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Saksframlegg 
 
 
Saksgang: 
Styre Møtedato 
Styret Helse Sør-Øst RHF 22. april 2021 
 
 
 
Sak 045-2021 
Sørlandet sykehus HF – oppstart prosjektinnramming for nytt akuttbygg Kristiansand 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Styret godkjenner oppstart av prosjektinnramming for akuttbygg Kristiansand ved 

Sørlandet sykehus HF. Det skal legges til grunn en økonomisk planleggingsramme på 1,0 
milliarder kroner (mars 2021-kroner; P50-estimat). 
 

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

 
3. Styret legger til grunn at Sørlandet sykehus HF er prosjekteier for 

prosjektinnrammingen, basert på godkjent mandat fra Helse Sør-Øst RHF. 
 
4. Administrerende direktør gis fullmakt til å godkjenne mandat for prosjektinnramming 

for akuttbygg Kristiansand ved Sørlandet sykehus HF.  
 
 
 
 
 
 
Hamar, 15. april 2021 
 
 
 
Cathrine M. Lofthus 
administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 
 
Styret ved Sørlandet sykehus HF har i styresak 085-2020; Prosjektinnramming for akuttbygg 
Kristiansand behandlet oppstart av prosjektinnramming for nybygg for somatiske 
mottaksfunksjoner, intensiv- og intermediærbehandling i Kristiansand. Prosjektet er over 
500 millioner kroner og styret i Helse Sør-Øst RHF skal derfor ta stilling til søknad fra 
Sørlandet sykehus HF om oppstart av prosjektinnramming.  
 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  
 
2.1. Bakgrunn og tidligere styrebehandling 
I styresak 060-2020; Økonomisk langtidsplan 2021-2024 er akuttbygg Kristiansand ved 
Sørlandet sykehus HF omtalt blant prosjekter som planlegges gjennomført og som er 
regionalt prioritert.  
 
Behovet for nytt akuttbygg er redegjort for i Sørlandet sykehus HFs Utviklingsplan 2035 som 
ble vedtatt av styret i Sørlandet sykehus HF den 12. april 2018 (. 
 
Styret ved Sørlandet sykehus HF ga i styresak 085-2020 sin tilslutning til oppstart av 
prosjektinnramming for akuttbygg Kristiansand med følgende enstemmige vedtak: 

1. Styret for Sørlandet sykehus HF godkjenner det framlagte forslag til mandat for 
prosjektinnramming for byggeprosjektet Akuttbygg Kristiansand.  

2. Styret for Sørlandet sykehus HF ber administrerende direktør om å oversende saken til 
Helse Sør-Øst RHF med anmodning om godkjenning av oppstart av 
prosjektinnramming for Akuttbygg Kristiansand.  

 
2.2. Ansvar for gjennomføring 
I henhold til Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter (styresak 088-2017), er 
prosjektinnramming den første planleggingsfasen av et byggeprosjekt. 
 
I tråd med fullmaktstruktur for bygginvesteringer vedtatt i styresak 073-2019; Revisjon av 
fullmaktstruktur for bygginvesteringer, er helseforetaket prosjekteier i fasen for 
prosjektinnramming. Når prosjektinnrammingen er gjennomført skal søknad om oppstart 
konseptfase fremmes for behandling i styret i Helse Sør-Øst RHF. Mandat for påfølgende fase 
utformes og vedtas av Helse Sør-Øst RHF. 
 
2.3. Prosjektutløsende behov 
I forbindelse med arbeidet med utviklingsplan for Sørlandet sykehus HF, er det gjort en 
framskriving av kapasitetsbehov fram mot 2035. Utviklingsplan 2035 for Sørlandet sykehus 
HF peker på behovet for en utvidelse av kapasiteten for somatiske akutt- og 
intensivfunksjoner i Kristiansand. Akuttmottak og intensivenhet er i dag i trange og 
uhensiktsmessige lokaler. Det er ikke påvist muligheter for å løse framskrevne 
kapasitetsbehov innenfor nåværende bygningsmasse.  
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Problemene med uhensiktsmessige lokaler er aktualisert under pandemien, da det blant 
annet er lite isolasjonsmuligheter.  
 
Figur 1 og 2 under viser sykehusområdet på Eg i Kristiansand, Sørlandet sykehus HF.  
 

