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0 Hovedoppsummering 
Nytt østfoldsykehus skal sikre befolkningen i opptaksområdet fullt ut dekkende spesialisttilbud 
med diagnostikk, behandling og rehabilitering i god samhandling med kommunehelsetjeneste og 
andre sykehus.  

Revidert konseptrapport tar utgangspunkt i mandatet fra Helse Sør-Øst RHF om revidering av 
konseptrapporten fra juni 2007. Sykehuset Østfold skal på vegne av Helse Sør-Øst ivareta ”sørge-
for-ansvaret” for sykehusområdet Østfold fylke (ca 300.000 innbyggere i 2020). 

I gjennomføringen av konseptfasen er det tatt vesentlig hensyn til de føringer som kommer i 
mandatet fra Helse Sør-Øst RHF og de begrensinger som følger av ytre forutsetninger, herunder 
de økonomiske rammebetingelser og føringer i hovedstadsprosessen. Som følge av disse forutset-
ningene har planleggingen hatt alternativ 2 som hovedalternativ. Alternativ 2 gir en to-struktur-
modell supplert med desentraliserte funksjoner innen voksenpsykiatri (DPS), prehospitale tjenes-
ter, barne- og ungdomspsykiatri og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Alternativ 2 medfører 
videreføring av sykehusfunksjoner i Moss og en utbygging på Kalnes. I dette alternativet vil da-
gens virksomhet i Fredrikstad, Sarpsborg og Veum bli fordelt på hhv Kalnes og Moss, med Kal-
nes som største sykehusenhet. Alternativ 2 har et innhold og en struktur som vil tilby faglige, 
kvalitative og moderne medisinske spesialisthelsetjenester til befolkningen i Østfold i fremtiden.  

Alternativ 2 er planlagt på en slik måte at det i fremtiden enkelt vil kunne utvides til også å om-
fatte den totale sykehusfunksjonen i Moss. Tomtens beskaffenhet og konseptets utforming inne-
har en god elastitet og kan utvides uten vesentlige konsekvenser for den løpende driften i sykehu-
set. 

Konseptrapporten viser et program med et brutto areal på ca. 87.000 kvm ved bygging av nytt 
sykehus på Kalnes. Dette inkluderer 509 sengeplasser for somatikk og 108 sengeplasser for syke-
huspsykiatri inkludert bruk av lokalene i Sykehuset Østfold Moss. Planen er avstemt mot ”hoved-
stadsprosessen” og andre relevante overordnede strategier. Det er etablert et nært samarbeid med 
representanter for kommunehelsetjenesten i sykehusområdet. Videreføring av dette blir sentralt 
også i neste fase av planleggingen. 

Det er lagt opp til et utbyggingsmønster som på en balansert måte ivaretar generalitet, fleksibilitet 
og elastisitet1. Samtidig gir konseptet grunnlag for en god driftsmessig løsning ved innflytting, og 
en god byggeøkonomi ved at ulike bygningsavsnitt har løsninger tilpasset sine funksjoner. Dette 
betyr at generalitet og fleksibilitet er brukt på en målrettet måte, men ikke nødvendigvis i alle 
funksjoner og i alle deler av bygget. Fullstendig generalitet og fleksibilitet gir stor grad av kost-
nadssmitte fra ”billige” til dyrere deler av anlegget, og er derfor begrenset for å oppnå et forsvar-
lig samlet investeringsnivå. Det er for neste fase forberedt en omfattende vektlegging av miljø-
profil og tilpasning til fremtidens krav om energiøkonomisk drift og mulighet for alternative 
energikilder. 

Ved en samlet utbygging av alternativ 2 og oppgradering i Moss, er investeringen inklusiv bru-
kerutstyr beregnet til ca. 4,4 mrd. kr. Inkludert margin for usikkerhet og byggelånsrente blir fi-

                                                 

1 Se forklaring på begrepene i kapittel 6. 
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nansieringsbehovet ca. 5 mrd kr. Driftsinnsparingen per år når det samlede anlegget er ferdig, ut-
gjør iht beregningene ca. 150 mill kr (alternativ 2). I tillegg kommer økte inntekter som følge av 
flere behandlede pasienter med ca 116 mill. kr. Dette er en betydelig driftsinnsparing og inn-
tektsøkning, men likevel ikke tilstrekkelig til fullt ut å dekke renter og avdrag ved ren lånefinan-
siering2. Innsparingen gir imidlertid en betydelig egenfinansieringsandel, dvs ca. 50 %. Gjenstå-
ende økonomisk dekning må løses ved tilskudd. Nåverdiene indikerer at nybygg klart er å fore-
trekke framfor 0-alternativet. Kvalitative vurderinger styrker denne konklusjonen.  

Konseptrapportens kapittel om plan for videre arbeid anbefaler igangsetting av planfasen. I første 
omgang anbefales programmering (delfunksjonsprogram) og oppgradering til fullverdig skisse-
prosjekt (fra forenklet skisseprosjekt) igangsatt i januar 2009. Et nytt sykehus på Kalnes kan være 
ferdig i 2015. 

Det foreslåtte alternativ 2 vil gi kvalitative forbedringer innenfor spesialisthelsetjenesten i Øst-
fold. Samling av spesialiteter som kan utfylle hverandre er framtidsrettet og pasientorientert, og 
vil gi nye muligheter for å sikre tverrfaglighet og helhetsperspektiv i -behandlingen. Det vil gi 
grunnlag for robuste fagmiljøer både på Kalnes og i Moss.  

 

 
Adkomstområdet på kveldstid – på vei til kveldsåpen poliklinikk? 

 

                                                 
2 Dagens ordning med lånefinansiering vil fremover bli enrdret i retning mindre grad av lånefinansiering og større 

grad av finansiering basert på bruk av avskrivingstilskudd, jf. HSØ-styresak 107/2008 s. 32. 
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1 Sammendrag 

1.1 Konseptrapportens hensikt og bakgrunn 

1.1.1 Konseptrapportens hensikt 

Konseptrapportens hensikt er å summere opp utredningsarbeidet i konseptfasen på en slik måte at 
rapporten gir et best mulig grunnlag for beslutningen om man skal igangsette planfase (forpro-
sjektfase). Oppsummeringen skal sammenfatte foregående fase (idéfasen) og de utredninger som 
er gjennomført i konseptfasen. Disse utredningene er hovedfunksjonsprogram, overordnet teknisk 
program, hovedprogram utstyr, skisseprosjektet (utbyggingsmønster), de økonomiske analysene 
knyttet til investeringer, driftsøkonomi og samlet økonomisk bæreevne, samt en plan for neste 
fase. 

Konseptrapportens plass i planprosessen er illustrert i figur 1 nedenfor. 

Figur 1. Planprosess i tidligfasen for sykehusprosjekter 

B1 Idéfase B2
Konsept-
fase B3 B4

Forprosjekt-

fase
B1 Idéfase B2

Konsept-
fase B3 B4

Forprosjekt-

fase

 

I (tidligere) Helse Øst RHF sin veileder omtales forprosjektfasen som ”planfase”. I den reviderte 
konseptrapporten vil vi heretter bruke betegnelsen ”planfase”. 

1.1.2 Bakgrunn og oppsummering fra den opprinnelige konseptfasen og fra idéfasen 

Dette er en revisjon av konseptrapporten av juni 2007. Revisjonen inneholder en tilpasning til 
stramme økonomiske investeringsrammer, og en vurdering fra sykehuseier om at det var ønskelig 
med et nytt sykehuskonsept.  

Den reviderte konseptrapporten og prosessen med å utarbeide denne er en oppfølging av manda-
tet fra Helse Sør-Øst RHF. Planen er basert på at Sykehuset Østfold på vegne av Helse Sør-Øst 
skal utøve ”sørge for-ansvaret” for sykehusområdet Østfold (ca. 300.000 innbyggere i 2020). 

Nytt østfoldsykehus foreslås bygget av flere grunner. En viktig grunn er at dagens lokaler særlig i 
Fredrikstad og på Veum ikke lenger er egnet for sykehusformål, og vil kreve svært store investe-
ringer for å kunne brukes på lengre sikt. Selv da vil man ikke oppnå gode løsninger. Videre vil en 
større grad av samling av virksomheten gi både en kvalitativ og driftsøkonomisk forbedring av 
tilbudet, mens fortsatt drift i nåværende lokaler gir økte driftsutgifter og svekket tilbud. Ikke 
minst er samling av virksomheten i hensiktsmessige lokaler viktig med tanke på utvikling av ro-
buste fagmiljøer (spesialiteter) og rekruttering til disse. Befolkningen i opptaksområdet vil bli 
sikret et fullt ut dekkende spesialisttilbud i tett samarbeid med kommunehelsetjenesten og andre 
sykehus.  

Planen er avstemt mot ”Hovedstadsprosessen” og andre relevante overordnede strategier. 
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Prosjektforslaget (idéfaseutredningen) viste samlede investeringskostnader som varierte fra vel 3 
mrd til vel 5 mrd kr (prisnivå juni 2005). De alternativene som la til grunn at hoveddelen av sy-
kehuset skulle ligge i Fredrikstad sentrum, ble ikke vesentlig billigere investeringsmessig enn å 
bygge nytt sykehus på Kalnes. Ved full utbygging ble det tvert imot dyrere enn nybygg på Kal-
nes. Når ulempene i byggeperioden, mindre lønnsom drift etter ferdigstilling, og den økte usik-
kerheten ble tatt hensyn til, pekte det i retning av at videre utvikling av Sykehuset Østfold HF 
burde skje på Kalnes. 

1.1.3 Planprosess 

Den opprinnelige konseptfasen startet medio 2006 og ble fullført medio 2007. Revidert konsept-
fase ble startet i april 2008 og fullført i november samme år. Prosessen har vært ledet av en sty-
ringsgruppe nedsatt av Sykehuset Østfold. Den løpende koordineringen av arbeidet har foregått 
gjennom en prosjektgruppe. Det har vært en faglig referansegruppe som også har medvirket i ut-
arbeidingen av hovedfunksjonsprogram, hovedprogram utstyr og skisseprosjektet. Denne gruppen 
har vært sammensatt med fagfolk både fra Sykehuset Østfold, fra primærhelsetjenesten og fra pa-
sientorganisasjonene. Det er gjennomført en bredt sammensatt dialogkonferanse med nærmere 
100 deltakere fra ulike sektorer i Østfold. Det er gjennomført to møter i et bredt sammensatt pro-
sjektpanel som har hatt som formål å stimulere de prosjekterende til å finne gode og økonomisk 
effektive bygningsmessige løsninger. Et rådgiverteam under ledelse av Hospitalitet as har doku-
mentert utredningene. Det har også vært en egen prosjektgruppe knyttet til arbeidet med å plan-
legge den framtidige virksomheten i Sykehuset Østfold Moss og den bygningsmessige tilretteleg-
gingen for denne virksomheten. 

1.2 Funksjonsbeskrivelse – hovedfunksjonsprogram 

Tre alternativer fra idefasen er ført videre inn i konseptfasen: 

1. Sykehusvirksomhet på Kalnes, i Moss og på Veum (psykiatri). 
2. Sykehusvirksomhet på Kalnes og i Moss. 
3. Samling av sykehusvirksomheten på Kalnes 

Hovedvekten i HFP-dokumentet er lagt på alternativ 2, en løsning med nybygg på Kalnes, men 
fortsatt drift i Moss. 0-alternativet er omhandlet i et eget notat som viderefører planene for opp-
gradering, ombygging og nødvendige supplement med nybygg for å fortsette virksomheten i ek-
sisterende bygningsmasse til ca. 2020-2025. 

Alternativ 2 viser et areal på ca. 87.000 kvm brutto inkl. utleieareal til apotek, kiosk m.m på Kal-
nes. Dette inkluderer 409 somatiske sengeplasser3 og 108 psykiatriske sengeplasser. Sengetallet 
er lavere enn forutsatt i idefasen og forrige konseptrapport både for somatikk og psykiatri. Det er 
forutsatt at medisinsk ferdigbehandlede pasienter skrives ut fra sykehuset, og at funksjonen tho-
raxkirurgi ikke er i Sykehuset Østfold. I tillegg kommer sengekapasiteten i Moss. 

                                                 
3 Inkluderer her normalsenger, barnesenger, korttids- og observasjonsenhet, isolater og senger med hotellstandard 
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1.3 Hovedprogram utstyr og overordnet teknisk program 

Utviklingen innen medisinsk teknikk påvirker i betydelig grad undersøkelses- og behandlingsme-
toder i sykehusene. Denne utviklingstakten går svært raskt innen enkelte fagområder, og anskaf-
felsesprosessen av nytt medisinteknisk utstyr trekker derfor i retning av å gjøre konkrete valg av 
slikt utstyr sent i prosessen. Dette må balanseres mot de prosjekterendes behov for tidlig avkla-
ring av dimensjoneringsdata for grenseflatene med bygg og teknisk infrastruktur.  

Erfaringer fra flere store norske utstyrsprosjekter viser entydig at måloppnåelse i tid og økonomi 
ikke er forenlig med utstrakt bruk av spesialløsninger og nyutviklet utstyr. De kliniske sluttbru-
kerne viser naturlig nok ofte en tendens til å ville ha ”det siste og nyeste”, mens nettopp dette ut-
styret i sine første generasjoner ofte er beheftet med kompatibilitetsproblemer og ”barnesyk-
dommer”. I et utstyrsprosjekt må det derfor avklares hvilken holdning og håndtering det er for 
anskaffelse av helt nyutviklet utstyr.  

Kalkylen for brukerutstyr viser følgende hovedtall for de tre alternativene (p50-tall, netto investe-
ringsbehov brukerutstyr, basert på en medflyttingsandel på 27,5 %): 

Alternativ 
 

Alt 1 Alt 2 Alt 3 

Kr i hele mill. 528 561 695 

Overordnet teknisk program (OTP) er ikke revidert siden forrige konseptrapport. Derfor er det i 
denne konseptrapporten bare trukket fram en begrenset del av OTP: Det gjelder avsnittet som 
knytter seg til utvikling av et miljøprogram for det nye sykehuset. Det tas her bl.a. utgangspunkt i 
”Grønn stat” jf St.prp. nr. 1 (2001-2002). 

1.4  Organisasjonsutvikling – nye arbeidsmåter 

Sykehuset Østfolds samlede kompetanse og måten vi organiserer denne på, er avgjørende for 
hvordan det nye østfoldsykehuset vil bli og vil derfor ha høy prioritet i det videre arbeidet.  

Arbeidet med organisasjonsutviklingen i Sykehuset Østfold vil ta utgangspunkt i tre dimensjoner  

 Ledelse og styring av virksomheten 
 Prosessene i organisasjonen, pasientforløp og behandlingslinjer 
 Faglig utvikling, herunder både medisinsk faglig kompetanse og teknologisk utvikling  

I det anbefalte alternativet for nytt østfoldsykehus i den reviderte konseptrapporten, foreslås sy-
kehusdrift innenfor somatikk, psykiatri og tverrfaglig spesialisert rusbehandling både på Kalnes 
og i Moss. Denne tostrukturen vil, sammen med den faglige funksjonsfordelingen, være ett av 
flere forhold som vil virke inn på organisasjonsutviklingen og arbeidsmåter. 

1.5 Utbyggingsmønster 

Prosjektets utgangspunkt er å etablere en hensiktsmessig fordeling av de ulike hovedfunksjonene 
i sykehuset tilpasset tomtens egenskaper og karakter. Samtidig er det foretatt en avveiing av de 
bygningsmessige løsningene for de ulike delene av prosjektet. Hver hoveddel av anlegget skal 
kunne bygges ut fra sine funksjonelle behov og de medfølgende krav til bygning og tekniske an-
legg.  

Helse Sør-Øst – tidligfase sykehusplanlegging nytt østfoldsykehus Side 11 
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Formålet har vært å oppnå både en funksjonell og rasjonell drift av sykehuset samt en kostnads-
messig effektiv investering for byggingen av prosjektet.  

Hovertrekkene kan oppsummeres slik: 

 Klart og oversiktlig anlegg med god logistikk 
 Brukervennlige og vakre lokaler for pasienter og ansatte  
 Kompakt bygg (redusert fotavtrykk) 
 Kombinasjon av vertikal og horisontal kommunikasjon for korte avstander 
 Bygningsdifferensierte volumer for optimalisering av investeringskostnader 

 
Hoveddisposisjon 

 

Hoveddisposisjonen bygger på prinsipper om universell utforming og tilgjengelighet for alle. 

Sykehuset er bygget rundt ett samlende sentralrom som gir anlegget en klar identitet og en enkel, 
lettfattelig logistikk.  

Sykehuset er disponert i fire hovedavsnitt rundt sentralrommet; behandlingsbygg somatikk, 
sengebygg somatikk, laboratoriebygg og psykiatribygg. Avsnittene er bygget på egne premisser, 
og differensieres etter funksjon i forhold til konstruksjonshøyder- og bredder, og teknisk og ut-
styrsmessig standard. 

En tverrgående akse binder avsnittene sammen, og de vertikale hovedforbindelser ligger langs 
aksen. Teknisk sentral med forsyning er lagt til eget bygg, med kulvertforbindelse til sykehuset 
på underetasjeplan.  

1.6 Forhold knyttet til tomten 

Konsekvensanalyse er gjennomført og foreligger i dokument fra 2001. Reguleringsarbeidet pågår, 
og vil bli fremmet som en flateregulering med tilhørende plandokument. 

Reguleringsplan planlegges fremlagt for politisk første gangs behandling i februar 2009 og for-
ventes sluttbehandlet mai 2009. Med det legges det til rette for at en bebyggelsesplan, utviklet 
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som en del av forprosjektet (dvs. i planfasen) vil kunne ha en kort behandlingstid i kommunen 
når den fremlegges, sannsynligvis sept/okt 2009. 

Støyanalyser/støymålinger er en del av reguleringssaken og tas med der. Prosjektet har fått til-
gang til to støyberegninger som Statens Vegvesen fikk gjennomført tidligere. Forholdet er berørt i 
konsekvensanalysen fra 2001, hvor flytrafikk knyttet til Rygge var medtatt som militær aktivitet. 
Senere utvikling med sivil luftfart er utredet og støyberegninger er gjennomført, senest i 2007 av 
utbygger. Denne skaper ingen økte problemer for det aktuelle sykehusområdet. Det er oftere 
flygninger, men ikke høyere støybelastninger i sykehusområdet. Rapport og støykart foreligger. 

Grunnundersøkelser (geoteknisk rapport) er gjort på et enkelt nivå, med noen få punkter i forbin-
delse med konsekvensutredning og E6 utbyggingen. Ny og endelig undersøkelse er planlagt førs-
te del av planfasen. Det vil bli gjort undersøkelser for å avdekke eventuelle forurensninger på 
tomten. Dette vil bli gjort i forbindelse med geoteknisk undersøkelse. Prosjektet er ikke kjent med 
at det foreligger sannsynlighet for forurenset masse på stedet. Forholdet er også tatt opp tidligere 
med fylkekommunen. 

Statens Vegvesen har disponert deler av sykehustomten som mellomlagring og depot for masser i 
forbindelse bygging av 4-felt E6 forbi tomten. Dette gir ingen spesielle forurensninger og konse-
kvenser for den videre utnyttelse av tomten. Tomten vil bli ryddet og brakt tilbake til det nivå den 
var før veiutbyggingen startet og iht avtale. 

Det foreligger en omforent avtale om overtagelse av tomten til sykehusformål fra Østfold fylkes-
kommune jf. fylkestingsak 7/2005 (salg og forhold knyttet til tomt til nytt østfoldsykehus). Avta-
len kan så snart Helse Sør-Øst er klare for det, føres videre til en kjøpsavtale. 

1.7 Kostnadskalkyle og investeringsramme, kost-/nytte vurdering 

Hovedtallene for kostnader per alternativ framgår av tabellen nedenfor. 

Kostnad knyttet til Mill kr 
alt 1

Mill kr 
alt 2

Mill kr 
alt 3 

Mill kr
0-alt

Nybygg Kalnes inkl. tomt og utom-
husanlegg 

3290 3706 4436 

Utstyr 528 561 695 
Sum Kalnes 3818 4267 5131  
Sykehuset Østfold Moss 164 164  
Sykehuset Østfold Veum4 198  
Samlet p50-tall før byggelånsrente 4180 4431 5131 1911

Usikkerheten fra forventet prosjektkostnad (såkalt p50-estimat) til p85-estimat er på 528 mill kr i 
alternativ 2. 

                                                 
4 Vurdert som en del av tilstandsanalysen utført under idéfasen, og dermed beheftet med større usikkerhet enn de 

øvrige tallene. 
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Oppsummeringen blir da slik (alternativ 2): 

Type kostnad 
 

Mill kr 

Bygg, utstyr og annet, p-50 før byggelånsrente 4431 
Byggelånsrente 271 
Sum p50-kostnad inkl. byggelånsrente 4702 
Usikkerhetsavsetning (12 %) 528 
SUM  5230 

Sammenlignet med opprinnelig konseptrapport ligger kostnadene for alternativ 2 ca. 1,7-1,8 mrd. 
kr lavere.  

Driftseffektiviseringen beløper seg til ca. 266 mill. kr per år når alternativ 2 er gjennomført. Dette 
er tilstrekkelig til å oppnå positive nåverdier med en diskonteringsrate på 3 eller 4 %, men ikke 
ved 6 %. Gjennomføring av nybyggalternativene gir klart bedre nåverdier enn 0-alternativet.  

1.8 Finansiering 

Type kostnad/finansiering 
 

Mill kr 

Samlet investeringsbehov (alternativ 2) 5230  
Salg av eiendommer (utgjør 5 % av samlet finansie-
ringsbehov) 

250 

Netto lånebehov uten tilskudd (eksklusiv prisstigning) 4980 
Netto lånebehov ved 50 % tilskudd 2490 

Finansieringen må ut fra dagens ordning baseres på følgende: 

1. Egenkapital som i dette tilfellet utgjør salg av eiendommer med en forventet verdi på ca. 
250 mill kr (alternativ 2). 

2. Lånefinansiering5 for resten, eller kombinert med tilskudd som reduserer lånebehovet. 

Med et finansieringsbehov på ca. 5,2 mrd. kr (før prisstigning, men inkludert byggelånsrente), vil 
lånebehovet uten tilskudd være rundt 5 mrd. kr. Dette er det ikke realistisk at Sykehuset Østfold i 
sin helhet kan betale tilbake gjennom driftsinnsparinger. Rentebelastningen vil 1. året utgjøre ca. 
200 mill kr (ved 4 % rente), mens driftsinnsparingen er vurdert til 266 mill. kr (231 mill kr i 
2016). Dermed må en løsning med tilskuddsordning komme inn dersom det skal være rom for 
betaling både av renter og avdrag i sin helhet. 

Egenfinansieringsandelen er imidlertid betydelig: 

 Det første året i en situasjon med ordinært serielån vil ha en egenfinansiering på 48 % (der-
etter økende år for år), og således kreve et tilskudd på 249 mill. kr. 

