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1 Innledning
Eiendommene og eiendomsvirksomheten i Helse Sør-Øst skal være et virkemiddel for å
understøtte pasientbehandlingen og derigjennom:
•
Bidra til å oppnå gode og likeverdige helsetjenester
•
Ivareta pasientenes behov og rettigheter
•
Ivareta ansattes behov for godt arbeidsmiljø
Helse Sør-Øst RHF har en rekke regionalt prioriterte byggeprosjekter som skal
gjennomføres de neste 10-15 årene. Totalt skal det investeres for mer enn 70 milliarder
kroner i denne perioden. Det er derfor avgjørende at ledere og medlemmer av
styringsgrupper og prosjektstyrer har kunnskap om hvordan prosjekteierstyring skal
gjennomføres i Helse Sør-Øst, slik at man oppnår et sluttresultat som tilrettelegger for
effektiv og god pasientbehandling og gode arbeidsforhold for de ansatte.
Investeringsbehovene fremkommer ved kapasitetsbehov og framskrivinger i gjeldende
opptaksområde for sykehuset det skal investeres i.
God prosjektgjennomføring krever god prosjekteierstyring. Prosjekteierstyringens viktigste
oppgave er å sikre et vellykket prosjekt ved at virksomhetens midler forvaltes på en best
mulig måte, både ved at prosjektets styringsramme fastsettes og overholdes, og at
investeringen kan bidra til å realisere de planlagte mål og gevinster.
Dette dokumentet er utarbeidet for å beskrive hvordan prosjekteierstyring bør
gjennomføres for regionalt prioriterte sykehusbyggprosjekter i Helse Sør-Øst. Den gjelder
uavhengig av om prosjekteierskapet er tildelt helseforetak eller det regionale
helseforetaket. Tilnærmingen i dette dokumentet retter seg primært inn mot større
byggeprosjekter, men kan være nyttig også inn mot andre bygge- og investeringsprosjekter.
Beskrivelsen av prosjekteierstyringen i dette dokumentet bør som en hovedregel følges,
men det vil også kunne være nødvendig å gjøre tilpasninger i gjennomføringen av
prosjekteierstyringen i enkelte prosjekter.
Ethvert prosjekt over 500 millioner kroner skal gjennomføres etter Veileder for tidligfasen i
sykehusbyggprosjekter. For disse prosjektene skal Sykehusbygg HF engasjeres som
prosjektorganisasjon.

Figur 1: Faser og beslutningspunkter for sykehusbyggprosjekter; fra nasjonale og regionale føringer til
investeringsbeslutningen B4, som etterfølges av gjennomføringsfasen.
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2 Prosjekteierstyring – overordnet
Prosjekteierstyring handler om å tilføre prosjektene maksimal verdi innenfor gitte rammer
ved å velge og gjennomføre de riktige prosjektene, og å gjennomføre dem riktig.
Prosjekteierstyringen må gis oppmerksomhet av ledelsen i det regionale helseforetaket
eller helseforetaket som prosjekteier, som blant annet skal sørge for:







Samsvar mellom nasjonale, regionale og lokale strategiske mål, prosjektets
effektmål og resultatmål.
Nødvendig forankring av prosjektet i Helse Sør-Øst RHF og i helseforetaket.
Beslutninger i henhold til prosjektets fremdriftsplan, og andre nødvendige
beslutninger underveis.
Mobilisering av ressurser med riktig kompetanse og sammensetning i henhold til
prosjektets faser.
At det benyttes riktige metoder og verktøy.
Korrekt og relevant rapportering.

Ledelsen må ha definert og kommunisert hvilke effekter skal oppnås gjennom prosjektet, og
hvilke forventninger ledelsen har til nøkkelområder innen prosjektgjennomføringen.
Ledelsen må også være tilgjengelig for nødvendige avklaringer og støtte underveis, der
prosjektstyret etterspør dette.
Figuren under viser sammenhengen mellom tilførte verdier og muligheter for påvirkning i
de ulike planfasene.

Figur 2: Tilført verdiutvikling og påvirkningsmuligheter relatert til prosjektets faseinndeling.
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Prosjekteierstyringen skal balansere tre perspektiver:






Virksomhetsperspektivet, som er den viktigste prosjektutløsende faktoren. Dette
representerer verdien i prosjektet, både for klinisk virksomhet og økonomi, og er
også grunnlag for gevinstrealiseringen.
Brukerperspektivet, som skal bidra til at helseforetaket settes i stand til å oppnå
formålet og de forventede gevinstene (effektene) av prosjektet. Dette omfatter både
kliniske, økonomiske og driftsmessige (tekniske) forhold. Med brukere menes her
spesielt ansatte som arbeider i de berørte klinikkene og eiendomsdrift.
Prosjektperspektivet, som er leveransen av objektet, med de definerte
egenskapene for å nå prosjektets effektmål i drift, og med en gjennomføring
innenfor vedtatte mål og rammer for prosjektet.

Prosjektperspektivet ivaretas operativt av prosjektledelsen, som i Helse Sør-Østs
sykehusbyggprosjekter normalt vil ivaretas av Sykehusbygg HF. Gjennom dette
perspektivet skal prosjektstyret settes i stand til å være i forkant av muligheter og
utfordringer i prosjektet, slik at disse kan håndteres på en god måte.
Prosjektledelsens utførelse av sine oppgaver må understøttes av prosjekteier gjennom
nødvendige avklaringer og tilgang på ressurser.

