalisering i Skien av de to sykehusene. Med 
denne forståelsen synes det virksomhetsstrategiske grunnlaget godt ivaretatt.  

Vi har ingen anbefalinger knyttet til samsvaret med det virksomhetsstrategiske grunnlaget for investeringen, 
slik det er formulert i utviklingsplanen og den framlagte konseptrapporten. 
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2.2. Målhierarki 

Tidligfaseveilederen er lite spesifikk i sin beskrivelse av mål. Med bakgrunn i andre veiledere og statlige 
rundskriv, eksempelvis Finansdepartementets veiledere og Rundskriv 108/19, kan det stilles følgende 
overordnede forventninger til et prosjekts målstruktur:  

• Samfunnsmål skal beskrive den positive tilstanden eller utviklingen som prosjektet skal underbygge. Målet 
skal vise eiers intensjon og overordnede begrunnelse for tiltaket.  

• Effektmålene beskriver hvilke virkninger som søkes oppnådd for brukerne av tiltaket (her: pasienter, 
publikum, pårørende og ansatte). Effektmål skal være prosjektspesifikke og formulert slik at de beskriver 
relevante egenskaper ved den ønskede tilstand etter gjennomføring av tiltaket. Når det er flere effektmål, 
bør de være innbyrdes konsistente.  Prioritering mellom effektmålene skal framkomme. Helheten av mål 
må være realistisk oppnåelige og grad av måloppnåelse skal kunne verifiseres i ettertid.  

• Resultatmålene spesifiserer leveransen i gjennomføringsfasen og skal ikke være det primære fokus i 
konseptfasen. Den prinsipielle prioriteringen mellom resultatmål med hensyn til kostnad, ytelse og tid bør 
imidlertid drøftes som en del av målanalysen, med sikte på å gi føringer for arbeidet med et eventuelt 
forprosjekt. En tidlig og tydelig prioritering mellom resultatmålene kan gi viktige føringer på utforming av 
konseptalternativene.  

Observasjoner 

I mandatet for prosjektet er det definert samfunnsmål og effektmål for konseptfasen. Det er i mandatet 
definert 9 effektmål. Prosjektet har valgt å bearbeide målbildet som er gitt i mandatet. Det synliggjøres i 
konseptrapporten sammenhengen mellom mandatets effektmål og den bearbeidede målbeskrivelse.  Jfr. 
figuren under (figur 3-2 i konseptrapporten). 

 

 

Det opplyses i konseptrapporten at målbildet i konseptfasen først og fremst har hatt betydning som et 
rammeverk for diskusjon av muligheter og løsninger i prosesser og medvirkningsarbeid.  

Det påpekes av prosjektet at det er behov for å ytterligere detaljere målbildet for å sikre at det blir målbart og 
lar seg etterprøve. Målbildet og effektmål er godt videreutviklet og sammenstilt i dokumentet «USS-0201-Z-
RA-0001 Gevinstoversikt kvalitet og pasientsikkerhet STHF», datert 13.10.2020. 
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Vurdering  

Kvalitetssikrer har i flere sammenhenger i følgekvalitetssikringen påpekt hva vi mener er utfordringer knyttet 
til den effektmålstruktur, som er gitt i prosjektmandatet. Utfordringene for prosjektet knyttes til antall 
effektmål, manglede prioritering mellom mål, at noen av effektmålene framstår mer som krav enn mål og at 
det foreligger interne målkonflikter.  

At prosjektet har bearbeidet det overordnede målbildet ved å redusere antall mål og spisse disse vurderes 
derfor som en forbedring.  

På generelt grunnlag vil vi påpeke at behov, mål og effekter/virkninger henger sammen i prosjekter. De 
identifiserte behovene, målene og virkninger er i prinsippet et uttrykk for det samme, men vurdert på 
forskjellige tidspunkter. I hvilken grad en oppnår ønskede effekter/virkninger (uttrykt gjennom effektmålene), 
ser en som kjent først etter at tiltaket er ferdigstilt og en har kommet et stykke ut i driftsfasen.  

Foreliggende målbilde i konseptrapporten vurderes å være noe komplekst, selv om den nå i bearbeidelsen er 
blitt forenklet og innhold er bedre tydeliggjort. Det er ikke angitt en prioritering på målene, men det synes som 
at pasientnytte er vurdert som det viktigste.  

Et sentralt poeng med konseptfasen er å utarbeide et beslutningsgrunnlag for å kunne velge «riktig prosjekt». 
Det vil si at prosjektet gjennom å systematisk utvikle og analysere ulike mulige konseptuelle løsninger, kommer 
fram til en anbefaling av det samlet sett beste konseptalternativet.  Gjennom denne metodisk strukturerte 
prosessen, når konsept/alternativer er detaljert så langt som nødvendig (men ikke lengre), vil 
rammebetingelser og målbildet være sentrale kriterier (sammen med LCC) for å vurdere «godhetene» i 
alternativer og prioritere mellom disse.  

For at vi som kvalitetssikrer skal kunne vurdere hvorvidt det er tilstrekkelig konsistens mellom de angitte 
prosjektutløsende behov (jfr. figur 1-2 i konseptrapporten), målbildet ( jfr. figur 3-1) og anvendelsen i 
vurderingen av konseptalternativene (jfr. figur 8-6), har vi satt sammen de tre aktuelle figurene, vurdert 
sammenhenger og gjort følgende overordnede vurdering:  

 

 
 
 
Det vår sammensatte figur over viser er at det en sporbar sammenheng (konsistens) mellom de identifiserte 
prosjektutløsende behov, det reviderte målbildet (bearbeidet målbeskrivelse) og de kriterier som er anvendt i 
evalueringen av konseptalternativene.  
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Vår samlede vurdering er at prosjektets målstruktur (effektmålene) framstår som den svakeste delen av 
konseptfasen. Dette skyldes først og fremst utformingen av effektmål i mandatet (som angitt overfor), men 
også at det bearbeidede målbildet i varierende grad imøtekommer de føringer som normalt knyttes til gode 
effektmål.  
 
Kvalitetssikrer støtter derfor prosjektets egen vurdering om at det er behov for å ytterligere spesifisere og 
detaljere målbildet i neste fase.   
 
