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Forslag til vedtak:
1. Styret godkjenner fremlagt konseptrapport og ber om at denne legges til grunn for
det videre arbeidet i et forprosjekt for utbygging somatikk i Skien ved Sykehuset
Telemark HF.

2. Økonomisk styringsramme for prosjektet fastsettes til 1 089 millioner kroner (P50,
juni 2020-kroner).

3. Styret ber administrerende direktør søke Helse- og omsorgsdepartementet om lån i
henhold til gjeldende retningslinjer, slik at prosjektet sikres finansiering med
planlagt oppstart av forprosjektet i 2022.

4. Administrerende direktør gis fullmakt til å utarbeide mandat for forprosjektet i tråd
med de føringer som fremgår av denne styresaken og gi Sykehuset Telemark HF
ansvaret for forprosjektet. Oppstart av forprosjekt forutsetter lånetilsagn fra Helseog omsorgsdepartementet.

Hamar, 20. november 2020
Cathrine M. Lofthus
administrerende direktør
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1.
Hva saken gjelder
Styret i Helse Sør-Øst RHF i skal i tråd med gjeldende fullmaktsstruktur for
byggeinvesteringer godkjenne konseptfasen for utbygging somatikk ved Sykehuset
Telemark HF, Skien. Godkjenningen er definert som beslutningspunkt B3 i veileder for
tidligfasen i sykehusbyggprosjekter.
Prosjektet innebærer etablering av stråleterapi med støttefunksjoner, nytt bygg for
sengeområder og utbygging og ombygging av akuttmottak. Det anbefales at
konseptrapporten med tilhørende vedlegg legges til grunn for det videre arbeidet.

2.

Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

2.1 Bakgrunn
Prosjektet for utbygging somatikk Skien bygger på utviklingsplan for Sykehuset
Telemark HF. Prosjektbehov for nyetablering av strålesenter har oppstått som følge av
beslutning om å desentralisere denne tjenesten. Videre er dagens bygningsmasse
utdatert og støtter ikke opp under god funksjonalitet og effektiv drift.

Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok i sak 030-2016 Oppfølging av stråleterapikapasiteten i
Helse Sør-Øst – etablering av nye stråleterapienheter i sykehusområder som ikke har eget
strålebehandlingstilbud i dag at det skulle utvikles stråleterapitilbud ved Sykehuset
Telemark HF, Skien. I vedtakspunkt 3 fremkommer:

3. Basert på en helhetlig vurdering lokaliseres ny stråleenhet i sykehusområdet VestfoldTelemark til Sykehuset Telemark HF, Skien.