                                                 
5 De siste signalene fra Helse- og omsorgsdepartementet innebærer en endring i retning mindre grad av lånefinansie-

ring til sykehusprosjekter enn det som det har vært lagt opp til de siste åra. jf. også HS-Ø-styresak 107/2008 s. 32. 
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 Ved et serielån på 40 år for bygg (fortsatt 10 år for utstyr), vil egenandelen av finansiering-
en av lånet bli 62 % det første året, og deretter økende.  

 Ved en annuitet på 40/10 år vil egenfinansieringen være på 78 %. 
 Ved 50 % tilskudd blir egenfinansieringen 96 %. Inkludert salg av eiendommer betyr dette 

at foretaket kan bære 50 % av kostnaden. 

1.9 Plan for utvikling av Sykehuset Østfold Moss 

Sykehuset Østfold Moss vil ha full indremedisinsk beredskap med tilhørende laboratorie- og 
røntgenservice på døgnbasis som i dag. Den indremedisinske beredskapen vil dekke Mosseregio-
nen og Indre Østfold som til sammen forventes å ha en befolkningsmengde på ca.110.000 i 2020. 
Dagens funksjoner i Moss vil bli videreført, dvs. indremedisin for nordregionen, elektiv ortopedi 
og generell kirurgi samt røntgen og laboratorievirksomhet. I tillegg til dette foreslås følgende nye 
funksjoner overført til Moss: 

 Øyeavdelingen med døgnbehandling, poliklinikk og operativ virksomhet (områdefunksjon). 
 Ca. halvparten av dialysefunksjonen, dvs. 20 dialyseplasser (områdefunksjon). 
 Ca. halvparten av den dagkirurgiske virksomheten (tilsvarer omtrent aktivitetsnivået ved 

spesialistsenteret ved Sykehuset Østfold Sarpsborg). 
 Revmatologi inkludert senger (10 i 2020), poliklinikk og dagfunksjon (områdefunksjon). 
 Seksjon for avgiftning og kartlegging (døgnavdeling). 
 Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinik for Mosseregionen. 
 Sosialmedisinsk poliklinikk for Mosseregionen. 
 Lærings- og mestringssenter. 
 Diverse administrative funksjoner. 
 Utvidelse av apotekfunksjonen som følge av ny og høyere aktivitet (ca. dobbelt av dagens 

areal). 

I tillegg til disse funksjonene vil det for sykehuset være en rekke seksjoner og avdelinger som er 
nødvendige for å kunne utøve ovennevnte funksjoner; så som akuttmottak, medisinsk overvåk-
ning, kjøkken, tøysentral, fysioterapiavdeling, medisinsk teknisk avdeling med mer.  

1.10 Plan for neste fase og videre gjennomføring 

Hovedpunktene i planen er: 

 Byggingen kan gjennomføres med innflytting i 2014-2015. 
 Programmering som grunnlag for planfasen bør igangsettes ved årsskiftet 2008-2009 for å 

oppnå dette. 
 Gjennomføring av planfasen i perioden januar 2009 til medio 2010. 
 Planfasen er vurdert å kreve en kostnadsramme på 130 mill kr hvorav ca. halvparten i 2009. 
 Organisasjonsutviklingen gjennomføres som en parallell prosess gjennom hele perioden. 
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2 Bakgrunn, idé- og konseptfase 

2.1 Sykehuset Østfold - nå og i framtida 

Dette er en revisjon av konseptrapporten av juni 2007. Revisjonen inneholder en tilpasning til 
stramme økonomiske investeringsrammer, og en vurdering fra sykehuseier om at det var ønskelig 
med et nytt sykehuskonsept. I mandatet kom det fram følgende: 

”SØ HF skal utrede hvilke tiltak som er nødvendige for at et nytt sykehus i Østfold kan realiseres innenfor 
helseforetakets egen bæreevne. 

Struktur, oppgavefordeling etc. skal samordnes på regionalt nivå – ref. den pågående hovedstadsprosessen 
– og være forutsetninger for dimensjonering av pasientbehandlingen og valg av konsept. 

Det skal framlegges alternative løsninger, som i større grad enn det framlagte konseptet tar hensyn til be-
grensningene i finansielt handlingsrom.  Dette innebærer at også løsninger med vesentlig lavere investe-
ringskostnader, og som også kan innebære fortsatt bruk av større deler av eksisterende bygningsmasse, må 
vurderes.  Det skal videre vurderes hvordan kravene til egenfinansiering kan påvirke framdrift og etappede-
ling av utbyggingen. 

Det skal illustreres hvordan en bygningsmessig fleksibilitet kan møte kravene i forhold til etappevis utbyg-
ging og usikkerhet i forhold framtidige rammebetingelser, og hvilke konsekvenser dette har. 

SØ HF har sin prosjektorganisasjon, som rapporterer til egen ledelse og styre. Det skal videre etableres en 
koordineringsgruppe for prosjektene ved SØ HF og Sykehuset Buskerud HF (SB HF), ledet av Helse Sør-
Øst RHF (HSØ RHF). 

SØ HF bærer kostnadene ved egen prosjektorganisasjon, og egne rådgivere. Der hvor det er økonomisk og 
prosessuelt fordelaktig, skal det nyttes felles rådgivere for prosjektene ved SØ HF og SB HF. HSØ RHF 
dekker øvrige felleskostnader, herunder bruk av rådgivere for å etablere overordnede rammebetingelser. 

Framdriften utarbeides i samarbeid med HSØ RHF. Det skal leveres en foreløpig rapport innen utgangen 
av mai, og revidert konseptrapport etter avslutning av hovedstadsprosessen.” 

Den reviderte konseptrapporten og prosessen med å utarbeide denne er en oppfølging av manda-
tet fra Helse Sør-Øst RHF. Planen er basert på at Sykehuset Østfold på vegne av Helse Sør-Øst 
skal ivareta ”sørge-for-ansvaret” for sykehusområdet Østfold (ca. 300.000 innbyggere i 2020) 
innenfor lokal- og områdesykehusfunksjoner. 

Nytt østfoldsykehus foreslås bygget av flere grunner. Først og fremst fordi dagens lokaler særlig i 
Fredrikstad og på Veum ikke lenger er egnet for sykehusformål, og vil kreve svært store investe-
ringer for å kunne brukes på lengre sikt. Selv da vil man ikke oppnå gode løsninger. 

Derfor er ”0-alternativet” med videre bruk av eksisterende bygningsmasse uøkonomisk på lang 
sikt, samtidig som det vil gi et sterkt svekket tilbud til pasientene både i oppgraderingsfasen og på 
lang sikt.  

Videre vil en samling av virksomheten gi både en kvalitativ og driftsøkonomisk forbedring av 
tilbudet mens fortsatt drift i nåværende lokaler gir økte driftsutgifter og svekket tilbud. Ikke minst 
er samling av virksomheten i hensiktsmessige lokaler viktig med tanke på tverrfaglighet og hel-
hetsperspektiv i pasientbehandlingen, utvikling av robuste fagmiljøer (spesialiteter) og rekrutte-
ring til disse. Best effekt av dette ville man fått ved en full samling, men en samling på Kalnes og 
i Moss vil også gi betydelige fordeler. Samling av somatikk og sykehuspsykiatri inklusiv rus vur-
deres som særlig viktig for å kunne gi disse pasientene et helhetlig tilbud. Videre vil en tilgjenge-
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lig psykiatrisk kompetanse i tilknytning til somatisk virksomhet åpne for en mer helhetlig tilnær-
ming til pasienten. 

Nytt østfoldsykehus skal sikre befolkningen i opptaksområdet fullt ut dekkende spesialisttilbud 
med diagnostikk, behandling og rehabilitering i god samhandling med kommunehelsetjeneste og 
andre sykehus.  

Planen for nytt sykehus er basert på en videre utvikling av samarbeidet med kommunehelsetje-
nesten, og i denne forbindelse er det lagt til grunn at det ikke vil være medisinsk ferdigbehandle-
de pasienter innlagt i sykehuset. I dag belegger slike pasienter rundt 30 sengeplasser. 

Grensesnittet mot andre helseforetak er planlagt i samsvar med de gjeldende forutsetninger om at 
Sykehuset Østfold skal ha hovedansvaret for befolkningen i Østfold. De områder hvor det er 
funksjonsfordeling mot regionsykehusnivå eller spesialiserte funksjoner, legges det til grunn at 
dette føres videre i samsvar med de forutsetninger som gjelder som følge av Hovedstadsproses-
sen. 

De nasjonale verdiene for helsetjenesten er oppsummert i begrepene: 

 Kvalitet  
 Trygghet 
 Respekt 

som i Helse Sør-Øst betyr å vise respekt for enkeltmennesker, være fremtidsrettet og være åpne 
og ærlige. 

Nasjonal helseplan (2007-2010) vektlegger seks bærebjelker som skal prege alle typer helsetje-
nester: 

Helhet og samhandling 
Et tilbakevendende tema er for dårlig samhandling og for lite helhetlige tjenester. Pasientene kan 
oppleve et tomrom i grenseflaten mellom sykehus og kommunehelsetjeneste. Samhandling har 
ikke hatt den posisjon i det samlede helsetjenestesystemet som viktigheten tilsier. Å endre på det-
te er derfor sentralt. 

Demokrati og legitimitet 
Helsetjenesten skal være politisk styrt og profesjonelt drevet og være preget av åpenhet og med-
virkning. En god helsetjeneste må ha legitimitet i befolkningen. Innenfor politisk fastsatte ram-
mer, skal ledelse og ansatte i helsetjenesten forvalte tildelte ressurser på en samfunnsmessig god 
måte. 

Nærhet og trygghet 
Hele befolkningen skal ha likeverdig tilgang på helsetjenester uavhengig av hvor de bor. Behand-
ling og oppfølging skal organiseres etter LEON-prinsippet (laveste, effektive omsorgsnivå). 
 
Sterkere brukerrolle 
Brukerne skal ha kunnskap om tjenestene og de skal medvirke og påvirke. Brukerne og deres på-
rørende er eksperter på egen situasjon og egen mestring. Denne ressursen kan benyttes bedre i 
behandling og rehabilitering av den enkelte pasient, men er også nødvendig ved planlegging og 
utvikling av helsetjenestene. 
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Faglighet og kvalitet 
Undersøkelser viser at feil skjer og at mange feil har alvorlige følger for pasientene. Det skal 
etableres systemer for å lære av feil slik at de ikke gjentar seg, og disse systemene skal understøt-
te utviklingen av helsetjenesten som en lærende organisasjon. Det er viktig for tjenestens legiti-
mitet at det er åpenhet om feil og kvalitetsforbedring. 
 
Arbeid og helse 
Det skal legges vekt på forebygging og rehabilitering hvor arbeidslivet – og spesielt samarbeidet 
mellom arbeids- og velferdsstaten, helsetjenesten, arbeidsmiljø-myndighetene og arbeidslivets 
parter, står sentralt. 
 
Helse Sør-Øst sin visjon er at Helse Sør-Øst skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som 
trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. 

Det fremtidige Helse Sør-Øst skal være kjennetegnet ved at: 

 Forebygging lønner seg for pasienten og helsevesenet 
 Pasientene får god kvalitet og likeverdige helsetjenester 
 Behandlingen starter raskere 
 Pasientene får et godt og sammenhengende tilbud 
 Pasientene får et lokalbasert tilbud når de trenger det 
 Pasientene får det meste av behandlingen innen psykisk helsevern i distriktspsykiatriske 

sentre (DPS) 
 Pasientene får gode høyspesialiserte tjenester 
 Pasientene får behandling basert på den beste kunnskap og erfaring 
 Helse Sør-Øst tar ut stordriftsfordeler innen HR, IKT, innkjøp og eiendom – ressursene 

brukes til pasientbehandling 
 Forskning i vekst; preges av kvalitet, gir kompetanseheving og god behandling 
 Helse Sør-Øst skal være den foretrukne arbeidsgiver for medarbeidere og ledere innen spe-

sialisthelsetjenesten 

Sykehusprosjektet har vært gjennom en betydelig utvikling siden forrige hovedfunksjonsprogram 
ble lagt frem i 2007. Endrede rammeforutsetninger fra Helse Sør-Øst har ført til at forslaget til 
nybygg fra 2007 er nedskalert og endret. Det er nå lagt (jf alternativ 2) til grunn en modell med 
ett sykehus i Moss, nåværende Sykehuset Østfold Moss med endringer og bruk av tidligere Mos-
seporten sykehjem, som tidligere er overtatt av Sykehuset Østfold. Videre omfatter forslaget pla-
ner for et nytt sykehus på Kalnes. Disse to sykehusene skal romme somatiske tjenester og vok-
senpsykiatri. I den nye modellen vil både Sykehuset Østfold Moss og det nye sykehuset på Kal-
nes ivareta områdesykehusfunksjoner. 

Samlet vil dette gi et fullgodt spesialisthelsetjenestetilbud til Østfold befolkning. En har kunnet 
dra nytte av trender og prognoser som er videreført. Samtidig vil kan man dra nytte av nyutvikle-
de sykehusmodeller fra andre land for å finne en best mulig løsning for det nye sykehuset på Kal-
nes. De nye rammeforutsetningene vil stille nye krav til utnyttelse av den mest moderne IT-
teknologi for å løse driftsproblemene ved å drifte to sykehus i stedet for ett.  Sykehuset skal også 
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tjene som modell for fremtidige norske sykehusutbygginger. Det nye østfoldsykehuset vil både 
planmessig og teknologisk representere et stort skritt fremover i forhold til å utnytte moderne 
teknologi, samarbeide med brukere og primærhelsetjeneste om utforming og planlegging i hele 
planprosessen, og i å fullføre den nye visjonen: Å bygge et sykehus ingen har sett maken til. 

Dimensjonering av framtidens sykehus i Østfold er basert på dagens opptaksområde og på antatt 
befolkningsutvikling, pasientstrømmer, sykdomsutvikling, nye behandlingstilbud og organisering 
av tjenestetilbudet. 

Pasientens perspektiv er med i planleggingen bl.a. gjennom at det er pasientrepresentasjon i dia-
logforum, faglig referansegruppe og styringsgruppe.  

Høyere kvalitet og bedre prosedyrer skal gi mer helsefremmende tid i sykehus. Dette er fulgt opp 
gjennom at arbeidet med behandlingslinjer er samordnet med planleggingen av nytt bygg.  

Tilgjengeligheten ved poliklinikker og dagbehandling økes ved at åpningstiden utvides til minst 
10 timer. Tilpasningen til opptrappingsplanen for psykisk helse og at hovedaktivitetene innenfor 
psykisk helsevern skal skje innenfor robuste DPS er fulgt opp ved en reduksjon av omfanget av 
den sykehuspsykiatriske virksomheten og en styrking av DPS-nivået.  

Forholdet mellom lokalbaserte og spesialiserte tilbud er vurdert. Dette inngår i samspillet med 
kommunehelsetjenesten. Spesialisthelsetjenesten vil også arbeide lokalt gjennom ambulante tje-
nester. Forholdet til regionsykehusfunksjonene er opprettholdet ut fra de planer for funksjons-
fordeling som foreligger, og det legges vekt på en samordning med andre sykehus som gir best 
mulig koordinering av tilbudet. Dette er en av forutsetningene for den nøkterne dimensjonering 
av sengetallet som foreslås. 

I lokalsykehusutredningen6 fremheves at det ikke bare er endringer i kunnskap, teknologi og epi-
demiologi som skaper utfordringer, men også dagens mangler i forhold til samhandling og koor-
dinering. Tidlig diagnostikk og raskt føre pasientene inn i den riktige behandlingskjede, samt for-
pliktende nettverk mellom aktører og nivåer vektlegges som viktig framover. Målet om lavest 
effektive omsorgsnivå kan bare opprettholdes dersom samordningen med kommunehelsetjenesten 
styrkes. Det legges også vekt på lokalt tilpassede behandlingskjeder og samordning av leddene i 
den akuttmedisinske behandlingskjeden. Dette er områder som er innarbeidet i planleggingen for 
nytt sykehus på Kalnes. Dels fanges det opp gjennom organisasjonsprosessen og dels gjennom 
byggplanleggingen, der det er relevant. 

Samspillet mellom somatikk og sykehuspsykiatri inklusiv rus vektlegges for å kunne gi det beste 
tilbudet til pasientene. Eksempel på samarbeidsområder er: 

 Nevrologi: Det foreslås at etablere en felles utredningsfunksjon for nevrologi og psykiatri 
 Geriatri: Det vil være et nært faglig samarbeid mellom alderspsykiatri og geriatri, men se-

parate enheter 
 Barnesenter: Det foreslås faglig samarbeid og fysisk nærhet. Især samarbeid omkring spise-

forstyrrelser, selvskadning og overgrepssaker. Det forutsettes at det knyttes et barnepsykiat-
risk team opp imot barnesenter 

                                                 
6 Lokalsykehusenes akuttfunksjoner i en samlet behandlingskjede. Sluttrapport fra arbeidsgruppe datert 19.03.07. 
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 Ruspasienter: Akuttavrusning krever somatisk bistand, og fasiliteter hertil innrettes i akutt-
mottak. Opp til 3 døgns opphold kan være nødvendig  

2.2 Idéfaseutredningen 

Idéfaseutredningen (prosjektforslaget) av 25.10.05 oppsummerte følgende: 

I vurderingen av alternativene ble det i arbeidet med prosjektforslaget lagt vekt på både pasient-
perspektivet, fag- og ansattperspektivet og eierperspektivet. Videre ble det lagt vekt på alternati-
venes evne til å tilpasse tilbudet til framtidige endringer og utfordringer. 

Idéfaseutredningen viste at: 

1. Utbyggingsalternativene i Fredrikstad er ulønnsomme og gir for stort investeringsbehov 
sammenholdt med de ulempene de gir.  

2. Blant alternativene på Kalnes framstår det på dette stadiet i prosessen (i idéfasen) slik at 
alternativ 1B (flytting av virksomheten i Fredrikstad og på Veum til nytt bygg) supplert 
med virksomheten ved Sykehuset Østfold Sarpsborg, har best økonomisk bæreevne. Samti-
dig gir denne løsningen god fleksibilitet for framtidige utfordringer bl.a. gjennom at Syke-
huset Østfold Moss opprettholdes.  

3. 0-alternativet er i praksis videre drift på samme nivå som nå, og dermed en utsettelse. Man 
vil ikke oppnå samling av psykiatri og somatikk. Enten må det brukes 1,5 til 2 mrd kr til 
oppgraderinger, eller så vil Sykehuset Østfold forvitre innenfra både faglig og bygnings-
messig. Dermed videreføres en uholdbar situasjon på dette området. I tillegg kommer de 
mange bygningsmessige utfordringene knyttet til arbeidsmiljø og pålegg fra tilsynsmyndig-
hetene.  Dette vil over tid ødelegge tilliten til sykehuset, svekke tilbudet til pasientene og 
øke driftskostnadene. 

Utredningen viser samlede investeringskostnader som varierer fra vel 3 mrd til vel 5 mrd kr 
(prisnivå juni 2005). De alternativene som legger til grunn at hoveddelen av sykehuset skal ligge i 
Fredrikstad sentrum, blir ikke vesentlig billigere investeringsmessig enn å bygge nytt sykehus på 
Kalnes. Ved full utbygging blir det tvert imot dyrere enn nybygg på Kalnes. Når alle ulempene i 
byggeperioden, mindre lønnsom drift etter ferdigstilling, og den økte usikkerheten tas hensyn til, 
peker det i retning av at videre utvikling av Sykehuset Østfold HF bør skje på Kalnes. 

Økonomisk ble alternativene konkretisert slik: 
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Investeringsmessig framstår alternativene slik (alle tall i mill 2005-kroner): 

Kostnader/alternativer 1A 1B 1C

2A 
med 
psyk

2B 
med 
psyk

2C 
med 
psyk

2A 
med 

Veum 

2B 
med 

Veum 

2C 
med 

Veum

3 
"null-

alt"

Sum kostnader 3 864 4 020 5 095 3 109 3 351 5 345 2 859 3 101 5 087 1 785
Salgsinntekter 182 230 307 48 48 125 0 0 78

Netto finansierings-
behov 3 682 3 790 4 788 3 061 3 303 5 220 2 859 3 101 5 009 1 785

0-alternativet fremsto som det ”billigste” alternativet, først og fremst fordi byggekostnadene ble 
lave i forhold til kostnadene knyttet til de øvrige alternativene. Dette alternativet har imidlertid de 
høyeste oppgraderingskostnadene, og ender på et netto finansieringsbehov på 1,8 mrd. kr. 

Dersom man i alternativ 1B valgte å flytte Sykehuset Østfold Sarpsborg til Kalnes ville netto fi-
nansieringsbehov øke med 111 mill kr i fht 1B. Finansieringsbehovet lå relativt lavere enn de 
samlede økte kostnadene, som følge av salgsinntekter på 23 mill kr for Sykehuset Østfold Sarps-
borg og frafall av oppgraderingskostnader.  

Driftsinnsparingene framkom slik per alternativ (mill 2005-kr): 

 
Alternativer   

 
1A 1B 1C 2A 2B 2C

 
2AV 

 
2BV 2CV NULL

 
Mill. kr 

 
129 149 184 36 71 108

 
16 

 
52 88 -33

1C (samlet sykehus på Kalnes) gav den klart største driftsinnsparingen og innsparingen vil dess-
uten kunne realiseres tidligere enn i 2C.  

Konseptfasens første runde ble igangsatt med utgangspunkt i alternativ 1C (full samling på Kal-
nes), men også med belysning av alternativ 1B+Sykehuset Østfold Sarpsborg (opprettholdelse av 
sykehuset i Moss som elektivt sykehus med 160 sengeplasser i tillegg til nytte sykehus på Kal-
nes), og 0-alternativet. 

Investeringsbehovet i 0-alternativet på nærmere 2 mrd. kr viser den vanskelige situasjonen Syke-
huset Østfold har i dag med omfattende oppgraderings-, utvidelses- og ombyggingsbehov. 

2.3 Konseptfasens plass i planprosessen 

Konseptfasen kommer etter idéfasen, og videreføres i planfasen som Helse Øst RHF har betegnet 
denne fasen i sin veileder. Dette er illustrert i figur 2.1 nedenfor. 
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Figur 2.1 Planprosess i tidligfasen for sykehusprosjekter 

B1 Idéfase B2
Konsept-
fase B3 B4

Forprosjekt-

fase
B1 Idéfase B2

Konsept-
fase B3 B4

Forprosjekt-

fase

 

Beslutning B3 dreier seg primært om planfasen7 skal igangsettes eller ikke. Dernest om under 
hvilke vilkår om innhold, framdrift og omfang dette skal skje. 

2.4 Prosessen i den reviderte konseptfasen 

Den reviderte konseptfasen har vært organisert slik som vist i figur 2.2. Konseptfasen startet april 
2008 og ble fullført november 2008. Prosessen har vært ledet av en styringsgruppe nedsatt av Sy-
kehuset Østfold HF og en prosjektgruppe. Det har vært en faglig referansegruppe som har med-
virket i utarbeidingen av hovedfunksjonsprogram, hovedprogram utstyr og skisseprosjektet. Et 
rådgiverteam under ledelse av Hospitalitet as har dokumentert utredningene. 