 
Figur 1: Oversiktsbilde Sørlandet sykehus HF, området Eg i Kristiansand. 

 

 
Figur 2: Oversiktskart Sørlandet sykehus HF, område Eg i Kristiansand. 

 
Utviklingsplanen for Sørlandet sykehus HF peker også på andre behov for arealutvidelse ved 
helseforetaket. I styresak 085-2020 i Sørlandet sykehus HF, beskriver helseforetaket at 
prosjekt akuttbygg i Kristiansand prioriteres og at utvidelse og fornyelse av 
mottaksfunksjoner og intensiv-/intermediærbehandling skal være hovedinnhold i 
prosjektet da disse funksjonene anses å ha det største behovet.  
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I prosjektinnrammingen ligger det ingen nye føringer med hensyn til funksjonsfordeling 
mellom de tre sykehusene ved Sørlandet sykehus HF. Prosjektet skal primært løse 
utfordringene i opptaksområdet til sykehuset i Kristiansand.  
 
Dagens akuttmottak fra 1990 ble dimensjonert for 14.000 pasienter per år. I 2019 var det 
mer enn 30.000 pasienter som ble behandlet i akuttmottaket, se figur 3. I perioden fra 1990 
til 2020 har pasientpopulasjonen og kravene til god akuttbehandling endret seg. 
Arbeidsmetodikken innen akuttmedisin er endret, og nåværende akuttmottak har få og små 
undersøkelsesrom som ikke er tilpasset team for kritisk syke pasienter.  
 

 
Figur 3: Pasienter per år i akuttmottaket i Kristiansand i perioden 2008-2019  
(innleggelser + polikliniske behandlinger) 
 

Det forventes en vekst i befolkningen i opptaksområdet for sykehuset i Kristiansand i 
perioden frem mot 2035..  
 
2.4. Om prosjektinnrammingen 
Prosjektinnrammingen skal beskrive og avgrense hvilke alternativer som skal utredes i 
konseptfasen, herunder vurdere om behovene best løses ved ett nytt bygg, flere bygg eller 
en kombinasjon av nybygg og ombygging av frigjorte arealer.  
 
Virksomhetsinnholdet omfatter mottaks-, intensiv- og intermediærfunksjoner for 
opptaksområdet til sykehuset i Kristiansand. Prosjektinnrammingen skal bygge på en 
oppdatering av de framskrivninger som omfatter akutt- ig intensivfuksjoner innen somatikk 
for opptaksområdet til sykehuset i Kristiansand. Pågående arbeid med oppdatering av 
nasjonal framskrivningsmodell må hensyntas. Videre har Helse Sør-Øst RHF fått oppdrag fra 
eier om å utrede fremtidig behov for intensivkapasitet i spesialisthelsetjenesten. Dette 
arbeidet må også hensyntas av Sørlandet sykehus HF, jf. oppdragsdokument 2021 for Helse 
Sør-Øst RHF. 
 
Det skal utarbeides en rapport fra prosjektinnrammingen som danner grunnlaget for videre 
faser. Arbeidet skal gjøres i tråd med Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter. 
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2.5. Målsetting 
Prosjektet skal basere virksomhetsinnhold og løsninger på de føringer som fremkommer av 
Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 og Regional utviklingsplan 2035 for Helse Sør-Øst. 
De totale løsninger skal sørge for at dimensjonering og driftskonsept, samt oppgave- og 
funksjonsfordelinger blir ivaretatt innenfor en økonomisk bærekraftig ramme.  
 
2.6. Økonomiske rammebetingelser 
Foreløpig vurdering før oppstart av prosjektinnramming, er at investeringskostnadene for 
et nytt akuttbygg antas å være om lag en milliard kroner.  
 
Separate analyser på prosjektnivå  
Analysene av økonomisk bæreevne på prosjektnivå må utføres separat for akuttfunksjonene 
og for den øvrige virksomheten som inngår i de ulike alternativene. Investeringsnivået bør 
dermed spesifiseres i tråd med en slik inndeling.  
 
Overordnet gevinstoversikt 
Det skal i prosjektinnrammingen utarbeides en overordnet gevinstoversikt basert på 
identifisert potensiale for driftsøkonomiske effekter. Arbeidet skal identifisere eventuelle 
ulikheter i forventet, fremtidig driftsøkonomi mellom utredningsalternativene. Den 
overordnede gevinstoversikten for hvert utredningsalternativ skal sannsynliggjøres, blant 
annet basert på oppdatert bemanningsframskriving. Det skal også redegjøres for realisering 
av de forventede gevinstene.  
 
