
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

Mandat for prosjektinnramming 
Akuttbygg Kristiansand 

______________________________________________________________________ 

 

 

Vedlegg til styresak 085-2020 Sørlandet sykehus HF 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslag pr. 11.12.2020  



Mandat prosjektinnramming Akuttbygg Kristiansand.   Dato: 11.12.2020   Side 2 av 11 

 

INNHOLD 
 
 

1. Prosjektopplysninger ...................................................................................... 3 

2. Bakgrunn, formål, rammebetingelser og overordnede føringer .................. 3 

3. Mål .................................................................................................................... 4 
3.1 Samfunnsmål ............................................................................................................. 5 
3.2 Effektmål .................................................................................................................... 5 
3.3 Resultatmål ................................................................................................................ 5 

4. Prosjektbeskrivelse med aktiviteter ............................................................... 5 
4.1 Framskrivninger ......................................................................................................... 6 
4.2 Virksomhetsinnhold ................................................................................................... 6 
4.3 Økonomiske analyser ................................................................................................ 7 
4.4 Alternativer som skal utredes .................................................................................... 7 
4.5 Vurderingskriterier for valg av alternativ .................................................................. 7 

5. Hovedleveranser og milepælsplan ................................................................ 8 

6. Prosjektorganisering, roller, ansvar og beslutninger ................................... 8 

7. Budsjett, finansiering og øvrige ressurser .................................................... 9 
7.1 Prosjektbudsjett ........................................................................................................ 9 
7.2 Kostnadsestimater ..................................................................................................... 9 

8. Usikkerhet ........................................................................................................ 9 

9. Avhengigheter til andre prosjekt eller arbeider .......................................... 10 

10. Rammebetingelser og krav for prosjektets arbeid ...................................... 10 
10.1 Prosjektet SKAL ........................................................................................................ 10 
10.2 Prosjektet SKAL IKKE ................................................................................................ 10 

11. Kritiske suksessfaktorer ............................................................................... 10 

12. Prosjektstyring og oppfølging ...................................................................... 11 
12.1 Resultatoppfølging ................................................................................................... 11 
12.2 Fremdriftsoppfølging ............................................................................................... 11 
12.3 Kostnadsoppfølging ................................................................................................. 11 
12.4 Usikkerhetshåndtering ............................................................................................ 11 

13. Prosjektavslutning og gevinstrealisering .................................................... 11 
13.1 Prosjektavslutning ................................................................................................... 11 
13.2 Gevinstrealisering .................................................................................................... 11 

 
  



Mandat prosjektinnramming Akuttbygg Kristiansand.   Dato: 11.12.2020   Side 3 av 11 

 

 

1. Prosjektopplysninger  
Mandatet gjelder prosjektinnramming for et prosjekt som omfatter arealmessige løsninger for 
somatiske akutt- og intensivfunksjoner, i nybygg kombinert med eksisterende bygningsmasse, 
satt inn i en langsiktig, helhetlig utvikling av sykehusområdet på Eg. Prosjektet omfatter ikke 
valg av lokalisering, da lokalisering skal være i tilknytning til eksisterende sykehus på Eg. 

Prosjektinnramming er første fase av planlegging iht. Veileder for tidligfasen i 
sykehusbyggprosjekter1. Faser og beslutningspunkt er illustrert i nedenstående figur. 
Beslutningspunkter er BP1: Mandat for oppstart av tidligfasen/prosjektinnramming, BP2: 
Godkjenning av mandat for konseptfasen, BP3: Valg av konsept, mandat for forprosjekt, BP4: 
Godkjenning av forprosjekt, investeringsbeslutning. 

Figur 1 

 
Sørlandet sykehus HF prioriterer arealmessige løsninger for kvinneklinikk og barne- og 
ungdomsavdeling i en neste fase. Prosjektinnrammingen for akutt- og intensivfunksjoner vil 
hensynta helhetsperspektivet og tilrettelegging for gode langsiktige løsninger.  

