
 

 

 
 

STYREMØTE 24. november 2008 Side 1 av 6 
 

Styresak nr.:  83-08 Sakstype: Beslutningssak   

Saksnr. arkiv:     
 
 

 

 

Nytt østfoldsykehus – revidert konseptfase 
 
Sammendrag: 
Rapport fra revidert konseptfase foreligger med anbefaling om videreføring av alternativ 2 som 
medfører utvikling av sykehusfunksjoner i Moss og en utbygging på Kalnes. Dette er en to-
struktur-modell supplert med desentraliserte funksjoner innen voksenpsykiatri (DPS), prehospitale 
tjenester, barne- og ungdomspsykiatri og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Den totale 
kostnaden er kalkulert til 4,4 mrd. kroner. Konseptet gir et godt grunnlag for helhetlige og gode 
helsetjenester for befolkningen i Østfold og en effektiv bruk av samfunnets ressurser.  

 
Forslag til vedtak:  
 

1. Styret har behandlet revidert konseptrapport for nytt østfoldsykehus og oversender 
rapporten til Helse Sør-Øst RHF. Styret anbefaler at alternativ 2 legges til grunn for arbeidet 
i planfasen.  

2. Det anbefalte alternativ 2 i konseptrapporten av 14.11.2008 danner et godt grunnlag for å 
sikre befolkningen i opptaksområdet (Østfold) et fullt ut dekkende spesialisttilbud med 
diagnostikk, behandling og rehabilitering i god samhandling med kommunehelsetjenesten 
og andre sykehus.  

3. For å opprettholde progresjonen og kontinuiteten i prosjektet tilrår styret at Helse Sør-Øst 
RHF vedtar at planfasen kan starte umiddelbart etter behandling av konseptrapporten.   

4. På denne bakgrunn anbefaler styret at Helse Sør-Øst RHF behandler finansiering av 
planfasen i forbindelse med behandlingen av konseptrapporten. For 2009 innebærer dette 
at det anbefales avsatt 70 mill. kroner. Resten av kostnaden for planfasen (60 mill. kroner) 
vil påløpe i 2010. 

 
 
 
 
Irene Dahl Andersen 
kst. adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Revidert konseptrapport, nytt østfoldsykehus, datert 14.11.2008. 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjoner 
 
Administrerende direktør anbefaler at konseptrapporten med vedlegg oversendes Helse Sør-Øst 
for videre behandling i tråd med forslaget til vedtak.  
 
Tilpasning til de økonomiske forutsetningene fra Helse Sør-Øst har ført til en betydelig 
arealreduksjon sammenlignet med opprinnelig konseptrapport. Arealtilpasningene innebærer en 
betydelig innstramming i arealbruken, men på tross av dette oppfattes programmet å kunne gi 
forsvarlige løsninger forutsatt nye arbeidsordninger i sykehuset og et nært og godt samarbeid med 
kommunehelsetjenesten. Dette samarbeidet bidrar til å kunne oppnå en klar reduksjon i den 
gjennomsnittlige liggetiden. 
 
Full utnyttelse av lokalene knyttet til SØM, inklusiv Mosseporten sykehjem, er en nødvendig 
forutsetning. Dette betyr at enkelte fagmiljøer vil måtte være delt på to steder. 
 
En del støttefunksjoner vil måtte plasseres utenfor sykehusets lokaler på Kalnes og i Moss (i leide 
lokaler). 
 
 
2. Faktabeskrivelse 
 
Bakgrunn 
Revidert konseptfase inneholder revisjon av hovedfunksjonsprogrammet med 
virksomhetsbeskrivelse og arealberegninger. Videre inneholder det revidert skisseprosjekt, revidert 
hovedprogram for utstyr og revisjon av den samlede konseptrapporten. Arbeidet kom i gang i mars 
2008 og var per 14.11.2008 ferdigstilt på alle områder. 
 
Koordinering mot Sykehuset Buskerud og Helse Sør-Øst 
Det er gjennomført en tett koordineringsprosess mellom prosjektene i Sykehuset Buskerud og 
Sykehuset Østfold der utnyttelsesgrader, arealstandarder m.v. er harmonisert. Videre har det vært 
en løpende koordinering sammen med Helse Sør-Øst gjennom regelmessige møter. 
 
Økonomisk ramme  
Helse Sør-Øst har vurdert at deres samlede handlingsrom for byggeprosjektene i Buskerud og 
Østfold er på 6 mrd. kroner (2007-kr). Inntil videre har Helse Sør-Øst vektlagt at prosjektene er 
likeverdige, uten at den endelige forståelsen av hva dette innebærer er definert.  
 