Anbefaling 

Kvalitetssikrer anbefaler at overnevnte påpekninger tas til etterretning og at det i bestillingen av neste 
prosjektfase (forprosjektet) etableres reviderte effektmål, angitt i prioritet. Effektmålene bør i større grad enn 
nå beskrive de virkninger (egenskaper ved ønsket tilstand) som søkes oppnådd for brukerne av tiltaket. Det 
anbefales at det i tilknytning til de reviderte effektmålene utarbeides indikatorer som konkretiserer og bidrar 
til en bedre operasjonalisering av effektmålene. 

Prosjektets anbefalte prioritering mellom resultatmål med hensyn til kostnad, ytelse (kvalitet) og tid kan 
drøftes som del av forprosjektet.   

2.3. Økonomisk og finansiell bæreevne  

Konseptfasen skal vise om anbefalt alternativ kan innpasses i investeringsrammene og hvilken effekt 
gjennomføringen har på helseforetakets økonomiske bæreevne. De driftsøkonomiske analysene skal bygge på 
kravene beskrevet i hovedprogrammet, det vil si prinsipper for person og vareflyt, organisering og bemanning, 
funksjonelle og tekniske krav for bygget.  

Kostnadskalkylen skal vise samlede prosjektkostnader, herunder tomtekostnader, veier og utomhusanlegg, 
brukerutstyr, byggherrekostnader mv. For å kvalitetssikre at kostnadsrammen ligger innenfor helseforetakets 
finansielle handlingsrom skal det gjennomføres usikkerhetsanalyse som viser forventet prosjektkostnad (P50) 
og kostnadsramme (P85). 

Et prosjekt har økonomisk bæreevne over investeringsprosjektets levetid når prosjektets nåverdi er lik eller 
større enn null og likviditetsstrømmen fra driften overstiger avdrag og renter for finansieringen, uavhengig av 
finansieringsform. I kapittel 9.4 i veilederen defineres det som skal legges til grunn for økonomisk bæreevne: 

• Prosjektkalkyle med forventet prosjektkostnad på bakgrunn av gjennomført usikkerhetsanalyse. 

• Planlagt finansieringsløsning, spesifisert per år, på ekstern lånefinansiering, lån fra helseregion, samt 
egenfinansiering fordelt på bankbeholdning, eiendomssalg, og eventuelle konsernfordringer. 

• Øvrige forutsetninger som framtidig renteutvikling og lignende. 

• Driftsøkonomiske konsekvenser av prosjektet, herunder framtidig aktivitetsnivå, arbeidsprosesser og 
logistikk i planlagt bygningsmasse, bemanningsutvikling, endringer i vare- og andre kostnader, blant annet 
endringer i FDVU-kostnader. 

• Estimat for ikke-byggnær IKT, samt eventuelle påvirkninger på IKT-området som følge av endrede 
driftskonsept. 

Observasjoner 

Her følger kvalitetssikrers observasjoner som gjelder overnevnte temaer knyttet til økonomisk og finansiell 
bæreevne iht. veilederens kap. 9.4: 

Prosjektkalkyle og usikkerhetsanalyse: 

Delprosjektenes kalkyler er bygget opp etter NS 3453 «spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt».  Det er 
dokumentert at kalkylene i stor grad er basert på nøkkeltall for BTA enhets- og elementpriser. Basiskostnader 
er utarbeid ved bruk av ISY Calcus. Det er tatt utgangspunkt i Norsk Prisbok, men også i noen grad priser fra 
etterkalkylen fra nytt Østfoldsykehus (NØS).  Det er i kalkylearbeidet forutsatt en kontraktstrategi som 
innebærer totalentrepriser for de tre delprosjektene. Det er lagt til grunn 25 % mva i kalkylene. Kalkylene 
innbefatter ikke påløpte kostnader. 

Det er gjennomført usikkerhetsanalyse, hvor kostnadsusikkerheten i hvert av de tre delprosjektene er vurdert.  
Metode for gjennomføring, deltakelse og resultater av usikkerhetsanalysen er godt dokumentert. Det 
foreligger resultater for hvert av de tre delprosjektene hvor relativt standardavvik varier mellom ca. 16 % for to 
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av delprosjektene til ca. 21 % i ett av delprosjektene. Usikkerheten er vurdert å være størst i bygging av 
Kreftsenteret.  

I konseptrapportens avsnitt 15.8 er det utarbeidet en samlet oversikt over usikkerhetsanalysens resultater 
(som enkeltprosjekter og som en samlet portefølje), slik (jfr. Tabell 15.9): 

 

 

Det er lagt til grunn i planlagt gjennomføring av prosjektet at det legges opp til en helhetlig utbygging, som det 
opplyses vil bidra til en samlet lavere risikoprofil. Samlet standardavvik er vurdert til å være 11,5 %, noe som 
også skal bidrar til å redusere nivået på usikkerhetsavsetningen (angitt som Effekt av samvirke). Denne 
tilnærmingen medfører at kostnadsrammen reduseres med i underkant av 6 % eller ca. 73,7 MNOK inkl. mva. 
Se anbefaling b) for nærmere omtale.  

Det er dokumentert forutsetninger for og hvordan hovedtall for beregnede FDVU kostnader er framkommet.   

Kostnadsanslag for ikke-byggnær IKT (O-IKT): 

Det er kort redegjort for foretakets ambisjon og hva prosjektet legger til grunn som førende prinsipper. Det er 
beskrevet at det forutsettes at prosjektet tar ansvar for og organiserer seg slik at en klarer å ta høyde for 
teknologiske løsninger som per nå er planlagt utviklet i Helse Sør-Øst og ved Sykehuset i Telemark.  
Stråleterapi er et nytt tilbud i Skien, prosjektet opplyser at det derfor må gjennomføre nærmere analyser for å 
vurdere behov knyttet til IKT infrastruktur.  

Det er vist til beslutning, som Helse Sør-Øst RHF har gjort, om at det ifm. konseptfasen skal etableres en 
kostnadsramme (O-IKT), slik at disse inngår i søknad om finansiering av prosjektet. Prosjektet har kommet 
fram til en ramme på 37,6 MNOK inkl. mva for O-IKT i USS prosjektet.  