Styret i Helse Sør-Øst RHF ga i sak 099-2016 Sykehuset Telemark HF – utviklingsplan 2030 og
søknad om oppstart av idéfase somatikk Skien, sin tilslutning til at Sykehuset Telemark HF
kunne starte opp idéfase for utvikling av somatikk Skien. Idéfasen skulle omfatte
utarbeidelse av konseptuelle løsninger for økt arealmessig kapasitet i Skien innen
sengeområde, poliklinikk- og dagområde, operasjonsområde og stråleterapi. Styret fattet
følgende enstemmige vedtak:
1. Styret tar den fremlagte utviklingsplanen 2030 for Sykehuset Telemark HF til
orientering.
2. Styret godkjenner at Sykehuset Telemark HF går videre med prosjektprogrammet for
somatikk Skien til idéfase, med de merknader og føringer som framkommer i saken.
3. Mandat for idéfasen, med de innspill som ble gitt i møtet, fastsettes av administrerende
direktør i Helse Sør-Øst RHF.
Styret i Sykehuset Telemark HF behandlet idéfaserapporten for utbygging somatikk Skien i
sak 08-2018 Prosjekt Utbygging somatikk Skien – Godkjenning av idefase (B2‐
beslutning) og innstilling til HSØ den 7. februar 2018 med følgende enstemmige vedtak:
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1. Styret godkjenner den fremlagte idefaserapporten for prosjekt Utbygging somatikk
Skien. Rapporten med tilhørende vedlegg vil danne grunnlag for en formell henvendelse
til Helse Sør‐Øst RHF om å få starte opp konseptfasearbeidet (B2 beslutning). Dette
innebærer følgende:
• Prosjekt Utbygging somatikk Skien videreføres til Konseptfase steg 1, i henhold
til ny veileder.
• Konseptfase steg 1 omfatter videre utredning av alternativer.
2. Styret gir, med bakgrunn i “Utkast til mandat for Konseptfasen”, AD og styreleder i
fellesskap, fullmakt til å utarbeide et endelig “Forslag til mandat for Konseptfasen”
etter nærmere dialog med Helse Sør‐Øst RHF.
3. Dersom Helse Sør‐Øst godkjenner og leverer STHF mandat for konseptfasen, ber styret
Administrasjonen om å komme tilbake til styret med en egen sak med
operasjonalisering av mandatet og nærmere om organisering, gjennomføring og
styring av dette arbeidet.
Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente i styresak 055-2018 Sykehuset Telemark HF – prosjekt
utvikling av somatikk Skien, videreføring til konseptfase, at Sykehuset Telemark HF kunne
starte opp konseptfase for utvikling av somatikk Skien. Styret fattet følgende enstemmige
vedtak:
1. Styret godkjenner at planleggingen for utbygging somatikk Skien videreføres til
konseptfase.
2. De beskrevne alternativene i rapporten må bearbeides med hensyn på omfang og med
angivelse av trinnvis utbygging som tilpasses utviklingen av helseforetakets
økonomiske bæreevne.
3. Styret legger til grunn at stråleterapienheten planlegges for gjennomføring i tråd med
de føringer som gis fra Helse Sør-Øst RHF
4. Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF gis fullmakt til å utarbeide mandat for
konseptfasen.
5. Helse Sør-Øst RHF overtar eierskapet til prosjektet fra og med konseptfasen.
6. Styret ber om en orientering om arbeidet etter at steg 1 i konseptfasen er fullført.
I idéfasen var det skissert en utvikling av bygningsmassen i Skien som skulle ivareta
framskrevet behov for pasientbehandling i 2035. Disse løsningene viste et totalt
investeringsbehov i størrelsesorden 1,6-1,8 milliarder kroner. Sykehuset Telemark HF
vurderte at investeringsomfanget ikke var forenlig med helseforetakets økonomiske
bærekraft. Sykehuset Telemark HF gjennomførte derfor en prioritering av områder og
reduserte omfanget til 900 millioner kroner. Reduksjonen av omfanget ble lagt frem for
styret i Sykehuset Telemark HF i sak 094-2018 Andre orienteringer – vedlegg 3 tillegg til
idéfasen.
Styret i Helse Sør-Øst RHF behandlet konseptfasens steg 1 (B3A-beslutning) i styresak 0472020 Sykehuset Telemark HF – utbygging somatikk Skien, konseptfase steg 1. Styret fattet
følgende enstemmige vedtak:
1. Styret godkjenner fremlagt hovedprogram og ber om at dette legges til grunn for det
videre arbeidet i steg 2 av konseptfasen.
2. Styret godkjenner at alternativ 3 for utbygging av somatikk ved Sykehuset Telemark
HF Skien, bestående av et kreftsenter med enhet for stråleterapi og nytt sengebygg med
akuttsenter, bearbeides videre i steg 2 av konseptfasen.
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Styret i Sykehuset Telemark HF behandlet justeringer i prosjektet i sin styresak 055-2020
Utbygging somatikk Skien – Prosjektinnhold til konseptrapport (B3) og økning av ramme, og
fattet følgende enstemmige vedtak:
1. Styret støtter at løsning til 1 092 millioner kroner fremlegges som «Anbefalt konsept»
til B3 beslutning i Helse Sør-Øst.
2. Styret støtter at rammen for prosjektet økes til maksimalt 1 092 millioner kroner.
3. Styret fremlegges Konseptrapport (B3) den 28. oktober 2020 for endelig godkjenning
av konseptrapport før behandling i Helse Sør-Øst.
Anbefalingen om å øke styringsrammen tok utgangspunkt i prisjustert prosjektkostnad
(P50) på dette tidspunktet. Etter behandlingen av sak 055-2020 i styret ved Sykehuset
Telemark HF, viser oppdatert kalkyle en prosjektkostnad på 1089 millioner kroner (juni
2020-kr) og ikke 1092 som vedtakspunkt 2 i styresaken viser. Prosjektets mandat la til
grunn en prisjusterte styringsramme på 963 millioner kroner.

Styret i Sykehuset Telemark HF behandlet konseptrapport i sin styresak 070-2020
Utbygging somatikk Skien – Konseptrapport (B3), og fattet ifølge foreløpig protokoll følgende
enstemmige vedtak:
1. Styret tar KSK rapport Utbygging somatikk Skien versjon 0.9 til orientering.
2. Styret ber om at konseptrapporten for prosjektet Utbygging somatikk Skien legges til
grunn for beslutning i Helse Sør-Øst RHF.
3. Styret støtter at konseptfaserapporten legger til grunn en økning av styringsrammen
(P50) for prosjektet til maksimalt 1 089 millioner kroner (ref. sak 055-2020).
4. Styret tar til orientering styringsgruppens anbefaling om å øke usikkerhetsavsetningen
i tråd med kvalitetssikrers anbefaling, slik at kostnadsrammen (P85) endres til 1 260
millioner kroner.
5. Styrets ber administrerende direktør oversende vedtaket til Helse Sør-Øst RHF for
videre behandling av saken, inkludert søknad om lån over statsbudsjettet og oppstart
av forprosjekt.

2.2 Anbefalt konsept
Konseptfasen bygger videre på arbeidet med utviklingsplan og idéfaserapporten.

Det anbefalte hovedalternativet er videreutviklet gjennom et skisseprosjekt i konseptfasens
steg 2 og er delt inn i tre delprosjekter som bygningsmessig er uavhengige av hverandre.
Figur 1 viser delprosjektene plassert på tomten slik de er bearbeidet i steg 2 av
konseptfasen.
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Figur 1: Oversikt over utbygging ved Sykehuset Telemark HF (kreftsenter grønt, sengebygg oransje og akuttsenter blått),

Det anbefalte konseptet svarer etter prosjektets oppfatning godt ut føringene fra mandatet,
det bearbeidede målbildet, utviklingsplanen, ambisjonene og prioriteringer i idéfasen, samt
klinikkenes behov slik de har framkommet i medvirkningsprosessene.
Kreftsenteret omfatter to strålebunkere, 21 dagplasser og 13 poliklinikkrom. I tillegg er det
forberedt for en eventuell senere utvidelse med to strålebunkere. Det programmerte
nettoarealet for kreftsenteret er på 1 766 kvm.
Sengebygget planlegges med 101 senger og programmert nettoareal på 3 280 kvm.