Figur 3: Prosjekteiers perspektiver

3 Roller og ansvar
I prosjekteierstyringen inngår følgende sentrale roller:


Prosjekteier er det regionale helseforetaket eller det helseforetaket som er tillagt
ansvaret for prosjektet i enhver fase, representert ved administrerende direktør.
Prosjekteier har ansvaret for å sikre at prosjektet gjennomføres på en trygg og
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effektiv måte, for oppnåelse av prosjektets effektmål og at prosjektet gir maksimal
verdi for virksomheten.
Oppgavene forbundet med prosjekteierrollen kan delegeres fra administrerende
direktør gjennom et mandat til en person eller et prosjektstyre med særskilt ansvar
for å være bindeleddet mellom virksomhetens ledelse og prosjektorganisasjonen.
For regionalt prioriterte byggeprosjekter vil disse oppgavene tildeles gjennom
oppnevnelsen av et prosjektstyre, basert på prosjektets mandat.


Tiltakshaver er, etter Plan- og bygningslovens (PBL) §23-2, den personen eller det
foretaket tiltaket utføres på vegne av. Tiltakshaver er ansvarlig for at tiltak utføres i
samsvar med de krav som følger av bestemmelser gitt i, eller i medhold av, PBL.



Byggherre er en rolle som er definert i forskrift om sikkerhet, helse, og
arbeidsmiljø (SHA) på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften), som er gitt
med hjemmel i arbeidsmiljøloven. Denne forskriften skal sikre at det tas
tilstrekkelig hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller
anleggsplasser i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse av byggeeller anleggsarbeider.
Byggherren er i byggherreforskriften definert som «enhver fysisk eller juridisk
person som får utført et bygge- eller anleggsarbeid», og kan skriftlig avtale at annen
juridisk eller fysisk person (byggherrens representant), som på byggherrens vegne
skal utføre konkrete plikter etter byggherreforskriften. En slik avtale kan imidlertid
ikke frita byggherren for dennes ansvar etter forskriften. Gjennom revisjon av
forskriften 1. januar 2021 er byggherrens ansvar for tilsyn og dokumentasjon
presisert.



Prosjektstyret eller styringsgruppen utpekes av administrerende direktør i
prosjekteiende helseforetak. Prosjektstyret får sitt oppdrag og ansvar gjennom
mandat fra administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, eller prosjekteiende
foretak dersom prosjektet er under 500 millioner kroner, eventuelt der
prosjekteierskapet av andre grunner er tillagt et underliggende foretak.



Prosjektleder engasjeres av prosjekteier. Prosjektleder etablerer og leder
prosjektorganisasjonen. Prosjektleder har det operative ansvaret i prosjektet, og
skal sikre at prosjektstyret har tilstrekkelig informasjon og innsikt i prosjektet for å
kunne utføre sine oppgaver. Rollen som prosjekteier og prosjektleder skal aldri
kombineres. Prosjektleder er derfor heller ikke medlem av prosjektstyret eller
styringsgruppen, men deltar som saksforbereder og evt. sekretariat.
For byggeprosjekter over 500 millioner kroner skal Sykehusbygg HF engasjeres i
prosjektorganisasjonen.



Helseforetakenes ansvar er nærmere beskrevet i kapittel 7 – Mottakende
helseforetaks ansvar.
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4 Fullmaktstruktur
Fullmakter i byggeprosjekter i Helse Sør-Øst omfatter tre nivåer:
 Prosjekteierskap og beslutninger
 Forpliktelse av entreprisekontrakter og utstyrsavtaler
 Anvisninger for fakturahåndtering

4.1 Prosjekteierskap og beslutninger
Helse Sør-Øst RHF kan overta prosjekteierskapet for prosjekter over 500 millioner kroner
fra oppstart av konseptfase (B2). Konseptfasen er en strategisk fase, hvor prosjektets
innhold, dimensjonering og rammer fastsettes av styret i Helse Sør-Øst RHF, og dette vil
være sentralt for foretaksgruppens samlede helsetilbud og økonomiske prioriteringer.
Når prosjektets leveranser og finansiering er avklart, gjennom behandlingen ved
beslutningspunkt B3 (godkjenning av konseptfasen) og etterfølgende lånetilsagn fra Helseog omsorgsdepartementet, kan prosjekteierskapet til forprosjekt- og gjennomføringsfasen
flyttes til det enkelte helseforetak. Et prosjekteierskap på helseforetaksnivå fra B3 endrer
imidlertid ikke Helse Sør-Øst RHFs eierskap til beslutningspunkt B4 (godkjenning av
forprosjekt/ investeringsbeslutning).
Når prosjekteieransvaret for et prosjekt over 500 millioner kroner tillegges et helseforetak,
skal Helse Sør-Øst RHF godkjenne prosjektmandatet, før prosjekteier tar det videre til
prosjektstyret.
Tabell 1 viser beslutningsmyndighet for de ulike planfasene og beslutningspunktene.
Tabell 1: Beslutningsmatrise for bygginvesteringer i Helse Sør-Øst RHF (fra styresak 073-2019

Beslutningspunkt i henhold til
tidligfaseveilederen
Mandat for oppstart av
B1: tidligfase
Godkjenning av mandat
B2: for konseptfasen
BL:

Valg av lokalisering

Anbefalt alternativ for
B3A: utdyping i steg 2
B3:
B4:

Valg av konsept
Investeringsbeslutning

Beslutning
Godkjenne oppstart
prosjektinnramming
Godkjenne
prosjektinnramming
Gjennomføres i egen
prosess
Godkjenne
hovedprogram og
hovedalternativ
Godkjenne valg av
konsept
Godkjenne investering
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Beslutningsmyndighet,
fordelt på prosjektstørrelse
indikert i millioner kroner.
0-50 50-500
> 500
HF

HF

RHF

HF

RHF
separat
vurdering

RHF
separat
vurdering

HF

RHF

RHF

HF
HF

RHF
RHF

RHF
RHF
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Tabell 2 gir en oversikt over fordelingen av prosjekteierskapet relatert til størrelsen på
prosjektet.
Tabell 2: Oversikt over prosjekteierskap for bygginvesteringer i Helse Sør-Øst (fra styresak 073-2019)

Prosjektstørrelse, millioner kroner.
Prosjekteier i tidligfasen
50 - 500
> 500
Prosjektinnramming
HF
HF
Konseptfase
HF
HF/RHF*
Forprosjektfase
HF
HF/RHF*
Gjennomføringsfase
HF
HF/RHF*
* Helse Sør-Øst RHF kan overta prosjekteierskapet for prosjekter over 500 millioner kroner
fra og med konseptfase.

4.2 Forpliktelse av entreprisekontrakter og utstyrsavtaler
Prosjekteier kan delegere fullmakt til å underskrive alle kontrakter innenfor
styringsrammen til prosjektstyrets leder. Denne oppgaven kan delegeres til prosjektleder
innenfor gitte beløpsgrenser. Endringer i fullmaktstruktur for fullmakter internt i
prosjektet, vedtas av prosjektstyret.

4.3 Fakturabehandling
Fullmakt for godkjenning og anvisning av faktura skal til enhver tid justeres i forhold til
gjeldende rutiner i Helse Sør-Øst RHF.
Det er normalt kontraktsansvarlig og prosjektets controller som anviser før prosjektleder.
Deretter går fakturaen videre til intern behandling hos prosjekteiende foretak etter
gjeldene fullmaktstruktur.

5 Styringsgrupper
Styringsgrupper benyttes for å støtte prosjekteier i prosjektinnramming og konseptfasen,
og vil derfor være rådgivende inn mot prosjekteiers beslutning ved B2, B3A og B3.
Styringsgruppen skal ha en sammensetning som ivaretar interessene til virksomheten og de
som skal benytte og drifte de nye funksjonsområdene. Virksomhetsperspektivet vil være
det førende i konseptfasen, men samtidig må dette balanseres med bruker/personal- og
prosjektperspektivet. Styringsgruppens leder må sitte nær prosjekteier og ha tilgang på
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raske avklaringer i linjen. Videre er det viktig at styringsgruppen også innehar klinisk og
økonomifaglig kompetanse på både RHF- og helseforetaksnivå. Styringsgruppen skal
ivareta interessene til både brukergruppene og de ansatte.
For å ivareta en bred tilnærming i denne fasen, kan styringsgruppen også være bredere
sammensatt enn det etterfølgende prosjektstyret for forprosjekt og gjennomføring. Den må
likevel ikke være for stor. Medlemmene i styringsgruppen må selv sørge for nødvendig
kommunikasjon og avklaringer/forankring mot de enhetene/interessentene de
representerer. I denne fasen er det viktig å få vurdert alle relevante alternative løsninger
innenfor prosjektets mål og rammer, slik det er beskrevet i mandatet for prosjektet.
Styringsgruppen kan ha underliggende arbeidsgrupper for definerte oppgaver og eventuelt
også benytte referansegrupper for å teste ut forutsetninger og løsninger underveis.
Ved oppstart av konseptfasen, basert på styrets vedtak ved beslutningspunkt B2
(godkjenning av prosjektinnramming), skal prosjekteier (RHF/HF) gi et mandat til en
styringsgruppe for gjennomføring av denne fasen. Det er viktig at dette mandatet avspeiler
vedtatte mål og rammer for prosjektet, og eventuelle andre sentrale styringssignaler.
Styringsgruppens leder er normalt prosjekteier selv, eller en representant prosjekteier
(administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF eller administrerende direktør i det aktuelle
helseforetaket hvis eierskapet er på helseforetaksnivå) utpeker. Mandatet skal tydeliggjøre
styringsgruppens ansvar og fullmaktstrukturen i den aktuelle fasen. Styringsgruppen settes
sammen slik at den sikrer nødvendig bredde i beslutninger, og slik at de ulike
perspektivene som nevnt i kapittel 2 kan ivaretas, på en best mulig måte.
Prosjekteier skal påse at det etableres en prosjektorganisasjon for konseptfasen, hvor
bemanning fra Sykehusbygg HF inngår. Avtalen med Sykehusbygg reguleres gjennom en
oppdragsavtale for ressursbruk i hvert prosjekt. Prosjektorganisasjonen suppleres med
eksternt fagpersonell etter behov, og ressurser og leveranser fra mottakende foretak.
Prosjektorganisasjonen skal sørge for at det utarbeides et styringsdokument for fasen,
som bl.a. skal inneholde rammer og forutsetninger, krav til effektmål med suksesskriterier,
fasens leveranser, som beskrevet i Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter.
I første steg i konseptfasen vil hovedleveransen være hovedprogram og
alternativvurderinger. Disse vurderingene kan illustreres med mulighetsstudier og
bygningsmessige løsninger. I denne fasen gjennomføres de innledende gevinstberegningene
på et nivå som er tilstrekkelig for å velge alternativ ved beslutningspunkt B3A (godkjenning
av hovedprogram og valg av hovedalternativ) og detaljeres videre til en konkret
gevinstoversikt på klinikknivå som del av beslutningsgrunnlaget ved beslutningspunkt B3
(godkjenning av konseptfase), med påfølgende lånesøknad til Helse- og
omsorgsdepartementet. Dette innebærer at de kvalitative (behandlingsmessige) og
kvantitative (økonomiske) effektene skal behandles i samme dokument, som grunnlag for
valg av hovedalternativ og beslutning knyttet til valgt konsept.
Med bakgrunn i alternativvurderingene skal prosjekteier ved beslutningspunktet B3A velge
hvilket hovedalternativ som skal utdypes videre med bygningsmessige løsninger, kostnader
og mulige gjennomføringsmodeller. Beslutninger ved B3A skal for regionale prosjekter i
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Helse Sør-Øst gjøres av styret i det regionale helseforetaket. Mandatet kan suppleres etter
vedtaket ved B3A (godkjenning av hovedprogram og hovedalternativ).

