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Saksframlegg 

Saksgang: 
Styre Møtedato 
Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2023 

Sak 017-2023 

Sykehuset Østfold HF – oppstart konseptfase for nytt stråle- og somatikkbygg Kalnes 

Forslag til vedtak: 

1. Styret tar rapporten for prosjektinnramming til orientering, og godkjenner at 
planleggingen av stråle- og somatikkbygg Kalnes videreføres til konseptfase.  
 

2. Styret legger til grunn at Sykehuset Østfold HF er prosjekteier for konseptfasen, 
basert på godkjent mandat fra Helse Sør-Øst RHF. Dimensjoneringen skal 
kvalitetssikres som del av steg 1. 
 

3. Administrerende direktør gis fullmakt til å godkjenne mandat for konseptfasen for 
nytt stråle- og somatikkbygg Kalnes ved Sykehuset Østfold HF.  

 

Hamar, 2. mars 2023 

Terje Rootwelt 
administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 

Denne saken er en oppfølging av styresak 008-2022; Sykehuset Østfold HF – oppstart 
prosjektinnramming for stråle- og somatikkbygg, Kalnes. Styret orienteres om arbeidet med 
prosjektinnrammingen, og inviteres i tråd med gjeldende fullmaktstruktur for 
bygginvesteringer til å fatte beslutning om å videreføre prosjektet til konseptfase. Nybygget 
ved Sykehuset Østfold HF Kalnes skal etablere økt somatisk kapasitet og et desentralt tilbud 
om strålebehandling. 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  

Bakgrunn og tidligere styrevedtak 
Framskrivinger av behov for spesialisthelsetjenester viser at Sykehuset Østfold HF har 
behov for en utvidelse av somatisk sengekapasitet. Evalueringen av utbyggingen av Kalnes 
viste at det er færre somatiske senger enn opprinnelig planlagt for, jamfør sak 64-2020; 
Evaluering av nytt østfoldsykehus Kalnes.  

Av sak 030-2016; Oppfølging av stråleterapikapasiteten i Helse Sør-Øst RHF - etablering av 
nye stråleterapienheter i sykehusområder som ikke har eget strålebehandlingstilbud i dag 
fremgår det at tilbudet skal desentraliseres, bl.a. ved etablering av kapasitet for stråleterapi i 
Østfold. 

I sak 008-2022; Sykehuset Østfold HF – oppstart prosjektinnramming for stråle- og 
somatikkbygg, Kalnes, vedtok styret 10. februar 2022, oppstart av arbeidet med 
prosjektinnramming for stråle- og somatikkbygg for Sykehuset Østfold HF. Styret fattet 
følgende enstemmige vedtak i saken:  

1. Styret godkjenner oppstart prosjektinnramming for stråle- og somatikkbygg ved 
Sykehuset Østfold HF, Kalnes.  

2. Gjennom arbeidet med prosjektinnrammingen skal de prosjektutløsende behov 
ytterligere konkretiseres, og det skal identifiseres et nødvendig antall alternativer for 
videre utredning.  

3. Styret legger til grunn at Sykehuset Østfold HF er prosjekteier for 
prosjektinnrammingen, basert på godkjent mandat fra Helse Sør-Øst RHF. 

4. Administrerende direktør gis fullmakt til å godkjenne mandat for prosjektinnramming 
for stråle- og somatikkbygg ved Sykehuset Østfold HF, Kalnes.  

 

Den 24. februar 2022 mottok Sykehuset Østfold HF mandat fra Helse Sør-Øst RHF for 
oppstart av prosjektinnrammingsfasen. Arbeidet med prosjektinnrammingen ble ferdigstilt 
1. desember 2022.  

Arbeidet med prosjektinnrammingen har vært gjennomført i regi av Sykehuset Østfold HF, 
med administrerende direktør for Sykehuset Østfold HF som prosjekteier. Styringsgruppa 
har bestått av en brukerrepresentant, samhandlingssjef for kommuner/ kommuneoverlege, 



 

Side 3 av 8 

foretakstillitsvalgt, hovedverneombud, klinikksjef for medisin og kirurgi, avdelingssjef for 
kreft, FM-direktør, økonomidirektør og fagdirektør, og en observatør fra Helse Sør-Øst RHF.  