Akuttsenteret er planlagt med 19 mottaksplasser, 5 poliklinikkrom og 15 avklaringssenger.
Det programmerte nettoarealet er på 930 kvm
Tabell 1 viser bruttoareal for ombygging og nybygg for de tre delprosjektene.

Tabell 1: Oversikt over bruttoareal nybygg og ombygging for de tre delprosjektene
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Det nye kreftsenteret får én felles inngang og er fordelt over tre bygningskropper. To av
byggene er eksisterende bygg som bygges om, og det tredje, strålebygget, er planlagt som
nybygg. Det nye kreftsenteret inneholder funksjoner for strålebehandling,
infusjonsbehandling og poliklinikk, og er samlokalisert med sengepost for
kreftpasienter. Figur 2 viser skisse over kreftsenteret.

Figur 2: Skisse kreftsenteret

Det nye sengebygget er i tre etasjer med underetasje og plasseres vest for bygg 58 som
inneholder bl.a. operasjonssaler og akuttmottak (vestfløy). Sengebygget har en kapasitet på
101 døgnplasser, hovedsakelig med ensengsrom. Det etableres kulvert- og broforbindelser
til bygg 58 (vestfløy) og kulvertforbindelse til bygg 53 og videre til bygg 54 (se figur 1).
Figur 3 viser skisse over nytt sengebygg.
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Figur 3: Skisse nytt sengebygg

Akuttsenteret utvides der det er plassert i dag og består av et tilbygg med hovedsakelig ny
avklaringsenhet med 15 senger. I tillegg kommer ombygging og omdisponering av
eksisterende arealer. Til akuttsenterets areal tilkommer også rom benyttet av den
kommunale legevakt som flytter ut 2021. Figur 4 viser skisse over akuttsenteret.

Figur 4: Skisse om-/ utbygging av nytt akuttsenter
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2.3 Økonomisk ramme
Styret i Sykehuset Telemark HF godkjente idéfasen i styresak 08-2018 og la til grunn et
investeringsnivå på 1 700 millioner kroner (2017-kroner). Dette ble i etterkant nedjustert
som følge av vurderinger av den økonomiske bærekraften i helseforetaket. Endringene ble
beskrevet i Sykehuset Telemark HF sin styresak 094-2018.

I styresak 055-2018 ble styret i Helse Sør-Øst RHF orientert om at Sykehuset Telemark HF
vurderte at et investeringsnivå på 900 millioner kroner (2018-kroner) vil være forenlig med
helseforetakets økonomiske bærekraft. Vurderingen bygget blant annet på helseforetakets
langsiktige fordring (basisfordring) mot Helse Sør-Øst RHF per utgangen av 2017.

I mandatet for konseptfasen er 900 millioner kroner angitt som investeringsnivå. Det er
videre presisert at det i konseptfasens steg 1 skal foretas en verifisering av dette
investeringsnivået sett opp mot helseforetakets bæreevne og tiltakenes gevinstpotensial.
Det er gjennomført basisestimering og usikkerhetsanalyse for prosjektet i regi av
Sykehusbygg HF, Norconsult AS og Advansia AS. Representanter fra Sykehuset Telemark HF
har vært involvert i prosessene.

I henhold til mandatet for prosjektet er både byggnær IKT og ikke-byggnær IKT inkludert i
estimatene. Beregningene i konseptrapport B3 tar utgangspunkt i den skisserte løsningen
med etablering av strålesenter, nytt sengebygg og akuttsenter. Prosjektkostnaden
kalkuleres til 1089 millioner kroner (P50, prisnivå juni 2020), som anbefales som ny
styringsramme for prosjektet.
Sykehuset Telemark HF peker på at anbefalt styringsramme ligger på nivå med
basisfordringen mot Helse Sør-Øst RHF i det prosjektet startes opp.

Styringsramme (P50)
Det er gjennomført usikkerhetsanalyser med utgangspunkt i basisestimatene for prosjektet,
og beregnet kostnadsnivåer på P50- og P85-nivå. P50 danner grunnlag for de økonomiske
analysene av bæreevne. P85 inkluderer i tillegg usikkerhetsavsetningen.

I usikkerhetsanalysen ble det lagt inn en forutsetning om samhandlingseffekt for de tre
delprosjektene. Ekstern kvalitetssikrer (KSK) vurderer at effektene ved å gjennomføre tre
delprosjekter er mindre enn det prosjektet selv la til grunn, og som ledet til anbefaling om
P85 på 1 232 millioner kroner. Ekstern kvalitetssikrer anbefaler at kostnadsrammen (P85
verdi) settes til 1 260 millioner kroner inklusive merverdiavgift. Tabell 2 viser resultatet av
usikkerhetsberegningene (juni 2020-kroner), der anbefalingen fra ekstern kvalitetssikrer er
innarbeidet.
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Byggekostnad, basisestimat med påslag
Beløp i mill. kroner
Basisestimat
Forventede tillegg
% av basis
Prosjektkostnad P50
Reserve
% av P50
Kostnadsramme P85

Alternativ 3
945
144
15,3 %
1 089
171
15,7 %
1 260

Tabell 2: Prosjektkalkyle og usikkerhetsanalyser (inkl. mva), beløp i juni 2020-kr
*P50 og P85 betyr det er henholdsvis 50 og 85 prosent sannsynlighet for at kostnadene blir lavere enn disse estimatene.