Forutsetninger som er lagt til grunn for beregninger av økonomisk bærekraft: 

Prosjektunderlaget opplyser at det er gjennomført investeringsanalyser av økonomisk bæreevne på prosjekt, 
helseforetaksnivå, samt for foretaksgruppen. Det er dokumentert analyser og drøftinger av økonomisk 
bæreevne på prosjekt- og helseforetaksnivå. Det er synliggjort at de økonomiske analysene er sensitive for 
endringer i overordnede forutsetninger (lånerente, endelig byggekostnad, kjernedriftsgevinster mv.).  

Det er synliggjort at tiltaket ikke medfører et omfang av gevinster i prosjektet som gir positiv bæreevne. Se 
prosjektets oppsummering i figuren under (hentet fra figur 18-1 i konseptrapporten). Med en investering på 
angitt p50 verdi (1092 MNOK) er netto nåverdi beregnet til minus ca. 800 MNOK. Internrenten er beregnet til 
minus ca. 4,5 %.  
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Det vises til at i oppdatert økonomisk langtidsplan (ØLP) fra Sykehuset Telemark HF, vil helseforetaket ha 
økonomisk bæreevne for prosjektet innenfor de forutsetninger og rammer som er lagt til grunn. En sentral 
forutsetning i denne sammenheng er at det oppnås gevinster (kostnadsreduksjoner) i planlagte 
effektiviseringstiltak i driften.  

 

Finansieringsløsning for prosjektet og forutsetninger som er lagt til grunn for finansiering: 

Konseptrapportens plan for finansiering av antatt styringsramme (p-50 verdi) er basert på 70 % låneopptak 
(HOD) samt en egenfinansiering på 30 % relatert til en utestående basisfordring.  

 

Analysene av bærekraft og tilhørende usikkerhet i beregningene: 

I analyser av bærekraft er det gjort noen sensitivitetsvurderinger, bl.a. knyttet til diskonteringsrente. 
Resultater med sensitivitets vurderingene viser gjennomgående negativ bæreevne på prosjektnivå.  Det er 
dokumentert at prosjektet ikke oppnår økonomisk bæreevne på prosjektnivå.  

 

Hvorvidt alternativene er vurdert opp mot det regionale foretakets økonomiske og finansielle bæreevne til     
gjennomføring: 

Alternativer i prosjektet framstår i konseptrapportens dokumentasjon å være tilfredsstillende vurdert opp mot 
det regionale foretakets økonomiske og finansielle bæreevne. Det er opplyst at vurderingen er gjort basert 
helseforetakets egen oppdatering av langtidsplan 2021-2024 for sykehuset Telemark. Det er vist til 
framskrevet utvikling i driftsresultater og netto driftskreditt og basisfordring ved helseforetaket overfor Helse 
Sør-Øst RHF.  

 

Driftsøkonomisk konsekvens: 

Som del av kapittel 9.4 i Veilederen defineres det at driftsøkonomiske konsekvenser skal legges til grunn for 
beregninger av økonomisk bæreevne for prosjektet i steg 2 av konseptfasen. Driftsøkonomiske konsekvenser 
omfatter her konsekvensene av fremtidig aktivitetsnivå, arbeidsprosesser og logistikk i planlagt 
bygningsmasse, bemanningsutvikling, endringer i vare- og andre kostnader på driftskostnadene, for eksempel 
endringer i FDVU-kostnader.  

Omtales og vurderes under avsnitt 2.4 Gevinster. 

Vurderinger  

Kvalitetssikrer har følgende vurderinger: 

Generelt er det gjort en god og grundig jobb med å utarbeide kalkyler, identifisere kostnadsusikkerhet og 
vurdere prosjektets- og helseforetakets økonomiske bæreevne. Prosesser, analyser, vurderinger og resultater 
er jevnt godt dokumentet. Dette gir god sporbarhet og forståelse for den metodiske tilnærming prosjektet har 
lagt til grunn i prosjektutviklingen i denne delen av konseptfasen.  

Hovedalternativet er vurdert opp mot det regionale foretakets økonomiske og finansielle bæreevne til 
gjennomføring. Kvalitetssikrer har ikke fått sjekket om kostnader ligger inne i HSØ sin «Økonomisk 
langtidsplan» (ØLP). Kvalitetssikrer påpeker at ØLP i seg selv ikke er et vedtak om at pengene er tildelt 
prosjektet. Det eventuelle vedtaket gjør HSØ på grunnlag av Konseptrapporten (som danner grunnlag for 
lånesøknaden til HOD). Endelig bekreftelse skjer ved godkjenning av forprosjekt.  

Anbefalinger 

Kvalitetssikrer har noen påpekninger og anbefalinger som prosjektet bør ta med seg i oppdateringer av 
styrings- og beslutningsunderlag. Disse er: 

a) I kap. 16.2 framkommer at det skal etableres en kostnadsramme for O-IKT. Denne er angitt til 37,6 MNOK 
inkl. mva. Derimot, i avsnitt 18.4.1 Finansieringsplan, framkommer den samme kostnaden nå som del av 
p50-verdi (styringsramme). Det synes her å være manglende konsistens i begrepsbruk. Bør avklares og 
oppdateres. 
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b) Prosjektet har kommet fram til at det samlede prosjektet (portefølje av de tre delprosjekter) har en lavere 
risiko enn summen av delprosjektene. Det etablert et standardavvik for prosjektet som helhet på 11,5 % 
og en kostnadsramme (p85-verdi) som er satt til 1212 MNOK (1223 MNOK i juni 2020 kroner) inkl. mva. 
Den metodiske forutsetning for tilnærmingen er at delprosjektene er uavhengige (jf. rapport 
usikkerhetsanalysen). Kvalitetssikrer deler ikke fullt ut oppfatningen av at de tre delprosjektene nå 
framstår som uavhengige. Det synes å være relativ stor grad av korrelasjon mellom flere elementer i 
foreliggende underlag og prosjektutvikling i delprosjektene. Eksempelvis prosjektorganisasjon, 
rammebetingelser, hvem som har utarbeidet kalkylene, hvem som har vurdert usikkerhet, grunnforhold, 
bruk av referansepriser mv. Følgelig er grad av uavhengighet mellom delprosjektene trolig mindre enn det 
som er lagt til grunn for å komme fram til et beregnet standardavvik på 11,5 % og de angitte økonomiske 
effektene av samvirke for prosjektet/porteføljen. Kvalitetssikrer ser at det kan være noen effekter, som 
bidrar til å redusere det samlede prosjektets risiko (uttrykt ved standardavvik og nivå på 
usikkerhetsavsetningen).  Vår vurdering er allikevel at disse effektene nå er mindre enn det prosjektet selv 
har lagt til grunn, for å komme fram til angitte relative standardavvik og nivå på usikkerhetsavsetning. 
Kostnadsrammen (p85 verdi) bør derfor være større enn 1223 MNOK inkl. mva. Vi anbefaler at 
kostnadsrammen bør heves og settes til 1260 MNOK inkl. mva.   
 