Figur 2.2 Organisering av arbeidet i konseptfasen 

 

 

                                                 
7 Med planfase forstås her det samme som forprosjektfase iht ”Veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjek-

ter”. 
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Styringsgruppa har bestått av: 

Adm. direktør Leiv Kvale 
Divisjonsdirektør for medisin Per G Weydahl 
Divisjonsdirektør for kirurgi Asbjørn Elgen 
Divisjonsdirektør for medisinsk service Tore Krogstad 
Divisjonsdirektør for psykisk helsevern Irene Dahl Andersen 
Divisjonsdirektør for intern service og eiendom Hildegunn Nygård 
Fagdirektør Jan Henrik Lund  
Direktør strategi- og finans Tore Dag Olsen 
Direktør organisasjon og utvikling Vidar Lødrup 
Økonomidirektør Marianne Wik 
Administrasjonssjef Vigdis Velgaard 
Kommunikasjonsdirektør Anne Grethe Erlandsen 
Representant for brukerrådet Mona Larsen 
Hovedvernombud Anne Dybdrodt 
Hovedtillitsvalgt Ambjørn Bjørnson 
Hovedtillitsvalgt Rune Stien 
Hovedtillitsvalgt Jon Lunde 

Prosjektleder har ivaretatt styringsgruppas sekretariatsfunksjon. 

 

Faglig referansegruppe har bestått av: 

Avdelingssjef akuttmottak, Liv Marit Sundstøl 
Daglig leder, dagkirurgi, Brit Marie Skjelin 
Overlege, medisinsk divisjon, Waleed Ghanima 
Assistentlege kirurgisk divisjon, Asbjørn Sorteberg 
Avdelingssjef barneavdelingen, Helge Stene-Johansen 
Assistentlege røntgenavdelingen, Beata Paulina Gajdzek 
Assistentlege mikrobiologi/smittevern, Astri Lervik Larsen 
Rådgiver intern service og eiendom, Anne Charlotte Moe 
Divisjonsdirektør psykisk helsevern, Irene Dahl Andersen 
Leder av administrativt samarbeidsutvalg i Østfold, Svein Rønsen 
Kommuneoverlege i Halden, Halvard Bø 
Fastlege Per Kristian Skulberg 
Brukerrådet Ragnar Kristiansen 
Prosjektkontoret v/Berit Andersen har ivaretatt sekretariatsfunksjonen i samarbeid med prosjekt-
leder. 

 

Prosjektgruppa har bestått av: 

Adm. direktør Leiv Kvale 
Direktør strategi- og finans, Tore Dag Olsen 
Spesialrådgiver strategisk enhet, Svein Andreassen 
Direktør strategisk enhet, Hans Nielsen Hauge 
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Kommunikasjonsdirektør Anne Grethe Erlandsen 
Informasjonsrådgiver Anne-Grete Melkerud 
Eiendomssjef Alf Nyrud 
IKT-utviklingssjef Øivind Riis 
Leder prosjektkontoret Tormod Antonsen 
Økonomisjef Tore Blomberg 
Spesialrådgiver Per Furan 
Prosjektleder Svein Petter Raknes 
Programmeringsrådgiver Lise Aagaard 
Arkitekt Anne Guri Grimsby 
Arkitekt Bjørn Egner 
Arkitekt Wilhelm Berner Nilsen 
Arkitekt Anders Strange 
Utstyrsrådgiver Rolf Jerving  
Kalkylerådgiver Olle Ruden  
Rådgivende ingeniør Kåre Kallmyr  

Prosjektkontoret v/Berit Andersen har ivaretatt sekretariatsfunksjonen i samarbeid med prosjekt-
leder. 

 

Følgende rådgivere har deltatt: 

Eliassen og Lambertz-Nilssen Arkiteker as, Arkitema KS og AART as 
Norconsult as  
Nosyko as 
Hospitalitet as  

Interne ressurser i Sykehuset Østfold har også deltatt aktivt i utredningsarbeidet, bl.a. prosjekt-
kontoret og strategisk enhet som en del av den samlede prosessen. 

Hospitalitet as v/Svein Petter Raknes har vært prosjektleder og koordinert arbeidet i konseptfa-
sen. 

Helse Sør-Øst – tidligfase sykehusplanlegging nytt østfoldsykehus Side 24 



Konseptrapport – B3     Dato: 14.11.08 

3 Sammendrag av revidert hovedfunksjonsprogram 
For utdypende informasjon om tall og tabeller vises det til hovedfunksjonsprogrammet. 

3.1 Overordnede forhold 

Denne revisjonen av hovedfunksjonsprogrammet (HFP) for det nye østfoldsykehuset er oppdatert 
på bakgrunn av Helse Sør-Øst RFH sine rammer for planlegging av det nye østfoldsykehuset. 
Dette hovedfunksjonsprogrammet (HFP) er et bilag til den reviderte konseptrapporten for nytt 
østfoldsykehus. Konseptrapporten omhandler de krav som gjelder både i Helse Sør-Øst sin veile-
der og i den nasjonale veilederen for sykehusplanlegging. Da kommer også den videre bearbei-
dingen av organisatoriske løsninger og de driftsmessige konsekvensene inn i dokumentet. HFP er 
utarbeidet i samarbeid med faglig referansegruppe, prosjektgruppa og styringsgruppa ved Syke-
huset Østfold.  

Tre alternativer er bearbeidet i det reviderte hovedfunksjonsprogrammet. Disse er basert på alter-
nativformuleringene i styringsdokumentet for den reviderte konseptfasen og innebærer følgende: 

1. Sykehusvirksomhet på Kalnes, i Moss og på Veum (psykiatri). 
2. Sykehusvirksomhet på Kalnes og i Moss. 
3. Samling av sykehusvirksomheten på Kalnes. 

Alternativ 3 er Sykehuset Østfolds foretrukne alternativ, men på grunn av de økonomiske ram-
mebetingelsene er hovedalternativet i dette HFP-dokumentet alternativ 2. Det skal også illustreres 
hvordan alternativ 1 kan løses, og hvordan man kan utvide alternativ 2 til å fange opp alternativ 
3. 

Østfold fylke ligger til grunn som dekningsområde (befolkningsgrunnlag). Behovsframskrivingen 
tar utgangpunkt i 2007 som basisår og fremskrives til et pasientvolum i 2020. Ny befolknings-
framskriving fra SSB i mai 2008 viser i MMMM-alternativet (middels vekst for alle indikatorer) 
ca. 300.000 innbyggere i 2020 mot ca. 290.000 i forrige framskriving.  

Noen forhold peker i retning av at det nye østfoldsykehuset er dimensjonert meget nøkternt. For 
eksempel er det anvendt 90 % gjennomsnittlig belegg for de ordinære sengene (det har tidligere 
vært vanlig å benytte 85 %). Andre forhold kan skape muligheter framover, for eksempel nye og 
mer effektive behandlingsmetoder og bedre samspill med kommunehelsetjenesten.   

Utnyttelsesgrader og arealstandarder er gjennom en egen prosess harmonisert med tilsvarende 
prosjektarbeid i Sykehuset Buskerud HF, og er på de fleste områder i tråd med forutsetningene 
for planlegging av nye Ahus.  

3.2 Alternativ 1 

Alternativ 1 innebærer at somatikk fra Sykehuset Østfold Fredrikstad og Sarpsborg samles på 
Kalnes samt videreføring av Sykehuset Østfold Moss (noen funksjoner fra Sykehuset Østfold 
Fredrikstad og Sykehuset Østfold Sarpsborg legges til Moss). Psykiatri forblir fortsatt på Veum. 
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Areal nybygg på Kalnes Ca. 74.000 kvm
Fortsatt drift i Moss inkl. Mosseporten sykehjem Ca. 24.000 kvm
Fortsatt drift på Veum Ca. 25.000 kvm
SUM arealbruk Ca. 123000 kvm

Styrken ved dette alternativet er at det minimaliserer omfanget av nybygg på Kalnes, og på den 
måten begrenser investeringen. Svakheten er den fortsatt oppdelte sykehusdriften der psykiatrien 
og somatikken ligger adskilt, og somatikken er lokalisert på to steder. Dette svekker driftsøko-
nomien, og vil kunne ha uheldige kvalitative følger. 

3.3 Alternativ 2 

Alternativ 2 inkluderer både somatikk og psykiatri på Kalnes, men opprettholder videreføring av 
Sykehuset Østfold Moss. 

Areal nybygg på Kalnes Ca. 87.000 kvm
Fortsatt drift i Moss inkl. Mosseporten sykehjem Ca. 24.000 kvm
SUM arealbruk Ca 111.000 kvm

Styrken i dette alternativet er at det oppnås en samling av psykiatri og somatikk, og at psykiatrien 
kan etablere drift i mer hensiktsmessige lokaler enn de har på Veum. I tillegg reduseres den sam-
lede arealporteføljen. Svakheten er at somatikken fortsatt vil være delt på to steder, og økt inves-
teringsbehov sammenlignet med alternativ 1. Konsekvensene for somatikken er som i alternativ 
1. 

3.4 Alternativ 3 

Alternativ 3 innebærer at virksomheten i Sykehuset Østfold Moss integreres på Kalnes sammen 
med de funksjoner som er beskrevet i alternativ 1 og 2 (dvs. virksomheten fra Sykehuset Østfold 
Fredrikstad, Sykehuset Østfold Sarpsborg og Veum). 

Areal nybygg på Kalnes Ca. 110.000 kvm
SUM arealbruk Ca. 110.000 kvm

Styrken i dette alternativet er en samlet løsning på Kalnes som gir den mest driftsøkonomiske 
løsningen. Svakheten er at investeringsbehovet øker til mellom 5 og 6 mrd. kr. 

For alle alternativer vil det være behov for noen leiearealer utenom Kalnes for funksjoner som 
ikke får plass i nybygget (bl.a. habilitering, hjelpemiddelsentral og administrative funksjoner). 

3.5 Samlet oppsummering 

Sammenlignet med HFP fra 2007 er arealet redusert fra 126.000 kvm til knapt 110.000 kvm der-
som man skulle samle virksomheten på Kalnes. Dette er oppnådd på tross av at folketallet forven-
tes å bli 300.000 i stedet for 290.000. Dels er dette gjort ved noe økte utnyttelsesgrader og noen 
nedjusterte arealstandarder. Dels ved noe større overgang til dagbehandling og poliklinikk, og 
dels ved at liggetiden er forventet å bli kortere enn forutsatt i forrige HFP. Men det er også noen 
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funksjoner som er forutsatt å ligge utenfor programmet (i leide lokaler), jf. bl.a. habilitering, hjel-
pemiddelsentral, arkiv, verksteder og administrative funksjoner.  

Alternativ 2 er beskrevet som hovedalternativet med drift på Kalnes og i Sykehuset Østfold Moss 
(heretter kalt Moss). Dette alternativet vil kreve et nybygg på Kalnes på ca 87.00 kvm. Alternativ 
2 gir mulighet for samling av sykehuspsykiatri og somatikk, noe som vurderes som viktig for den 
framtidige pasientbehandlingen både innenfor psykiatri, rus, og for enkelte grupper at pasienter i 
somatikken. 

Alternativ 3 skal kunne realiseres som et senere byggetrinn på Kalnes. 

3.6 Noen hovedtall fra HFP 

Forutsetninger og type mål 
 

Måltall 2007 2020 Merknader 

Befolkningsgrunnlag - Østfold  262417 299386 SSB mmmm-alternativ 
Avdelingsopphold - ordinære  39577 41572 Somatikk 
Avdelingsopphold obs-korttid  10607 24346 Somatikk 
Liggedager (obs/korttid + ordinære)  165762 162091 Somatikk, sykehuspsykiatri 

kommer i tillegg med ca. 35500 
liggedager i 2020. 

Antall dagbesøk  25894 37216 Somatikk 
Antall polikliniske konsultasjoner  151571 200096 Somatikk, sykehuspsykiatri 

kommer i tillegg med ca. 2000 i 
2020. 

Antall pasienter i akuttmottak  36761 45253 Inkl. polikliniske pasienter i 
akuttmottak som utgjør ca. 
5000 i 2007 og ca. 6000 i 2020 

Utnyttelsesgrad sengeplasser 90 %   Mindre for barn, BUP og obs 
Poliklinikk 240   Dager per år og 10 timer per 

dag 
 30 

40 
  Minutter per konsultasjon, av-

hengig av spesialitet (75 i psy-
kiatri) 

Billeddiagnostikk 240   Dager per år og 10 timer per 
dag 

Operasjon 240   Dager per år og 10 timer per 
dag 

Areal standard sengeplasser  25,5   Kvm netto per plass, 39 for 
barn 

Arealstandard sengeplass psyk 41,5   50 for skjermingspl./55 ungdom
Dagplass 15   Kvm netto 
Poliklinikk, standardrom 30   Kvm netto inkl. støtterom 
Operasjon 110   Kvm netto per stue inkl. støtte-

rom 
Billeddiagnostikk 90   Kvm netto per lab. inkl.- støtte-
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rom, dels også 30 (UL) og 70. 
Kontorarbeidsplass 8,5   Kvm netto (9,5 per plass i adm) 
Areal netto somatikk (alt 3, Kalnes) 48006    Inkl. fellesfunksj. psykiatri 
Areal netto psykiatri (alt 3, Kalnes) 7724   Ekskl. fellesfunksjoner soma-

tikk. 
Samlet areal brutto (alt 3, Kalnes) 110.013   Bto/nto-faktor 1,97 

Tabellen ovenfor er et utdrag av tall fra HFP-dokumentet (jf. vedleggsliste).  

I alternativ 1 er nybyggarealet ca. 74.000 kvm, i alternativ 2 ca. 87.000 kvm. 
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4 Sammendrag av revidert hovedprogram utstyr og over-
ordnet teknisk program 

4.1 Hovedprogram utstyr 

Kalkyledelen i hovedprogram utstyr er revidert. De øvrige delene er ikke endret fra opprinnelig 
konseptrapport, og gjengis heller ikke her. 

Følgende forutsetninger gjelder for den reviderte kalkylen: 

1. Kalkylen omfatter de samme utstyrskategoriene som er omhandlet i Hovedprogram utstyr 
av 11.06.2007: 

a. Medisinsk-teknisk utstyr 
b. IKT-utstyr 
c. Grunnutrustning 
d. Møbler, inventar og tekstiler 

2. Kalkylen omfatter utstyrsbehovet for utbyggingen på Kalnes i alternativ 1, 2 og 3. 
3. Utstyr til 1 ekstra operasjonsstue + 3 operasjonsrom for øye i Moss er inkludert i alternativ 

1 og 2. For øvrig er det ikke inkludert utstyr til Sykehuset Østfold Moss. 
4. Utstyr til bruk av Mosseporten sykehjem er inkludert for alternativ 1 og 2. 
5. Kalkylen bygger på at alle funksjonsarealer får nødvendig utstyr (ingen arealer står uinnre-

det) 
6. Utstyrskostnad per arealtype bygger bl.a. på oppdaterte budsjettkostnader per funksjonsare-

al for Nye Ahus.   
7. Det er ikke tatt spesielt hensyn til at valg av entreprise-/avtaleform kan påvirke investe-

ringsbehovet. 
8. Utstyr til apotekarealet er ikke inkludert. 

9. Eksisterende utstyr er i HPU av 11.06.2007 forutsatt å dekke 32,5 % av brutto utstyrsbehov. 
Nosyko AS har rådet prosjektet å redusere overflyttingsandelen, basert på erfaringer fra 
blant annet St. Olavs hospital og Nye Ahus. Etter beslutning i styringsgruppen er revidert 
kalkyle basert på 27,5 % overflyttbarhet. 

10. Avsatte midler til administrasjon av utstyrsprosjektet er nøkternt kalkulert og forutsetter en 
effektiv planprosess. 

11. Det er ikke lagt inn spesifikke reserver i kalkylen. 

Både i prosjekt Nye Ahus og St. Olavs Hospital, er det lagt til grunn planlagte forutsetninger for 
verdifastsettelse av overflyttbart utstyr. En slik forutsetning blir gjeldende både for nettobudsjet-
tet/nettokalkylen til prosjektorganisasjonen, og en forutsetning for driftsorganisasjonens (dagens 
sykehus’) styring og budsjettering av utstyrsinvesteringer i årene frem til nytt bygg skal tas i 
bruk. I dette prosjektet har Sykehuset Østfold, etter behandling i styringsgruppen, bestemt at det 
skal legges til grunn en forutsetning for overflyttbart utstyr på 27,5 % av brutto utstyrsbudsjett. 

Det er viktig å understreke at forutsetningen om overflyttingsandel for brukerutstyr, må følges 
opp gjennom planlegging og samordning av sykehusets og prosjektets innkjøp de siste årene før 
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innflytting i nytt bygg. Det må tidlig legges en innkjøpsstrategi for dette, og investeringsnivået til 
sykehuset må samsvare med forutsetningen om overflyttbarhet. 

4.1.1 Kalkyle 

I kalkylen framkommer følgende tall i hele mill kr: 

Alternativ 
 

Alt 1 Alt 2 Alt 3 

 
Kr i hele mill. 

 
528 

 
561 

 
695 

Det anbefales på bakgrunn av erfaring fra andre prosjekter, at det minimum legges til grunn en 
usikkerhet knyttet til bruttokalkylen på 10 %. Usikkerheten går begge veier. Kalkylen er et ut-
trykk for antatt reell anskaffelseskostnad, og inneholder ikke reserver. 

4.2 Overordnet teknisk program 

Overordnet teknisk program er ikke endret siden opprinnelig konseptrapport, og det tas derfor 
ikke inn et fullstendig sammendrag i dette dokumentet. Men det trekkes fram at det er satt fokus 
på utvikling av et miljøprogram (MOP) for det nye sykehuset. Om dette sies det bl.a.: 

Eksisterende sykehus har etablert miljøledelse hvor man har definert en Miljøpolicy som under-
streker sykehusets vilje til å arbeide aktivt med forbedringstiltak knyttet til det ytre miljø. I perio-
den frem til nytt sykehus vil det bli utarbeidet et Miljøoppfølgingsprogram som vil utvide miljø-
planen til å ivareta indre og ytre miljø. Som et supplement til Miljøoppfølgingsprogrammet må 
det utarbeides en miljøplan for byggeperioden. 

Videre vises det i overordnet teknisk program til at man skal følge opp ”grønn stat, jf. St. prp 1 
(2001-2002) Grønn Stat: 

Dette innebærer at man bl.a. skal:  

 Foreta en kartlegging av virksomhetens påvirkning på det ytre miljø. Kartleggingen skal 
som et minimum omfatte innkjøp, avfall, transport og energi 

 Utarbeide en miljøpolicy og sette mål for miljøarbeidet 
 Finne frem til miljøforbedrende tiltak og sette opp en handlingsplan for gjennomføring av 

disse,  
 Innarbeide hensynet til det ytre miljø i rutiner og prosedyrer 
 Integrere miljøledelse i organisasjonens eksisterende styringssystemer 
 Gjennomføre en årlig intern revisjon av miljøarbeidet slik at avvik oppdages og korrigeres, 

og stadig forbedring oppnås 
 Rapportere om fremdriften av miljøarbeidet til sitt fagdepartement 

 

Helse Sør-Øst – tidligfase sykehusplanlegging nytt østfoldsykehus Side 30 



Konseptrapport – B3     Dato: 14.11.08 

 

 

Faktorer for indre miljø: 

Det skal etableres løsninger og materialbruk som fremmer et godt innemiljø. Bruk av ”rene” ma-
terialer skal i størst mulig grad prioriteres. Følgende skal ivaretas. 

 Termisk miljø 
 Atmosfærisk miljø 
 Akustisk miljø 
 Aktinsk miljø 
 Mekanisk miljø 
 Psykososialt miljø 
 Estetisk miljø 

Arbeidsmiljøloven samt veileder om arbeidsmiljø i helseinstitusjoner skal legges til grunn samt 
arbeider med biologisk materialer, isotoper etc. 

Faktorer for ytre miljø. 

Nytt østfoldsykehus er lokalisert i typisk innlandsklima og lite skjermet område. Bygget og tek-
niske installasjoner må tilpasses forhold knyttet til vind, nedbør, snø, sol etc. Likeledes må syke-
husets tekniske installasjoner sørge for at gjeldene utslippskrav til forurensning blir oppfylt. Her 
kan nevnes:  

 Utslipp til jord, vann og luft 
 Støy fra virksomheten og tekniske installasjoner. 
 Avfallshåndtering 
 Spesielle gassutslipp, eksos, HFK-gasser, medisinske gasser etc. 
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5 Organisasjonsutvikling – nye arbeidsmåter 

5.1 Grunnlag for nyskaping 

Det er lagt rammer for prosjektet nytt østfoldsykehus gjennom føringer fra Helse Sør-Øst. Det 
fremlagte alternativ 2 innebærer at det blir sykehusdrift på to steder, henholdsvis i Moss og på 
Kalnes. De forutsetninger og rammer som ligger til grunn i konseptrapporten, den faglige utvik-
lingen, nye behandlingsmetoder og ny teknologi betinger betydelige endringer i arbeidsmåter og 
organisering i Sykehuset Østfold. I den sammenheng er det flere områder som må og kan utvikles 
før et nytt sykehus tas i bruk. Endringene må starte allerede nå.  

Samarbeidet med kommunehelsetjenesten må bygge på prinsippene om at diagnostikk og be-
handling gjennomføres uten unødig opphold. Pasienten må oppleve å motta hjelp fra et sømløst 
helsevesen. 

Pasientene ønsker å få utført sitt ærend når de kontakter helsevesenet på en måte som tar hensyn 
til helheten og ikke et helsevesen som behandler bit for bit. Pasienter med flere og sammensatte 
diagnoser ønsker en helhetsvurdering av sin helsetilstand med behandlingsstrategi som bygger på 
en totalvurdering. 

Klinisk tverrfaglighet blir mer og mer avgjørende for å ivareta pasienten og pasientbehandlingen i 
et helhetsperspektiv. På samme måte blir tverrfaglighet og samarbeid på tvers av tradisjonelle 
funksjonsområder i stabsfunksjonene avgjørende for å lykkes med organisasjonsutvikling og ge-
vinstrealisering.  

5.2 Mennesket, teknologien og bygget 

I komplekse systemer er det viktig å etablere felles forståelsesmodeller for hvordan forskjellig 
områder gjensidig påvirker hverandre. Mye tyder på at den teknologiske utviklingen vil gå langt 
raskere enn det vi evner å nyttiggjøre oss den. Ny teknologi er med andre ord ingen garanti for en 
mer effektiv behandling av sykehusets pasienter, men den må være en driver for OU og gevinst-
realisering. Det samme kan sies om selve utformingen av bygget og hvordan dette planlegges og 
tilrettelegges. 

Mange av utfordringene vi står overfor vil ligge i grenselandet mellom: 
 egne medarbeidere og deres vilje og evne til å anvende ny teknologi 
 det nye byggets utforming og hvordan dette understøtter effektiv samhandling og behand-

ling 
 hvordan ny teknologi integreres i det nye bygget 
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Figur 5.1. Sosioteknisk systemtankegang 

 

 

En av forutsetningene for måloppnåelse for det nye østfoldsykehuset er at vi lykkes i dette sam-
spillet. 