Investeringsnivå, driftsøkonomi og finansieringsplan fra prosjektinnrammingen skal 
implementeres i helseforetakets årlige oppdatering av økonomisk langtidsplan. 
 
Økonomisk planleggingsramme 
Ved Sørlandet sykehus HF pågår oppføring av nytt bygg for psykisk helsevern. Prosjektet 
finansieres i den regionale lånemodellen og byggeprosjektet vil trekke på basisfordringen 
med om lag 265 millioner kroner. Byggeprosjektet overtas i 2023, og på dette tidspunktet er 
helseforetakets basisfordring cirka 1,3 milliarder kroner. Helseforetaket har prioritert 
tilgjengelig likviditet fra positive resultater til andre formål, hvilket betyr at det er 
helseforetakets basisfordring som i hovedsak må utgjøre egenfinansieringen for prosjektet 
akuttbygg Kristiansand. Slik helseforetaket har planlagt for årene etter 2023, vil 
basisfordringen over tid reduseres også uten dette prosjektet.  
 
Helseforetakets innspill til økonomisk langtidsplan 2021-2024 viser at byggeprosjektet 
akuttbygg Kristiansand kan gjennomføres og at bæreevnen i helseforetaket ivaretas i et 
langsiktig perspektiv. Det krever imidlertid betydelig ressursinnsats og ledelsesfokus 
dersom man skal gjennomføre flere omfattende byggeprosjekter. Samtidig skal 
forutsetningene om resultat- og produktivitetsforbedring som ligger til grunn i 
helseforetakets innspill til økonomisk langtidsplan 2021-2024 opprettholdes. 
 
Utviklingen av helseforetakets basisfordring og økonomiske bæreevne tilsier at prosjektets 
økonomiske planleggingsramme for et nybygg for somatiske mottaksfunksjoner, intensiv- 
og intermediærbehandling i Kristiansand settes til 1,0 milliarder kroner. 
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2.7. Alternativer som foreslås utredet  
I prosjektinnrammingen skal virksomhetsinnholdet beskrives og avgrenses slik at det 
fremkommer hvilke hovedfunksjoner som omfattes av prosjektet akuttbygg Kristiansand. 
 
Det skal beskrives minst tre alternativer inkludert nullalternativet. Innholdet i hvert 
alternativ skal defineres og avgrenses ved å beskrive hvilke aktiviteter, utstyr og kapasiteter 
som bør inngå, samt hvor stort areal det vil være behov for. Alternativene skal synliggjøre 
vurderinger av om behovene best løses ved ett nytt bygg, flere bygg eller en kombinasjon av 
nybygg og ombygging av frigjorte arealer, samt hvordan eksisterende arealer alternativt kan 
disponeres gitt den økonomiske planleggingsrammen som stilles til rådighet for prosjektet.  
 
2.8. Avhengigheter til andre prosjekter 
I prosjektinnrammingen er det sentralt å få avklart eventuelle avhengigheter til andre 
planlagte eller pågående prosjekter.  
 
Utbygging av nybygg for psykisk helsevern pågår vest på sykehusområdet på Eg. 
 
Kristiansand kommune er også deltaker i fremtidig utvikling av sykehusområdet. Legevakt 
og andre kommunale akutt- og beredskapsfunksjoner er ikke en del av dette prosjektet, men 
inngår som en avhengighet. 
 
Prosjektinnrammingen skal beskrive en plan for utvikling av nye arbeidsprosesser, logistikk 
og effektivisering som følge av byggeprosjektet. Håndtering av hvordan disse nye 
arbeidsprosessene vil påvirke akuttflyt, samarbeid mellom klinikkene og arbeidsprosesser i 
alle klinikkene må også beskrives. 
 
2.9. Forhold knyttet til tomt, regulering og vern  
I prosjektinnrammingen skal det beskrives hvilke reguleringsmessige forhold som gjelder 
for tomtealternativene som foreslås utredet i konseptfasen. Før nye byggeprosjekter kan 
startes, må det lages et helhetlig planprogram og deretter detaljreguleringsplan for 
delområder. 
 