6 Prosjektstyrer
Prosjekteiende organisasjon oppretter etter beslutningspunkt B3 (godkjenning av
konseptfase) et prosjektstyre. Dette gjøres normalt i forbindelse med etablering av mandat
for forprosjekt.
Prosjektstyret vil i forprosjektet være rådgivende overfor prosjekteier inn mot B4beslutningen. I gjennomføringsfasen vil prosjektstyret normalt ha utvidede fullmakter som
beslutningsorgan for gjennomføringen, innenfor det handlingsrommet som er gitt gjennom
vedtatte rammer og fullmakter gitt i mandat fra prosjekteier.
Prosjektstyret bør ikke være for stort. Det må kunne ivareta de tre perspektivene som er
beskrevet i kapittel 2, men bør være fra seks til ni personer for å kunne fungere optimalt. En
typisk sammensetning kan være:
Leder og nestleder, representanter for henholdsvis klinisk virksomhet og facility
management/eiendomsdrift i helseforetaket som skal bruke bygget, og to representanter
fra de ansatte i virksomheten1. Leder av brukerorganisasjonen kan være observatør.
Det er viktig å understreke at alle medlemmene i prosjektstyret er forpliktet av
prosjektmandatet, Rollefordelingen mellom prosjektstyremedlemmene og
medvirkningsorganisasjonen må være avklart og tydelig.
Dersom prosjekteier mener det er forhold ved et prosjekt som tilsier behov for særskilt
kompetanse eller ivaretakelse av roller i prosjektstyret, kan det utpekes supplerende
styremedlemmer som ivaretar dette, men uten at prosjektstyrene blir for store.
Det er viktig at man ved utpeking vurderer at alle de tre interessentperspektivene er
ivaretatt og balansert på en måte som sikrer prosjektets mål, på en måte som er relevant for
den aktuelle fasens leveranser. Regional representasjon i prosjektstyret er også ønskelig,
for å sørge for at prosjektet understøtter den regionale eiendomsstrategien og
utviklingsplanen.
Prosjektledelsen er sekretariat for prosjektstyret.

1

ref. styresak 032-2021 i Helse Sør-Øst RHF, pkt. 17
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Styringsdokumentet for prosjektet skal oppdateres ved oppstart av hver fase, og ellers ved
behov. Prosjektstyrets første aktivitet vil ofte være valg av kontraktstrategi. Dette er viktig
siden denne strategien vil være førende for videre organisering og gjennomføring av
forprosjekt.
Kontraktsformer med tidlig entreprenørmedvirkning, som allianse- og samspillkontrakter,
forutsetter normalt at slike eksterne aktører kommer inn tidlig i forprosjektet. Det vil være
viktig at entreprenørens kompetanse på gjennomføring utnyttes optimalt ved at de kan
påvirke løsninger på dette nivået.
Prosjekteier forventer at prosjektstyret representerer den innovative
prosjekteier/byggherre i forprosjektfasen, som bidrar til å videreutvikle
sykehusbyggene og forbedre nytte-/kostforholdet i byggeprosjekter som en kontinuerlig
prosess.
Prosjektstyremøter skal være møter som er nødvendige for å treffe beslutninger og sikre
avklaringer som er nødvendige for at prosjektet skal kunne gjennomføres på en trygg og
god måte innenfor de gitte rammene. I dette ligger det også prioriteringer innenfor
byggherrens forventede tillegg (U9), og beslutninger der det må treffes valg innen de gitte
rammene. For øvrig vil prosjektstyrets fokus etter B4 være på risiko- og avvikshåndtering.
Prosjektstyret skal som hovedregel motta skriftlig beslutningsgrunnlag en uke før
prosjektstyremøtene. Prosjektorganisasjonen utarbeider utkast til årsplan og denne
godkjennes av prosjektstyret. Tilpasning av agenda for prosjektstyremøtene avtales mellom
prosjektleder og prosjektstyrets leder i forkant av saksutsendelsen. I den grad man mottar
informasjon i møtene, skal dette være supplerende informasjon som er nødvendig for å
treffe kvalifiserte beslutninger.
Prosjektstyret bør tilstrebe omforente valg og løsninger, slik at det står samlet bak
beslutninger som treffes.
Etter B4-beslutningen (godkjenning av forprosjekt/investeringsbeslutning) revideres
mandatet til prosjekteier og prosjektstyret i henhold til vedtak etter denne
styrebehandlingen.
Samtidig går prosjektet over i en fase hvor perspektivet forskyves mot oppfølging av de
inngåtte kontraktene. Dette krever et endret fokus fra prosjektstyret, og vil i noen tilfeller
medføre behov for endringer i sammensetningen av prosjektstyret.
Dersom et helseforetak får ansvaret for en eller flere av prosjektets faser bør det være ulike
personer som har ansvaret for prosjekteierstyringen og mottakerorganisasjonen.
Det bør avholdes månedlige møter mellom prosjektstyrets leder og ansvarlig for bygg og
eiendom i det regionale helseforetaket, om bl.a. om samhandling, fremdrift, økonomi og
risikoforhold for prosjektene.
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7 Mottakende helseforetaks ansvar
Prosjektstyrene har et koordineringsansvar for å påse at oppgaver som skal følges opp av
det mottakende helseforetak blir gjennomført i henhold til gjeldende planer. Helseforetaket
skal sørge for å gi prosjektorganisasjonen nødvendige avklaringer og beslutninger om
virksomhetsinnhold, fagfordeling og behandlingskapasitet i samsvar med fremdriftsplanen
i forprosjektet. Et godt samarbeid og tydelig rolleavklaring mellom prosjektorganisasjonen,
prosjektstyret og mottakende helseforetak er avgjørende for at prosjektet skal bli vellykket.
Ansvaret for gevinstberegningene i de ulike fasene i prosjektet ligger i linjen i
helseforetaket. Denne prosessen forutsetter allikevel et tett samarbeid med
prosjektorganisasjonen og finansavdelingen i Helse Sør-Øst RHF. De kvalitative
(behandlingsmessige) og kvantitative (økonomiske) effektene skal behandles i samme
dokument. Dette vil bl.a. være et sentralt grunnlag for valg av hovedalternativ og beslutning
knyttet til valgt konsept ved beslutningspunkt B3A, men gjelder også for resterende
beslutningspunkter.