Prosjekter følger gjeldende fullmaktstruktur i Helse Sør-Øst, og dette mandatet gjelder 
beslutningspunkt B1. 

2. Bakgrunn, formål, rammebetingelser og 
overordnede føringer  

Utviklingsplan 2035 for SSHF slår fast at dagens driftsmodell med tre sykehus i foretaket skal 
videreutvikles. Det ligger dermed ingen nye føringer mht. funksjonsfordeling i denne saken. 
SSHF har høye ambisjoner for utvikling av samtlige lokalisasjoner i foretaket. Det er i gang 
oppgraderingsprosjekter i de tre somatiske hovedlokalisasjonene, og samarbeidsprosjekter om 
bygg/areal med kommuner og nødmeldeetater, som vist i figur 2. 

Figur 2 
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Framskrivninger gjort i forbindelse med arbeidet med utviklingsplanen viste at foretaket innen 
få år ville få betydelige kapasitetsutfordringer for somatiske akutt- og intensivfunksjoner, 
særlig i Kristiansand. Situasjonen er allerede krevende for akuttmottaket, intensiv- og 
intermediærenhetene inkludert nyfødtintensiv. Laboratorier, bildediagnostikk, dagkirurgi og 
kvinne/barn har også en presset arealsituasjon. Sykehuset i Kristiansand har pt. ikke en 
godkjent landingsplass for helikopter, men dette kan etableres i forbindelse med nytt 
akuttbygg.  

Hovedbygget for somatikk i Kristiansand er oppført i 1989. Det har vært stor aktivitetsøkning 
de siste 30 årene. Arealutnyttelsen er intensivert gjennom fortetting, men disponibelt areal er 
ikke vesentlig utvidet i denne perioden. Gjennomførte analyser har ikke påvist muligheter for å 
løse dagens kvalitets- og kapasitetsutfordringene innenfor nåværende bygningsmasse.  

Prosjektet skal primært løse utfordringene i opptaksområdet til sykehuset i Kristiansand, men 
se disse i et helhetlig, langsiktig perspektiv for utvikling av foretaket. 

En desentralisert modell for legeutdanning i Norge kan medføre at et betydelig antall 
medisinstudieplasser legges til Sørlandet. Det er allerede utarbeidet en intensjonsavtale med 
UiO om en pilot med minst 10 studenter fra 2023.. 

Kristiansand kommune har behov for ny legevakt og lokaler for akutt- og 
beredskapsfunksjoner. Både kommunen og helseforetaket vurderer samlokalisering på Eg som 
fordelaktig. Nærhet mellom sykehuset og utvalgte kommunale funksjoner antas å øke 
potensialet for grensesprengende samarbeid til fordel for befolkningen på Agder. Mulighet for 
samlokalisering må inkluderes i helhetsgrepet for utvikling av sykehusområdet.  

Prosjektinnrammingen skal gjennomføres i henhold til veileder for tidligfasen i 
sykehusbyggprosjekter. Følgende dokumenter skal ligge til grunn for arbeidet:  

• Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023. 
• Regional utviklingsplan 2035 for Helse Sør-Øst. 
• Utviklingsplan 2035 Sørlandet sykehus HF.  
• Strategiplan 2021-2024 Sørlandet sykehus HF.  
• Økonomisk langtidsplan 2021-2024  

 
Satsingen Campus Sør, en desentral medisinutdanning ved SSHF, med sin samhandlings- og 
innovasjonsprofil, passer godt inn i tenkningen rundt utviklingen av Eg. Dersom studenttallet 
økes betydelig ved en eventuell implementering av Grismtadutvalgets rapport, bør arealbehov 
for Campus Sør kartlegges og hensyntas i planleggingen av framtidig bygningsmasse på Eg. 
Dette er prosesser som sorterer under Kunnskapsdepartementet. 