Det må videre beskrives hvorvidt tiltaket kan innebære en mulig konflikt med vernehensyn, 
og hvordan tiltaket bidrar til håndtering av det påviste vedlikeholdsetterslepet for 
eiendomsmassen. Tilstandsregistreringen har avdekket dårlig funksjonalitet i tillegg til 
dårlig tilstand for flere av bygningene ved sykehuset i Kristiansand. Totalt er 
vedlikeholdsetterslepet for hovedbygg somatikk i Kristiansand beregnet til en milliard 
kroner. 
 
Prosjektets grunnforhold skal beskrives nærmere i prosjektinnrammingen, basert på at det 
allerede foreligger flere omfattende grunnundersøkelser, kartlegginger og vurdering av 
risiko for skred på sykehusets tomt. Figur 4 viser utviklingsområder på Eg i Kristiansand 
slik disse er angitt av Sørlandet sykehus HF.  
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Figur 4: Utviklingsområder på Eg i Kristiansand 

 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 
 
I tråd med gjeldende fullmaktstruktur skal oppstart av prosjektinnramming for 
byggeprosjekter over 500 millioner kroner godkjennes av styret i Helse Sør-Øst RHF.  
 
Administrerende direktør har vurdert prosjektutløsende behov og finner at det ikke er 
påvist muligheter for å løse dagens kvalitets- og kapasitetsutfordringer innenfor nåværende 
bygningsmasse. Det er flere funksjoner som har en presset arealsituasjon. Sørlandet sykehus 
HF har vurdert at mottaksfunksjoner og intensiv-/intermediærbehandling lokalisert til 
Kristiansand må prioriteres etter at nybygg for psykisk helsevern er ferdigstilt. Dette er i 
tråd med Sørlandet sykehus HFs utviklingsplan. 
 
Sørlandet sykehus HF har vist til investeringsbehovene i økonomisk langtidsplan 2021-2024, 
og langtidsplanen viser at helseforetaket har økonomisk bæreevne også når investeringen 
er innarbeidet. I og med at det pågår oppføring av nybygg for psykisk helsevern ved 
Sørlandet sykehus HF og med tanke på den betydelige ressursinnsatsen og ledelsesfokus 
som kreves for å gjennomføre store byggeprosjekter, anbefales det at prosjektet avgrenses i 
omfang i tråd med prioriteringer fra Sørlandet sykehus HF. Hensynet til tilgjengelig 
basisfordring, likviditet og forutsetningene for økonomisk bærekraft tilsier også dette. For 
prosjektinnrammingen for akuttbygg Kristiansand anbefales det derfor en økonomisk 
planleggingsramme på 1,0 milliarder kroner.  
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Administrerende direktør anbefaler på denne bakgrunn at styret godkjenner oppstart av 
prosjektinnramming for akuttbygg Kristiansand ved Sørlandet sykehus HF og at det legges 
til grunn en økonomisk planleggingsramme på 1,0 milliarder kroner (mars 2021; P50-
estimat). Gjennom arbeidet med prosjektinnrammingen skal de prioriterte  
 
 
prosjektutløsende behov ytterligere konkretiseres, og det skal identifiseres et nødvendig 
antall alternativer for videre utredning.  
 
Administrerende direktør legger til grunn at Sørlandet sykehus HF er prosjekteier for 
prosjektinnrammingen, basert på godkjent mandat fra Helse Sør-Øst RHF. 
 
Administrerende direktør vil i dialog med Sørlandet sykehus HF utarbeide endelig mandat 
for prosjektinnrammingen for akuttbygg Kristiansand basert på denne saken og styrets 
vedtak. Administrerende direktør ber om fullmakt til å godkjenne dette.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

1. Følgebrev fra Sørlandet sykehus HF om prosjektinnramming akuttbygg i Kristiansand  
2. Styresak 085-2020 i Sørlandet sykehus HF; Prosjektinnramming akuttbygg Kristiansand  
3. Vedlegg til styresak 085-2020 i Sørlandet sykehus HF: Utkast til mandat for prosjektinnramming 

akuttbygg Kristiansand 
4. Protokoll fra styremøtet 17. desember 2020 i Sørlandet sykehus HF 

 
Utrykte vedlegg: 

• Ingen 
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