c) Det vises til pågående arbeid med entreprisestrategi som er planlagt konkludert i 2021.  Kvalitetssikrer 
mener at valg av riktig kontraktstrategi, kontraktsform og tildelingskriterier vil være viktig basert bl.a. 
basert på temaer avdekket i usikkerhetsanalysene. Dette gjelder eksempelvis grunnforholdene og bygging 
kombinert med sykehusdrift.  
 

2.4. Gevinster  

I kapittel 7.6 i veilederen beskrives det at man i alternativvurderingen i steg 1 av konseptfasen bør utføre 
mindre omfattende beregning av livssykluskostnader (LCC) på samtlige alternativ. I tillegg skal alle 
utredningene vise om alternativene kan innpasses i investeringsrammene og hvilken effekt gjennomføringen 
har på helseforetakets økonomiske bæreevne. De driftsøkonomiske analysene skal bygge på kravene 
beskrevet i hovedprogrammet, det vil si prinsipper for person og vareflyt, organisering og bemanning, 
funksjonelle og tekniske krav for bygget.  

I vedlegg F i veilederen vises det til hvordan en konseptrapport kan bygges opp. Her vises det til at 
driftsøkonomiske analyser og en gevinstoversikt spesifisert på minimum klinikknivå kan omfattes av 
konseptrapporten. 

Forhold som er vurdert i dette spørsmålet 

Under dette spørsmålet er følgende forhold vurdert: 

• Beskrivelser, metodisk tilnærming og vurderinger av driftsøkonomiske konsekvenser (gevinster) i 
konseptfasen, herunder konsekvensene av fremtidig aktivitetsnivå, arbeidsprosesser og logistikk i planlagt 
bygningsmasse, bemanningsutvikling, endringer i varekostnader og andre kostnader 

• Hvordan alternativene er vurdert opp mot ønskede gevinster. 

Observasjoner 

Det opplyses i konseptrapporten at den anbefalte konseptløsning (alternativ 3) vil gi både økonomiske og 
kvalitative gevinster.  

Vurderinger av mulig gevinstpotensial- og realisering er gjort med utgangspunkt anbefalte konseptløsning sin 
angitte prosjektkostnad/styringsramme. Den gjennomsnittlige årlige netto driftsgevinst er beregnet til i 
overkant av 16 MNOK. Det er også vist til driftskonsekvenser av alternativ 0, som gir et årlig nettotap på ca. 12 
MNOK (negativ gevinst). 

Økonomiske gevinster for den anbefalte løsning knyttes i hovedsak til forventet økt produktivitet, redusert 
bemanning (lavere kostnader) og interne samordninger. Det er i konseptrapporten beskrevet hvordan 
driftskonsekvenser vil påvirkes av anbefalt konseptløsning.  

Det er opplyst at det i arbeidet med å identifisere driftskonsekvenser og beregne samlet angitte netto 
driftsgevinst, har vært samarbeid med respektive klinikksjefer, avdelings- og seksjonsledere.  

Det er opplyst at de kvalitative gevinster er grundig vurdert opp mot prosjektets bearbeidede målbilde. 



Utbygging Somatikk Skien Kvalitetssikring av konseptrapport 
 

KSK Utbygging Somatikk Skien Metier OEC | 23.10.2020 side 17 av 23 
 
 

Vurdering  

Beskrivelser som gir grunnlaget for hvordan prosjektet har kommet fram til angitte årlige netto driftsgevinst på 
ca. 16 MNOK er tilfredsstillende utarbeidet. 

Kvalitetssikrer vil samtidig påpeke at det vil være usikkerhet til de økonomiske gevinster som er identifisert og 
lagt til grunn i prosjektet. Erfaringsmessig kan identifiserte og forutsatte gevinster i tidligfase «glippe» dersom 
disse ikke konkretiseres i en forankret gevinstrealiseringsplan. Gevinstrealiseringsplanen bør systematisk følges 
opp og bidra til at gevinster i det omfang som er lagt til i investeringstiltakets beslutningsunderlag lar seg 
realisere. Planen bør synliggjøre hvem som er ansvarlig for gevinstene. 

Anbefaling 

Kvalitetssikrer anbefaler at det senest i neste prosjektfase etableres en gevinstrealiseringsplan, som vil være et 
egnet verktøy for å følge opp den angitte framtidige økonomiske gevinstoversikten som legges til grunn i 
beslutningsgrunnlaget for konseptvalget. Også de kvalitative gevinster som er identifisert og lagt til grunn i 
beslutningsunderlaget bør inngå i denne gevinstrealiseringsplanen. 

2.5. Lokalisering 

Lokalisering skal være avklart i arbeidet med utviklingsplanen.  

I selve konseptfasen skal det ifølge veilederens kapittel 6.3 velges tomt som en del av steg 1. Arbeidet med 
reguleringsplan skal være startet opp innen oppstart av steg 2 i konseptfasen. I kapittel 7.6 om 
alternativvurderingen i konseptfasen er det også beskrevet at livssykluskostnadene skal vise effektene av 
forskjellige tomter og plassering på tomt. 

I spørsmålet om lokalisering er følgende vurdert: 

• Om prosjektets lokalisering er vurdert opp mot det regionale helseforetakets totale tilbud, herunder 
beskrivelse av sammenheng og avhengighet med andre prosjekt, samt beskrivelse av samhandling, 
oppgavedeling og sykehus i nettverk 

• Om reguleringsprosessen er igangsatt før steg 2, samt at konsekvensutredning gjøres av reguleringsplanen 

Vår kommentar i Steg1-rapporten i februar 2020 var:  

«I vedlegg 2B omtales reguleringsforhold; er Skien kommune og andre myndigheter tilstrekkelig konsultert til 
at det kan sies å være reguleringsmessig trygghet rundt de ulike konseptene? De senere år har forhold som 
sikkerhet, flom, mm fått skjerpede krav. Det omtales også både «områderegulering» og «omregulering». Disse 
forholdene bør sjekkes ut og dokumenteres godt.»  