I sak 095-2022, Prosjektinnrammingsrapport for nytt stråle- og somatikkbygg Kalnes, 
behandlet styret i Sykehuset Østfold HF 12. desember 2022 rapporten fra 
prosjektinnrammingen og gjorde følgende enstemmige vedtak: 

1. Styret godkjenner Prosjektinnrammingsrapport for nytt stråle- og somatikkbygg. 

2. Styret ber administrerende direktør oversende prosjektinnrammingsrapporten til Helse 
Sør-Øst RHF for beslutning om igangsetting av konseptfase. 

3. Styret tar Miljøprogram stråle- og somatikkbygg Kalnes til orientering. 

 
Forslag til alternativer som skal utredes i konseptfasen 
I prosjektinnrammingsfasen er følgende alternativer identifisert for videre utredning i 
konseptfasen: 

Null-alternativ  Ingen endring i dagens bygningsmasse 

Alternativ 1   Bygging av stråleterapi med støtterom 

Alternativ 2  Kun somatikkbygg med tilhørende arealer innen poliklinikk, 
operasjon, dagkirurgi, laboratoriemedisin og bildediagnostikk og ikke-
medisinske støttefunksjoner 

Alternativ 3   Somatikkbygg og stråleterapi 

Alternativ 4  Somatikkbygg og stråleterapi – trinnvis utbygging med oppstart 
somatikkbygg 

Alternativ 5  Somatikkbygg, stråleterapi, administrasjonsbygg, parkeringshus og ny 
helikopterlandingsplass 

Prosjektutløsende faktor er behov for en utvidelse av kapasitet for somatiske sengeplasser i 
opptaksområdet til Sykehuset Østfold HF, og etablering av desentralt stråletilbud. Av den 
grunn vurderes det ikke hensiktsmessig å utrede et alternativ kun med stråleterapi eller kun 
somatisk sengekapasitet. Alternativ 1 foreslått i prosjektinnrammingen utgår av den grunn.  
Likeledes er alternativ 5 med implementering av administrasjonsbygg, parkeringshus og 
flytting av helikopterplass vurdert som utenfor mandat. Alternativ 2 videreføres som et 
sammenligningsgrunnlag for alternativ 4. 

I sak 117-2019; Driftsorienteringer fra administrerende direktør, ble styret orientert om at 
Sykehuset Østfold HF hadde fått fullmakt til å inngå leiekontrakt for kontorarbeidsplasser i 
et planlagt nybygg på nabotomten til sykehuset på Kalnes. Leiekontrakten for kontorbygg 
utløper ved utgangen av 2028. I god tid før utløpet av leiekontrakten må helseforetaket 
vurdere en permanent løsning på behovet for kontorarbeidsplasser.  

 

 



 

Side 4 av 8 

Alternativ som skal utredes i konseptfasen 

Null-alternativ  Ingen endring i dagens bygningsmasse 

Alternativ 1  Utvidelse av somatiske sengekapasitet tilhørende arealer innen 
poliklinikk, operasjon, dagkirurgi, laboratoriemedisin og 
bildediagnostikk og ikke-medisinske støttefunksjoner 

Alternativ 2   Utvidelse av somatisk sengekapasitet og stråleterapi 

Alternativ 3  Utvidelse av somatiske sengekapasitet og stråleterapi – trinnvis 
utbygging med prioritering av somatikkbygg 

Valg av hovedalternativ vil gjøres ved B3A-beslutning etter konseptfasens steg 1. 
Evalueringskriteriene for utredningen ble vedtatt i styringsgruppen 23. mai 2022 og er 
presentert i prosjektinnrammingsrapportens kapittel 11. 