7.1 Medvirkningsprosesser
Helseforetakene skal etablere en medvirkningsorganisasjon, som skal samarbeide med
prosjekteiers prosjektorganisasjon. Samarbeidet koordineres av en eller flere
medvirkningskoordinatorer. Disse vil komme fra mottakende foretak, og kan frikjøpes helt
eller delvis. Oppgavene kan fordeles på henholdsvis klinisk og teknisk koordinator.
Sykehusbygg HF har utarbeidet en samhandlingsveileder som anbefales tilpasset til det
aktuelle prosjektet.
Valg og prioriteringer kan bare skje innenfor de rammene som er beskrevet i prosjektets
mandat med bakenforliggende dokumenter. Medvirkningskoordinator må sørge for at
løsninger, valg og prioriteringer er forankret på et riktig nivå i foretakets organisasjon,
innenfor helseforetakets fullmaktstruktur.
Som en viktig del av medvirkningsprosessen inngår brukermedvirkningen, som i hvert
prosjekt organiseres i samarbeid med helseforetakenes brukerutvalg.
Helseforetakenes oppgave er blant annet å:
 Beslutte virksomhetsinnhold og fagfordeling med tilhørende behandlingskapasitet
 Avklare faglige avhengigheter som grunnlag for plassering av funksjoner, herunder
integrering med eksisterende virksomhet.
 Legge til rette for medvirkning og bidra med fagkompetanse til utvikling av
løsninger
 Sørge for forankring/eierskap av løsningene i egen organisasjon.
 Planlegge og beslutte løsninger for drift av virksomheter som blir berørt av
utbygging i interimsperioden fram til nye sykehusbygg er ferdige.
 Behandle aktuelle saker i styret, herunder tertialrapport
 Behandle avsluttende faserapporter i helseforetak styret, som grunnlag for
behandling i styret i Helse Sør-Øst RHF.
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7.2 Ikke-byggnær IKT
Utgangspunktet for IKT-løsningene i et nytt sykehusbygg er de løsningene som allerede er i
bruk ved helseforetaket. Samtidig gir et nytt bygg også mulighet til å forbedre eksisterende
arbeidsprosesser ved sykehuset noe som kan medføre behov for endringer i IKTløsningene. Derfor er det viktig med en god plan for alle IKT-leveransene som kreves for at
ibruktagelsen av bygget blir vellykket.
I konseptfasen skal det utvikles en forpliktende ramme for gjennomføringen av
byggeprosjektet inkludert nødvendige rammer for IKT-leveransene. Helse Sør-Øst RHF
følger prinsippene i tidligfaseveilederen («Veileder for IKT tidligfase») hvor
byggeprosjektet er ansvarlig for å utvikle et eget delprogram for arbeidet med IKT
(«Overordnet IKT-konsept»). Gjennom dette delprogrammet skal det settes overordnede
rammer for IKT til nytt sykehusbygg. Delprogrammet skal utvikles gjennom et samarbeid
mellom byggeprosjektet, helseforetaket, Sykehuspartner HF og Helse Sør-Øst RHF.
Fra oppstart forprosjekt skal en styringsstruktur for gjennomføring av prosjektet etableres
og som inkluderer nødvendige IKT-leveranser. Styringsstrukturen skal ivareta en videre
samordnet planlegging og gjennomføring av IKT-leveranser til det nye sykehuset.
Byggeprosjektet skal i forprosjektet etablere en plan for nødvendige IKT-leveranser til nytt
sykehus, inkludert nødvendige IKT-aktiviteter i forberedelse til drift og innflytting i nytt
sykehus. IKT-leveranser til eksisterende sykehusbygg før flytting danner basis for disse
leveransene. Byggeprosjektet rapporterer til prosjektstyret for byggeprosjektet på
planlegging og gjennomføring av disse IKT-leveransene.
Prosjektstyret er ansvarlig for overordnet ledelse av ikke-byggnær IKT, men prosessene
gjennomføres i et trekantsamarbeid mellom prosjekteier, mottakende helseforetak og Helse
Sør-Østs IKT-leverandør Sykehuspartner HF.