I den videre utviklingen av selve bygget planlegges det et nært samspill mellom intern organisa-
sjonsutvikling og utvikling av bygget. For at arkitektene skal kunne vite hvordan huset bør byg-
ges og hvordan det bør se ut, må sykehuset fortelle dem hvordan huset skal brukes. Dette illustre-
res i Arkitema sin modell ”Sensemaking” nedenfor. 

Den videre planleggingen vil innebære omfattende medvirkning både knyttet til programmering, 
utstyrsplanlegging, prosjektering og organisasjonsutvikling. 
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Figur 5.2. Modell for ”Sensemaking” 

 
 

 

5.3 Utvikling av behandlingslinjer/pasientforløp 

Sykehuset har siden 2001 arbeidet systematisk med utvikling av behandlingslinjer/pasientforløp. 
Utvikling er et strategisk satsingsområde i Sykehuset Østfold. Ved utgangen av 2006 var 12 be-
handlingslinjer godkjente og i bruk. 9 linjer var under utvikling/revisjon. I 2007 og 2008 ble yt-
terligere 9 linjer ferdigstilt. Arbeidet med behandlingslinjer/pasientforløp blir lagt merke til på 
regionalt og nasjonalt nivå. 

Hovedmålet med utviklingen av behandlingslinjer/pasientforløp er bedre kvalitet i behandlingen, 
økt involvering av pasientene og mer effektiv utnyttelse av tilgjengelige ressurser. Ikke bare blir 
informasjonen og pasientundervisningen bedre strukturert og tilrettelagt, men behandlingslinje-
ne/pasientforløpene sikrer også at de behandlingsmetodene vi anvender i Sykehuset Østfold byg-
ger på anerkjent internasjonal forskning og beste praksis. Det gir en ekstra trygghet for alle som 
jobber nær pasienten og for pasientene selv. 

Gjennom det tverrfaglige arbeidet i behandlingslinje/pasientforløpsteamene, utvikles en felles 
forståelse og respekt på tvers av avdelinger, yrkesgrupper og funksjoner.  Dette virker positivt på 
kulturen. Sykehuset arbeider kontinuerlig med å styrke samarbeidet med kommunehelsetjenesten, 
slik at våre felles pasienter opplever en enda bedre kontinuitet i behandlingen og informasjonen 
fra de møter hos sin fastlege og til de igjen er hos fastlegen etter endt sykehusopphold. Det er et 
mål at behandlingslinjer/pasientforløp i nytt sykehus i større grad trekker med primærhelsetjenes-
ten både før og etter sykehusets innsats for pasienten. 
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Med utgangspunkt i dette er det naturlig at utviklingen av behandlingslinjer/ pasientforløp blir et 
av sykehusets ”brohoder” i OU og gevinstrealiseringsarbeidet. 

Planen er å dekke 50-70 % av all døgnbehandling og dagbehandling ved hjelp av behandlingslin-
jer/pasientforløp. Behandlingslinjene/pasientforløp vil være en premissleverandør i arbeidet med: 

 Den videre utformingen av bygget og dialogen med arkitektene 
 Utviklingen av IKT løsninger 
 Gevinstrealisering, herunder realisering av målsettingene (forutsetningene) i HFP 
 Videreutvikling og integrasjon av styrings- og beslutningsstøttesystemer i sykehuset, her-

under kliniske fagsystemer, elektronisk pasientjournal og kostnader per pasient  
 Innføring av aktivitetsplanlegging og aktivitetsbasert budsjettering, og eventuelt nye interne 

finansieringsordninger 
 Simulering og pasientflytanalyser (basert på Lean-tenking) 
 Prinsipper og organisering av vareforsyning og transport 
 Utvikling av nye organisasjonsmodeller. 

5.4 Kompetanse 

Sykehusets største kapital er de ansattes kompetanse. En grunnleggende forutsetning for befolk-
ningens tillit til sykehuset er at kompetansen er til stede, er oppdatert og brukes på en synlig måte 
i diagnostikk og behandlingen av pasientene. I tiden som går frem mot innflytting må sykehuset 
utvikle systemer som sikrer oversikt over den kompetansen som finnes i sykehuset, og det må 
utvikles planer og systemer for å ivareta og utvikle kompetansen i riktig retning.  

Den raske teknologiske utvikling innen mange av de fagområder som er involvert innen kjerne- 
og støttefunksjoner tilsier et sterkt fokus på kompetanseforvaltning og -ledelse. Nytt østfoldsyke-
hus må i sterkere grad enn Sykehuset Østfold i dag driftes som en tverrfaglig kompetansebedrift 
for å kunne levere en jevn, forutsigbar kvalitet med effektiv bruk av ressurser.  

Den samlede kompetanseprofilen for nytt østfoldsykehus vil derfor være forskjellig fra den i da-
gens sykehus. Utviklingen av en kompetanseprofil hvor tverrfaglighet, generalitet og spesialitet 
skal sikres. Dette skal skje i samarbeid med våre egne medarbeidere, nasjonale/internasjonale 
kompetansesentra og forskningsmiljøer. Kompetanseledelse må tillegges betydelig vekt i plan-
legging, bygging og drift av det nye sykehuset dersom en vellykket endring av kompetanseprofi-
len skal lykkes.  

Det må utarbeides en visjon om og et estimat knyttet til kompetanseprofilen for det nye sykehu-
set. Eksisterende kompetanseprofil i Sykehuset Østfold kartlegges og det utarbeides en strategi 
for hvordan gapet i kompetanse mellom Sykehuset Østfold i dag og ønsket fremtidig situasjon 
skal lukkes. 

5.5 IKT 

Det er de siste tiårene innført IKT-systemer i sykehusene for betydelig summer. Dette har ført til 
en endring i hvordan dokumentasjon foregår, men det har i liten grad påvirket arbeidsrutinene for 
klinisk personell og annet personell. Sykehusenes paradoks er at det i vårt utstyr finnes det yp-
perste av teknologi, mens arbeidsrutiner og kultur baserer seg på en hverdag der IKT ikke fantes. 
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Innføringen av systemene og personalets allmenne økning i kompetanse i forhold til bruk av IKT 
har åpnet et behov for prosesstøtte og kunnskapsadministrasjon. Det er en økende forståelse for at 
kulturendring er nødvendig. IKT har ingen egenverdi i sykehuset, men er et nødvendig verktøy 
for gjennomføring av diagnostikk og behandling. Gevinstrealisering kommer ikke av IKT-
systemene alene, men kun av den kultur og prosessendring som følger av organisasjonsutvikling-
en som er en obligatorisk del av all innføring av nye IKT-systemer. 

I et nytt sykehus vil Sykehuset Østfold måtte bruke teknologi for å oppnå de effektivitetsgevinster 
og kvalitetsgevinster som forventes, og som bygges inn i prosjektet. Nye systemer må utvikles 
fordi ønsket teknologi ikke finnes i dag.  

Det er særlig på noen områder vi ser at IKT vil være et nødvendig verktøy: 

 Prosesstøtte for klinisk personell og for alle støttefunksjoner som bidrar til behandling og 
diagnostikk. Det må utvikles slikt verktøy som også kan støtte arbeidet med behandlingslin-
jer/pasientforløp 

 Beslutningsstøtte for avgjørelser både i kliniske og administrative arbeidsrutiner 
 Kvalitetsforbedring ved å stille sanntidsdata (data som gir et bilde av tiden nå, øyeblikks-

bilde) til rådighet i alle beslutningsprosesser 
 Innføring av sensorteknologi vil redusere kravet til personellinnsats og automatisere deler 

av dokumentasjonen samtidig som bruk av slik teknologi vil tilføre ny kunnskap og føre til 
forbedrede prosesser 

 Rasjonalisering av manuelle og personellkrevende oppgaver i sykehuset. 

 

Trender for IKT som det videre arbeidet frem mot nytt sykehus vil måtte forholde seg til, og nyt-
tiggjøre seg: 

 Opprettelse av felles tjenesteleverandør vil kunne bedre tilgjenglighet på systemer og sik-
kerhet samtidig som opprettelse av felles driftsenhet bør kunne frigjøre ressurser til utvik-
ling og organisasjonsendring rettet mot klinikken. 

 Standardisering av systemer og arbeidsmåter vil gi gevinster i kvalitet og ressursforbruk. 
 Vilje til satsing på IKT i det regionale foretaket vil gi en forbedring av situasjonen. Det vil 

komme en øket satsing på utvikling av nasjonale standarder og IKT-arkitektur som vil gi 
bedre flyt og større valgfrihet i forhold til ønskede systemer. 

 Det er nasjonal vilje til satsing på samhandling mellom sykehus og primærhelsetjeneste 
som vil føre til enklere kommunikasjon og bedre utnyttelse av felles ressurser. 

Det er viktig at prosessene skissert over startes nå, og at nye systemer og utvikling skjer fortlø-
pende frem til et nytt sykehus står ferdig. Man kan ikke flytte inn i et nytt hus og samtidig kon-
fronteres med mange nye teknologiske løsninger. Løsninger må i størst mulig grad være prøvet ut 
og satt i produksjon før innflytting.  

Innføring av ny medisinsk fagkompetanse, teknologi, metoder og organisering av arbeid og tje-
nester må styres gjennom målrettet endring av arbeidsprosesser og rolleinnhold samt prosessfor-
ståelse, systemforståelse og systemsikring. 
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Anskaffelse av nye IKT-løsninger skal gjennomgå grundige vurderinger for å avdekke ressurs-
bruk relatert til kompetanseutvikling. Erfaringer fra andre prosjekter viser til dels store merkost-
nader på dette punkt. I planene for nytt østfoldsykehus er det tatt hensyn til disse erfaringene. 

Den fysiske infrastrukturen og de funksjoner som skal legges inn for IKT-anleggene ved nytt øst-
foldsykehus skal forankres i til enhver tid gjeldende IKT-strategi for Sykehuset Østfold og for 
Helse Sør Øst. ”Industriell IKT” må understøttes. Data skal kunne innhentes uavhengig av data-
kilde (EKG, CT, MR, etc). Alt driftsteknisk, MTU og IKT-utstyr skal kunne nås via datanettet. 

5.6 Gevinstrealisering 

Gevinstrealisering har to hovedinnfallsvinkler: 

 Realisering av kvalitative gevinster 
 Realisering av økonomiske gevinster 

Realiseringen av de kvalitative gevinstene vil bl.a. oppnås gjennom tiltak som er beskrevet tidli-
gere i dette kapitlet, og gjennom viktig strukturelle grep som samlokalisering av somatikk og sy-
kehuspsykiatri inklusiv deler av rusbehandlingen. 

Økonomiske gevinster knytter seg primært til den planlagte driftsinnsparingen som er på 150 mill 
kr per år fra innflyttingen på Kalnes er fullført (alternativ 2). For at denne gevinsten konkret skal 
realiseres, er de ulike områdene konkretisert slik som vist i tabell 5.1. 

Tabell 5.1. Gevinstrealisering i nytt østfoldsykehus, innsparinger i alternativ 2 

Funksjonsområde Innsparing i 
mill. kr 

Somatikk 43,7 
Prehospital/akutt -6,8 
Psykiatri 0 
Medisinsk service 26,5 
Intern service og administrasjon 78,6 
Funksjoner som utgår 13,6 
SUM 155,6 

 

Den samlede innsparingen for alternativ 2 er dermed ca. 150 mill. kr. I tillegg kommer økt DRG 
inntekt på 116 mill. kr knyttet til økt pasientbehandling. 116 mill kr gjelder i 2020. Fram til da er 
det beregnet en gradvis opptrapping. Samlet effekt blir dermed 266 mill. kr. for alternativ 2 i 
2020. 
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6 Utbyggingsmønster og utbyggingsmuligheter – sammen-
drag av skisseprosjektrapporten 

6.1 Rammebetingelser 

6.1.1 Nytt konsept 

Det skal utvikles et nytt konsept. Det nye konseptet skal vise tilpasningsdyktighet til de nye ram-
mebetingelser, samtidig som nybygget skal representere et nytt, moderne og fremtidsrettet syke-
hus. 

 
Hovedinngangen 

 

6.1.2 Kostnadsramme 

Kostnadsrammen er vesentlig lavere enn rammen i skisseprosjekt 2007. Dette innebærer at pro-
sjektets nye konsept må ta hensyn til det begrensede finansielle handlingsrom som derved fore-
ligger, og at det i større grad må søkes tekniske og bygningsmessige løsninger med lave investe-
ringskostnader og nøktern standard. 

6.1.3 Areal, funksjoner og kapasitet 

Lavere kostnadsramme innebærer også en vesentlig arealreduksjon. Revisjonen av HFP har i ho-
vedsak gått ut på reduksjon av arealer, både arealstandarder og samlet areal innenfor de enkelte 
funksjonsenheter. Arealstandarder er koordinert mot andre prosjekter i Helse Sør-Øst. 
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6.1.4 Tomt og adkomst 

Tomtens plassering tett inn til E6 og sentralt i fylket gir sykehuset optimal beliggenhet, god sig-
naleffekt og gunstige adkomstforhold. Avstanden fra befolkningstyngdepunktet i kommunene i 
opptaksområdet er i gjennomsnitt 26,8 km (vektet ift befolkning) og reisetiden er i gjennomsnitt 
25 minutter (også vektet ift befolkning). 

Reguleringsarbeid er igangsatt i samarbeid med Sarpsborg kommune og Statens Vegvesen, og 
sykehuset vil få egne avkjøringer fra E6 og RV 118 både fra nord og sør, tilrettelagt for både pri-
vat og kollektiv trafikk. 

I henhold til regjeringens ”Handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funk-
sjonsevne”, vil sykehuset bli planlagt etter prinsipper for universell utforming og økt tilgjengelig-
het for alle. 

 
Vei og adkomst (foreløpig illustrasjon) 

 

Konsekvensanalyse er gjennomført og foreligger i dokument fra 2001. Reguleringsarbeidet pågår, 
og vil bli fremmet som en flateregulering med tilhørende plandokument. 

Reguleringsplan planlegges fremlagt for politisk første gangs behandling i februar 2009 og for-
ventes sluttbehandlet mai 2009. Med det legges det til rette for at en bebyggelsesplan, utviklet 
som en del av forprosjektet (dvs. i planfasen) vil kunne ha en kort behandlingstid i kommunen 
når den fremlegges, sannsynligvis sept/okt 2009. 

Støyanalyser/støymålinger er en del av reguleringssaken og tas med der. Prosjektet har fått til-
gang til to støyberegninger som Statens Vegvesen fikk gjennomført tidligere. Forholdet er berørt i 
konsekvensanalysen fra 2001, hvor flytrafikk knyttet til Rygge var medtatt som militær aktivitet. 
Senere utvikling med sivil luftfart er utredet og støyberegninger er gjennomført, senest i 2007 av 
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utbygger. Denne skaper ingen økte problemer for det aktuelle sykehusområdet. Det er oftere 
flygninger, men ikke høyere støybelastninger i sykehusområdet. Rapport og støykart foreligger. 

Grunnundersøkelser (geoteknisk rapport) er gjort på et enkelt nivå, med noen få punkter i forbin-
delse med konsekvensutredning og E6 utbyggingen. Ny og endelig undersøkelse er planlagt førs-
te del av planfasen. Det vil bli gjort undersøkelser for å avdekke eventuelle forurensninger på 
tomten. Dette vil bli gjort i forbindelse med geoteknisk undersøkelse. Prosjektet er ikke kjent med 
at det foreligger sannsynlighet for forurenset masse på stedet. Forholdet er også tatt opp tidligere 
med fylkekommunen. 

Statens Vegvesen har disponert deler av sykehustomten som mellomlagring og depot for masser i 
forbindelse bygging av 4-felt E6 forbi tomten. Dette gir ingen spesielle forurensninger og konse-
kvenser for den videre utnyttelse av tomten. Tomten vil bli ryddet og brakt tilbake til det nivå den 
var før veiutbyggingen startet og iht avtale. 

Det foreligger en omforent avtale om overtagelse av tomten til sykehusformål fra Østfold fylkes-
kommune jf. fylkestingsak 7/2005 (salg og forhold knyttet til tomt til nytt østfoldsykehus). Avta-
len kan så snart Helse Sør-Øst er klare for det, føres videre til en kjøpsavtale. 

 

6.1.5 Alternativer og byggetrinn 

I mandatet er det lagt vekt på at det skal vises alternative løsninger som kan tilpasses det finansi-
elle handlingsrom. Som følge av mandatet og i prosessen med revisjon av hovedfunksjonspro-
grammet (HFP) er det derfor definert tre alternativer fra idefasen og forrige konseptfase som fø-
res videre inn i denne reviderte konseptfasen: 

1. Sykehusvirksomheten på Kalnes, i Moss og på Veum (psykiatri). 
2. Sykehusvirksomheten på Kalnes og i Moss. 
3. Samling av sykehusvirksomheten på Kalnes. 

Hovedvekten i det uttegnede skisseprosjektet er som i HFP lagt på Alternativ 2, sykehusvirksom-
heten på Kalnes og i Moss.  

Det er laget en egen skisseprosjektrapport for sykehusvirksomheten i Moss.  

Hovedkonseptet for sykehuset på Kalnes er tenkt som et helhetlig, robust konsept som kan tilpas-
ses alle 3 alternativ. Bygningen har en plassering og struktur som legger til rette for både utvidel-
ser og reduksjoner i flere retninger. Utvidelser er tenkt som tilbygg, og bygningene er differensi-
ert i noen hovedgrupper av funksjoner som gjør at det er vel egnet til etappevis utbygging. 
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Alternativ 1 

 

 

  
Alternativ 2 

 

 
Alternativ 3 

6.1.6 Kostnadskonsekvenser ved bygningsmessig forberedelse til alternativ 3 

Det er relativt små kostnadskonsekvenser ved forberedelse til alternativ 3, og det er søkt å finne 
løsninger som ikke trenger kostnadskrevende forberedelser.  

Tomten er stor, og det er derfor mulig å legge arealmessig til rette for utvidelser med tilbygg. Av 
denne grunn er det heller ikke gjort bygningsmessige forberedelser for å bygge på i høyden.  

Området vest for behandlingsbygget er avsatt til fremtidige utvidelser, og servicebygg som inne-
holder forsyning og teknisk sentral er plassert i utkanten av dette. Hovedkulvert for både forsy-
ning og teknikk vil derfor strekke seg gjennom området for utvidelser, og ekstra kostnad for ca 50 
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– 100 m teknisk kulvert som vil betjene senere byggetrinn er medtatt i alternativ 2. Kostnader til 
infrastruktur vil tilsvarende belaste alternativ 2. 

6.2 Prosjektets hovedvalg 

6.2.1 Hovedtrekk i nytt konsept 

Hovertrekkene kan oppsummeres slik: 

 Klart og oversiktlig anlegg med god logistikk 
 Brukervennlige og vakre lokaler for pasienter og ansatte  
 Kompakt bygg (redusert fotavtrykk) 
 Kombinasjon av vertikal og horisontal kommunikasjon for korte avstander 
 Bygningsdifferensierte volumer for optimalisering av investeringskostnader 

 
Byggets hovedavsnitt (vist med ulike farger) 

 

6.2.2 Hoveddisposisjon 

Følgende områder er lagt vekt på i hoveddisposisjonen av anlegget: 

 Hoveddisposisjonen bygger på prinsipper om universell utforming og tilgjengelighet for 
alle. 

 Sykehuset er bygget rundt ett samlende sentralrom som gir anlegget en klar identitet og en 
enkel, lettfattelig logistikk.  

 Sykehuset er disponert i fire hovedavsnitt rundt sentralrommet; behandlingsbygg somatikk, 
sengebygg somatikk, laboratoriebygg og psykiatribygg. Avsnittene er bygget på egne pre-
misser, og differensieres etter funksjon i forhold til konstruksjonshøyder- og bredder, og 
teknisk og utstyrsmessig standard. 

 En tverrgående akse binder avsnittene sammen, og de vertikale hovedforbindelser ligger 
langs aksen. 

 Teknisk sentral med forsyning er lagt til eget bygg, med kulvertforbindelse til sykehuset på 
underetasjeplan.  
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Snitt 

 

6.2.3 Funksjonelle prioriteringer 

Følgende funksjonelle prioriteringer er særlig vektlagt: 

 Behandlings- og undersøkelsesfunksjoner for både dagpasienter og inneliggende pasienter 
er samlet i ett behandlingsbygg. 

 Dagbehandling er i hovedsak samlet på inngangsplanet. 
 De generelle sengeområdene er standardiserte og er samlet på plan 4 – 6 i sengebygget for 

somatikk. Sengeområder med hotellstandard er plassert på plan 7. Spesialsenger som inten-
sivsenger, korttidsposter, fødeavdeling etc. er plassert på samme etasjeplan som behand-
lingsfunksjonene. 

 Laboratoriene er plassert i et eget bygg. Dette er fordi en stor del av virksomheten i labora-
toriene ikke har behov for nærhet til behandlingsfunksjonene, og kan drives selvstendig.  

 Psykiatri er plassert i en egen del av anlegget, men knyttet nært sammen med det somatiske 
sykehuset langs den tverrgående aksen. Psykiatrien integreres med somatikken ved at det er 
felles hovedinngang og akuttmottak for begge, og slik at fagmiljøene samles på ett geogra-
fisk område. 

 Hovedlinjer for interntrafikk i sykehuset er planlagt slik: 
Plan U  – Varetransport 
Plan 1  – Gående pasienter og besøkende 
Plan 2 og 3 – Sengetransport 
Plan 4-7  – Vertikal sengetransport til sengeområder. 

 

 

Helse Sør-Øst – tidligfase sykehusplanlegging nytt østfoldsykehus Side 43 



Konseptrapport – B3     Dato: 14.11.08 

 
Funksjonsdiagram akuttområde 

 

6.3 Funksjonsbeskrivelse  

6.3.1 Sentralrommet 

Sentralrommet er husets hjerte og møtested. Det er et luftig rom med stor takhøyde og glasstak. 
Rommet strekker seg tvers igjennom anlegget, fra hovedinngangen til den flotte utsikten ut over 
landskapet. Rommet vil være lyst, vennlig og imøtekommende, slik at man føler seg ivaretatt og 
trygg når man skal besøke sykehuset.  

Sentralrommet gir oversiktlighet og identitet til anlegget, og er lett å orientere seg ut fra. 

 

 
Sentralrommet – hjertet i bygget 
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6.3.2  Behandlingsbygget 

Behandlingsbygget er på 3 etasjer med underetasje og inneholder sykehusets tunge funksjoner. 
Dette er de områdene i sykehuset som har høyest krav til fleksibilitet og mest omfattende teknis-
ke installasjoner. Det kreves større bygningsbredder og –høyder enn til de øvrige funksjoner, og 
det stilles større krav til de bygningsmessige konstruksjoner.  

Det er lagt vekt på å utforme funksjonelle enheter som gir hensiktsmessige arbeids- og pasientfor-
løp. 

 

 
Behandlingsbygget 

 

6.3.3 Sengebygget 

Sengebygget er det høyeste bygget i anlegget og er sykehusets landemerke. Det vil være en stor-
artet utsikt fra de fleste sengerom.  