2.4 Driftsøkonomi og økonomisk bæreevne
Analyser av økonomisk bæreevne på prosjektnivå vil indikere om prosjektet klarer å
opprettholde verdien av investert kapital gjennom genererte driftsgevinster. Prosjektet vil
ha økonomisk bæreevne dersom prosjektet har positiv nåverdi og dersom summen av de
fremtidige driftsgevinstene er tilstrekkelig til å dekke renter og avdrag på det totale
investeringsbeløpet.
Analysene av økonomisk bæreevne tar utgangspunkt i følgende forutsetninger:
• Prosjektkostnad (P50): 1089 millioner kroner
• Økonomisk levetid: 27 år
• Nedbetalingstid lån: 25 år, rentesats 2,1-2,4%
• Byggelånsrenter: gjennomsnittlig rentesats 1,9%
• Rente på mellomfinansiering: rentesats 1,5-2,0% (estimert innskuddsrente)
• Diskonteringsrente for nåverdi: 4 %
• Nåverditidspunkt: 01.01.2021
• Restverdi: ikke inkludert
• Salgsmidler: det er ikke midler fra eiendomssalg i analysen
• Analysene er gjennomført i faste 2020-kroner

Økonomisk levetid er estimert med utgangspunkt i kalkulerte investeringskostnader og
tilhørende avskrivningstid for de ulike delkomponentene i investeringsprosjektet (f.eks.
bygningskropp, medisinsk teknisk utstyr, el-anlegg, IKT mm.). En del av bygningene i
prosjektet ombygges fremfor at det bygges nytt, og dette trekker isolert sett levetiden ned.
Det er også en høy andel medisinsk teknisk utstyr i prosjektet grunnet etablering av
stråleterapi. Medisinsk teknisk utstyr har lavere levetid enn for eksempel bygninger, og
trekker dermed levetiden ned.

Analyser av prosjektets bæreevne legger til grunn en antakelse om at prosjektet i sin helhet
er finansiert med rentebærende lån, hvor summen av avdrag og renter på det antatte lånet
gir en tilnærming til totalinvesteringen med rente. Analysene er gjennomført i tråd med
relevante veiledere 1 og overordnede føringer fra Helse- og omsorgsdepartementet.
Sykehusbygg HF, Veileder for tidligfasen i sykehusbyggeprosjekter, 2017; Finansdepartementet,
Kompetansenettverk for sykehusplanlegging, Sykehusprosjekters økonomiske bæreevne – veileder for beregning av samlet
økonomisk konsekvens av investeringsprosjekter i helsebygg, 2010; Helse Sør-Øst RHF, Driftsøkonomiske effekter i
tidligfasen, 2018.
1
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2.4.1 Driftsøkonomiske vurderinger
Driftseffektene i prosjektet er beskrevet i vedlegg til konseptrapporten Gevinstoversikt
kvalitet og pasientsikkerhet Sykehuset Telemark HF fra 12. oktober 2020 og er i hovedsak:
• Driftseffekter som følge av nybygg/rehabilitering
• Allokert prosjektuavhengig fri kontantstrøm fra drift

Driftsgevinstene er beregnet som differansen mellom det driftsøkonomiske nullalternativet
(videreføring av dagens kostnadsnivå justert for aktivitetsendringer) og
utbyggingsalternativet.
Driftsgevinster følger av netto positive økonomiske effekter knyttet til bedre tilrettelagte
arealer i nye lokaler. I tillegg vil samlokalisering/nybygg muliggjøre andre endringer som
har en positiv nettoeffekt, for eksempel bruk av ny teknologi. Arbeidet med
driftsøkonomiske gevinster er gjennomført av Sykehuset Telemark HF og bygger på
virksomhetsinnholdet og skisseprosjektet som er utarbeidet i konseptfasen. Arbeidet med
driftsgevinster har i konseptfasen skjedd i begge stegene. Utviklingsavdelingen ved
Sykehuset Telemark HF har ledet arbeidet med gevinstkartleggingen, og det har vært
medvirkning brukerne, linjeorganisasjonen, tillitsvalgte og verneombudstjenesten.

Vurderingene av mulig gevinstrealisering er gjort med utgangspunkt i prosjektkostnad
(P50) på 1089 millioner kroner (juni 2020-kroner). Ved å bygge ut i dette omfanget
muliggjøres gevinstpotensialet anslått i konseptfasens steg 1, som er oppdatert i steg 2 og
vises i oppsummeringen i tabell 3.