Observasjoner, vurderinger og anbefaling 

Spørsmål som skal besvares: Er prosjektets lokalisering vurdert i forhold til det regionale helseforetakets totale 
tilbud? 

I rapportens kapittel 7.1 Planstatus og regulering heter det:  

«Eiendommen til Sykehuset Telemark HF i skien er delt i to planer, en sør for Ulefossveien (somatisk del) og en 
nord for Ulefossveien (Psykiatrisk del). Prosjektet omfatter tomten sør om Ulefossveien som er omfattet av 
«områdereguleringsplan for Sykehuset Telemark» plan ID 2014001. Denne ble godkjent av kommunen i 13. 
september 2016.»   

Og videre i samme kapittel:  

«Eiendommene er i hovedsak regulert til institusjon omkranset av noen friområder i sørvest og nordøst. Deler 
av området er skredutsatt og har dermed begrensning i anvendelse. Totalt areal for områdereguleringsplanen 
er på ca 190 000 m2, hvorav Sykehuset Telemark eier 70%.  

De foreslåtte alternativene for plassering av bygg er alle innenfor områdeplanens formål og begrensninger.» 

Lokaliseringen vurderes som gitt. Lokaliseringen av de aktuelle funksjonene er omtalt i førende planer på både 
HF-nivå og på RHF-nivå. Det kan derfor sies at prosjektet er vurdert opp mot det regionale helseforetakets 
totale tilbud. Reguleringsprosessen var ferdig i september 2016, og var derfor ferdig lenge før foreliggende 
utredning ble gjennomført. 
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Imidlertid anbefales det at noen forhold følges utredes umiddelbart for å komplettere konseptrapporten. I 
kapittel 21.2 heter det: 

«Aktuell tomt er nylig regulert. Det er ikke avdekket avvik fra reguleringsplan i skisseprosjektet. Dette vil 
undersøkes nærmere i forprosjektet da spesielt med hensyn på BYA.» 

Referanse til selve vedtaket av plan må oppgis, likeså eventuelle rekkefølgekrav og annet i 
reguleringsbestemmelsene som kan ha betydning nå, flere år etter vedtaket.  Siden vedtaket av 
reguleringsplanen i september 2016 har det blitt større krav i de fleste kommuner, som kan bli gjeldende ved 
søknad om rammetillatelse, blant annet om:  

• Lokal håndtering av overvann 

• Sikkerhet 

• Håndtering av flom 

• Håndtering av jordskjelv 

• Parkeringskapasitet kontra kollektivtrafikk, sykkel og gange 

Disse og andre forhold anbefaler vi at prosjektet drøfter med Skien kommune før styrebehandlingene høsten 
2020, slik at det skapes større trygghet for kalkylen og tilhørende usikkerhetsanalyse. 

2.6. Indre og ytre miljø 

Veilederen definerer ikke tydelig indre og ytre miljø. Spørsmålet som skal besvares (ref vedlegg H):  

«Hvordan forholder prosjektet seg til overordnede krav til ivaretakelse av indre og ytre miljø?».   

For ytre miljø er det naturlig å se til Prosjektrapport II i det nasjonale prosjektet om Grønt sykehus: «Miljø- og 
klimatiltak innen bygg og eiendomsforvaltning i spesialisthelsetjenesten”.  vedtatt i styret i Helse Sør-Øst RHF 
den 19. desember 2013.  

Mandatet for konseptfasen peker på dette dokumentet og prosjektet sier i konseptrapportens kapittel 22.2 
Miljøstrategi at  

«Arbeidet med miljøstrategien vil bli videreført slik at en konkretisert miljøstrategi foreligger før arkitekt- og 
rådgivere kontraheres til forprosjektet.»   

I dokumentet «Miljø- og klimatiltak innen bygg og eiendomsforvaltning i spesialisthelsetjenesten” er det 
beskrevet langsiktige ambisjoner for 2013-2020, og anbefalinger til handlingsplan for 2013-2016. Det 
fremheves at hensynet til miljø bør inn tidlig i prosessen, og de viktigste anbefalingene er: 

• At det utarbeides klimagassregnskap for alle nye prosjekter. 

• At alle sykehusbygg som planlegges og bygges skal tilfredsstille passivhusnivå, oppnå energikarakter A og 
oppvarmingsmerke grønt.  

• At miljødokumentasjon blir etterspurt for å muliggjøre valg av materialer med minst mulig 
miljøbelastning. 

• At 80 vektprosent av byggavfall skal kildesorteres for gjenbruk eller gjenvinning. 

• At det utarbeides en miljøplan som en del av konseptfasen. [vår utheving] 

Vår forståelse av indre miljø omhandler den fysiske utforming så som romstørrelser og romopplevelse, dagslys, 
støy, smitteeksponering, støv, inneklima, det nære utomhusanlegget og dets påvirkning på arbeidsmiljøet.   

Observasjoner 

I kap 2.2 Prosjektets mål, berører tre av effektmålene temaet miljø:  

• «Gode løsninger med tanke på ytre miljø og energisparende tiltak» 

• «Bygninger og utemiljø som støtter opp om ansattes helse og trivsel, inkludert godt inneklima» 

• I samme kapittel er både «arbeidsmiljø» omtalt både i forbindelse med mandatet og i effektmålene.   

I kap 13.1 Estetikk heter det: 

«Prosjektets mål er å gi et helsefremmende, helbredende og mest mulig behagelig opphold for pasienter, samt 
et godt arbeidsmiljø for de ansatte. Emosjonell og psykologisk velvære reduserer liggetid. Noen pasientgrupper 
oppholder seg i sykehuset ofte og i lengre tid og de blir påvirket av omgivelsene de befinner seg i. Vakre og 
stimulerende omgivelser er en viktig målsetting, det sterile institusjonspreget bør begrenses.» 