Sengebygget er på 7 etasjer + underetasje, er smalere og har en enklere konstruktiv oppbygging 
enn behandlingsbygget. I tillegg til sengeområder er bygget egnet til poliklinikker, kontorformål 
og ulike generelle funksjoner. De 4 øverste etasjene har lavere etasjehøyde og enklere tekniske 
anlegg for å redusere investeringskostnadene. 

 
Sengebygget 

 

6.3.4 Kontorområder 

Kontorområdene er delvis plassert i sengebygget og behandlingsbygget som kontormiljøer i land-
skap, delvis som buffersoner i de øvrige bygg, og som enkeltkontorer inne i de enkelte enheter.  

Kontorområdet lengst vest i behandlingsbygget er lagt til en bygningsfløy som har samme konst-
ruktive egenskaper som resten av behandlingsbygget. Området ligger på plan 3, og vil kunne 
være et område som eventuelt kan brukes til en fremtidig utvidelse av operasjonsavdelingen. 
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6.3.5 Laboratoriebygg 

Laboratoriebygget er på 3 etasjer og inneholder undervisningslokaler og personalkantine i tillegg 
til laboratoriefunksjoner. 

Undervisningslokaler og personalkantine er plassert på plan 1 for lett tilgjengelighet for ansatte. 

Laboratoriene ligger på plan 2 og 3 og ligger sentralt i forhold til sengebygningen, samtidig som 
virksomheten kan avgrenses fra annen virksomhet i sykehuset. Laboratoriebygget kan eventuelt 
ha egen inngang. 

 
Laboratoriebygget 

 

6.3.6 Psykiatri 

De psykiatriske døgnenhetene ligger som et lavt og vennlig anlegg med bygningsmassen fordelt i 
3 U-formede bygninger i to etasjer, gruppert rundt en indre gårdhage og med nær kontakt til land-
skapet. Anlegget kan utføres med enklere bygningsmessig standard og tekniske installasjoner enn 
sykehusets øvrige bygg. 

Det er lagt vekt på at utformingen skal gi trygge og vakre omgivelser for pasienter og ansatte.  

 
Sykehuspsykiatri og rusbehandling 

 

6.3.7 Fellesfunksjoner 

Fellesfunksjonene er i stor grad samlet på plan U og plan 1. På plan U ligger garderobeanlegg for 
ansatte og servicetorg. På plan 1 ligger auditorium med tilliggende kontorer og møte-/grupperom, 
personalkantine og medisinsk bibliotek. På plan 1 er disse funksjonene plassert nært sentralrom-
met, for lett tilgjengelighet for studenter og publikum. 
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6.3.8 Servicebygget  

Varemottak, service og tekniske sentralfunksjoner er lagt i et eget servicebygg mot vest, i utkan-
ten av området. Ambulansestasjonen ligger som eget bygg langs adkomstveien til servicebygget. 

Servicebygget er utformet med to etasjeplan, plan U og plan 1, hvor funksjonene på plan U har 
kulvertforbindelse til resten av sykehuset. 

 

6.4 Bygningsmessig beskrivelse og illustrasjoner 

6.4.1 Situasjonsplan 

Prosjektet for nytt østfoldsykehus tar utgangspunkt i områdets karakter og topografi og søker en 
naturlig innpassing av det store anlegget i landskapet. 

Bygningene er lagt som en langsgående struktur med terrengfall mot øst. Bygningene får en at-
komstside mot E6 og en rolig utsiktsside mot naturlandskapet i øst og nord. 

Det er lagt vekt på at sykehusanlegget skal være lett å oppfatte, og at besøkende, pasienter og 
personale enkelt skal kunne finne frem til parkeringsområder og innganger når de kommer til sy-
kehuset. 

 

 
Situasjonsplan (foreløpig illustrasjon) 
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6.4.2 Bygningsmessig beskrivelse 

Som utgangspunkt for prosjektet er det lagt til grunn at det benyttes konstruksjoner og materialer 
som er kjente, robuste og med lang levetid. I alle synlige overflater etterstrebes bruk av naturma-
terialer. På utvendige fasader anvendes i hovedtrekk naturmaterialer som naturstein, tegl, glass og 
trekledning. På de innvendige bygningsdeler er det tatt hensyn til hensiktsmessig drift og vedli-
kehold, renholdsvennlighet og sklisikkerhet. I sentralrommet legges naturstein og de innvendige 
fasader utføres bl. a. med trekledninger. Gangbroer, trapper og heiser utføres med tregulv og 
rekkverk mv. utføres i stål og glass. 

 

 
Sentralrommet 

 

6.4.3 Generalitet, fleksibilitet og elastisitet 

Generalitet 
Med generalitet menes i hvor stor grad prosjektets bygninger og romstruktur kan benyttes til for-
skjellige typer funksjoner. Generalitet oppnås i dette konseptet først og fremst innen de enkelte 
hovedavsnitt, der standardiserte romstørrelser og hensiktsmessige strukturelle løsninger tilrette-
legger for endringer.  

Fleksibilitet 
Med fleksibilitet menes bygningens endringsdyktighet og tilpasning til andre funksjoner enn det 
de er bygget for. Den bygningsmessige fleksibiliteten varierer i de enkelte hovedavsnitt. Behand-
lingsbygget og laboratoriebygget har størst bygningsbredder og teknisk utrustning som gjør dem 
egnet til de fleste sykehusfunksjoner, og har høyest fleksibilitet. Sengebygget har smalere byg-
ningskropper og enklere tekniske anlegg, og har middels fleksibilitet. Psykiatribygget utgjør det 
enkleste bygget, og har begrenset fleksibilitet i forhold til tunge sykehusfunksjoner. 

Elastisitet 
Med elastisitet menes prosjektets utvidelsesmuligheter og endringsevne. Prosjektet har søkt å 
etablere et utbyggingsmønster med ”åpne ender”, slik at plasseringer av nøkkelfunksjoner ikke 
sperrer for videre utvikling av sykehuset. Det er i den forbindelse planlagt for tilbygg i stedet for 
påbygg. Tilbygg påvirker sykehus i drift i mindre grad, og gir konseptet større elastisitet.  
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Elastisitet – utbyggingsmuligheter 

 

6.5 Tekniske fag, konstruksjons- og bygningstekniske forhold 

6.5.1 Overordnet beskrivelse - byggeteknikk 

Valg av bygningstekniske løsninger er basert på å få etablert en tilstrekkelig robust og fleksibel 
struktur for hele sykehusets levetid.  

I behandlings- og laboratoriedel stilles det strenge krav til fleksibilitet i forhold til omrokkering 
av funksjoner, hulltaking etc. Det må derfor velges bl.a. en robust og fleksibel dekkekonstruk-
sjon.  

I sengetårn og psykiatri er det ikke samme krav til fleksibilitet og robusthet. Her vil således frem-
drift og kostnad være mer avgjørende for valg av dekkekonstruksjon. 

6.5.2 Brannteknikk 

Sykehuset plasseres i risikoklasse 6 og brannklasse 3. Det forutsettes at nytt østfoldsykehus blir 
klassifisert som særskilt brannobjekt. 

Det er besluttet at sykehuset skal ha fulldekkende sprinkleranlegg. Det er krav til heldekkende 
brannalarmanlegg med direkte kobling til brannvesenet. Glassgård/korridor, trapperom, sjakter og 
hulrom skal røykventileres. Det skal monteres ledesystem i alle deler av bygningene.  

For å ivareta sikker rømning skal det fra en branncelle være direkte utgang til sikkert sted, det fri, 
eller adgang til minst to uavhengige rømningsveier. Alle trapperom som er del av rømningsvei 
skal lede direkte til det fri, uavhengig av glassgården. Installasjoner som har betydning for brann-
sikkerheten må ha nødstrøm i minst 60 minutter ved strømstans. 

For sykehus skal det være vertikal brannseksjonering slik at pasienter kan flyttes horisontalt til 
annen seksjon i påvente av videre evakuering eller slokking. Dette vil gjelde både for bygg med 
sengeposter og bygninger med pasienter i seng som operasjonsavdelinger og tilsvarende.  

Alle arealer av sykehuset skal være dekket med brannslanger. Det må være tilkomst for brannve-
senet og uttak for brannvann rundt hele bygningen. 
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6.5.3 Elektro  

Vi har i skisseprosjektet arbeidet med å vurdere arkitektens skisseforslag med hensyn til plasse-
ring av tekniske rom for de elektrotekniske installasjoner med tilhørende føringsveier og sjakter, i 
tillegg til økonomi. 

Styrende dokument for skisseprosjektet er overordnet teknisk program (OTP). 

Hovedgrep i skisseprosjektets for elektro tekniske installasjoner er som følger: 

 Teknisk sentral med plassering av nettstasjon for krafttilførsel til sykehuset, med reserve 
tilførsel via nettstasjon ved psykiatrisk avdeling.  

 Plassering av nødstrømsaggregatene med tilhørende eksosanlegg og skorstein samt nettsta-
sjoner for aggregatene.  

 Teknisk hovedkulvert for fremføring av all kabelføringene mellom byggene, som er løst 
med teknisk kulvert på plan U2 fra teknisk sentral under alle byggene. 

 Plassering av nettstasjonene, hovedfordeling, etasjefordelinger for elkraft og tele/data. 
 Plassering av hovedkommunikasjons rom. 
 Avklare kraft tilførselen til sykehuset med nettselskapet Fortum. 

6.5.4 VVS 

I skisseprosjektet er det primært arbeidet med å vurdere arkitektens skisseforslag med hensyn til 
konsekvensene for utvendig ledningsføringer, plassering av tekniske rom, føringsveier for inn-
vendige installasjoner, sjakter, energibehov og økonomi. 

Tidligere utarbeidet overordnet teknisk program (OTP-2007) er et sentralt styrende dokument for 
skisseprosjekt VVS.  

Skisseprosjektets hovedgrep med hensyn til VVS-tekniske anlegg er som følger: 

 Teknisk sentral (energisentral inkl. kjøleanlegg, trykkluftanlegg og sentralanlegg for O2 og 
N2O) er plassert i servicebygget vest for sykehuset med mulighet for utvidelser. 

 Teknisk hovedkulvert på plan U2 under transportkulverten fra teknisk sentral til psykiatri-
byggene. 

 Ventilasjonssentraler på tak. 
 VVS-tekniske undersentraler for varme, kjøling, varmtvann og sprinkler på U1-nivå med 

god plassering i forhold til teknisk hovedkulvert. 
 Tosidig vannforsyning fra kommunalt ledningsnett. 
 Spillvann tilknyttes kommunalt ledningsnett via pumpestasjon. 
 Overvann fra tak og interne veger/parkeringsplasser håndteres lokalt med fordrøyningsbas-

seng for takvann og rensedam med forsedimenteringskammer for vegvann. Notat RI VA 01 
vedr. overvannshåndtering, følger som vedlegg til skisseprosjektet. 

 Notat RIV 02 om sugeanlegg for avfall og tøy følger som vedlegg til skisseprosjektet. 

6.5.5 Miljøprogram 

Miljøprogram, også kalt MOP, er et overordnet strategisk dokument som fastlegger mål og ambi-
sjoner for et prosjekt gjennom hele dets levetid. Miljøoppfølgingsprogram bør utarbeides tidlig i 
prosjektet. 
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Miljøprogrammet er prosjekteiers anvisning av det som skal oppnås (målene) i miljøsammenheng 
i prosjektet. Det bør etterfølges av en miljøoppfølgingsplan, som er en detaljering og konkretise-
ring av miljøprogrammets mål og ambisjoner. Disse uttrykkes i planen ved konkrete krav, løs-
ninger, handlinger og prosesser for miljøoppfølging slik at måloppnåelse sikres og resultatene 
kan etterprøves. Miljøoppfølgingsplanen skal detaljere og konkretisere miljøprogrammets mål og 
ambisjoner gjennom å definere krav, og løsninger samt system for miljøoppfølging slik at må-
loppnåelse sikres og resultatene kan etterprøves.  

Det er byggherren som setter målene og ambisjonene i en MOP, basert på de føringer som gjelder 
for prosjektet. Det er viktig at MOP forankres sammen med de andre dokumentene i prosjektet. 
Tidligere har MOP ofte vært et vedlegg til byggeprogrammet, men kan også være en del av ram-
mesøknad eller planprogram. Miljøambisjonene til prosjektet bør komme frem og bli innarbeidet 
tidlig i prosjektet.  

Føringer for MOP vil bl.a. være krav i Grønn Stat, sykehusets miljøpolicy, tidligere utfort konse-
kvensutredning, lover og regler. Aktuelle tema avgjøres underveis men viktige områder å sette 
krav omfatter bl.a. materialbruk, energi, forurensning, vannforbruk, avfall, transport, støy, in-
neklima. Eventuelle videre undersøkelser om f.eks. forurensninger i grunnen vil inngå som et 
punkt i MOP. 

6.5.6 Energiutredning 

Basert på foreliggende arealplaner (22. oktober 2008) er energi- og effektbehovet for nytt østfold-
sykehus på Kalnes beregnet som følger: 

Tabell 6.1. Energi- og effektbehov 
Totalt netto energi- og effektbudsjett (oppsett etter prNS 3031:2007 ) 

kW W/m2 % MWh kWh/m²
1a. Romoppvarming 2 567,6  29,5 16 % 3 089,7  35,4 12 %
1b. Ventilasjonsvarme 5 018,5  57,6 32 % 4 639,1  53,2 18 %
2. Varmtvann  757,6  8,7 5 % 2 272,8  26,1 9 %
3a.Vifteeffekt  732,9  8,4 5 % 3 377,2  38,7 13 %
3b. Pumper  52,8  0,6 0 %  190,3  2,2 1 %
4. Belysning  875,3  10,0 6 % 5 104,7  58,6 20 %
5. Teknisk utstyr  896,7  10,3 6 % 5 924,1  68,0 23 %
6a. Romkjøling  ¹  0,0
6b. Ventilasjonskjøling 4 895,7  56,2 31 % 1 337,7  15,3 5 %

1-8 Sum 15 797 181 100 % 25 936 298 100 %
¹ Energiforbruk til romkjøling er foreløpig ikke beregnet.

 Maks. effekt Byggets energiforbruk
%

 0,0 0 % 0,0 0,0 0 %

 

Beregningene viser at man ligger under forskriftskravet til nye byggeforskrifter, og like i over-
kant av prosjektkravet. Nye beregninger må utføres når endelig arealprogram er fastsatt. Energi-
forbruket til kjøling er sannsynligvis 3-4 ganger høyere enn oppgitt i denne tabellen. Dynamiske 
simuleringer etter NS3031:2007 vil gi bedre tall for dette. 

Det foreslås bygget en energisentral med energibrønner eller grunnvann avhengig av hva som 
kommer best ut teknisk/økonomisk. Dette vil gi mulighet for frikjøling og termisk sesonglagring 
av energi. Det bør gjennomføres prøveboringer for å kartlegge mulighetene for termisk energila-
ger. 
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Energisentralen bør bygges opp med følgende utstyr: 

Varmepumpe/kjølemaskin  4 MW varme ved 70°C  (gir ca 2800 kW i kjølemodus) 
Kjølemaskin (turbokompressor) 2 stk á 3 MW (overskuddsvarme dumpes i energila-
ger/kjøletårn) 
Pelletskjele    3 MW 
Gasskjele    2 stk á 4 MW 
Elementkjele    2 stk á 1 MW 

Dampproduksjon bør skje lokalt ifm forbruksstedene. Overskuddsvarme bør gjenvinnes fra kjø-
le/fryserom, trykkluftkompressorer, reservekraftanlegg. 

Den foreslåtte løsningen gir et spesifikt behov for kjøpt energi på ca 229 kWh/m² år, hvilket er 
svært lavt. Det vil bli ubetydelig utslipp av NO2 og CO2 lokalt. 

Planfasen bør ha en energikoordinator med ansvar å dokumentere og følge opp energibruken og 
utarbeide energiberegninger som følge av endringer. Videre bør energikoordinatoren ha et ansvar 
for enøktiltak i byggefasen samt utarbeide et opplegg til energiledelse/-oppfølging i driftsfasen. 

6.6 Prioriteringer inkl. kuttliste  

6.6.1 Prioriteringer 

Areal- og kostnadseffektive løsninger for alle bygningsdeler har vært prioritert i prosjekteringen. 
Det har videre vært prioritert å finne gode arkitektoniske løsninger som bidrar til at anlegget blir 
et vakkert og funksjonelt sykehus for Østfoldregionen. 

6.6.2 Kuttliste 

På dette stadiet av planleggingen vil det i utgangspunktet være begrenset mulighet til å peke på 
kuttmuligheter. Hver del er søkt planlagt så rasjonelle som mulig og man forholder seg i all ve-
sentlig grad til en hensiktmessig disponering av areal. I de senere faser gjenstår det mange ulike 
valg som påvirker kostnadene. Den mest vesentlige kostnadsbæreren på dette stadiet er areal. Re-
duksjon av areal på dette stadiet vil måtte være ved reduksjon av nettoareal i HFP. Dette er en 
generell mulighet og er ikke listet her som mulig tiltak. 

I behandlings- og laboratoriedel er det valgt å prioritere fleksibilitet fremfor kostnader. Det er 
imidlertid, på bakgrunn av en vurdering av kost/nytte, lagt til grunn en utførelse uten påstøp. I 
sengetårn og psykiatri er det valgt å prioritere kostnad med et prefabrikkert bæresystem. I senge-
tårn og psykiatri er det i tillegg medtatt påstøp. Et mulig kuttiltak når det gjelder byggeteknikk 
kan være å redusere påstøp i sengetårn og psykiatri, men dette kan vanskelig anbefales utfra hen-
synet til fleksibilitet ved fremtidige ombygninger. 

Etasjehøyden i psykiatriavsnittet kan senkes. Dette vil føre til at bare ett plan vil korrespondere 
mellom somatikk og psykiatri på samme nivå, og vil dermed gi noen ulemper. 

Logistikksystemer slik som søppel- og tøysug skal vurderes i neste fase. 
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Perspektiv fra nord-vest 
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7 Utvikling av Sykehuset Østfold Moss i alternativ 1 og 2 

7.1 Funksjoner i Sykehuset Østfold Moss  

Sykehuset Østfold Moss vil ha full indremedisinsk beredskap. Den indremedisinske beredskapen 
vil dekke Mosseregionen og Indre Østfold som til sammen forventes å ha en befolkningsmengde 
på ca.110.000 i 2020. Dagens funksjoner ved Sykehuset Østfold Moss vil bli videreført, dvs bl.a. 

 indremedisin med akuttberdskap for nordregionen 
 elektiv ortopedi og generell kirurgi 
 røntgen og laboratorievirksomhet.  

I tillegg til dette foreslås følgende nye funksjoner overført Sykehuset Østfold Moss: 

 Øyeavdelingen med døgnbehandling, poliklinikk og operativ virksomhet (områdefunksjon). 
 Ca. halvparten av dialysefunksjonen, dvs. 20 dialyseplasser (områdefunksjon). 
 Ca. halvparten av den dagkirurgiske virksomheten (tilvarer omtrent aktivitetsnivået ved Sy-

kehuset Østfold Sarpsborg) 
 Revmatologi inkludert senger (10 i 2020), poliklinikk og dagfunksjon (fylkesdekkende). 
 Seksjon for avgiftning og kartlegging (døgnavdeling). 
 Sosialmedisinsk poliklinikk (SMP) for Mosseregionen. 
 Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUPP) for Mosseregionen. 
 Lærings- og mestringssenter. 
 Diverse administrative funksjoner. 
 Utvidelse av apotekfunksjonen som følge av ny og høyere aktivitet (ca. dobbelt av dagens 

areal). 

I tillegg til disse funksjonene vil det for sykehuset være en rekke seksjoner og avdelinger som er 
nødvendige for å kunne utøve ovennevnte funksjoner; så som akuttmottak, medisinsk overvåk-
ning, kjøkken, tøysentral, fysioterapiavdeling, med. teknisk avdeling med mer.  

7.2 Plan for oppgradering, ombygging og nybygg 

7.2.1 Premisser for plassering av funksjoner 

Bygningsmassen ved Sykehuset Østfold Moss består nå av det opprinnelige sykehuset som er 
bygget i 1977 og tilstøtende tidligere Mosseporten sykehjem (MP) bygget i 1975. Til sammen ca. 
24000 kvm. I forslaget til plassering av avdelingene er følgende særlig vektlagt: 

 Somatiske sykehusfunksjoner som sengeposter, poliklinikk med mer plasseres i dagens sy-
kehusbygning, mens psykiatri og adferdsfag plasseres i tidligere MP. Hovedårsaken til at 
man velger å plassere somatiske funksjoner i den opprinnelige sykehusbygning er at disse 
både bruker medisinske servicefunksjoner mest, har et større antall besøkende enn psykiatri 
og adferdsfag og at kommunikasjonen mellom tidligere MP og sykehus ikke er optimal. 

 Øyeavdelingen som har et stort poliklinisk aktivitetsnivå, med en overvekt av eldre med 
behov for assistanse for komme til avdelingen, skal plasseres nær vestibyle/hovedinngang 
med mulighet for direkte adkomst. 
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 Dialysepasientene kan være i en svært dårlig somatisk tilstand og er avhengig av bistand for 
å komme til avdelingen. Funksjonen bør derfor plasseres sentralt og helst med mulighet for 
direkte adkomst. Det er dessuten ønskelig å plassere avdelingen slik at det kan bli en større 
indre bredde, noe som vil muliggjøre at personalet lettere kan overvåke pasientene. 

 Døgnposten innen rus (avgiftnings- og kartleggingsseksjonen) ønsker å ha tilgang til et 
uteområde i direkte tilknytning til avdelingen og fortrinnsvis med egen inngang utenifra. 

 Apoteket bør plasseres i tilknytning til vestibylen. 
 Revmatologisk avdeling ønsker nærhet mellom dag- og polikliniske funksjoner og senge-

posten. De to medisinske sengepostene ved Sykehuset Østfold Moss i dag ønsker imidlertid 
nærhet til hverandre, dvs. lokalisering i samme etg., noe som betinger at medisinsk avde-
lings dag- og polikliniske funksjoner må samlokaliseres i sykehusets 2. etasje (slik det i ho-
vedsak er i dag) 

 Kirurgisk/ortopedisk poliklinikk er i dag i 1. etasje og avdelingene ønsker fortsatt at dette 
opprettholdes. 

 Kjøkkenfunksjonen desentraliseres og plasseres i tilknytning til sengepostene på samme 
måte som ved Kalnes. 

 Operasjonsavdelingen utvides (for dagkirurgien) med 1 stue innenfor i dagens område, 
mens de tre øyeoperasjonsstuene plasseres ved avdelingen for øvrig. 

7.2.2 Disponering av arealet/plassering av funksjoner 

Grunnlaget for plassering har vært premissene i forrige punkt og behovet for å holde kostnadsni-
vået innenfor fastlagte rammer. Siste forhold har også vært vektlagt noe i forhold til de foreløpige 
planskissene. I tillegg til dette har man tatt hensyn til at sykehuset er i full drift og vil måtte være 
det under hele ombygging/oppgraderingsprosessen. 