Plassering av nybygget skal ta hensyn til at eksisterende helikopterlandingsplass blir 
værende. Det har vært avholdt befaring hvor også representant fra NAWSARH deltok. 
Befaringen underbygget at dette lar seg gjøre. I de tilfellene der plassering av nybygg 
påvirker eksisterende helikopterlandingsplass, skal reetablering av helikopterlandingsplass 
inngå som en del av alternativutredningen.  

Det regionale helseforetaket vil følge opp samlet regionalt behov for strålebehandling. 
Avklaringer fra det arbeidet må inngå i vurderinger i konseptfasen. 

 
Framskrivinger av kapasitetsbehov 
I arbeidet med prosjektinnrammingen har Sykehuset Østfold HF ønsket å synliggjøre lokale 
behov for kapasitet sammenholdt med nasjonal framskrivingsmodell. I rapporten er dette 
beskrevet som tre «scenarier» for framskriving, hvorav scenario 1 tilsvarer nasjonal 
framskrivningsmodell.  

I det videre arbeidet skal den nasjonale framskrivingsmodellen med de utnyttingsgrader og 
tilleggskrav som er vedtatt av Helse Sør-Øst RHF, benyttes. Det er igangsatt et arbeid med 
revisjon av den nasjonale framskrivingsmodellen for somatikk som forventes å foreligge 
sommeren 2023. Revidert modell skal brukes til kvalitetssikring av fremskrevet 
kapasitetsbehov i konseptfasen. 

Sykehuset Østfold HF har i prosjektinnrammingen vist at de har en eksisterende kapasitet 
på 418 senger inklusive nylig etablert utvidelse med 18 senger. Beregnet kapasitetsbehov 
basert på faktisk aktivitet (2019) er på 461 senger. I 2040 er det fremskrevet et behov for 
547 senger, dvs. 129 senger flere enn i dag. Dimensjoneringen kvalitetssikres i steg 1 av 
konseptfasen. 
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Tomt og regulering 
Prosjektet utgjør en utvidelse av det eksisterende sykehuset på Kalnes. Sykehuset Østfold 
HF eier i dag en tomt på 310 daa på Kalnes, noe som er tilstrekkelig for denne utvidelsen. 
Bygging av sykehus på tomta er innenfor bestemmelser i gjeldende reguleringsplan. Det vil 
hverken bli behov for omregulering eller erverv av tomt. 

 
Figur 1 Situasjonsbilde viser mulig utbyggingsområde markert i rødt og plassering av eksisterende 
helikopterlandingsplass.  

 
Miljøprogram 
I prosjektinnrammingen er det utarbeidet et miljøprogram i henhold til Standard for klima 
og miljø i sykehusprosjekter. Dette er prosjektets styringsdokument for klima og miljø og 
skal videreutvikles i etterfølgende faser. 
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Følgende hovedprinsipper for miljøledelse skal etterleves i henhold til Standard for klima og 
miljø i sykehusprosjekter:  
 

1. Miljømål skal etableres og være et utgangspunkt for prosjektets miljøledelse.  
2. Miljøledelse skal være en integrert del av prosjektledelsen allerede fra tidligfase.  
3. Klima- og miljø skal vektlegges på linje med økonomisk bærekraft. 

Livsløpskostnader (LCA) skal danne basis for beslutning.  
4. Miljømål skal følges opp. Status på miljø og klima skal rapporteres som del av 

månedsrapport. Klima og miljø skal være på agendaen i prosjektmøter.  
5. Miljøprogrammet skal følge leveransen for rapport for prosjektinnramming og 

mandat for konseptfasen og minimum være oppe til behandling i prosjektets 
styre ved hver faseovergang. 

 
Økonomisk bæreevne 
I det følgende er alternativnummerering fra prosjektinnrammingen ved helseforetaket 
benyttet. For alle alternativene forutsettes helikopterlandingsplass beholdt på eksisterende 
sted. 

Helseforetaket innarbeidet i økonomisk langtidsplan 2023-2026 et investeringsanslag lik 
1 750 millioner kroner for alternativ 3/scenario 2. Indeksomregnet til august 2022-
kroneverdi utgjør dette 1 836 millioner kroner. Utbyggingen var forutsatt å skje i ett trinn, 
og det var ikke lagt inn driftsøkonomiske effektiviserings- og gevinstanslag.   