I kap 17.2 om gevinster omtales gevinst for arbeidsmiljøet i sengeområdene slik:  
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«En to-korridorløsning med hensiktsmessig plassering av støtterom bidrar til kortere gangavstander og bedre 
fysisk arbeidsmiljø for de ansatte. (Måleparameter: Antall skritt/dag/sykepleier)».  

Videre i samme kapittel om «God arkitektur og gode uteområder»:   

«Sykehuset Telemark har gjennom mange år satset mye både på kunst og velstelte, estetisk tiltalende 
uteområder. Sykehuset har i dag et omfattende parkanlegg, til glede for både pasienter, pårørende og ansatte. 
Uteområder for nybygg/tilbygg etableres med tilsvarende fokus på estetiske og harmonisk utformede 
uteområder for å bidra til pasientens tilfriskning. (måleparameter: (Bidra til) Riktig liggetid)) 

Sengeområdene baserer kunst/utsmykning og fargevalg/lys på forskning som konkluderer at dette 
understøtter behandlingskvaliteten. (måleparameter: (Bidra til) Riktig liggetid))» 

For øvrig i konseptrapporten observerer vi blant annet om indre og ytre miljø:  

 

• Pasientsikkerhet- og arbeidsmiljø [kap 53.: arbeidsmiljø vurderes som et «indre miljø», kvalitetssikrers 
anmerkning] 

• Bærekraft i form av ytre miljø, energibehov, CO2 utslipp [kap 5.3 om kriterier for 
alternativvurderingen] 

• «….virkninger og konsekvenser for miljø og samfunn» [kap 6.3 om lokalisering, steg 1]  

• «Indre miljø» vurderes å være omtalt i kap 7.6 om alternativvurdering, der det heter: «I konseptfasen 
foretas valg som får betydning for kostnader til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av det ferdige 
bygget. Livssykluskostnader (LCC) viser hvilke effekter forskjellig tomter og plassering på tomt, 
bygningsutforming, miljøkvaliteter [kvalitetssikrers uthevning] og tekniske og bygningsmessige valg har 
for de totale livssykluskostnadene.  

• For Hovedprogram Del II Teknikk omtales miljø: «Programdelen teknikk definerer ambisjonsnivået for 
tekniske løsninger og bygningsdesign på et overordnet nivå. Programmet viser overordnede krav til 
bygningsutforming, teknisk infrastruktur, energieffektivitet, miljøbelastning, sikkerhet, transportløsninger 
og tekniske systemer.» 

Kvalitetssikrers vurdering og anbefaling 

Spørsmål som skal besvares: «Hvordan forholder prosjektet seg til overordnede krav til ivaretakelse av indre 
og ytre miljø?». 

Ytre og indre miljø er omfattende og godt omtalt i både hovedprogram og i selve konseptrapporten.   

Effektmålene kan med fordel bli mer operasjonaliserte slik at det videre arbeidet knyttet til ytre og indre miljø 
kan få en enda tydeligere retning og bidra til en god styring av kvalitetene i de videre faser av prosjektet.  

Mandatet for konseptfasen peker på dette dokumentet og prosjektet sier i konseptrapportens kapittel 22.2 
Miljøstrategi at «Arbeidet med miljøstrategien vil bli videreført slik at en konkretisert miljøstrategi foreligger 
før arkitekt- og rådgivere kontraheres til forprosjektet.»   

I dokumentet «Miljø- og klimatiltak innen bygg og eiendomsforvaltning i spesialisthelsetjenesten” anbefales 
det at det i konseptfasen utarbeides en miljøplan. Dette er ikke gjort.  I tråd med kap 22.2 hvor det heter at 
«Arbeidet med miljøstrategien vil bli videreført slik at en konkretisert miljøstrategi foreligger før arkitekt- og 
rådgivere kontraheres til forprosjektet.», så bør det derfor i kap 27 Mandat for forprosjekt angis konkret at det 
i tillegg til en miljøstrategi må utarbeides en konkret miljøplan.  

Det er viktig at man i det videre arbeidet og i forprosjektet utarbeider miljøoppfølgingsprogram for indre og 
ytre miljø, og at en miljøplan blir en del av dette arbeidet. 

2.7. Pasientsikkerhet 

Veilederen definerer ikke uønskede hendelser innenfor pasientsikkerhet utover dette spørsmålet i vedlegg H.  

Spørsmål som skal besvares: «Hvordan kan planlagte bygg og infrastruktur påvirke uønskede hendelser 
innenfor pasientsikkerhet?».  I vår vurdering av spørsmålet ser vi nærmere på hvordan byggene og 
infrastrukturen kan påvirke feil og utilsiktede hendelser.  

Helsedirektoratets nasjonale pasientsikkerhetsprogram “I trygge hender 24/7” har en egen handlingsplan som 
gjennom oppdragsdokument til helseregionene i 2019 har vært benyttet i helseforetakene. Med bakgrunn i 
denne har vi blant annet sett på forebygging av fall (avstander og nærhet i sengeområder, visuell kontakt med 
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sengerom, ergonomisk utforming, krav til baderom), forebygging av infeksjoner, forebygging av feil ved 
legemiddelhåndtering (utforming av sengeareal og areal for medikamentklargjøring), tilkomst ambulanse, 
avstander i akuttkjeden og trygg utskriving (areal avsatt til møterom og samtalerom i sengetun). 

Observasjoner 

I brev fra STHF til Helse Sør-Øst 31.05.2018 anmoder STHF om å få starte opp konseptfasen, herunder med den 
begrunnelse at: «Konseptfasen skal ta høyde for å etablere en fremtidsrettet teknologiplattform som fremmer 
pasientsikkerhet, effektiv logistikk og gode arbeidsprosesser.» 

I kap. 2.2 om prosjektets mandat og mål er det blant annet fremhevet at prosjektet skal sikre at man bygger på 
de faglige driftskonseptene beskrevet i idéfaserapporten, herunder ivareta «kvalitet i pasientbehandlingen, 
pasientsikkerhet og likeverdig tilbud» og «attraktive sengeområder mht. pasientsikkerhet, arbeidsmiljø og 
driftsøkonomi». 

I kap. 5.1 omtales hvordan dagens struktur i bygg 55 med 4-sengsrom uten bad kan kreve hyppige rokeringer 
av pasienter, og at dette er en driftsutfordring som krever vesentlig bruk av ressurser samtidig som det 
påvirker pasientsikkerheten. 

