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Saksfremlegg 
 
 
 
 

 

 
 
Saksgang Møtedato 
Styret Sunnaas sykehus HF 24.09.2021 
Foretaksledelsen Sunnaas sykehus HF 14.09.2021 
 
 
 

Sak 5621 

Byggetrinn 3 - søknad om konseptfase 
 
Forslag til vedtak 
 

1. Styret slutter seg til de mål og rammer for prosjektet som er beskrevet i 
sakspapirene, og ser på dette som et godt grunnlag for å gjennomføre en 
konseptfaseutredning i tråd med «Veileder for tidligfaseprosjekter i sykehus».  
 

2. Styret er innforstått med at den videre planleggingen, ut fra forutgående beslutning 
om dette i Helse Sør-Øst RHF, skal gjennomføres innenfor en kapasitetsramme på 
139 døgnplasser. Reduksjonen i døgnplasser søkes kompensert med økt poliklinisk 
virksomhet. 

 
3. Gjennomføring av konseptfasen skjer innenfor en økonomisk ramme på kr. 20 mill.  

 
4. Styret gir administrerende direktør i oppdrag å oversende søknad til Helse Sør-Øst 

RHF om videreføring av Byggetrinn 3 til konseptfase. 
 

 
 
 
 
Nesodden, 24.09.2021 
 
 
Einar Magnus Strand 
Administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 
Styret for Helse Sør-Øst RHF vedtok i november 2011 en arealplan (utviklingsplan) for Sunnaas 
sykehus HF.  Planens to første trinn er gjennomført med godt resultat; byggetrinn 1, ombygging av 
bygg H (2010) og byggetrinn 2 (2015). Foretaket søker nå om å få sluttføre den vedtatte planen ved  
å få aksept for igangsetting av konseptfase for byggetrinn 3. 
 
Helse Sør Øst RHF har i samarbeid med Sunnaas sykehus HF gjennomført en framskriving av 
kapasiteter i sykehuset samt utarbeidet dokumentasjon som grunnlag for styrebehandling i HSØ. 
Saken er planlagt behandlet i RHFets styremøte 21. oktober 2021. 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  
 
Vedlagte dokument «Grunnlag for videreføring til konseptfase» bygger på idéfaserapporten, 
foretakets arealplan (utviklingsplan) fra 2008, godkjent i 2011 av HSØ, på nasjonale og regionale 
føringer og trender, samt på foretakets egen rapport Strategi 2030 og vedtatt Utviklingsplan 2035.  
 
Dokumentet beskriver målene og ambisjonene til Sunnaas sykehus HF fram mot 2035, forankret i 
ovennevnte føringer.  Dokumentet gir et bredt grunnlag for å beslutte at det er hensiktsmessig å gå 
videre med prosjektet inn i en konseptfase og deretter en forprosjektfase, før eventuell bygging kan 
starte.  
 
I all hovedsak er forskjellen mellom alternativene 0, 1 og 2 følgende: 

• I 0-alternativet videreføres virksomheten i dagens bygg (D og K). Disse byggene må da 
gjennomgå en fullstendig oppgradering.  Det blir en betydelig utfordring å løse driften 
(primært døgndriften) i den perioden oppgraderingen gjennomføres. 

• Alternativ 1 innebærer nybygg for 50 døgnplasser, samt utbedring og utvidelse av 
pasientkantinen i nord og utredning av flytting av hovedinngangen til det området av 
sykehuset der tyngdepunktet for døgnvirksomheten er. 

• Alternativ 2 inneholder de samme løsningene som Alternativ 2, og inneholder i tillegg 
utredning av løsning av de logistikkutfordringene som sykehuset har knyttet til håndtering av 
varer inn og avfall ut av sykehuset. 

 
I konseptfasen vil arealer som vurderes fraflyttet (kantine, lager mm) omdisponeres til arealer for 
kontor, møterom mm som i dag er etablert i bygg D og bygg K. 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 
 
Styret gir administrerende direktør i oppdrag å oversende søknad til Helse Sør-Øst RHF om 
videreføring av Byggetrinn 3 til konseptfase. 
 
 
 
Vedlegg   
1.  Grunnlag for videreføring av Bt3 til konseptfase 
2.  Virksomhetsalternativer med bæreevneanalyse 
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