Gevinstpotensialet ble også vurdert ved utbygging innenfor prosjektmandatets økonomiske
ramme, der prosjektkostnaden (P50) ble kalkulert til 952 millioner kroner (prisjustert).
Dette gir et lavere gevinstestimat. Lavere prosjektkostnad gir et mindre sengebygg, noe som
medfører at (små) sengeposter består i eksisterende bygningsmasse. Da faller deler av
økonomiske og kvalitative gevinster bort sammenlignet med utbyggingsalternativet med
høyere prosjektkostnad.
Årlige driftsgevinster (millioner kroner)
Alternativ 3
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Sengeposter
4,4
Akuttsenter
2,8
Strålebehandling - strålesenter
-7,2 -10,6 -11,2 -17,4 -21,9
-9,4
Konsekvenser eiendomsdrift
-0,5
-0,9
-6,1
Sum driftskonsekvenser
-7,2 -10,6 -11,2 -18,0 -22,9
-8,3
Tabell 3: Gevinstoversikt – netto driftsgevinster og andre driftsøkonomiske effekter

2027
18,6
11,3
-6,1
-6,1
17,7

2028
18,6
11,3
-6,2
-6,1
17,5

2029
18,6
11,3
-6,4
-6,1
17,4

2030
18,6
11,3
-6,6
-6,1
17,2

Prosjektet medfører endringer i driften i perioden frem til byggestart, og det oppnås full
effekt av gevinster først når hele bygningsmassen er i bruk og effektene av endret
arbeidsmønster utnyttes fullt ut. Bygningsmassen tas i bruk gradvis, i 2024, 2025 og 2026.
Prosjektet gir positive driftseffekter fra utvidet akuttsenter (11,3 millioner kroner i 2027)
og nybygget for sengeposter (18,6 millioner kroner i 2027). Økt bygningsmasse medfører
høyere kostnader i eiendomsdrift, 6,1 millioner kroner fra 2027.
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Etablering av ny funksjon krever ny kompetanse i tillegg til bygninger og utstyr.
Helseforetaket rekrutterer og utdanner personell til strålebehandling før strålesenteret tas i
bruk. Nytt personell hospiterer ved andre helseforetak fram til strålesenteret i Skien tas i
bruk i 2025. Oppbyggingen av kompetanse gir dermed kostnader før byggestart.
Etablering av strålesenteret forutsetter en tilbakeføring av pasienter fra Oslo
universitetssykehus HF med 80%. Helseforetaket bygger opp funksjonen gradvis, og fra
2027 er det full drift. Identifiserte driftskostnader ved strålesenteret overstiger beregnede
inntekter ved etableringen. Samlet er det beregnet et negativt driftsresultat ved
strålesenteret på 6,1 millioner kroner i 2027. I den økonomiske levetiden gir driften av
funksjonen i gjennomsnitt et negativt bidrag til bærekraften i prosjektet med 7 millioner
kroner årlig.
Samlet er netto driftsgevinster og øvrige økonomiske effekter økende negative opp til 22,9
millioner kroner i 2025, før effekten av å ta i bruk ny bygningsmasse i 2026 snur
utviklingen. Fra 2027 er gevinstene netto positive med 17,7 millioner kroner. Gevinstene
vedvarer å være positive med om lag 16-17 millioner kroner årlig deretter.

Virksomheten som omfattes av prosjektet genererer i dag en prosjektuavhengig fri
kontantstrøm. En andel av prosjektuavhengig fri kontantstrøm fra drift for Sykehuset
Telemark HF kan benyttes til å dekke økonomiske forpliktelser generert av prosjektet og
innregnes i analysene av økonomisk bæreevne på prosjektnivå. Dette bidrar med 6 millioner
kroner årlig i prosjektets økonomiske levetid.

Sykehuset Telemark HF har tomt som er egnet for utbygging. Det er således ikke behov for
kjøp av tomt. Økt utnyttelse av tomten medfører ikke nye kostnader for helseforetaket.

Prosjektet medfører ikke nedlegging av funksjoner eller fraflytting av bygg som kan selges.
Det er ikke innregnet kjøp og salg av eiendom eller bygninger av den grunn.
2.4.2 Økonomisk bæreevne på prosjektnivå

Det er lagt til grunn et investeringsbehov på 1089 millioner kroner (P50), inklusive ikkebyggnær IKT. Netto driftsgevinster er negative i utbyggingsfasen og et år etter at alle
bygningsmasse er satt i drift, for deretter å bli positive. Nivået på gevinstene er relativt lavt
og ikke tilstrekkelig til å kompensere for kostnadene ved investeringen. Analysen viser at
prosjektet ikke oppnår økonomisk bæreevne på prosjektnivå med de forutsetningene som
er lagt til grunn (se figur 5).
Prosjektet gir en negativ netto nåverdi på 800 millioner kroner. Internrenten beregnes til
minus 4,5 %.

Prosjektet vil føre til en negativ akkumulert bæreevne på 1 371 millioner kroner i 2052 (27
års levetid) og fortsetter å øke også i årene etterpå. Prosjektet vil ha et
mellomfinansieringsbehov i hele levetiden.
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Figur 5 Økonomisk bæreevne for investeringsprosjektet (tall i millioner kroner)

2.4.3 Økonomisk bæreevne for helseforetaket og effekter for foretaksgruppen
Oppdatert økonomisk langtidsplan fra Sykehuset Telemark HF viser at helseforetaket har
økonomisk bæreevne når prosjektet gjennomføres med de forutsetninger som er lagt til
grunn. Vurderingen er gjennomført basert på helseforetakets egen oppdatering av
økonomisk langtidsplan 2021–2024 for Sykehuset Telemark HF den 28. september 2020,
hvor prosjektet er innarbeidet med oppdaterte investeringskalkyler (P50=1089 millioner
kroner) og gevinstestimater.
Figur 6 viser budsjettert og planlagt utvikling i driftsresultat og netto driftskreditt og
basisfordring ved helseforetaket overfor Helse Sør-Øst RHF.