Revidert hovedfunksjonsprogram 
Det er som utgangspunkt for arbeidet definert tre alternativer: 
1. Sykehusvirksomhet på Kalnes, i Moss og på Veum (psykiatri). 
2. Sykehusvirksomhet på Kalnes og i Moss. 
3. Samling av sykehusvirksomheten på Kalnes 
 
Hovedfunksjonsprogrammet og påfølgende prosjektering har gitt følgende areal og kostnader 
(p50-tall) til nybygg på Kalnes: 
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1. Alternativ 1: Ca. 74.000 kvm, ca. 3,3 mrd. kroner 
2. Alternativ 2: Ca. 87.000 kvm, ca. 3,7 mrd. Kroner 
3. Alternativ 3: Ca. 110.000 kvm, ca. 4,4 mrd. Kroner 
 
Funksjoner i Sykehuset Østfold Moss 
Som en del av arbeidet med alternativ 1 og 2 er det foretatt en gjennomgang av hvilke funksjoner 
som i en slik situasjon må lokaliseres i Moss. Dette innebærer at det anbefales fortsatt 
akuttvirksomhet innenfor indremedisin i Moss. Alternativet for å fylle opp Moss var å gjøre 
omfattende deling av funksjoner og fag. Noe slik deling vil det imidlertid uansett måtte bli. Det har 
vært en egen, bredt sammensatt arbeidsgruppe som har bearbeidet de konkrete løsningene. Det 
er utarbeidet eget skisseprosjekt. Ombyggingene er kostnadsvurdert til 164 mill. kroner. 
 
Hovedprogram utstyr 
Hovedprogram for utstyr er revidert for de tre alternativene. For alternativ 2 er det beregnet et netto 
utstyrsbudsjett på 561 mill kroner. Dette bygger på en medflyttingsandel på 27,5 %. I forrige HPU 
var medflyttingsandelen satt til 32,5 %, men erfaringstall fra både Ahus og St.Olavs Hospital og 
situasjonen med videre drift i Moss, med oppgradering av utstyret der over det ordinære 
investeringsbudsjettet, har medvirket til at forventet medflyttingsandel ble redusert til  
27,5 %. Ved Ahus var medflyttingsandelen beregnet til 25 %. 
 
Revidert skisseprosjekt 
Det er i utarbeidet et revidert skisseprosjekt for nybygget på Kalnes. Dette inneholder et nytt 
konsept sammenlignet med opprinnelig skisseprosjekt fra juni 2007. I stedet for å ha hovedvekten 
rettet mot en horisontal orientering i bygget, er det nå lagt opp til en kombinasjon mellom horisontal 
og vertikal orientering. Dette betyr at behandlingsbygget bygges med stor grad av horisontal 
orientering, og struktur tilpasset de tunge behandlingsfunksjonene. Sengeområdene og 
kontorområdene bygges i større grad med vertikal orientering, og en struktur (bl.a. etasjehøyder) 
tilpasset disse funksjonenes noe enklere behov. Universell utforming og tilgjengelighet for alle har 
vært viktige forutsetninger for planleggingen. Det er lagt stor vekt på å tilrettelegge for 
utvidelsesmuligheter gjennom tilbygg, i mindre grad gjennom påbygg. Elastisitet 
(utvidelsesmuligheter i framtiden) er prioritert framfor generalitet (at alle deler av bygget kan brukes 
til alt). Men det er fortsatt tilrettelagt for generalitet innenfor behandlingsbygget og innenfor 
sengeområder og kontorområder.  
 
Det reviderte konseptet er gjennomdrøftet i prosjektgruppen, faglig referansegruppe, 
styringsgruppen og det er drøftet i to omganger i et bredt sammensatt prosjektpanel med flere 
eksterne deltakere. Løsningen som har framkommet gjennom denne omfattende 
medvirkningsprosessen med deltakelse fra kommunehelsetjeneste, pasientorganisasjoner, 
fagmiljøer og ansattes organisasjoner, har fått god tilslutning. 
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Illustrasjonen viser adkomstområdet. 

 
Kostnader 
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 
utomhusanlegg 

3290 3706 4436 

Utstyr 528 561 695 
Sum Kalnes 3818 4267 5131  
Sykehuset Østfold Moss 164 164  
Sykehuset Østfold Veum1 198  
Samlet p50-tall før byggelånsrente 4180 4431 5131 1911

 

 
For det anbefalte alternativ 2 ser tallene inkl p85-estimat slik ut: 
 
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 

 
Kostnadene for alternativ 2 ligger ca. 1,7-1,8 mrd. kroner lavere enn konseptrapport av juni 2007. 
 

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

tallene. 
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Finansiering 
 
Type kostnad/finansiering 
 

Mill kr 

Samlet investeringsbehov (alternativ 2) 5230  
Salg av eiendommer (utgjør 5 % av samlet 
finansieringsbehov) 

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 kroner (alternativ 2). 
2. Lånefinansiering for resten2, eller kombinert med tilskudd som reduserer lånebehovet. 
 