7.3 Gevinstutredning og gevinstrealiseringsplaner
Utarbeidelse og implementering av gevinstrealiseringsplaner utføres av linjeorganisasjonen
i mottakende foretak som har ansvar for å utarbeide gevinstrealiseringsplaner som gir
nødvendig bærekraft i prosjektene, og oppdatere sin økonomiske langtidsplan som
grunnlag for vurdering av bæreevne på helseforetaksnivå. Prosjektstyret har ikke ansvar
for gevinstrealiseringen, men skal være kjent med dette arbeidet. Prosjektstyret skal sørge
for at sammenhengen mellom gevinstrealiseringsplanen og byggeprosjektets løsninger er
ivaretatt.
Det er viktig at gevinstrealiseringen omfatter både kliniske (behandlingsmessige) og andre
kvalitative gevinster, i tillegg til økonomiske gevinster, både i planlegging, implementering
og ved måling og oppfølging i etterkant.
Det må sannsynliggjøres at og redegjøres for hvordan driftsgevinster i forbindelse med
byggeprosjektet kan realiseres. Som del av dette arbeidet skal det utarbeides en
gevinstoversikt i konseptfasen (eventuelt plan for kostnadstilpasning) som beskriver de
enkelte tiltak som samlet sett gir økonomisk bæreevne. Knyttet til innflytting og
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driftsoppstart i nytt bygg kan det påløpe engangskostnader, og den omtalte gevinstplanen
skal inkludere samlede effekter, slik at det oppnås god oversikt over prosjektets
økonomiske konsekvenser og et grunnlag for utarbeidelse av konkrete
gevinstrealiseringsplaner i forprosjektet. Oppfølging av gevinstrealiseringsplanen vil skje
som del av de økonomiske hovedprosessene for økonomisk langtidsplan og budsjett.
Nærmere beskrivelse av krav og metodikk følger av Finansstrategi for Helse Sør-Øst RHF
(2021) inkludert vedlegget Regionale retningslinjer for driftsøkonomiske analyser i
investeringsprosjekter.

8 Styringsramme og regulering
8.1 Styringsramme
Gjennom prosjektmandat til prosjektstyret, ref. kapittel 6, legges normalt ansvaret for
gjennomføring av prosjektet til prosjektstyret innenfor en gitt styringsramme og krav gitt
av besluttende styre gitt ved B3-beslutning (godkjenning av konseptfase).
Styringsrammen tilsvarer P50-estimatet for kostnader i prosjektet. Definisjonen av P50
innebærer at like stor andel av prosjektene i en prosjektportefølje «leverer tilbake»
underforbruk under P50 som de som må ha finansiering over P50.

Figur 4 – Figuren viser oppbygging av P50 styringsramme og P85
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Prosjekteier kan dermed ikke gi prosjektstyret mandat ut over P50, og for at prosjektstyret
skal kunne styre prosjektet innenfor dette, må de ha et handlingsrom gjennom en
prosjektreserve. Dette kan være en avsatt reserve i kalkylen, en kuttliste, eller en
kombinasjon av dette. Kuttlister må i så stor grad som mulig inneholde reverserbare tiltak.
Prosjektledelsen skal derfor normalt få sitt styringsmål satt noe lavere enn P50, slik at
prosjektstyret har en reserve det kan disponere. Forventede tillegg (post U9) disponeres av
prosjektstyret i samarbeid med prosjektleder. Midlene kan overføres fra denne posten til
andre budsjettposter i forbindelse med budsjettrevisjoner. Prisregulering skilles fra øvrig
budsjettjustering.
Eventuell utløsning av finansiering ut over styringsrammen på P50 kan bare gjøres av det
samme styret som har besluttet gjennomføring av prosjektet.
Det søkes lån fra Helse- og omsorgsdepartementet etter endt konseptfase og
beslutningspunkt B3 (godkjenning av konseptfase) basert på kostnadsrammen P85.

8.2 Budsjett- og prisregulering
Prosjektets styringsramme skal reguleres ved at den ikke-produserte andelen av budsjettet
skal beregnes med relevante byggekostnadsindekser fra Statistisk sentralbyrå, etter en
omforent modell for sykehusprosjekter. Som hovedregel benyttes delindekser fra SSBs
«08655: Byggjekostnadsindeks for bustadblokk».

Fordelingen mellom disse indeksene er som det fremgår av Finansstrategien p.t.:
Boligblokk i alt

Rørleggerarbeid i alt

Elektrikerarbeid i alt

Bygg

54 %

24 %

22 %

Brukerutstyr og ikkebyggnær IKT

28 %

6%

66 %

Prisregulering gjøres en gang i året, med 1. desember som reguleringsdato.
Budsjettmidler generert av reguleringen disponeres av prosjektstyret og prosjektleder etter
ordinære fullmakter i prosjektet. Prisreguleringen skal kontrolleres av finansavdelingen i
Helse Sør-Øst RHF før behandling i prosjektstyret.
Budsjettrevisjon kan gjøres to ganger pr. år for prosjekter over 500 millioner kroner, med
behandling av budsjettrevisjon i prosjektstyremøter i mars og september. Prosjektstyret
avgjør om det gjennomføres budsjettrevisjoner en eller to ganger i året.
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Budsjettrevisjon i mars gjelder prisregulering, justering av bemanning, justering av
budsjettposter ut i fra kontraherte entrepriser, samt nødvendige justering av poster.
Oppdatering av reserven, forventet tillegg, vurderes spesielt opp mot gjenstående budsjett.
Budsjettrevisjon i september gjelder kun justering av budsjettposter ut i fra kontraherte
entrepriser og nødvendige justering av poster.