Figur 6: Driftsresultatmargin og utvikling av netto av driftskreditt og basisfordring i oppdatert økonomisk langtidsplan
(2020-2040)

Da det ikke er bæreevne i prosjektet, er det vesentlig at helseforetaket har andre planlagte
tiltak som bidrar til å opprettholde en tilfredsstillende bæreevne på helseforetaksnivå.
Sykehuset Telemark HF har fra tidligere resultater opparbeidet basisfordring som ikke
reduseres nevneverdig som følge av utbyggingen. Oppdatert økonomisk langtidsplan 20212024 fra Sykehuset Telemark HF viser at foretakets tidligere opparbeidede positive netto av
driftskreditt og basisfordring reduseres noe i gjennomføringsfasen av prosjektet. Etter
utbygging vil foretakets positive resultatbane medvirke til oppbygging av netto av
driftskreditt og basisfordring.
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Sykehuset Telemark HFs tiltak i helseforetaket for øvrig viser planlagt realisering av
driftseffektivisering på omlag 230 millioner kroner i årene 2021-2025. Helseforetaket har
over flere år fokusert på kostnadseffektivisering og produktivitetsvekst. Dette har i
hovedsak gitt redusert bemanning og tilhørende lavere personalkostnader i årene frem til
2020. Gjennom 2019 ble fokus for forbedringsarbeidet flyttet mot pasientflyt, redesign av
arbeidsprosesser, kvalitetsarbeid/"lean" og kontinuerlige forbedringer. Det innføres
systematiske forbedringsaktiviteter i helseforetaket, med mål om å styrke kompetansen og
etablere en kultur for forbedringer i organisasjonen.
Sykehuset Telemark HF fokuserer på flere områder som samlet vil bidra til å nå
effektivitetsmålet:

• Redimensjonering og bedre utnyttelse av operasjons- og sengekapasitet
• Økt produktivitet i poliklinikkene, flere konsultasjoner pr. dag ved bl.a. økt bruk av
telefon- og videokonsultasjoner
• Aktivitetsstyrt ressursbruk
• Bedre pasientflyt og mer effektive behandlingsforløp
• Vridning fra døgn- til dagbehandling
• Riktig dimensjonering og fordeling av sengekapasitet
• Gjennomgang av beredskapsnivå og alternative driftsmodeller
• Samhandling og økt ambulant virksomhet
• Effektiv arealbruk
• Bedre utnyttelse av rammeavtaler og reduserte innkjøpspriser
• Endring av driftsmodell, strukturelle tilpasninger og bedre organisering for
spesialiteter med driftsenheter på flere lokalisasjoner
• Ressursstyring sett opp mot aktivitetsnivå og god ferieplanlegging
• Oppgavedeling

Forbedringsarbeidet vil både skje i form av klinikkvise tiltak og sykehusovergripende tiltak
på tvers av organisasjonen. På grunn av pandemisituasjonen ble de store
forbedringstiltakene for 2020 satt på vent og er nå om lag ¾ år forsinket. Arbeidet er nå
startet opp igjen, samtidig med at sykehuset har gått fra beredskapssituasjon tilbake til
normal drift.

Effektiviseringsprogrammet øker omfang med om lag 5 millioner kroner i årlig effekt i den
oppdaterte økonomiske langtidsplanen. Fremdriftsplanen er tilpasset effekten fra
pandemien, men også mulighetene som ble synliggjort ved ny gjennomgang av
forbedringsprogrammet. Ved å bruke noe mer tid i de første årene enn skissert i opprinnelig
økonomisk langtidsplan, blir det lagt til rette for å realisere større, mer varige og robuste
forbedringer utover i planperioden.

Det er ikke er planlagt andre større investeringsprosjekter ved helseforetaket etter 2040, og
en utvidelse av analyseperioden til 2061 viderefører den estimerte utviklingen, det vil si at
helseforetaket har bæreevne selv om prosjektet bidrar negativt.

Ved oppdatering av økonomisk langtidsplan med prosjektkostnad på 1089 millioner kroner
endres forutsetningene som lå til grunn i styresak 047-2020 (konseptfasens steg 1) i Helse
Sør-Øst RHF. Effekten av endringene fra steg 1 på beregningene som lå til grunn for styresak
060-2020 Økonomisk langtidsplan 2021-2024, er marginale for helseforetakets bæreevne og
bæreevnen i foretaksgruppen i Helse Sør-Øst.
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2.4.4 Økonomisk risiko
Det er gjennomført analyser av hvilken effekt endringer av overordnede forutsetninger vil
ha på prosjektets økonomiske bæreevne ved å analysere følgende endringer:
•
•

•
•
•

Driftsgevinster: ± 33 %
Investeringskostnad: P15 som nedre terskelverdi og P85 som øvre terskelverdi (merk:
normalfordeling i usikkerhetsanalysen)
Lånerente: rentebane ± 1 prosentpoeng
Diskonteringsrente: + 1 prosentpoeng
Økonomisk levetid: ± 2 år

Figur 7 oppsummerer sensitivitetsanalysene som er gjennomført for prosjektet.
Diagrammet illustrerer akkumulert økonomisk bæreevne (inkl. rente på
mellomfinansiering) ved utgangen av økonomisk levetid. Grønn vertikal strek angir
prosjektets bæreevne med ovennevnte grunnforutsetninger. Blå stolper angir utfallet
dersom man legger til grunn angitte terskelverdier for de ulike variablene. Analysen viser at
prosjektet ikke oppnår økonomisk bæreevne i sensitivitetsberegningene.