På dette grunnlaget foreslås følgende plasseringer: 

7.2.2.1 Sykehusets underetasje 

Inneholder i dag akuttmottak med korttidspost, medisinsk overvåkning, operasjonsavdeling med 
oppvåkningsavdeling, kommunal legevakt med mer. Det forutsettes at legevakten flytter til syke-
hjemmet og at dette arealet tillegges operasjonsavdelingen. Det benyttes blant annet til personal-
rom (dagens benyttes til å bygge ny operasjonstue), økt lager for sterilsentral, kontorer med mer. 
Deler av akuttmottakets areal omdisponeres til mottak for dagkirurgiske pasienter (tidligere ska-
de/kirurgisk akuttmottak) og det avsettes et område for evt. plassering av MR-maskin (reserve-
areal hvis plassering i røntgenavdelingen ikke kan gjennomføres). 

7.2.2.2 Sykehusets første etasje og det tidligere MPs underetasje 

Inneholder i dag vestibyle, apotek, røntgenavdeling, arkiv, laboratorium, ortopedisk/kirurgisk po-
liklinikk, diverse legekontorer med mer. MP inneholder sentralkjøkkenet og tilfluktsrom. Dagens 
funksjoner foreslås opprettholdt med unntak av at de fleste legekontorene flyttes til sykehjemmets 
3. etasje og at kjøkkenet desentraliseres. Det frigjorte arealet i vestfløya benyttes til øyeavde-
lingen. Pga. av lav takhøyde i denne fløyen må operasjonsenheten på 3 stuer plasseres i nybygg 
på sydsiden mot parkeringsplass. Hoveddelen av dagens kjøkkenareal bygges om til ny kantine: 
Den resterende delen benyttes til avfallsfunksjon og noen av kjølerommene beholdes for sentralt 
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mottak av mat. Apoteket må ha mer plass når aktiviteten øker ved Sykehuset Østfold Moss. Dette 
kan løses ved at dagens arkiv flyttes til Sykehuset Østfold Fredrikstad. Dette kan gjennomføres i 
første halvår 2011 i samband med at forsyningsfunksjonen endres. 

7.2.2.3 Sykehusets 2. etasje og det tidligere MPs 1. etasje 

Inneholder i dag medisinsk sengepost, gastro.lab, kreftpoliklinikk, fysioterapiavdeling, kontorer 
med mer. I MP er det personalkantine. Arealet foreslås disponert til de samme dag- og poliklinis-
ke funksjoner som nå, men sengeposten flyttes til 3. etasje og det frigjorte arealet benyttes blant 
annet til hjerte/lungepoliklinikk og kliniske spesiallaboratorier. MP benyttes til kommunal lege-
vakt og dagens kantineareal ombygges til ny dialyseavdeling. 

7.2.2.4 Sykehusets 3. etasje og det tidligere MPs 2.etasje 

Inneholder i dag medisinsk sengepost, hjerte/lungepoliklinikk, diverse kontorer, vaktrom med 
mer. MP er helt tomt. Arealet foreslås disponert til to sengeposter (medisinske og generell kirur-
giske), kjøkken/spiseplass og kontorer. I MP foreslås det at seksjon for avgiftning og kartlegging 
med 15 døgnsenger og diverse kontorer, terapirom med mer plasseres. Avdelingen får egen inn-
gang direkte fra terreng på byggets sydside. I samme område kan det etableres en skjermet ute-
plass. 

7.2.2.5 Sykehusets 4. etasje og tidligere MPs 3.etasje 

Inneholder i dag kirurgisk/ortopedisk sengepost og diverse kontorer med mer. MP er tomt. Area-
let foreslås disponert til revmatologisk/ortopedisk sengepost, kjøkken og spiseplass, diverse dag- 
og polikliniske funksjoner (revmatologi) samt legekontorer, lærings- og mestringssenter og ad-
ministrative kontorer. 

7.2.2.6 Det tidligere MPs 4. etasje 

Arealet er i dag tomt. Foreslås avsatt til barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk og sosialmedi-
sinsk poliklinikk. 

7.2.2.7 Alternativ disponering av det tidligere MPs 3. og 4. etasje 

Ovennevnte disponering har vært kritisert både ut fra usikkerhet om begge poliklinikkene får 
plass i 4. etasje og samlokaliseringen av disse. Dette spørsmål forutsettes drøftet nærmere i plan-
fasen, men det påpekes at det er fullt mulig å plassere BUPP og SMP i hver sin etg. og benytte 
resterende del i 3. og 4. etasje til kontorer. Hvis det viser seg i planfasen at det ikke er tilstrekke-
lig areal i 4. etasje, vil man kunne oppnå mer areal ved denne alternative disponeringen. Konse-
kvensen blir at færre administrative kontorer for Sykehuset Østfold kan plasseres ved Sykehuset 
Østfold Moss. 

7.2.3 Generell beskrivelse av oppgradering-, ombygging og nybygg 

Med unntak av de nye arealene til øyeavdelingen, dialyseseksjonen og den nye kantinen, vurderes 
det slik at det er et moderat nybyggings og/eller ombyggingsbehov.  

Det er først i planfasen detaljutformingen av arealene vil finne sted, i samarbeid med de ansatte 
og verneombudene, slik at det er en betydelig usikkerhet på dette stadiet i prosessen. Slik arealet 
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er inndelt i dag og vurdert opp mot de funksjoner som foreslås flyttet til disse, synes det å være et 
begrenset behov for større og omfattende ombygginger. Øyeavdelingens 3 operasjonsstuer fore-
slås plassert i et nybygg på 184 kvm som plasseres mellom vestfløyen og parkeringsplassen og 
knyttes sammen med øyeavdelingen midt på vestfløyen. Ombyggingsbehovet knyttet til dialyse-
avdelingen som foreslås plassert i kantinen, er relativt stort og innebærer spesielt at det må føres 
frem flere tekniske anlegg som gass, nødstrøm, vannrenseanlegg med mer, men også noen om-
bygginger (riving / nye rominndelinger med mer). Avsatt areal er på 670 kvm. 

Sengepostene har et moderat ombyggingsbehov. I hovedsak må minst to av toalettene utvides for 
å tilfredsstille kravene til hc-toaletter. Dette kan gjøres ved at to firesengsrom i hver post reduse-
res til tre senger og arealet tillegges toalettrommet. Ytterligere oppgradering, for eksempel etable-
ring av flere arbeidsstasjoner (tunløsninger) i hver post, ombygging av vaktrom, kontorer, under-
søkelsesrom vil bli vurdert i den påfølgende planprosess.  

Kjøkkenfunksjonen desentraliseres og bygges i tilknytting til sengepostene og vil inneholde pro-
duksjons/oppvarmingskjøkken og spiseplass. Etablering av somatiske dagenheter og polikliniske 
arealer i sykehusets 2. og 4. etg. anses å bli moderate, dels fordi noe arealet allerede er disponert 
slik, og dels fordi de anses å passe godt til arealenes grunnstruktur. Dog vil det sannsynligvis bli 
nødvendig å dele opp flere av firesengsrommene til to rom. 

Dagens kjøkken skal bygges om til ny kantine. Dette arealet fremstår i dag som noe mer ”grovt 
eller industrilignende” enn det øvrige arealet i sykehuset og MP. Det antas likevel at omkostning-
ene ved ombyggingen kan holdes på et mer moderat nivå ved at nettopp dette utrykket kan behol-
des i kantinen til en viss grad. 

Ombygging av arealer i MPs første etg. til legevakt er betydelig, men forutsettes å bli finansiert 
av legevakten. 

Bygging av ny operasjonsstue medfører ubetydelige ombygginger, men det anses nødvendig å 
bygge et eget ventilasjonsanlegg for den nye stua for å tilfredsstille myndighetskrav. De øvrige 
ombygginger i sykehusets underetg. vil være moderate med unntak av området avsatt til ny MR-
maskin. 

Det er sannsynlig at det vil bli nødvendig med en generell oppgradering av sykehjemmet mht. 
tele/datanett, ventilasjon med mer. Hvor omfattende dette blir, vil avhenge av en rekke forhold 
som først vil være avklart på et senere tidspunkt, men et generelt oppussingsbehov er uomtviste-
lig til stede. Ombygging til poliklinikker, døgnavdeling og kontorer i MP synes å holde et mode-
rat nivå. 

7.2.4 Tidsplan/rekkefølge for gjennomføring 

Hovedregelen er at alle funksjoner som skal plasseres ved Sykehuset Østfold Moss må være på 
plass innen bygget på Kalnes tas i bruk. Årsaken til dette er at de nye funksjonene kommer fra 
Sykehuset Østfold Sarpsborg, Sykehuset Østfold Fredrikstad og Veum og disse arealene skal 
tømmes og selges. 

I prinsippet betyr dette at ombygging/nybyggene ikke behøver å være ferdig før om 5-6 år. Imid-
lertid er det slik at noen funksjoner forventes å øke betydelig i de nærmeste årene, for eksempel 
dialyse, og det vil derfor være naturlig at utvidelsen gjennomføres på stedet hvor avdelingen skal 
plasseres på sikt. Dette kan forårsake at man flytter tidligere. Andre forhold som influerer på 
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framdriften kan være knyttet til driftsøkonomi (for eksempel revmatologisk avdeling). På bak-
grunn av dette forventes følgende framdriftsplan: 

1. Det etableres en midlertidig kantine i MPs første etasje (tidligere oppholdsstue/vestibyle) 
og kantinearealet frigjøres. 

2. Kantinen ombygges til dialyseavdeling med plass til 20 pasienter, men utrustes for færre i 
starten. Arbeidet kan oppstartes tidligst på nyåret og antas å ta ca. et halvt år. 

3. Nye desentrale kjøkken bygges i 3. og 4. etasje. 
4. Sentralkjøkkenet legges ned og arealet bygges om til kantine. 
5. Arbeidet med den nye kommunale legevakten kan settes i gang så snart nødvendige kont-

rakter foreligger og forutsettes utført i regi av den interkommunale legevakten. Deler av 
arealet som benyttes til midlertidig kantine inngår i det foreslåtte arealet for ny legevakt. 
Det er derfor ønskelig at pkt 4 er ferdig før legevakten tas i bruk. 

6. Oppstart av oppgradering av sengeposter starter så snart finansiering foreligger. I første 
rekke ombygges sengeposten som skal inneholde revmatologisk avdeling med tilhørende 
polikliniske enheter og dagfunksjoner.  

7. Arealer for ny MR-maskin ombygges så snart som mulig. Hvis MR-maskinen skal plasse-
res i underetg. må erstatningskontorer tas fra andre tilstøtende områder, for eksempel 
akuttmottaket inntil dagens legevaktsområde blir frigjort jfr. pkt. 5. 

8. Nåværende arkiv ved vestibylen forutsettes flyttet til Sykehuset Østfold Fredrikstad i første 
halvår 2011. Arealet ombygges til apotek i løpet av 2011. Hvis det er mulig å finne alterna-
tive arealer til arkivet før 2011 kan apotekbygging gjennomføres tidligere. 

9. Øvrige ombygginger/oppussing og oppgraderinger utføres fortløpende og på en slik måte at 
den daglige driften ikke berøres negativt i for stor grad. 

7.3 Bygningsmessig- og teknisk beskrivelse 

Eksisterende sykehus er bygget av Selvaagbygg i 1977 og tilstøtende MP i 1975. Bæresystemet 
består vegger, søyler, sjakter og dekker i plasstøpt betong. Målsetningen var å etablere et rimelig, 
men tilstrekkelig robust bygg og bæresystem. Dekketykkelsene er slanke, og overslagsmessige 
beregninger viser at de er hardt utnyttet selv for en begrenset nyttelast. I plan 2 spenner de bæ-
rende veggskivene fra søyle til søyle i etasjen under, og muligheten for hulltaking i disse skivene 
vil være begrenset. 

Bæresystemet består av søyler, bjelker, sjakter og dekker i plasstøpt betong. Innenfor hovedinn-
gangen er det benyttet ribbedekker trolig pga. lang spennvidde. Overslagsmessige beregninger 
viser at dekkene også her har liten restkapasitet selv for en begrenset nyttelast. 

Det er planlagt å etablere en ny operasjonsenhet på 3 øyeoperasjonsstuer i nybygg i sykehuset 
inntil Vestfløyens sydside mot parkeringsplass. Tekniske anlegg for de 3 nye operasjonsstuene er 
forutsatt plassert i teknisk etasje over operasjonsstuene. Det antas at tilbygget kan utføres med et 
enkelt bæresystem med gulv på grunn i operasjonsetasjen og en lett konstruksjon med fundamen-
ter, stålsøyler, hulldekker og evt. lettak for overliggende teknisk rom med tak. 

Øvrige byggetekniske tiltak vil være tilpasninger av bærestrukturen til nødvendige tekniske in-
stallasjoner i forbindelse med ombygningen. Hovedsaklig vil det trolig knytte seg til hulltaking 
og kontroll av lastkapasitet for nye ventilasjonsaggregater og -kanaler. Pga. begrenset restkapasi-
tet i eksisterende konstruksjoner, frarådes det å gjøre inngrep i bærestrukturen. Selv små inngrep 
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med hulltaking og økte laster kan komme til å kreve kostbare forsterkninger og byggetekniske 
tiltak. Lav etasjehøyde vil trolig komplisere oppgraderingen av ventilasjonsanlegget ytterligere. 

Ytterligere beskrivelse framgår av eget skisseprosjekt for Sykehuset Østfold Moss. 

7.4 Tegninger 

Nedenfor følger noen utvalgte illustrasjoner. Fullstendig illustrasjon følger av eget skisseprosjekt. 

Ny øyeavdeling plasseres ved hovedinngangen i sykehusbygget, se gult område på figuren. 

 

 

Ny dialyseenhet plasseres i MP, plan 2. 

 

Ny kantine plasseres i underetasjen i MP. 
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Felles etasje med sengeområde og dagfunksjoner for revma og ortopedi. 

 

 

 

 

 

Fasaden rustes opp 

 

7.5 Kostnadsoverslag – kalkyle 

De ulike tiltakene er vurdert i kostnadsklasser på følgende måte: 

 
Kategori 1 , kr 50.000,00/m2 Nybygg

Kategori 2, kr 30.000,00/m2 Full ombygging med riving og oppsetting av vegger,  montering av nye
  himlinger, utskifting av gulvbelegg, omlegging av ventilasjonsanlegg 

og andre tekniske installasjoner.

Kategori 3, kr 10.000,00/m2 Ombygging til ”lettere” formål som kontorer, møterom, etc., samt

Kategori 4, kr 5.000,00/m2 Enklere ombygging/oppussing av eksisterende rom og supplering av
tekniske anlegg

Kategori 5, kr 30.000,00/m2 Full ombygging i arealer som kan finansieres utenfra

Kategori 6 Utstyr, ikke kostnadsberegnet  

Nybygg er operasjonsrom for øye. 

Den samlede kostnadsvurderingen summerer seg til 164 mill. kr (p50 kostnad for bygg). 
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8 Kostnadskalkyle og investeringsramme for løsningsalter-
nativene, kost-/nytte vurdering og finansieringsplan 

8.1 Generelt om kostnadskalkylen 

Det er gjennomført en kostnadskalkyle basert på areal og løsninger innenfor de ulike fag. Verk-
tøyet Calcus er benyttet og Bygganalyse as har utført arbeidet i samarbeid med arkitekt, de rådgi-
vende ingeniører og prosjektledelsen. 

Mens det i idéfasen ble gjort et kostnadsanslag ut fra kostnader per kvm basert på erfaringstall og 
ambisjonsnivå, er det i denne fasen utført en konkret kalkyle som bygger på arealer, mengder, 
volumer, materialer, løsninger osv. Fortsatt er dette styrt i forhold til prosjektets ambisjonsnivå 
for kostnader og kvalitet. Dvs. at det har vært gjennomført en kostnadsstyrt prosjektering for kon-
tinuerlig under hele prosjekteringen å holde kostnadsmålene på de ulike områder, og samtidig 
oppnå et tilstrekkelig godt kvalitativt nivå. 

8.2 Kostnadskalkyle og investeringsramme 

8.2.1 Investeringskostnader for de ulike alternativene (kostnadskalkyle) 

Investeringstallene fra opprinnelig skisseprosjekt framgår av tabell 7.1 

 

Tabell 7.1 Skisseprosjektets opprinnelige kostnadstall (prisnivå desember 2006, p50 estimat) 

Kostnad knyttet til Mill kr 
Alt 1C

Mill kr 
Alt 1B+SØS 

Mill kr
0-alt

Bygg inkl. tomt og utomhusanlegg 4874 4232 1457
Utstyr 747 632 120
Annet, oppgradering andre bygg  
 (psykiatri/ rus i 1C) 

45 45 359

SUM 5666 4909 1936

 

Skisseprosjektets reviderte kostnadstall framgår av tabell 7.2. 
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Tabell 7.2 Skisseprosjektets reviderte kostnadstall (prisnivå juni 2007, p50 estimat) 

Kostnad knyttet til Mill kr 
Alt 1

Mill kr
Alt 2

Mill kr 
Alt 3 

Mill kr
0-alt

Nybygg Kalnes inkl. tomt og utom-
husanlegg 

3290 3706 4436 

Utstyr 528 561 695 
Sum Kalnes 3818 4267 5131  
Sykehuset Østfold Moss 164 164  
Sykehuset Østfold Veum8 198  
Sum p50 før byggelånsrente 4180 4431 5131 1911

Fordelt etter bygningsdelstabellen framstår alternativ 2 slik som vist i tabell 7.3. Fordelingen i 0-
alternativet har en annen profil. 

 

Tabell 7.3 Kostnadsinndelt etter bygningsdelstabellen. Alternativ 2 (p50-estimat)  

Kostnader knyttet til   Mill kr

1-   felleskostnader   268

2-  bygning    852

3-  VVS   479

4-   elkraft   241

5-  tele- og automatisering  241

6-  andre installasjoner  102

7-  utendørs    124

8-  Generelle kostnader eks utstyr  584

9-  Spesielle kostnader    736

Sum prosjektkostnad Kalnes før utstyr  3626

Utstyr    561

Oppgradering / utbygging SØM m.v.  164

Tillegg etter usikkerhetsanalyse  80

SUM   4431

 

Løsningene inneholder i denne oppstillingen en bygningsmasse tilrettelagt for framtidig virksom-
het, men samtidig med en nøktern standard. De enkelte bygningsavsnitt er tilpasset sin hoved-
funksjon (sengeområder, behandlingsområder, kontorområder osv.), slik at ”kostnadssmitten” 
mellom de funksjoner som krever kostbare bygg og de som krever mindre kostbare bygg er be-

                                                 
8 Bygger på tall fra tilstandsanalysen gjort i 2005, og har dermed større usikkerhet enn de øvrige estimatene. 
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grenset så langt det er hensiktsmessig uten å svekke kravene til generalitet og fleksibilitet innen-
for de ulike hovedfunksjonsområder. 

Det er bygningsmessig lagt til rette for og innkalkulert følgende systemer: 

 Avfallssug  
 Tøysug  
 AGV  
 Rørpost  
 Sentralstøvsug 

Disse funksjonalitetene er nå innarbeidet, men bør vurderes nærmere. Det er i overordnet teknisk 
program lagt til grunn at denne typen systemer bør underkastes en konkret nytte- og kostnadsana-
lyse før investeringene iverksettes. Dette bør gjennomføres i planfasen, slik at dette er tatt stilling 
til før planfasen avsluttes. 

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for nybygg er ca. 42.500 kr (p50). Samlet pris per kvm inkl 
brukerutstyr er på ca. 49.000 kr.  

Alternativ 1 krever ca 460 mill. kr mindre i investeringer enn alternativ 2. Alternativ 3 krever 700 
mill. kr mer enn alternativ 2. 

0-alternativet inneholder et kostnadsestimat på ca. 1,9 mrd kr. Dette er basert i hovedsak på de 
analyser som ble gjort i idéfasen, og som ble videre bearbeidet i opprinnelig konseptrapport. Det-
te består av de elementer som framgår av tabell 7.4.  
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Tabell 7.4 Kostnader i 0-alternativet 

Kostnader/alternativer 0-alt

Nybygg Somatikk 136
Psykiatri 0
Annet

Ombygging Somatikk 311
Psykiatri
Annet 0

Oppgradering 983

SUM 1 430

Utstyr 116
Parkering 23
Veger og lignende 215
Tomt') 48
Ulempekostnader (prosjektets) 72
Tillegg Kalnes flere trinn
Riving 7
Annet

Sum kostnader 1 911  

Posten knyttet til ”veier og lignende” knytter seg til utbedring av veiene rundt sykehusområdet. 

8.2.2 Opptrekksrente (byggelånsrente) og prisstigning framover 

Tabell 7.5 viser forventet opptrekksrente (byggelånsrente) i planleggings- og byggeperioden. Pro-
sjektets finansieringsbehov må dekke dette forholdet for å gi et samlet bilde av finansieringsbe-
hovet (så lenge byggelånsrente benyttes i denne typen prosjekter).  

Tabell 7.5 Opptrekksrente alternativ 2 (basert på p50-estimat). Hele mill. kr 

Rente 4 % 5 %
Opptrekksrente, mil l kr  271                                339                   

Opptrekksrente tilsvarer byggelånsrente, og er her beregnet i samsvar med tidsplanen for prosjek-
tet med ferdigstilling primo 2015. 

 

8.2.3 Usikkerhetsanalyse, forventet prosjektkostnad og margin for usikkerhet  

Det ble gjennomført usikkerhetsanalyse 4. november 2008. Den baserer seg også på et samlet 
areal på ca. 87.000 kvm (dvs. alternativ 2). Hovedelementene var følgende: 

 Usikkerhetsanalysen ga en forventet prosjektkostnad (P50) på 4431 mill kroner med prisni-
vå juni 2007 (inklusiv bygg, brukerutstyr men eksklusiv byggelånsrente). 
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 Kostnadsramme med 85 % sikkerhet for å unngå overskridelse (P85) er beregnet til 4959 
mill kroner som tilsvarer en usikkerhetsmargin på ca 12 %  tillegg på p50-estimatet. 

De tallvurderinger som gruppen har kommet fram til gjennom analysen, trekker forventningsver-
dien opp på noen, og ned på andre av estimatene. 

Nedenfor vises resultatet av analysen i form av en S-kurve. 
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Nedenfor vises ”Paretodiagrammet” (tornadodiagrammet) som resultat av analysen. 

Paretodiagrammet angir en rangert liste over kostnadsposter og generelle usikkerhetsfaktorer som 
følge av det relative bidraget disse gir til den totale usikkerhet for kalkylen. 

 Faktor Prioritet Kostnad Risiko

Entreprenørmarkedet  23.7%
Ambisjonsnivå  22.7%
Rammebetingelser  14.8%
Teknisk utvik ling  14.8%
Prosjektorganisering  13.9%
Generelle kostnader Kaldnes   4.8%
Sengetårn (plan U-8, ink l. kontorer)   2.0%
Behandling (ink l. kontorer)   1.6%
Kvm behandling   0.3%
Usikkerhet medflytt   0.3%

Ex t .  Ri s k

T a s k  R i sk  

 

Helse Sør-Øst – tidligfase sykehusplanlegging nytt østfoldsykehus Side 65 



Konseptrapport – B3     Dato: 14.11.08 

Listen viser hvilke forhold som relativt sett påvirker usikkerheten i kalkylen mest, og paretodia-
grammet gir følgelig et godt grunnlag for å etablere en handlingsplan for å styre usikkerheten i 
prosjektet og prosjektkalkylen. 