9 Styrebehandling i Helse Sør-Øst RHF
Prosjekteier, i tråd med det regionale helseforetakets fullmaksstruktur, skal ta beslutning
om å videreføre prosjektet til neste fase eller stoppe prosjektet. Beslutningen og hvilket
grunnlag den blir tatt på skal dokumenteres. For at prosjekteier skal kunne ta en god
beslutning, må prosjektet fremlegge et definert beslutningsgrunnlag for hvert
beslutningspunkt.
Beslutningspunkter i tråd med Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter vises i figuren
under:

Figur 4: Beslutningspunkter i sykehusbyggprosjekter, her vist som gule milepælsmarkeringer, inkludert BL Valg av
lokalisering, og B3A Valg av hovedalternativ som en del av Konseptfasen.

Styret i Helse Sør-Øst RHF fatter beslutninger gjennom prosjektforløpet i henhold til
Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter:






Regional utviklingsplan revideres og styrebehandles hvert 4. år.
Styret beslutter årlig Økonomisk langtidsplan (ØLP) som grunnlag for avgrensing og
prioritering mellom investeringsprosjekter.
B1 beslutning: Oppstart prosjektinnramming
B2 beslutning: Videreføring til konseptfase, med fullmakt til administrerende
direktør for sluttføring og godkjenning av mandat for konseptfasen.
Lokalisering skal avklares før konseptfasens steg 1 starter opp. Tomtevalg skal
avklares før konseptfasens steg 2 gjennomføres.
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B3A beslutning: Valg av hovedprogram og hovedalternativ for behandling i steg 2.
B3 beslutning: Godkjenning av konsept og vedtak om styringsramme og lånesøknad
til Helse- og omsorgsdepartementet. Fullmakt til administrerende direktør for
godkjenning av mandat for forprosjekt- og gjennomføringsfasen. Tilråding for
vedtak i Helse- og omsorgsdepartementet ved andre strukturelle tiltak som krever
beslutninger i henhold til §30 i lov om helseforetak m.m.
B4 beslutning: Godkjenning av forprosjekt og investeringsramme, samt beslutning
oppstart gjennomføring (investeringsbeslutning).
Styret behandler tertialrapport for regionale byggeprosjekter hver 4. måned. Her
omtales alle regionale byggeprosjekter i Helse Sør-Øst RHF.

Dersom prosjektstyret ser at prosjektet har behov for å øke prosjektbudsjettet ut over P50,
skal prosjektstyrets leder snarest kontakte administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF,
som vurderer videre håndtering overfor styret i Helse Sør-Øst RHF. Det er kun styret i Helse
Sør-Øst RHF som kan godkjenne en slik økning.

10 Rapportering
Rapportering fra prosjektorganisasjon til prosjekteier skal foregå ved hjelp av
månedsrapporter og tertialrapporter.
Månedsrapporter er styringsinformasjon til prosjektstyret, som utarbeides av
prosjektorganisasjonen og presenteres og godkjennes i prosjektstyret. Rapportene
oversendes i henhold til Helse Sør-Øst RHFs rapporteringssystem. Rapporteringen bør
reflektere mandatets og styringsdokumentets mål og krav, samt faktiske og potensielle
avvik i forhold til disse, med tilhørende tiltak.
Økonomirapportering skal skje den andre virkedag i måneden. Månedsrapporten skal
ferdigstilles ca 15. i hver måned.
Tertialrapport ferdigstilles ca 15.-18. i påfølgende måned, altså mai, september og januar.
Månedsrapporter skal inneholde:






Sammendrag eller oppsummering, herunder progresjon relatert til måloppnåelse
(både resultatmål og effektmål), med fokus på gevinst/nytte.
Framdriftsrapportering, herunder avvik i planlagte leveranser eller
produksjonsavvik i forhold til plan, med tilhørende tiltak.
Økonomi, status og avviksforklaring. I tillegg til prosjektøkonomi og prosjektets
sluttprognose opp mot gjeldende styringsramme, så skal det synliggjøres
økonomisk status i forhold til virksomhetsgodkjent årlig og periodisk budsjett,
herunder revidering/framskriving i henhold til godkjent rapporteringsmodell
Aktiviteter forrige periode, med oppnådde milepæler, beskrivelse av avvik og
gjennomførte avvikskorrigerende tiltak
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Aktiviteter neste periode, med planlagte milepæler, beskrivelse av avvik og
tilhørende planlagte tiltak
Status og vurdering av arbeidet med prosjektering og bygging
Status og vurdering av arbeidet med IKT
Status og vurdering av arbeidet med HMS og kvalitet
Eventuelle endringer i entreprisform og –struktur
Disponering av forventede tillegg og status for bruk av reserver i kroner og i
prosent av gjenstående arbeid. Kopi av budsjettrevisjoner behandlet i prosjektstyret
vedlegges rapporteringen.
Usikkerhetsvurdering, herunder fokus på usikkerhet og muligheter i forhold til
kommende leveranser, og tiltak for å begrense sannsynlighet/redusere konsekvens
ved slike hendelser. Eventuelle kuttlistegjennomføringer skal kommenteres.