Figur 7: Oppsummering av sensitivitetsanalyser av prosjektets likviditetsstrøm og nåverdi
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2.5 Finansiering
Prosjektet forutsettes finansiert ved 70 % låneopptak og egenfinansiering fra basisfordring,
se tabell 4.

Tabell 4: Finansieringsplan - tall i millioner kroner

2.6 Ekstern kvalitetssikring (KSK)
I henhold til krav i tidligfaseveilederen er det gjennomført en ekstern kvalitetssikring av
konseptfasen (KSK). KSK er gjennomført som en følgeevaluering, der innspill og
korrigeringer er meddelt prosjektet underveis.
Hovedkonklusjonen fra KSK er at konseptfasen er utført i henhold til krav i
tidligfaseveilederen og prosjektet kan gå videre til forprosjekt.

I henhold til anbefalingene fra KSK-rapporten er det noen momenter som bør bearbeides
videre i neste fase.

Av momentene som nevnes, er at prosjektet bør ha en dialog med Skien kommune om
reguleringsmessige forhold, Dette slik at man kan få en trygghet for at det ikke vil komme

krav prosjektet ikke vet om knyttet til overvannshåndtering, sikkerhet, håndtering av flom
og jordskjelv, samt for avklaring av krav til parkeringskapasitet og kollektivtrafikk.

I henhold til tidligfaseveilederen anbefales det utarbeidelse av en miljøplan i prosjekter. Ytre
og indre miljø er omtalt i både hovedprogram og konseptrapport, men det er ikke utarbeidet
en konkret miljøplan. Kvalitetssikrer anbefaler at det i forprosjektet utarbeides en
miljøplan.
Ekstern kvalitetssikrer vurderer at effektene ved å gjennomføre tre delprosjekter er mindre
enn det prosjektet selv har lagt til grunn (P85 på 1 232 millioner kroner). Ekstern
kvalitetssikrer anbefalte at kostnadsrammen (P85-verdi) bør settes høyere enn 1 260
millioner kroner inklusive merverdiavgift. Prosjektet har innarbeidet forslag til ny
kostnadsramme. Endringen ble behandlet i prosjektets styringsgruppemøte den 23. oktober
2020 og i styret i Sykehuset Telemark HF i sak 070-2020.
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2.7 Oppsummering endring fra tidligere faser
I steg 1 av konseptfasen var estimatet på byggkostnad basert på erfaringsanslag fra
Sykehusbygg HF og Sykehuset Telemark HF. I steg 2 ble estimatet rekalkulert basert på
erfaringsdata fra Norconsult og deretter gjennomgått av prosjektet med ny vurdering av
hvordan ulike funksjoner kunne innpasses i bygningsmassen. Som en konsekvens ble
prosjektomfanget noe strammet inn, med to muligheter for investeringsnivå.

Det ble klart at dersom opprinnelig styringsramme skulle opprettholdes ville det bli
nødvendig å redusere omfanget av sengebygget, med tilhørende reduksjoner i
gevinstpotensialet. Ved en økning av styringsrammen ville det være mulig å bygge ut
løsninger som ivaretar gevinstpotensialet og ønskede driftskonsepter. Begge
utbyggingsmulighetene er vist i tabell 5, som viser endringer i forutsetningene benyttet i
analysene av økonomisk bæreevne fra steg 1 (B3A).
Konseptfase
steg 2
September
Oppsummering av endringer
Mai 2020
2020
Styringsramme
963 millioner
Forutsetninger
kroner
ØLP-grunnlag
2020-23
2021-24
Byggeperiode
2022-2024
2022-2026
2026
Ferdigstillelsesår
2025
Avdragstid lån
25 år
25 år
Diskonteringsrente
4%
4%
Økonomiske nøkkeltall, alternativ 3
2019-kroner
2020-kroner
952
Prosjektkostnad (P50)
953
- hvorav O-IKT
38
Kjernedriftsgevinster (stabilt år)
13,3
7
-6,1
Driftøkonomisk effekt fra FDV (stabilt år)
-5,7
Ulempekostnader
Allokert prosjektuavhegig fri kontantstrøm fra drift (gj.snitt/år)
6
6
Økonomisk levetid
27 år
27 år
-809
Netto nåverdi
-692
Internrente
-4,1 %
-7,4 %
Investeringer nullalternativet (nåverdi)
-776
-781
Tabell 5 Oppsummering av endringer i analyse av økonomisk bæreevne (tall i millioner kroner)
Konseptfase steg 1

Konseptfase
steg 2
September
2020
Styringsramme
1089 millioner
kroner
2021-24
2022-2026
2026
25 år
4%
2020-kroner
1089
38
17
-6,1
6
27 år
-800
-4,5 %
-781

Verken nullalternativ eller utbyggingsalternativ gir økonomisk bærekraft på prosjektnivå.
Utbygging med styringsramme 1089 millioner kroner har marginalt bedre bæreevne enn
nullalternativet, se figur 8.