Med et finansieringsbehov på ca. 5,2 mrd. kroner (før prisstigning, men inkludert byggelånsrente), 
vil lånebehovet uten tilskudd være rundt 5 mrd. kroner. 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. kroner (231 
mill kroner 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 ved ulike alternative renteforutsetninger: 
 Det første året i en situasjon med ordinært serielån på 20 år vil ha en egenfinansiering på 48 

% (deretter økende år for år), og vil således kreve et tilskudd på 249 mill. kroner. 
 Ved et serielån på 40 år for bygg (fortsatt 10 år for utstyr), vil egenandelen av finansieringen 

av lånet bli 62 % det første året, og deretter økende.  
 Ved 50 % tilskudd blir egenfinansieringen 96 %. Inkludert salg av eiendommer betyr dette at 

foretaket kan bære 50 % av kostnaden. 
 Ved annuitetslån på 40/10 år vil egenfinansieringen være på 78 %. 
 
De siste signalene fra Helse- og omsorgsdepartementet innebærer at finansieringen av 
sykehusprosjekter framover i betydelig mindre grad skal baseres på lån. De skal primært 
finansieres gjennom den kapitaltilskuddsordningen som RHFene får. 
 
3. Administrerende direktørs vurderinger 
Rammebetingelsene for revisjonen har vært krevende. Økende befolkning med 10.000 flere 
innbyggere enn i forrige utredning, det vil si ca 300 000 innbyggere i 2020, kombinert med en 
vesentlig lavere investering enn i konseptrapporten fra 2007 utgjør en betydelig utfordring. Dette 
har krevd et sykehuskonsept med ny profil. 
 
Utredningsprosessen har i denne runden vært styrket med en tettere dialog med 
kommunehelsetjenesten. Dette har vært en nødvendig forutsetning for å finne gode løsninger. 
Erfaringen med dialogkonferanse og faglig referansegruppe med deltakelse fra kommunene er 
meget positive. 
 
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 
økonomiske rammebetingelser og føringer som følge av hovedstadsprosessen. Som følge av 
disse forutsetningene har planleggingen hatt alternativ 2 som hovedalternativ.  

                                                 
2. De siste signalene fra Helse- og omsorgsdepartementet innebærer en endring i retning mindre grad av lånefinansiering 

til sykehusprosjekter enn det som det har vært lagt opp til de siste åra, jf. også HSØ-styresak 108/2008 s. 63. 
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Alternativ 2 gir en to-struktur-modell supplert med desentraliserte funksjoner innen voksenpsykiatri 
(DPS), prehospitale tjenester, barne- og ungdomspsykiatri og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling. Alternativ 2 medfører videreføring av sykehusfunksjoner i Moss og en utbygging på 
Kalnes. I dette alternativet vil dagens virksomhet i Fredrikstad, Sarpsborg og Veum bli fordelt på 
hhv Kalnes og Moss, med Kalnes 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. Både Kalnes og Moss vil være robuste sykehusenheter med et 
faglig innhold som understøtter og utfyller hverandre for å gi en tverrfaglig og helhetlig tilnærming i 
behandlingen. Tilbud innen somatikk, psykiatri og tverrfaglig spesialisert rusbehandling vil være 
tilgjengelig både i Moss og på Kalnes. 
 
Alternativ 2 er planlagt på en slik måte at Kalnes i fremtiden enkelt vil kunne utvides til også å 
omfatte den totale sykehusfunksjonen i Moss. Tomtens beskaffenhet og konseptets utforming 
innehar en god elastisitet og kan utvides uten vesentlige konsekvenser for den løpende driften i 
sykehuset. 
 
Konseptet forutsetter en ambisiøs plan om å redusere liggetider for innlagte pasienter, mer 
dagbehandling og mer poliklinikk. Dette forutsetter en betydelig omstilling av driften i form av 
organisasjonsutvikling og nye arbeidsmåter, og vil være krevende prosesser for både SØ internt og 
i samhandlingen med kommunene. Det vil bli utarbeidet en plan for organisasjonsutvikling som del 
av planfasen for nytt østfoldsykehus. Involvering av brukere, kommunehelsetjenesten og egne 
medarbeidere vil være grunnlaget for å lykkes. Det vil være viktig at både organisasjonsutviklingen 
og planleggingen videreføres i planfasen uten opphold i forhold til de prosessene vi nå er inne i. 
  
Jeg mener at dette konseptet gir et godt grunnlag for helhetlige og gode helsetjenester for 
befolkningen i Østfold og en effektiv bruk av samfunnets ressurser.  
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