Månedsrapportene skal ha avviks- og risikofokus, og ikke deskriptivt aktivitetsfokus. Dette
skal være utgangspunktet for innholdet i alle månedsrapportens kapitler.
Tertialrapporter er prosjektstyrets orientering til prosjekteier (AD), for videre
rapportering til styret for Helse Sør-Øst RHF for prosjekter over 500millioner kroner, og
skal inneholde:








Sammendrag eller oppsummering
Status fremdrift, med avviksforklaring
Status økonomi, med avviksforklaring
Hovedaktiviteter i perioden
Hovedaktiviteter i neste periode
Risikoforhold
Behandling i prosjektstyret / styringsgruppen

Prosjektenes tertialrapporter godkjennes av prosjektstyret, og legges frem for styret i Helse
Sør-Øst RHF til orientering i egen styresak.
Prosjektenes tertialrapporter skal foreligge ca. 15. i påfølgende måned, 15. januar, 15. mai
og 15. september.

11 Styrende dokumenter for
prosjektorganisasjonen.
Helse Sør-Øst RHF utarbeider mandat for alle faser. Utkast til mandat utarbeides i
foregående fase i henhold til Veileder for tidligfase i sykehusbyggprosjekter. Mandatet
bearbeides av Helse Sør-Øst RHF. Dersom et helseforetak overtar ansvaret for en fase skal
dette mandatet videreføres til styringsgruppen eller prosjektstyret. Prosjekteier sørger for
at prosjektleveransen skal være i henhold til vedtak og forutsetninger fra

Prosjekteierstyring for sykehusbyggprosjekter i Helse Sør-Øst

18 / 20

styrebehandlingen ved B4 (oppstart av forprosjekt/investeringsbeslutning) og andre
styringssignaler fra regionalt nivå.
Mandatet skal være grunnlag for prosjekteiers mandat videre til prosjektstyret, men kan
også omfatte andre styringssignaler til helseforetaket relatert til byggeprosjektet, men som
ikke nødvendigvis skal ivaretas av prosjektstyret. Eksempler på dette kan være krav til
gevinstrealisering, OU-prosesser og andre virksomhetsrelaterte forhold.
Prosjektets styringsdokument er på tilsvarende måte «kontrakten» mellom
prosjektstyret og prosjektledelsen, og skal beskrive byggeprosjektets målstruktur, rammer
og leveranser på et mer operativt nivå, organisering, prioriteringsgrunnlag,
prosjektledelsens ansvar og fullmakter, metoder og prosedyrer på et overordnet nivå.
Styringsdokumentet er i prinsippet gjennomgående, men oppdateres for hver fase.
Effektmålene (hva som skal oppnås gjennom tiltaket), suksesskriteriene (hvordan
prosjektets effekter og resultater skal måles) og suksessfaktorene (hvordan disse målene og
resultatene skal oppnås) skal konkretiseres gjennom styringsdokumentet. Fra og med
forprosjektet skal styringsdokumentet også omfatte prosjektmålene.
Styringsdokumentet utarbeides ofte av prosjektleder basert på prosjektstyrets mandat, og
godkjennes i prosjektstyret.
Prosjektadministrativ håndbok er den del av kvalitetssikringssystem som samler og
beskriver prosjektetablerte prosedyrer, verktøy for prosjektgjennomføring, malverk og
krav til dokumentasjon, både under byggeprosessen og frem til overlevering.
I tillegg er RHF-styrets vedtak og saksunderlag å betrakte som styrende dokumenter. Det
samme er styrebehandlede strategiske dokumenter, som f.eks. klimastrategi og
eiendomsstrategi, og relevante veiledere eller erfaringsnotat som er forankret hos
prosjekteier.

12 Opplæring
Helse Sør-Øst RHF organiserer opplæring innen prosjekteierstyring for styringsgrupper og
prosjektstyrer i helseforetakene. Disse kan gjennomføres som fysiske eller digitale
samlinger. Det kan kreves obligatorisk deltakelse for nye deltakere i styringsgrupper og
prosjektstyrer.
Kompetansehevingen inneholder e-læringskurs og en fire timers kursøkt. Det er også
mulighet for coaching i gruppe eller individuelt. Coachingen inngår ikke i det ordinære
kursopplegget.
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13 Typiske dokumenter som benyttes i
prosjekteierstyring
Under listes opp dokumenter som benyttes i prosjekteierstyringen.















Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter
Regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst
Delstrategi for eiendomsvirksomheten i Helse Sør-Øst RHF
Økonomihåndboka til Helse Sør-Øst RHF
Finansstrategi for Helse Sør-Øst RHF (2021) inkludert vedlegget Regionale
retningslinjer for driftsøkonomiske analyser i investeringsprosjekter
Fullmaktstrukturer i Helse Sør-Øst RHF
Mandat for styringsgruppen for prosjektinnramming og konseptfasen
Mandat for prosjektstyret for forprosjekt- og gjennomføringsfasen
Prosjektets styringsdokument
Månedsrapportering
Tertialrapportering
Hovedprogram
Veileder nr 2 fra Finansdepartementet – Felles begrepsapparat
Veileder – Evaluering av sykehusbyggprosjekter

Forslag til øvrig dokumenter vedrørende prosjekteierstyring:



Erling S. Andersen (BI): Prosjektledelse; Dette må alle ledere vite (2016).
Veilederen «Verdistyrt prosjektutvikling» fra Metier-OEC
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