Utbygging innenfor mandatets styringsramme medfører bortfall av prissatte og ikkeprissatte gevinster, lav netto nåverdi og dårligere akkumulert bæreevne enn utbygging med
økt styringsramme.

Utbygging med styringsramme på 1089 millioner kroner opprettholder det vesentlige av
prissatte og ikke-prissatte gevinster skissert i konseptfasens steg 1, med en noe bedre netto
nåverdi enn utbygging innenfor mandatets styringsramme.
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Nullalternativet viderefører drift i dagens bygningsmasse og det etableres ikke stråleterapi,
hvilket tilsier at pasientene vil få denne tjenesten ved andre helseforetak. En del
investeringer kreves også i nullalternativet, da det er krav til bygningsmessig standard som
må tilfredsstilles ved videre drift. Selv om netto nåverdi er noe bedre enn ved utbygging, er
den akkumulerte økonomiske bæreevnen marginalt lavere enn for utbygging. Dette
reflekterer bortfallet av prissatte gevinster, og som omtalt over er det sengebygget og
akuttsenteret som bidrar positivt.

Figur 8: Sammenligning nøkkelstørrelser for ulike alternativ

2.8 Plan for neste fase og overføring av prosjektansvar
I konseptfaserapporten er det presentert et forslag til gjennomføringsstrategi og videre
fremdriftsplan for prosjektet. Det er planlagt oppstart av forprosjekt for de tre
delprosjektene 1. tertial 2022 gitt lånetilsagn fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Det er lagt opp til felles oppstart, men noe lenger planleggingsfase for sengebygget. Det
legges opp til noe overlappende bygging i prosjektene, der kreftsenter og akuttsenter har
samme oppstart. Figur 9 viser skissert fremdriftsplan for de tre delprosjektene.

Side 17 av 19

Figur 9 Skisse til fremdriftsplan for de tre delprosjektene

I konseptrapporten vises det til at dette er en tentativ framdriftsplan som vil bli bearbeidet i
forprosjektfasen. I tillegg skisseres det ytterligere arbeid med entreprisestrategi i 2021, før
oppstart av forprosjektfase.

Helse Sør-Øst RHF har hatt ansvar for konseptfasen. Det vil nå bli søkt om lån i henhold til
gjeldende retningslinjer, slik at prosjektet kan få finansiering med planlagt oppstart 2022.
Rammene for prosjektet er således fastlagt og Helse Sør-Øst RHF vil derfor gi Sykehuset
Telemark HF ansvaret for forprosjektet. Dette reduserer porteføljen av byggeprosjekter som
det regionale helseforetaket har ansvar for. Oppstart av forprosjektet forutsetter lånetilsagn
fra Helse- og omsorgsdepartementet. Styret i Helse Sør-Øst RHF skal i henhold til gjeldende
fullmaktsstruktur behandle forprosjektrapporten når denne foreligger, inkludert ta stilling
til oppstart av gjennomføring.
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3.

Administrerende direktørs anbefaling

Styret vedtok i sak 047-2020 hovedprogram i steg 1 av konseptfasen for utbygging somatikk
i Skien ved Sykehuset Telemark HF. Dette hovedprogrammet er lagt til grunn i den videre
utvikling av konseptet i steg 2 av konseptfasen. Rapport fra ekstern kvalitetssikrer
konkluderer med at det foreligger en godt gjennomarbeidet konseptrapport. Videre har
styret i Sykehuset Telemark HF anbefalt at konseptfasen godkjennes og legges til grunn for
videreføring til forprosjekt. Administrerende direktør anbefaler på denne bakgrunn at
konseptrapporten godkjennes og legges til grunn for det videre arbeidet i et forprosjekt.
Administrerende direktør anbefaler at styringsrammen for prosjektet settes til 1 089
millioner kroner (P50, juni 2020-kroner), og at usikkerhetsavsetningen økes etter
anbefaling fra ekstern kvalitetssikrer slik at kostnadsrammen (P85) settes til 1 260
millioner kroner.

Administrerende direktør ber om fullmakt til å søke Helse- og omsorgsdepartementet om
lån i henhold til gjeldende retningslinjer, slik at prosjektet kan gis finansiering med planlagt
oppstart av forprosjektet i 2022.
Administrerende direktør ber også om fullmakt til å utarbeide mandat for forprosjektet i
tråd med de føringer som fremgår av denne styresaken og anbefaler å gi Sykehuset
Telemark HF ansvaret for forprosjektet. Oppstart av forprosjekt forutsetter lånetilsagn fra
Helse- og omsorgsdepartementet.

Trykte vedlegg:
• Sykehuset Telemark HF styresak 070-2020 Utbygging somatikk Skien – Konseptrapport (B3)
• Sykehuset Telemark HF, foreløpig protokoll fra styremøte 28.10.2020

Utrykte vedlegg:
• Konseptrapport utbygging somatikk Skien, Sykehuset Telemark HF
https://www.helsesorost.no/Documents/Store%20utviklingsprosjekter/Sykehuset%20Telemark/Konseptrapport
%20somatikk%20Skien.pdf
• KSK-rapport, kvalitetssikring av konseptfasen (KSK), utbygging somatikk Skien, Sykehuset
Telemark HF
https://www.helsesorost.no/Documents/Store%20utviklingsprosjekter/Sykehuset%20Telemark/KSKrapport%20Utbygging%20Somatikk%20Skien.pdf
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