Det presiseres at usikkerhet både gir en positiv mulighet og en negativ risiko. Arbeid med usik-
kerhet må i det videre fokusere på både å redusere det generelle kostnadsnivå, samt å redusere 
negativ risiko, og å utnytte positive mulighetene. 

Paretodiagrammet viser at analysen gir som resultat at det er fem forhold som står for tyngden av 
den beregnede usikkerhet. Disse områdene er: 

 Entreprenørmarkedet 
 Ambisjonsnivå i prosjektet 
 Rammebetingelser  
 Teknisk utvikling 
 Prosjektorganisering 

Nærmere om hva disse forholdene inneholder framgår av egen rapport fra usikkerhetsanalysen. 

8.2.4 Kostnadssammenligning med andre sykehusprosjekter 

Nedenforstående oversikt viser en sammenligning mellom forutsetningene for tre prosjekter: 

 Nytt østfoldsykehus 
 Ahus 
 Nye Molde sjukehus 

 

  
Sammenlignede forhold 

 
Nytt østfoldsykehus 

alt. 2 Ahus Nye Molde sjukehus 
Fase: Skisseprosjekt Ferdig Skisseprosjekt

Prisdato: 
jun.07 Kostnadstyngdepunkt 

31.12.06
mar.08

Bruttoareal:                   87 236                      109 449 48 345

Entrepriseform: Hovedentreprise Hoved/Totalentreprise Ukjent
Byggherre: Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst Helse Midt-Norge
Tomt: Ny Eksisterende Ny
Ombygg: Nei Nei Nei
Riving: Nei Nei Nei
Geometri: Kompakt Normal Kompakt

Grunnforhold: Normal
Litt vanskeligere enn

 normal
Vanskeligere enn 

normal
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Sett i lys av disse forutsetningene er det gjort en sammenligning av kostnader per kvm: 

Sammenligningsgrunnlag

Nytt Østfold‐

sykehus       

(juni 2007)

Ahus          

(31. des 06)

Nye Molde 

sjukehus    

(mars 08)

P50‐estimat for bygg (mill. kr ekskl byggelånsrente) 3 706 2 338

P85‐estimat for bygg og utstyr (inkl byggelånsrente) 5 047 3 085

Byggeregnskap + prognose for gjenstående 5 911

Byggeregnskap inkl utstyr  + prognose for gjenstående 6 729

Kr per juni 2007 (korrigert etter byggekostnadsindeks)

P50‐estimat for bygg (ekskl byggelånsrente) 3 706 2 219

P85‐estimat for bygg og utstyr (inkl byggelånsrente) 5 047 2 928

Byggeregnskap + prognose for gjenstående 6 033

Byggeregnskap inkl utstyr + prognose for gjenstående 6 868

Kvm nybygg 87 236 109 449 47 865

Kostnader i  kr per kvm

P50‐estimat for bygg (ekskl byggelånsrente) 42 482 46 360

P85‐estimat for bygg og utstyr (inkl byggelånsrente) 57 855 61 172

Byggeregnskap + prognose for gjenstående 55 122

Byggeregnskap inkl utstyr + prognose for gjenstående 62 751  

 

Nytt østfoldsykehus og nye Molde sjukehus er langt på vei sammenlignbare. Nye Ahus har arbei-
det ut fra en visjon om å være blant Europas tre mest høyteknologiske sykehus, og har på den 
bakgrunn et høyere ambisjonsnivå innenfor teknologiområdet enn de to andre sykehusene. Ahus 
er også planlagt og bygget som et universitetssykehus. 

Denne typen sammenligninger inneholder en rekke mulige feilkilder, og tallene må derfor brukes 
med stor grad av forsiktighet. De indikasjoner som kommer fram er følgende: 

 På p50-nivået for bygg (uten utstyr) er kalkylen for nytt østfoldsykehus ca. 4000 kr lavere 
per kvm enn kalkylen for nye Molde sjulehus. Ca. halvparten av forskjellen knytter seg til 
summen av konto 1 og 2 i bygningsdelstabellen, felleskostnader og bygning9. Resten knyt-
ter seg til andre poster. 

 Når utstyr, byggelånsrente og avsetninger til usikkerhet tas med, minker forskjellen mellom 
kalkylene for disse to prosjektene til vel 3000 kr/kvm. 

 P85-estimatene indikerer at både nytt østfoldsykehus og nye Molde sjukehus må gjennom-
føres, bygges og utstyres ut fra en mer nøktern standard enn Ahus. For nytt østfoldsykehus 
har det vært en rammebetingelse og dermed et klart mål å oppnå et kostnadseffektivt bygg. 

                                                 
9 Framgår av underlagsmateriale 
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8.3 Nytte- og kostnadsvurderinger 

8.3.1 Nytte- og kostnadsmodell 

Denne kostnads- nytte modellen bygger på følgende kvantitative elementer: 

 Investeringskostnader, jf. ovenfor, lagt ut i tid basert på et normalt kostnadspådrag i inves-
teringsperioden 

 Eventuelle økte driftskostnader, og tidspunkt for når disse oppstår 
 Sparte driftskostnader – driftsøkonomisk gevinst og tidspunkt for når disse oppstår 
 Inntektsøkning som følge av økt antall behandlede pasienter. 
 Eventuelle termineringsverdier ved analyseperiodens utløp (tomt og bygg) 
 Salgsverdier knyttet til eksisterende bygg 
 Tidsperspektiv 
 Diskonteringsrate for kontantstrømmene 
 Kostnadsnivå  
 Nåverdiberegninger for de ulike alternativene  
 Følsomhetsanalyse 

Det er i tillegg skrevet et avsnitt om nytteeffekter som ikke kan måles direkte i kroner, dvs. en 
kvalitativ analyse. 

8.3.2 De økonomisk målbare nytteeffektene – driftsøkonomisk gevinstanalyse 

De økonomiske gevinstene kan summeres opp slik: 

Lønnsutgiftene benyttes som hovedindikator for driftsøkonomien i det nye østfoldsykehuset. På 
basis av dette er det gjort en beregning av innsparingspotensialet i 2020 sammenlignet med 2007. 
Det legges også til grunn 60 ekstra stillinger for 0-alternativet (drift av 2 sengeposter fordi at 
sengetallene i øvrige poster må reduseres pga. ombygginger (primært nye toalett- og baderom). 

I tillegg til innsparingen kommer inntektsøkninger pga. økt aktivitet, dvs. flere behandlede pasi-
enter. Dette er beregnet med gradvis opptrapping til 2020. 

Driftsøkonomieffekten er på dette grunnlag 266 mill. kr i alternativ 2. Tabell 7.6 viser tallene. 

Tabell 7.6. Driftsøkonomieffekt (innsparing og inntektsøkning) ved nytt sykehus, alternativ 1-3. 
Hele mill kr. 

Alternativer Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3
Beregnet redusert lønnskostnad basert på revidert HFP`s nye bemanning 2020 145               150               175                
Beregnet økning i variable driftsinntekter basert på produksjonskapasitet 2020 116               116               116                
Effekt av økning i produksjonskapasitet og bemanningsreduksjon i 2020 261               266               291                 

 

8.3.3 Plan for gevinstrealisering 

Kapittel 5 i dette dokumentet gjennomgår organisasjonsutviklingsprosessen. Planen for gevinst-
realisering er planlagt som en integrert del av organisasjonsutviklingen fram mot nytt sykehus. 
Planen er at gevinstrealiseringen skal skje i perioden fram til innflytting, og deretter ved innflyt-
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ting. Dvs. at det nye driftskonseptet skal være realisert umiddelbart etter flytting. Inntektsøkning-
en har perspektiv fram til 2020. 

8.3.4 Andre nytteeffekter – kvalitativ analyse 

Det er en del nytteeffekter som ikke kan måles direkte i kroner. Den beste illustrasjonen av dette 
ligger i forskjellen mellom å kunne drive i et nytt bygg og 0-alternativet, slik det ble beskrevet i 
idéfasen. Om 0-alternativet ble det da bl.a. sagt: 

”0-alternativet er i praksis videre drift på samme nivå som nå, og dermed en utsettelse. Man vil ikke oppnå 
samling av psykiatri og somatikk. Enten må det brukes 1,5 til 2 mrd kr til oppgraderinger, eller så vil SØ 
forvitre innenfra både faglig og bygningsmessig. Dermed videreføres en uholdbar situasjon på dette områ-
det. I tillegg kommer de mange bygningsmessige utfordringene knyttet til arbeidsmiljø og pålegg fra til-
synsmyndighetene.  Dette vil over tid ødelegge tilliten til sykehuset, svekke tilbudet til pasientene og øke 
driftskostnadene.” 

Selv om 1,5 til 2 mrd kr brukes til utbedringer, vil miljøet både for pasienter, pårørende og ansat-
te være tungt belastet pga. bygningsmessige svakheter, trange lokaler og kontinuerlig pågående 
utbedringsarbeider. I tillegg vil det faglige miljøet bli svekket pga. svekket evne til rekruttering 
under slike forhold. 

Ved nytt bygg vil man oppnå både gunstige bygningsmessige omgivelser, og bedre forutsetninger 
for rekruttering og dermed faglig nivå. Dermed vil det samlede kvalitative bildet bli bedre, uten at 
dette direkte kan måles i kroner. 

På denne bakgrunn vil det være kvalitative nytteeffekter knyttet til pasienter og pårørende, fag og 
kompetanse samt HMS og arbeidsmiljø. Noen av effektene framgår nedenfor: 

 Økt trygghet for pasientene og deres pårørende 
 Bedre terapeutiske forhold (gjelder kanskje spesielt for psykiatri, men også somatikk på 

noen områder) 
 Enerom/færre senger per rom og nærhet til toalett/bad som gir en bedre situasjon for pasi-

entene (og pårørende) 
 Bedre tilrettelagt for godt samspill mellom fagmiljøer 
 Kanskje også lavere sykefravær hos de ansatte 
 Kanskje også kortere sykehusopphold for pasientene (som da defineres som et gode ved at 

man oppnår den samme behandlingseffekt på kortere tid). 

Alternativ 2, hvor sykehuset i Moss beholdes, har imidlertid også svakheter sammenlignet med et 
samlet, nytt sykehus, som til dels ikke lar seg fullt ut kvantifisere i kroner.  

8.3.5 Endrede driftskostnader for bygg og anlegg 

Det kan forventes økte driftskostnader knyttet til FDV-kostnader med serviceavtaler og lignende 
for de tekniske anleggene. Dette kompenseres imidlertid med reduserte lønnsutgifter, slik at det 
samlet sett blir en innsparing også knyttet til bygg og anlegg. 

8.3.6 Tidsskala, termineringsverdi og diskonteringsrater 

Tidsskalaen i nåverdibetraktningene er satt til 40 år basert på at dette om lag tilsvarer den gjen-
nomsnittlige levetid for bygg, tekniske systemer og utstyr. For 0-alternativet er tidsskalaen satt til 
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15 år, da det må påregnes at de utbedringer som inngår i 0-alternativet ikke vil gi varig tilfredstil-
lende løsninger, men kan utsette investeringen i nybygg i 10-15 år. 

Tidsskalaen i finansieringsanalysene er primært satt til 20 år, som er i overensstemmelse med av-
dragstiden på lån. 

Termineringsverdien er for bygget med tilhørende utstyr satt til  7/40 for å korrigere for at bygget 
først forventes ferdig i 2015 (ved samlet utbygging), og derfor har en levetid på 33 år som kom-
mer med i analysen. For tomten er termineringverdien satt til 1000 kr per kvm, dvs. 360 mill. kr.  

Diskonteringsratene er satt til 3, 4 og 6 %. 3 % forventes å uttrykke en langsiktig samfunnsrente 
(rentenivå minus prisstigning) mens 6 % indikerer et nivå som i større grad reflekterer nivået for 
langsiktig lånerente. For et normalt offentlig tiltak er avkastningskravet 4 %10, slik at 3 % og 6% 
utgjør et spenn over og under dette kravet. 

8.3.7 Nåverdier og samfunnsøkonomiske vurderinger 

Nedenfor framgår nåverdiene for de ulike alternativene. 

Forutsetningene som er benyttet: 

 Vist verdier for 1, 2 og 3 samt 0-alternative 
 40 års tidsperspektiv 
 Diskonteringsrente på 3 prosent, 4 og 6 prosent 
 P50-estimat som grunnlag (ekskl. prisstigning og byggelånsrente) 
 Salg av dagens eiendommer som realiseres i 2015, kr 200, 250 og 300 mill kr i hhv. alt 1, 2 

og 3. 
 Driftsinnsparing på 150 mill kr fra 2016 (alt. 2). 
 Inntektsøkning med gradvis opptrapping til 116 mill kr i 2020. 
 Restverdier av bygg basert på 40 år fra ferdigstilling ligger inne i 2048 
 Full restverdi av tomt ligger inne i 2048 
 I alternativ 1 og 2 erstattes hhv Veum og Moss i perioden 2030-2034. 

Tabell 7.7. Nåverdier for de ulike alternativene ved 4 % diskonteringsrate, internrente alternativ 
1-3 

Alternativ 
 

1 
 

2 3 0-alt

Nåverdi i hele 
mill kr 210 241 256 -1178

Internrente (%) 4,37 4,41 4,38 neg

Nåverdiene kommer best ut for alternativ 2 og dårligst ut for alternativ 0. Å bruke opp mot 2 mrd 
kr for så å måtte reinvestere fra rundt år 2030, gir svake tall. 

Forskjellen mellom alternativ 2 og 3 er marginal, fordelt over 40 år mindre enn 1 mill kr per år. I 
praksis betyr dette at disse tallene må anses som like. 

                                                 
10 Veileder i samfunnsøkonomiske analyser, Finansdepartementet 2005, s. 35. 
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Avstanden ned til alternativ 1 er litt større, men fortsatt beskjeden sett over 40 år (vel 1 mill kr 
per år).  

Internrenten for de tre alternativene viser hvor likt alternativene 1-3 kommer ut. Det er en varia-
sjon på bare 0,04 prosentpoeng. I praksis betyr dette at alternativene 1-3 er like i en nåverdivurde-
ring, mens alterntiv 0 er vesentlig svakere. 

8.3.8 Følsomhetsanalyse 

Følsomhetsanalyse er en metode for å undersøke hvor følsom tallene er for endringer i forutset-
ningene. Derfor testes konsekvensene av å variere de mest kritiske forutsetningene. En kritisk 
forutsetning er diskonteringsraten. Nedenfor er denne variert fra 3 til 6 %, for å se om det betyr 
vesentlige endringer alternativene imellom. Det er gjort følsomhetsvurderinger på følgende om-
råder: 

 Inntektsøkning 
 Bemanningsreduksjon 
 Salgsverdi nåværende bygg 
 Restverdi bygg og tomt 
 Investeringskostnad 
 Diskonteringsfaktor 
 Tidsperspektiv 

Resultatet framkommer av tabell 7.8 og figur 7.1. 

 

Tabell 7.8. Følsomhetsanalyse 

Variabel 
Basisverdi 
(udiskontert)   

Lavere verdi 
(i %) 

Høyere verdi 
(i %) Effekt lav Effekt høy 

Inntektsøkning 116 mill per år 25 25 -157 640 
Bemanningsreduksjon 150 mill per år 25 25 -290 824 
Salgsverdi dagens 
bygg 250 mill 25 25 194 289 
Restverdi 1528 mill 25 25 162 321 
Investeringskostnad 4431 10 10 611 -683 
Diskonteringsfaktor 241 (ved 4 %) 3 6 985 -692 
Tidsperspektiv 40 år 30år  67  
       

Variabel     Beste Verste Forventet  

Akkumulert effekt alle variabler   1670 -1870 241 (ved 4 %)  
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Figur 7.1 Følsomhetsanalyse, effekt av ulike forutsetninger, jf tabell 7.8 

 

 

Nåverdiene påvirkes i betydelig grad av om inntektsøkningen og bemanningsreduksjonene lar seg 
gjennomføre. Det samme gjelder for om investeringskostnaden overholdes. I enda større grad på-
virkes nåverdiene imidlertid av valget av diskonteringsfaktor.  

Dersom alle faktorer summeres i beste og verste fall, blir det store svinginger i nåverdiene. Dette 
er samlet sett en urealistisk situasjon, men det viser at effekten kan bli betydelig dersom flere fak-
torer avviker i samme retning. 

8.4 Finansiering 

8.4.1 Overordnet finansieringsplan 

Den overordnede finansieringsplanen ser slik ut i alternativ 2. 

Tabell 7.9. Overordnet finansieringsplan alternativ 2 

Type kostnad/finansiering Kostnader Finansiering
Bygg,  utstyr og annet 4 431                  
Byggelånsrente, 4% 271                     
Sum p50-estimat inkl. byggelånsrente 4 702                  
Usikkerhetsavsetning 528                     
SUM før prisstigning (dvs. p85-estimat) 5 230                  
Samlet forventet finansieringsbehov før prisstinging 5 230                  
Salg av eiendommer (utgjør ca 5 % av samlet finasieringsbehov) 250                     250                     
Netto lånebehov  ( eksklusiv prisstigning) 4 980                  
Renter og avdrag 1. år ved serielån og 20 (10) års avdragstid 480                     
Egendekning gjennom driftsinnsparing (år 2016) 231                     231                     
Egenfinansieringsandel av gjeld 1. år, prosent dekning av rente og avdrag 48  

Egenfinansieringsandelen vil være svakest det 1. året med full nedbetaling (48 %), og deretter 
øke år for år. I år 20 (dvs. siste betalingsår) blir beløpet vel 200 mill. kr, og dermed full egenfi-
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nansierng. I praksis innebærer dette ca. 50 % egenfinansiering av prosjektet fra driften starter. 
Deretter vil andelen øke gradvis fram til full egenfinansiering i siste del av låneperioden. 

8.4.2 Andel egenfinansiering, bl.a. salg av eiendommer 

Som det framgår ovenfor, er det beregnet en egenfinansiering gjennom salg av de fleste av da-
gens eiendommer. Til sammen utgjør dette i alternativ 2 250 mill. kr. Verdivurderingen ble gjen-
nomført i idéfasen. Verdiene er opprettholdt om lag på samme nivå som de var satt i 2005. 

8.4.3 Eventuell annen egen finansiering 

Den eneste finansiering som kommer i tillegg til lån og salg av eiendom er netto reduksjon i leie-
kostnader for utleiearealene. Dette er beregnet å utgjøre rundt 3 mill. kr per år. Tallet er ikke tatt 
inn i vurderingen her pga usikkerhet knyttet til netto endringer i leieforhold. 

8.4.4 Andel lånefinansiering11 

Samlet investering er beregnet til ca. 5,2 mrd kr inkl. margin for usikkerhet og byggelånsrente. 
Lånebehovet blir ut fra dette knapt 5 mrd kr, som gir en låneandel på ca. 95 %. Dvs. at verdien fra 
salg av eiendommer er forventet å gi en egenfinansieringsandel på ca. 5 %. 

For at sykehuset skal kunne bære lånebelasningen må ca. halve beløpet dekkes som tilskudd. På 
denne bakgrunn er det også gjort en beregning med 50 % lånefinansiering og 50 % tilskuddsdek-
ning. I den situasjonen vil sykehuset ha tilstrekkelig bærekraft fra 1. år. 

8.4.5 Årlige renter og avdrag under ulike forutsetninger 

Nedenfor vises årlige renter og avdrag under ulike forutsetninger.  

Tabell 7.10 Renter og avdrag for utstyr og bygg ved serielån og hhv. 10, 20 og 40 års avdragstid 

Bygg Utstyr SUM
Bygg 20 år + utstyr 10 år, 1. år 392 88 480
Bygg 20 år + utstyr 10 år, siste  år 226 0 226
Bygg 40 år + utstyr 10 år, 1. år 283 88 371
Bygg 40 år + utstyr 10 år, siste  år 113 0 113
Bygg 20 år + utstyr 10 år, 1. år, 50% tilsk 196 88 284

297                           

Kostnad

Annuitet 40 år  

Som det framgår vil summen av renter og avdrag etter denne modellen med serielån over 20 år 
bli 392 mill + 88 mill kr i år 1, dvs. i alt 480 mill. kr. I siste år er beløpet 226 mill kr. 

Dersom avdragstiden for bygg ble satt til 40 år, ville år 1 gitt 371 mill kr i renter og avdrag. 

Ved annuitet over 40 år blir tallet 297 mill kr. 

                                                 
11 De siste signalene fra Helse- og omsorgsdepartementet innebærer en endring i retning mindre grad av lånefinansie-

ring til sykehusprosjekter enn det som det har vært lagt opp til de siste åra, jf. også HSØ-styresak 107/2008 s. 32. 
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8.4.6 Samlet finansieringsplan 

Ulike tilnærminger for å vurdere kostnader i rente og avdrag per år sammenlignet med innspa-
ringer per år for alternativ 2 er vist i tabell 7.11. 

Tabell 7.11. Kostnader per år sammenlignet med driftsinnsparing. 

 

Kostnad Innsparing Gap
Serielån over 20/10 år,  serielån 1. år 480 231                         -249

371                 231                         -140
297                 231                         -66

Serielån 20  år, 1. år, 50% tilskudd 240                 231                         -9
198 231                         33

Annuitet over 40/10 år

Renter 1.år

Finansiell tilnærming

Serielån over 40/10 år,  første år

 

Det første året i en situasjon med ordinært serielån (20 år) for hele finansieringsbehovet vil gi en 
egenfinansiering på 48 % (deretter økende egenfinansiering år for år), og således kreve et til-
skudd på 249 mill. kr første år. 

Ved et serielån over 40 år for bygg (fortsatt 10 år for utstyr), vil egenandelen av finansieringen av 
lånet bli 62 % det første året, og deretter økende.  

Ved en annuitet på 40/10 år vil egenfinansieringen være på 78 %, men fast over perioden. 

Driftseffekten vil mer enn betjene rentebelasningen 1. år. 

Den samlede finansieringsandelen fra foretaket er noe større enn vist her pga. bruk av inntekter 
fra salg av eiendommer. Dermed er det grunnlag for å si at foretaket har en bæreevne som dekker 
ca. 50 % av kostnadene. 

Tallene illustrerer at finansieringsplanen vil måtte inneholde en form for kombinasjon av en 
egenfinansiering fra foretaket og annen finansiering. Derfor er det også illustrert en situasjon der 
det er 50 % dekning gjennom tilskudd. Ved serielån vil dette gi en egendekning på 96 % det førs-
te året.  

8.5 Samlet vurdering av alternativene 

Det er her gjort en vurdering basert på alternativ 2. Nåverdianalysen viser at det økonomisk sett 
er svært liten forskjell mellom alternativ 1, 2 og 3. Dersom psykiatrien forblir på Veum vil byg-
gekostnaden på Kalnes kunne reduseres med ca. 450 mill kr. Men samtidig må man da legge til 
grunn at det investeres rundt 200 mill kr på Veum for å fortsettes driften der. Det betyr at netto 
differansen investeringsmessig blir rundt 250 mill. kr. Samtidig vil man da ha et anlegg på Veum 
med begrenset tidsperspektiv, og det vil ikke kunne oppnås integrasjon mellom somatikk og sy-
kehuspsykiatri. 