Alternativ 3 i prosjektinnrammingsrapporten viser en utbyggingskostnad på henholdsvis 
1 917 millioner kroner (scenario 1), 1 938 millioner kroner (scenario 2) og 2 136 millioner 
kroner (scenario 3) (alle i august 2022-kroner). Investeringskostnaden er dermed ca. 100 
millioner kroner høyere enn i økonomisk langtidsplan, noe som skyldes både høyere 
kvadratmeterpris og økt antall kvadratmeter. Det er scenario 1 som tilsvarer nasjonal 
framskrivingsmodell. 

Alternativ 4 viser trinnvis utbygging av alternativ 3. Forlenget utbyggingsperiode gir økte 
investeringskostnader, og anslagene for de ulike scenarioene øker dermed til mellom 2 109 
og 2 563 millioner kroner. 

Analysene i prosjektinnrammingsrapporten viser ikke bæreevne på prosjektnivå, og at 
bæreevnen på helseforetaket svekkes som følge av investeringen. Helseforetaket påpeker at 
de økte investeringskostnadene isolert sett medfører svekket bæreevne. Videre vil 
renteutviklingen sammenlignet med forrige økonomiske langtidsplan påvirke prosjektet og 
helseforetakets bæreevne negativt. Det er ikke innregnet egne driftsøkonomiske 
effektiviserings- eller gevinstanslag i rapporten, og temaet må utredes i konseptfasen. 

  
Avhengigheter mot andre prosjekter 
Sykehuset Østfold HF utreder også et forprosjekt for utvidelse av akuttmottak og etablering 
av en fjerde MR. I mandatet for nytt stråle- og somatikkbygg punkt 10.3. vises det til at 
prosjektet ikke skal inkludere utvidet akuttmottak eller MR4. Helseforetaket har i sin 
styresak 59-22 Videre prosess for utvidelse akuttmottak og MR4 gjenåpnet utredningsfasen 
ved å slå de to tidligere prosjektene sammen til ett prosjekt. Styret i Helse Sør-Øst RHF ble 



 

Side 7 av 8 

orientert om dette i sak 162-2022; Driftsorienteringer fra administrerende direktør. 
Helseforetaket planlegger full kjeller under akuttmottaket, der MR4 innplasseres. 
Kjelleretasjen vil også omfatte ledige arealer som vil kunne benyttes av andre funksjoner, 
for eksempel behandlingsfunksjoner for stråle. Utredning av og finansieringsforutsetninger 
for prosjektene skal holdes separat, men der det er fortrinn som kan utnyttes til fordel for 
helseforetaket i prosjektene, skal dette omtales. 

 
Trinnvis utbygging 
Prosjektinnrammingsrapporten viser et alternativ med muligheten for trinnvis utbygging, i 
tråd med føringene i styresak 068-2022; Økonomisk langtidsplan 2023-2026, s 22: Trinnvis 
utbygging skal utredes for regionalt prioriterte byggeprosjekter.  Styrets vedtakspunkt 6 i 
samme sak viser til føringene for kapasitet:  

Styret konstaterer at det i økonomisk langtidsplan er tatt høyde for å fullføre store 
byggeprosjekter i gjennomføringsfase og satsing på regionale IKT-prosjekter. Styret 
understreker at oppstart av investeringsprosjekter skal fremmes for styrets behandling i 
henhold til etablert fullmaktstruktur. Eventuelle ytterligere prioriteringer av 
investeringsprosjekter i 2023-2026 skal være begrunnet primært i kapasitetsbehov. 