I kap. 6 Hovedprogram er pasientsikkerhet eksplisitt omtalt under kap. 6.6 Kvalitet og pasientsikkerhet, der det 
påpekes at godt koordinerte pasientforløp med en optimal plassering av de ulike funksjonene og forbindelsen 
dem imellom, er en forutsetning for en effektiv pasientlogistikk og for pasientsikkerheten.  Andre 
pasientsikkerhetsområder som er beskrevet i Hovedprogrammet er strålevern, legemiddelhåndtering, 
fallskader, smittevern, pandemi og mottak av øyeblikkelighjelp-pasienter. Pasientsikkerhet er også omtalt i 
eget målbilde. 

I kapittel 8.5 Trinn 5: Justert ramme er det pekt på at i arbeidet med å optimalisere foretakets bærekraft og 
samtidig legge til rette for god gevinstrealisering, så har god pasientsikkerhet og ivaretakelse av fremtidige 
utviklingsmuligheter vært viktige parametere.  

Dette er videre omtalt i kap. 17.2 Gevinster knyttet til kvalitet og pasientsikkerhet, der kvalitative gevinster i 
form av pasientsikkerhet og pasienttilfredshet er omtalt for de tre delprosjektene kreftsenter, sengebygg og 
akuttmottak, der ikke minst momenter som isolater, smittemottak og ambulanse/ akuttmottak er omtalt. 
Prosjektets bearbeidete målbilder er lagt til grunn i dette kapittelet. 

I kap. 22.5 Bygging tett på sykehus i drift pekes det på de store utfordringene ved at det eksisterende 
sykehuset i Skien skal være i full, ordinær drift mens de tre delprosjektene skal bygges og at dette innebærer 
risiko for uønskede hendelser knyttet til anleggsarbeider si form av støy, støv og vibrasjoner og arbeider på 
eller nær eksisterende infrastruktur. Videre at de ulike delprosjektene vil ha ulik grad av forstyrrelser på 
prosjektet, der utvidelse av akuttmottak omtales som det mest kompliserte. 

Skisseprosjektenes løsninger med tanke på pasientsikkerhet  

Kreftsenter 

Kreftsenteret har en tydelig og lettfattelig organisering av bygningsmassene; en tredeling der de to ombygde 
bygningskroppene B51 og B53 bindes fint sammen med nybygget for strålebehandling. Funksjonene er logisk 
og godt utformet. Plassering av funksjonene i de tre bygningene gir god oversikt og inngir tillit. Sammen med 
fine uteområder er dette et overordnet viktig grep for å kunne oppnå god pasientsikkerhet. Driftskonsept og 
bygg henger dermed godt sammen, byggene og et samlet kreftsenter svarer godt til driftskonseptet. 

Som det pekes på i konseptrapporten er det – som følge av eksisterende kulvert – ikke god horisontal 
forbindelse mellom nybygg for strålebehandling og bygg 51. Skisseprosjektets tegninger viser at det vertikale 
spranget løses med trapp. Dette er riktignok ikke en forbindelse for pasienter, men trapper vil være et hinder 
for ansatte med bevegelseshemming. I det videre arbeidet bør det derfor ses nærmere på mulighetene for en 
universelt utformet løsning.  

Det kan ikke leses ut av tegningene at poliklinikken har egne rom for hvile, medisiner og desinfeksjon. Dersom 
desinfeksjon for poliklinikk ligger inne i bygg 51, så går forbindelsen gjennom to dører og synes samtidig noe 
lang. Imidlertid vil disse, og andre mindre behov for justeringer, fint kunne løses i forprosjektet. 



Utbygging Somatikk Skien Kvalitetssikring av konseptrapport 
 

KSK Utbygging Somatikk Skien Metier OEC | 23.10.2020 side 21 av 23 
 
 

 

Sengebygg 

Sengebygget framstår enkelt og tydelig, godt lesbart og oversiktlig. Løsningen synes å være et godt avstemt 
resultat av flere tiårs erfaring med norsk planlegging av sengeområder. Kombinasjonen av tre-sengsrom og én-
sengsrom gir fleksibilitet og robusthet i drift. 

Planløsningen viser sengeområder med god underdeling, med mulighet for å ha god oversikt og overvåking – 
også med redusert bemanning.  Planløsningen er eksemplarisk med hensyn til kombinasjonen av sikt,  

 

orienteringsmulighet og dagslyskvaliteter. Det er lett å få oversikt og å orientere seg, noe som har positiv 
betydning for pasientsikkerheten.    

Planløsningen gjenspeiler godt driftskonseptet for Sykehuset Telemark HF. 

Rent lager, desinfeksjonsrom og medisinrom bør alle ligge sentralt og godt tilgjengelig. Konseptrapporten kap. 
17.2 omtaler at «…riktig størrelse på medisinrom gir økt pasientsikkerhet i medisinhåndtering».  Som et 
minimum anbefales 12 m2 medisinrom for avdelinger med 16-20 sengeplasser (Faggruppen for Farmasifaglig 
Rådgivning og Revisjon. 20.02.2020, v.1.0). Hvorvidt medisinrom beholdes slik det er (som ett stort) eller blir 
delt i to rom, kan ha betydning for utforming av rommene med tanke på benkeplass og muligheten for å utføre 
arbeidet med god teknikk, noe som igjen kan ha betydning for pasientsikkerheten.  

Desinfeksjonsrommene kan med fordel ligge mer sentralt innenfor sine enheter, på bekostning av UB-rom. I 
ett tilfelle ligger rent lager mellom desinfeksjonsrom og avfallsrom, noe som synes ugunstig med tanke på 
smittevern. Dette kan bearbeides i forprosjektfasen. 
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Akuttsenter 

Akuttsenteret er en fornuftig kombinasjon av ombygde arealer, tilbygg og nybygg for ambulansehall. De fire 
enhetene akuttmottak, ambulansehall, akuttpoliklinikk og avklaringsenhet er – ut ifra de gitte fysiske 
forutsetninger og øvrige premisser – godt organisert og løst. Sammenhengen mellom enhetene og adkomst for 
pasienter til akuttmottak og akuttpoliklinikk er tydelig og ryddig løst. Sammen med god intern pasientflyt gir 
dette grunnlag for å si at pasientsikkerhet er godt ivaretatt i løsningene for akuttsenteret. Bygget svarer også 
godt på driftskonseptet. 