Alternativ 3 innebærer at også sykehusvirksomheten i Moss flyttes til Kalnes. Dette vil øke kost-
nadene med ca. 700 mill kr (på p50-nivå). Dette er den løsningen som driftsmessig ville gitt den 
beste situasjonen. Men alternativet vurderes, ut fra de økonomiske rammebetingelsene Helse Sør-
Øst har beregnet, som lite realistisk da det øker investeringsbehovet med nærmere 1 mrd. kr 
sammenlignet med alternativ 2 (prosjektkostnad på rundt 6 mrd kr inkl. byggelånsrente og mar-
gin). 
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9 Risikoanalyse (ROS) knyttet til redusert kapasitet sam-
menlignet med tidligere utredninger 

9.1 Mål med prosjektet  

De områdene som ROS-vurderes er de som blir utsatt for størst potensiell risiko ved at man fra 
opprinnelig til revidert konseptrapport har redusert vesentlig arealet for virksomheten, og dermed 
i større grad vil være avhengig av at driften blir minst så effektiv som de underliggende forutset-
ninger tilsier. Dessuten forutsetter alternativ 2 en delt drift mellom Kalnes og Moss, samt at noen 
enheter må leie (eller fortsette å leie) lokaler andre steder. 

ROS-analysens formål er dermed å analysere og avdekke risiko og usikkerhet for uønskede hen-
delser knyttet til disse forholdene samt å identifisere tiltak som kan redusere sannsynligheten for 
og/eller konsekvensen av slike hendelser. 

9.2 Definisjon risiko 

Risiko innebærer forhold eller hendelser som kan påvirke oppnåelsen av målsettingene for virk-
somheten negativt. Risikoen vurderes ut fra sannsynligheten for at den inntreffer og konsekven-
sene den vil medføre dersom den inntreffer. Risikotoleransen utgjør den aksepterte risiko man 
har for ikke å nå den enkelte målsetting. 

I vår sammenheng definerer vi risiko som hendelser som kan inntreffe ved etablering av nytt Øst-
foldsykehus på Kalnes med de arealrammer som nå er beregnet, og konsekvensen av slike hen-
delser. Tilsvarende vurdering gjøres for virksomheten i Moss og for samspillet mellom de to en-
hetene. 

9.3 Sammendrag  

Denne ROS-analysen er bygget opp etter en mal som i hovedtrekk er i samsvar med ”Metodedo-
kument for risikostyring i staten”12. 

Temaet som ROS-vurderes er at Sykehuset Østfold i 2014 samler virksomheten på Kalnes og i 
Moss innenfor en arealramme som legger nye og krevende produksjonskrav på organisasjonen 
sammenlignet med planen fra 2007 (jf konseptrapport av juni 2007). 

ROS-analysens gruppeanalysedel ble gjennomført den 14. oktober 2008 med i alt 21 deltakere (se 
egen deltakerliste). Det kom under ROS-analysen fram 13 ulike forhold som ble vurdert som å 
være av en slik viktighet at de faller inn under analysens formål. 

For de forholdene som er analysert, er det gjort vurdering av sannsynlighet, konsekvens for funk-
sjon (F) eller personell (P), sannsynlighet for at hendelsene inntreffer, og tiltak for å redusere 
konsekvens og/eller begrense sannsynlighet. 

 

                                                 
12 Senter for statlig Økonomistyring: Metodedokument for risikostyring i staten, desember 2005. 
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Handlingsplanen utarbeides som en etterfølgende oppgave, og er derfor ikke utfylt i denne ver-
sjonen av dokumentet. 

ROS-analysen er utført på den måten at det er sammenlignet hvilken risiko og sårbarhet man står 
overfor ved de prosjektforutsetningene som gjelder i 2008, og da med hovedvekt på ”alternativ 
2”, dvs. med nybygg på Kalnes og i tillegg full utnyttelse av lokalene i Moss, sammenlignet med 
anbefalt alternativ fra konseptrapporten for 2007 (samling av hele virksomheten på Kalnes, og 
med større areal). 

Dersom risiko og sårbarhet hadde blitt sett ift dagens driftssituasjon, ville bildet vært annerledes. 
Forhold som framstår som ”mulig uønskede forhold” når det sammenlignes med et samlet, større 
sykehus på Kalnes, er samtidig forhold som gir forbedringer sammenlignet med dagens situasjon. 
ROS-analysen må derfor ses i begge disse perspektivene. Det er identifisert noen forhold som bør 
vies ekstra oppmerksomhet i den videre planleggingen fordi arealrammen er strammet inn, kravet 
til utnyttelsesgrader øket, og virksomheten skal drives både i Moss og på Kalnes. Men sammen-
lignet med dagens situasjon med drift på fire steder og i stor grad gamle og uhensiktsmessige lo-
kaler, vil løsningen i ”alternativ 2” fra 2008 være en klar framgang, og vil gi grunnlag for en god 
og fremtidsrettet sykehustjeneste til innbyggerne i Østfold sitt sykehusområde. 

Det er også en del av helhetsbildet at det er ulike oppfatninger innenfor Sykehuset Østfold sin 
organisasjon av hvor betydelig risiko de ulike områdene utgjør. Ett slikt område er organisasjo-
nens evne til å forberede og realisere kravene til arealutnyttelse i det nye sykehuset (bl.a. utnyttel-
sesgrader med effektiv driftstid på 10 timer per dag). 
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De forholdene som kom fram var stikkordsmessig følgende: 

 

Forh. Berørte funksjoner Uønsket  
nr  forhold 

1 Poliklinikk 
 

Samspill poliklinikk – lærings- og mestringssenter 
(LMS) pga. to lokasjoner 
 

2 
 

Poliklinikk Mulig flaskehals pga. krav til høy utnyttelsegrad av 
rommene (åpningstid og gjennomstrømming) 

3 
 

Akuttfunksjonen Indremedisinske  tilstander mottatt i Moss viser seg 
å kreve kirurgisk kompetanse 
 

4 
 

Akuttfunksjon og radiologi Risiko for periodevis opphoping av ø-hjelp pasien-
ter (siden kapasiteten er fordelt på to steder) 

5 
 

Obs/døgnpl/akuttmott Ikke full utnyttelse obs/korttids-enheten eller lenger 
liggetid enn planlagt (dermed færre pasienter) 

6 
 

Intern service Verksteder utenfor Kalnes kan gi logis-
tikk/serviceproblemer 
 

7 
 

IKT-brukere Svekket service/dyrere service pga. drift på to ste-
der enn ved full samling 
 

8 
 

Innlagte pasienter i Moss Overflytting Moss –Kalnes: Enkelte pasienter må 
flyttes til Kalnes 
 

9 
 

Innlagte pasienter Utskrivingsklare pasienter som blir i SØ i påvente 
av plass i kommunene 
 

10 
 

Dagplasser dialyse Dialysepasienter – drift på to steder gjør funksjonen 
vanskeligere å bemanne særlig i ferieperioder 

11 
 

Øye-pasienter Ikke akutt operasjonsberedskap for øye-pasienter 
når disse lokaliseres i Moss 
 

12 
 

Hele Sykehuset Østfold Risiko for svekket rekruttering pga. drift på to ste-
der 
 

13 
 

Eiendom Drifte to lokasjoner er mer krevende enn å drifte en 
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Som grafisk bilde fordelte de forholdene seg slik med piler som viser forventet effekt av tiltak: 
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Ingen av forholdene endte i ”rød sone” i ROS-matrisen. Dette betyr at ingen av forholdene faller i 
høyeste alvorlighetsklasse. Forholdene er håndterbare, og med en handlingsplan som sikrer gjen-
nomføring av korrigerende tiltak vil sårbarheten og risikoen ytterligere reduseres. 
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10 Plan for neste fase (planfasen) 

10.1 Planfasens sluttresultat – hva skal leveres 

I neste fase utarbeides en plan for gjennomføring av det valgte prosjekt, tradisjonelt kalt en for-
prosjektfase, og i Helse Sør-Øst RHF sin veileder kalt planfase. Innledningsvis oppdateres hoved-
funksjonsprogram (HFP), hovedprogram for utstyr (HPU), kost- nytteanalyse, investerings- og 
finansieringsplan fra konseptfasen i den grad det foreligger endrete forutsetninger. Deretter 
kommer videreutvikling av hovedfunksjonsprogram til delfunksjonsprogram og skisseprosjektets 
tegninger, beregninger og beskrivelser for det valgte prosjekt til et forprosjektnivå. 

10.1.1 Leveransen ved slutten av revidert konseptfase (opplisting av hoveddokumenter) 

Ved slutten av fasen er følgende revidert: 

 Hovedfunksjonsprogram (HFP) 
 Hovedprogram utstyr (HPU) 
 Driftskonsept 
 Skisseprosjekt 
 Finansieringsplan 
 Plan for neste fase (planfasen/forprosjektfasen). 

Følgende forhold knyttet til neste fase bør inngå i dokumentet: 

 Suksessfaktorer  
 Særskilte utfordringer knyttet til gjennomføringen 
 Organisering og ansvarsdeling (bl.a. relasjonen mellom prosjekt- og driftsorganisasjon) 
 Tidsplan 
 Kontraktsstrategi for kontrahering av tjenester (programmering, prosjektering, prosjektle-

delse, mv. ). 
 Prinsipper for prosjekt- og risikostyring 
 Opplegg for kvalitetssikring 
 Mandat (rammer) for gjennomføring av prosjektet 

10.1.2 Leveransen ved slutten av planfasen 

Nedenfor angis de aktiviteter som inngår i planfasen skjematisk opplistet: 

 Forankring av behov. Eventuelle endringer i dimensjonerende forutsetninger eller nye be-
handlingsformer må forankres hos HF- og RHF-nivå og tas inn i planfasen. 

 Programmering. Videre detaljering skjer gjennom delfunksjonsprogram med bl.a tverr-
gående funksjonsutredninger. Utstyrsprogram videreføres i samme nivå, og dersom forhol-
dene ligger til rette kan i denne fasen også starte opp arbeidet med romfunksjonsprogram. 

 Utvikling og detaljering av løsninger 
 Revidering av økonomiske analyser 
 Valg av entreprisemodell 
 Gjennomføringsplan for tiltaket frem til ferdigstilling 

Helse Sør-Øst – tidligfase sykehusplanlegging nytt østfoldsykehus Side 80 



Konseptrapport – B3     Dato: 14.11.08 

Prosjektplan for planfasen skal senere danne grunnlaget for: 

 Styrevedtak i HF og RHF om å gjennomføre prosjektet 
 Framlegging/behandling av Helse- og omsorgsdepartementet, hvor faglig myndighets-

godkjenning og kostnadsrammer vurderes og behandles. 

10.2 Suksessfaktorer 

Nytt østfoldsykehus vil fokusere på: 

 Klare mål og prioriteringer som er godt forankret i organisasjonen 
 Effektiv og beslutningsdyktig prosjektorganisasjon 
 Erfaren og kompetent organisasjon 
 God ledelse 
 Entydig og tilgjengelig informasjon til alle aktørene på ulike nivåer i prosjektet 
 Hensiktsmessig kvalitetssikring av arbeidet og strenge krav til HMS 
 Aktiv bruk av resultatene fra usikkerhetsanalyser 
 Tillits- og samarbeidsorientert kommunikasjon med de aktuelle aktører for prosjektgjen-

nomføringen gjennom alle fasene av prosjektet 
 Organisasjonsutvikling og gevinstrealisering som et kontinuerlig satsingsområde under hele 

prosjektforløpet 
 Langsiktig utvikling av IKT som virkemiddel for god kvalitet og gevinstrealisering. 
 Å skape innsikt i nødvendigheten av å gjennomføre prosjektet. 

10.3 Særskilte utfordringer knyttet til gjennomføringen av planfasen 

Det er tre områder som framheves særlig i dette prosjektet: 

 Oppnå en kontinuerlig planprosess for å unngå demobilisering og gjenoppstartingskostna-
der for hver fase (gjelder både for planfasen, og når byggingen deles i ulike faser). 

 Ivareta at organisasjonsutvikling og arbeidet med gevinstrealisering utgjør en kontinuerlig 
prosess som er godt samordnet i planarbeidet med nytt sykehus. 

 Siden det er et forenklet skisseprosjekt som inngår i fasen, må dette oppdateres innled-
ningsvis i planfasen, slik at det danner et tilstrekkelig utgangspunkt for forprosjektet. 

10.4 Planprosess, organisering, ansvar og medvirkning 

10.4.1 Prosjektorganisasjon 

Prosjektorganisasjonen planlegges videreført i hovedtrekk i samsvar med modellen i konsept-
fasen.  

Det vil være behov for betydelig mer kapasitet i planfasen enn i konseptfasen. 

10.4.2 Grensesnitt mellom prosjektorganisasjon og driftsorganisasjon 

Prosjektorganisasjonen ledes i prinsippet av det regionale foretaket via sykehusstyret og gjennom 
prosjektets styringsgruppe. Det løpende prosjektarbeidet ledes av fra Sykehuset Østfold med eks-
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tern bistand. Prosjektkontoret ivaretar koordineringsoppgaver og prosjektadministrative oppgaver 
innenfor byggeprosjektet. 

10.4.3 Brukermedvirkning i planfasen 

Brukermedvirkningen i første konseptfase (2007) besto av 6 brukergrupper med mellom 60 og 70 
deltakere. I den reviderte konseptfasen ble det bygget videre på resultatene fra arbeidet i disse 
gruppene, men medvirkningen ble primært utøvet gjennom faglig referansegruppe. I arbeidet med 
delfunksjonsprogrammet vil det igjen bli behov for oppdeling i flere grupper, og på enkelte om-
råder trekke inn betydelig flere personer. I hovedsak planlegges programmeringen å være basert 
på medvirkning fra brukergrupper med hensiktsmessig inndeling i undergrupper i deler av arbei-
det. Prosjekterte løsninger og forprosjekt utstyr vil også bli gjennomgått i brukergrupper. 

10.5 Kontraktsstrategi for kontrahering av tjenester 

Planfasens arbeidsomfang for kjøpte tjenester består vesentlig av programmering, prosjektering, 
utstyrsplanlegging, reguleringsplanarbeid og geotekniske undersøkelser. 

I forbindelse med oppstart av konseptfaseutredningen ble det gjennomført en tilbudskonkurranse 
knyttet til anskaffelse av rådgivere til prosjektledelsen og fagkompetanse for de tekniske fag for å 
gjennomføre skisseprosjektet. Denne avtalen inneholder en opsjon for videreføring av deler av 
dette arbeid i neste fase - planfasen (forprosjekt).  

Det er tidligere lagt grunnlag gjennom avholdt designkonkurranse for avtale med arkitekter knyt-
tet til prosjektet. For arkitektarbeid blir det forhandlet frem innhold og omfang gjennom opp-
dragsbeskrivelse for hver ny fase. 

Videre vil eier og fremtidig bruker av nytt sykehus bygge opp en prosjektorganisasjon som på et 
senere tidspunkt også vil påvirke noe omfanget av kontraherte tjenester. Det ansees som hensikt-
messig og ønskelig å knytte til seg alle tekniske rådgivere i en tidlig fase av planfasen (ved opp-
start teknisk forprosjekt), slik at disse rådgiverne, som får et nært samarbeid med eier/brukere, 
kan følge prosjektet gjennom detaljprosjekteringen. Således vil de kunne dra med seg informa-
sjon og forståelse av tiltaket utover det som fremkommer av skriftlig materiell som utarbeides. 
Dessuten vil ikke brukerrepresentanter bli møtt av stadig nye aktører gjennom planprosessen og 
senere gjennomføring.  

Det planlegges gjennomført en anskaffelsesprosess tidlig i planfasen, slik at tekniske rådgivere er 
tilgjengelig i forprosjekt i mai 2009. Rådgiverne vil også kunne knyttes opp gjennom opsjon til 
videreføring av prosjektering i etterfølgende detaljprosjektering, noe avhengig av senere valgt 
entrepriseform for de ulike fagene.  
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10.6 Prinsipper for prosjekt- og risikostyring i planfasen 

Prosjektet styres ut fra to hoveddimensjoner: 

Styring basert på definerte krav til: 

 Kvalitet 
 Tid 
 Kostnad 

samt styring basert på en prosjektnedbrytingsstruktur (PNS).  

Styringen gjennomføres i samsvar med veilederne for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter 
(den nasjonale og veilederen fra Helse Sør-Øst RHF) som definerer hvilke aktiviteter fasen bør 
inneholde og hvilken dokumentasjon som skal framkomme ved utløpet av fasen og legge grunn-
laget for beslutningspunkt B4. 

Risikostyring håndteres gjennom en fast struktur for månedlig rapportering. I tillegg gjennomfø-
res bl.a. usikkerhetsanalyser som en del av programmet for hver fase. 

10.7 Opplegg for kvalitetssikring 

Kvalitetssikring gjennomføres på flere nivåer: 

 Et overordnet styringsdokument for planfasen som grunnlag for oppfølging. 
 Krav til kvalitetssystem hos leverandørene 
 System for rapportering 
 PNS-struktur 
 Usikkerhetsanalyse 
 ROS-analyser på aktuelle områder 
 Implementere nye metoder i planlegging og bygging, bl.a. bygningsinformasjonsmodell 

(BIM) 
 Eventuelt følgeevaluering 

10.8 Tidsplan 

Hovedpunktene i tidsplanen framgår av bildet nedenfor. Ved rask videreføring av prosjektet til 
planfase vil anlegget kunne være ferdig i 2014.  

Det er for forprosjekt-/planfasen lagt vekt på at det skal opprettholdes kontinuitet fra foregående 
fase samtidig som beslutningstaker gis tilstrekkelig god tid før den endelige beslutningen fattes. 
Det anbefales at programmering og andre forberedende og ressursmessig rimelige aktiviteter 
iverksettes i januar og februar 2009. 
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ID Aktivitetsnavn Varighet Start Slutt

1 Idefase 190 d Tir 01.03.05 Fre 23.12.05

4 Konseptfase 462 d Man 02.01.06 Fre 21.12.07

8 Revisjon konseptrapport 188 d Man 03.03.08 Man 22.12.08

15 Eiervurd fra HOD og foreløpig myndh.vurd 62 d Tir 23.12.08 Man 30.03.09

16 Planfase/forprosjektfase 598 d Man 02.06.08 Tir 11.01.11

17 Styrking prosjektadministrasjon 79 d Man 05.01.09 Man 04.05.09

18 Evt. kontrahere tekn. rådg. for hele prosjektet 80 d Man 22.12.08 Tor 30.04.09

19 Oppgradering skissep + følge DFP (ark) 114 d Man 05.01.09 Ons 24.06.09

20 Delfunksjonsprogram 130 d Man 02.02.09 Tor 03.09.09

21 Reguleringsplan 162 d Man 02.06.08 Fre 13.02.09

22 Planbehandling - reguleringsplan 67 d Man 16.02.09 Fre 29.05.09

23 Forprosjekt 200 d Man 10.08.09 Man 07.06.10

24 Romfunksjonsprogram 150 d Fre 04.09.09 Tir 20.04.10

25 Samlet planfasedokument 66 d Tir 16.03.10 Man 28.06.10

26 Beslutning planfasedokument 80 d Tir 29.06.10 Man 08.11.10

27 Revidering forprosjekt i hht overordnet vedtak 40 d Tir 09.11.10 Tir 11.01.11

28 Organisasjonsutvikling 459 d Man 05.01.09 Tor 23.12.10

29 Detaljprosjekt og bygging alt 2 1040 d Tir 09.11.10 Tir 03.02.15

30 Detaljprosjekt 600 d Tir 09.11.10 Tir 28.05.13

31 Bygging/Idriftsetting 900 d Tir 14.06.11 Tir 03.02.15

32 Organisasjonsutvikling 1007 d Man 03.01.11 Tir 03.02.15

33 Oppdatering og ombygging SØ Moss 1211 d Man 02.02.09 Tir 11.03.14

34 Detaljplanlegging 482 d Man 02.02.09 Ons 02.03.11

35 Gjennomføring 1100 d Man 10.08.09 Tir 11.03.14

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

 

 

Sammenlignet med forrige konseptrapport (fra juni 2007) er det realistiske nå at nybygget på 
Kalnes kan stå ferdig tidlig i 2015, ikke i begynnelsen av 2014. Dette forutsetter en rask behand-
ling og godkjenning av forprosjektet, dvs. i løpet av ett kvartal etter at ferdig forprosjektrapport 
foreligger.  

10.9 Ressursbruk og kostnader knyttet til planfasen/forprosjektfasen 

Ressursbruk og kostnader knyttet til planfase dreier seg primært om tre områder: 

 Prosjektledelse og prosjektadministrasjon 
 Programmering 
 Prosjektering inkl. ulike spesialutredninger 

Hovedtyngden av timer og kostnader ligger innenfor prosjektering. Dette forventes å utgjøre mel-
lom 80 og 90 %. Resten består av programmering og prosjektledelse. Samlet planfase forventes 
ut fra dette å kunne gjennomføres innenfor en ramme på ca. 120 mill. kr (juni 2007). Avsetning 
for usikkerhet betyr det at det bør være en økonomisk ramme på ca. 130 mill. kr til denne fasen. 
Basert på tidsplanen vil det være behov for ca. halve beløpet i 2009. 

I tillegg kommer sykehusets bruk av interne ressurser. 

10.10 Mandat (rammer) for gjennomføring av planfasen 

Hoveddokumenter og grunnlag for oppstart av denne fase baseres på: 

 Beslutning i HF- og RHF-styret om videreføring av prosjektet 
 Konseptrapport 
 Finansieringsplan og godkjent budsjett for planfasen 
 Beskrivelse av aktivitetene og leveransene i planfasen 
 Plan for gjennomføring av planfasen 
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 Prosjektorganisering for neste fase(r) 
 Tidsplan for denne fasen. 
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11 Vedlegg til Konseptrapporten (ikke trykte vedlegg) 

A:  Hovedfunksjonsprogram datert 17.10.08 

B:  Hovedprogram utstyr datert 20.10.08 

C:  Overordnet teknisk program datert 14.11.06 (ikke revidert i denne fasen) 

D:  Skisseprosjektrapport Kalnes datert 07.11.08 

E:  Skisseprosjektrapport Moss datert 07.11.08 

F:  Energiutredning datert 05.11.08 

G:  Brann-notat datert 26.09.08 

H:  Beskrivelse av miljøoppfølgingsprogram (MOP) datert 06.11.08 

I:  Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) datert 24.10.08 

J:  Kostnadskalkyle nytt østfoldsykehus, Kalnes datert 31.10.08 og Moss datert 11.11.08 

K:  Usikkerhetsanalyse datert 10.11.08 

L:  Notat om driftsinnsparing datert 28.10.08 

M:  Konsekvensanalyse datert 22.06.01 

N:  Støykotekart datert hhv 16.05.08 og 01.04.03 

O: Trafikkutredning av 06.07.05 og 07.07.05. 

P: ..Grunnundersøkelser 

Q:  Bygningene areal, tekniske tilstand og tilpasningsdyktighet, datert 09.09.2005 
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