Styrets vedtakspunkt 2 i styresak 129-2022; Budsjett 2023 – fordeling av midler til drift og 
investeringer adresserte tilhørende problemstilling: 

De økonomiske rammebetingelsene for 2023 medfører en krevende økonomisk situasjon. I sum 
for årene 2022 og 2023 er det tilnærmet ingen reell vekst i bevilgningene, samtidig som 
demografisk vekst utgjør i størrelsesorden 1,26 prosent per år. For å sikre økonomisk kontroll 
er det derfor nødvendig med omstillingstiltak og at investeringsprosjekter som ikke er i 
forprosjektfase eller gjennomføringsfase, vurderes forskjøvet. 

Alternativene skal ta hensyn til styrets føringer i sakene 068-2022 og 129-2022, og belyse 
mulighetene for trinnvis utbygging, tidsmessig forskyving og prioritering etter 
kapasitetsbehov.  

 
Eierskap for konseptfasen 
I henhold til praksis i Helse Sør-Øst RHF har Sykehuset Østfold HF vært eier av 
prosjektinnrammingsfasen. Det anbefales at helseforetaket viderefører prosjekteierskapet i 
konseptfasen. Helse Sør-Øst RHF deltar med én observatør i styringsgruppen.  
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3. Administrerende direktørs anbefaling 

Administrerende direktør mener arbeidet med prosjektinnrammingen i all hovedsak har 
vært i tråd med mandatet og gir et godt utgangspunkt for videre arbeid i konseptfasen.  

Det anbefales å redusere antall alternativer som tas videre til konseptfasen, i tråd med 
begrunnelse i denne saken. Det vurderes ikke hensiktsmessig å videreføre alternativer som 
kun innebærer etablering av stråleterapi, eller alternativet som inkluderer innhold utenfor 
mandatets omfang. Hva gjelder en permanent løsning for kontorarbeidsplasser, må 
helseforetaket utrede dette i god tid før utløp av leiekontrakten i 2028. 
 
Helse Sør-Øst RHF skal gjennomføre flere store investeringer i tiden fremover. Regjeringen 
har for 2023 ved Prop. 1 S (2022-2023) signalisert at det er behov for fokus på omstilling og 
prioritering blant investeringene. En trinnvis utbygging på Kalnes skal derfor utredes i 
konseptfasen, hvor somatisk sengekapasitet prioriteres slik at fleksibilitet og muligheten for 
tilpasning til ulike økonomiske rammer synliggjøres, sammen med konsekvenser for 
helsetilbud, investeringskostnader og driftsøkonomi. Videre vil Helse Sør-Øst sin totale 
strålekapasitet og operasjonalisering av vedtak om desentralisering avklare endelig 
tidspunkt for etablering av strålekapasitet.  
 
Sykehuset Østfold HF peker på behov for å justere dimensjoneringsgrunnlaget for utbyggingen, 
gjennom forslag til lokale tilpasninger av kapasitetsframskrivingene som fremkommer fra 
nasjonal framskrivingsmodell. Administrerende direktør påpeker at nasjonal 
framskrivingsmodell skal benyttes, og at den kommende revisjonen av modellen som etter 
planen skal behandles av styret i juni 2023 skal legges til grunn for dimensjoneringen av 
prosjektet. Dimensjoneringen bør derfor kvalitetssikres som del av steg 1. 
 
På dette grunnlaget ber administrerende direktør om at rapport fra prosjektinnrammingen 
tas til orientering, og anbefaler at prosjektet videreføres til konseptfase. Videre anbefaler 
administrerende direktør at Sykehuset Østfold HF er prosjekteier for konseptfasen, og ber 
om fullmakt til å godkjente mandat for konseptfasen. 
 
 
 

Trykte vedlegg: 
1. Sykehuset Østfold HF, sak 095-2022, Prosjektinnrammingsrapport for nytt stråle- og somatikkbygg 

Kalnes, 12. desember 2022 
2. Godkjent elektronisk signert protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF 12. desember 2022 
3. Prosjektinnrammingsrapport for nytt stråle- og somatikkbygg Kalnes, 12. desember 2022 

 

Utrykte vedlegg: 
• Vedlegg 4: Prosjektinnrammingsrapport for nytt stråle- og somatikkbygg Kalnes, 12. desember 

2022 Miljøprogram 
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