       

Avklaringsenheten er oversiktlig og funksjonell. Det kan imidlertid synes noe trangt inne på det største rommet 
med sju senger og ett bad. Inngangen til dette rommet er nær den ene sengen og nær inngangen til badet. 
Dette bør kunne utvikles til en mer romslig og funksjonell løsning i forprosjektet.  

Isolatenes bad er for små til å romme en dekontaminator, noe som ville vært hensiktsmessig i et 
kontaktsmitteisolat med bad.  

Flyten av kontaminert gods, tekstiler og avfall fra isolatene bør beskrives, slik at det skapes trygghet for at 
smittevern kan ivaretas forsvarlig.  

Sengerommene har ikke håndvask. I skisseprosjektrapportens beskrivelse av avklaringsenheten side 64 heter 
det at «Mulig plassering av servant i sengerommet vurderes …. i neste fase». Prosjektet bør imidlertid allerede 
i konseptfasen tydelig avklare hvilke prinsipper som skal gjelde generelt og gjennomgående for håndtering av 
avfall og mat, og hvilke prinsipper for hygiene som skal gjelde – slik at vesentlige spørsmål som 
dekontaminator i bad, håndvask og plassering av servant i sengerommet, er avklart når forprosjektet starter. 
Dette handler også om pasientsikkerhet.  

Kvalitetssikrers vurdering og anbefaling 

Pasientsikkerhet er omfattende og godt omtalt i både hovedprogram og i selve konseptrapporten. Løsningene 
synes i all hovedsak å være gode med tanke på at pasienters sikkerhet kan bli godt ivaretatt. 

Effektmålene kan med fordel bli mer operasjonaliserte slik at det videre arbeidet knyttet til pasientsikkerhet 
kan få en enda tydeligere retning og bidra til en god styring av kvalitetene i de videre faser av prosjektet. 

3. Plan for videre arbeid 

Spørsmål: Foreligger det en plan for videre arbeid som samsvarer med det objektet som skal bygges? 

Ja, den er detaljert og inneholder de viktigste tema for det videre arbeidet. Noen observasjoner og 
anbefalinger: 
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21.1 Forberedende arbeider for oppstart forprosjekt 

Det bør vies særlig oppmerksomhet til det faktum at de tre delprosjektene i hovedsak planlegges gjennomført 
samtidig. Dette setter store krav til kompetanse og kapasitet i prosjektorganisasjonen for å kunne styre og lede 
arbeidene, ikke minst koordinering mellom flere entreprenører – om det skulle være tilfelle.    

Er det vurdert å kontrahere entreprenør før forprosjektet starter?  Med et godt samspill (prosjektutvikling, 
samspill, IPD) gjennom forprosjektfasen – der risiko og ansvar fordeles godt ved prinsipper om incitamenter, 
styring av kostnader og gevinster, til både byggherre og entreprenør.    

For å bidra til god styring og kostnadskontroll i forprosjektfasen bør det føres en endringslogg for prosjektet. 
Gjennom å loggføre endringer vil prosjekteier få bedre oversikt over prosjektets innhold, omfang, nytte og 
kostnader til enhver tid. Endringsloggen bør etableres når konseptvalget er gjort.  

21.2 Reguleringsplan 

Se anbefalinger gitt til spørsmål om lokalisering. 

21.3 Innledende kontraktsstrategi  

21.3.3 Uavhengig av hvilken kontrahering av rådgivere som blir valgt, vil det være viktig for STHF å inkludere 
kompetanse fra nåværende rådgivere, enten i egen byggherreorganisasjon eller som tiltransportering til 
entreprenør.  

21.4 Fremdriftsplan 

Tidsplan for de tre delprosjektene bør vurderes med tanke på at én og samme entreprenør kan bli valgt, og at 
det kan være mye effekt å hente i en mer bevisst, stegvis oppstart og forskjøvet gjennomføring. Det kan være 
viktig for å kunne utnytte entreprenørens kapasitet og kompetanse, så vel som byggherrens egen kapasitet og 
kompetanse. 

22.2 Miljøstrategi 

Det anbefales at det allerede i 2021 – før forprosjektet starter – utvikles et miljøoppfølgingsprogram og en 
konkret miljøplan. Ref vår kommentar til spørsmålet om hvorvidt indre og ytre miljø er ivaretatt. 

22.5 Bygging tett på sykehus i drift 

Det er lagt mye vekt på risiko for uønskede hendelser. Bygging tett på sykehus i drift vil som regel være mest 
krevende for de ansatte, som gjennom flere år vil måtte tilpasse seg, flytte rundt, og beskytte seg mot 
forstyrrelser samtidig som de skal ivareta sitt primære arbeid med å sikre pasientene den beste behandlingen. 
Særlig sårbare pasienter krever særskilt oppmerksomhet. Denne utfordringen bør vies mer oppmerksomhet i 
den videre planleggingen, blant annet i form av en god kommunikasjonsstrategi og kommunikasjonsplan, og i 
form av gode kompenserende tiltak. De ansatte må involveres godt i denne planleggingen. 

22.6 Interessentstyring 

De ansatte er omtalt som en viktig interessent. Vår anbefaling her er å sørge for en god involvering av de 
ansatte for å sikre motivasjon og gode arbeidsforhold gjennom flere år med planlegging og bygging.  

24 Plan for gevinstrealisering 

Se anbefalinger gitt til spørsmål om hvorvidt alternativet er vurdert opp mot gevinster som ønskes realisert. 

25 Prosjektrisiko 

Det er en begrenset omtale her; det bør omtales både muligheter og risiko, som til sammen utgjør 
prosjektusikkerhet, altså ikke bare prosjektrisiko. 

27 Mandat for forprosjekt 

I tråd med kap 22.2 Miljøstrategi hvor det heter at «Arbeidet med miljøstrategien vil bli videreført slik at en 
konkretisert miljøstrategi foreligger før arkitekt- og rådgivere kontraheres til forprosjektet.», så bør det i kap 
27 Mandat for forprosjekt angis konkret at det i tillegg til en miljøstrategi må utarbeides et 
miljøoppfølgingsprogram og en konkret miljøplan.  

4. Vedlegg: 
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