3. Mål  
Hovedbegrunnelsen for å starte prosjektet er behovet for nye bygg for å tilrettelegge for god 
pasientsikkerhet og kvalitet og ivareta tilstrekkelig kapasitet. I tidligfasen skal det utvikles 
SMARTE1 mål for prosjektet. Målene skal være konsistente med påviste behov, foretakets 
utviklingsplan og må-lykkes-med områdene beskrevet i strategiplanen: 

                                                           
1 Spesifikke – Målbare – Aksepterte – Realistiske – Tidfestede - Enkle 
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Parallelt med byggeprosjektet vil SSHF jobbe med arbeidsprosessene for akutt- og 
intensivområdet, med hele foretaket som nedslagsfelt. Foretaket har utviklingsprosesser i de 
somatiske klinikkene i Arendal og Flekkefjord sine mottaksavdelinger, og et forsterket 
samarbeid med deres vertskommuner. Det tas et overbyggende grep mht. koordinering for å 
styrke en helhetlig og standardisert utvikling. 

Arbeidet med målutformingen skal bygge videre på avsnittene 3.1 – 3.3. 

3.1 Samfunnsmål  
Tiltaket skal bidra til å sikre befolkningen i opptaksområdet tilstrekkelig og god tilgang til 
trygge og faglig forsvarlige tjenester innen somatiske akutt- og intensivfunksjoner.  

3.2 Effektmål  
Prosjektet skal utvikle et fremtidsrettet sykehustilbud med høy kvalitet og tilstrekkelig 
kapasitet, som omfatter mottaksfunksjoner, intensiv- og intermediærbehandling. 

Prosjektet skal bidra til økt kvalitet og produktivitet i helseforetaket og bedre samhandling 
både internt og eksternt. Dimensjonering og driftskonsept skal bygge på overordnede føringer 
og framskrivninger av kapasitetsbehov for langsiktig utvikling av helsetjenestene. 

3.3 Resultatmål  
Prosjektinnrammingen skal fremskaffe et godt og tilstrekkelig sikkert grunnlag for videre 
planlegging av nytt bygg, nødvendig oppgradering av teknisk infrastruktur samt tilpassing og 
videre bruk av eksisterende bygningsmasse. Byggeprosjektet skal innpasses i en langsiktig plan 
for utvikling av sykehusområdet i Kristiansand, med et helhetlig perspektiv for hele foretaket. 
Beslutningsgrunnlaget skal baseres på følgende forutsetninger:  

• Kapasitetsbehov for mottak av pasienter til vurdering, innleggelse og poliklinisk 
behandling 

• Forsvarlig kvalitet i pasientbehandlingen. 
• Et helsefremmende arbeidsmiljø. 
• Rasjonell og effektiv logistikk og samhandling med andre funksjoner i sykehuset på Eg. 
• Samhandling med kommuner og utdanningsinstitusjoner. 
• Nødvendige bygningsmessige elementer og infrastruktur knyttet til de berørte 

funksjoner. 
 

4. Prosjektbeskrivelse med aktiviteter  
Formålet med prosjektinnrammingen er å utarbeide et styringsdokument for prosjektet og et 
mandat for konseptfasen. Styringsdokumentet skal på et overordnet nivå beskrive hvordan 
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tidligfasen av byggeprosjektet skal gjennomføres. Styringsdokumentet oppdateres ved 
inngangen til hver ny fase og følger prosjektet frem til overlevering av bygget. De innledende 
avklaringene skal avgrense og definere virksomhetsinnhold, økonomiske rammer og leveranser 
i prosjektet direkte knyttet opp mot de mål og strategier som gjelder for SSHF. 

4.1 Framskrivninger 
Prosjektinnrammingen skal bygge på en oppdatering av de framskrivninger som omfatter 
akutt- og intensivfunksjoner innen somatikk for opptaksområdet til sykehuset i Kristiansand. 
Nasjonal modell for framskrivninger skal benyttes. Det skal benyttes nyeste tilgjengelige 
befolkningsdata fra SSB og aktivitetsdata fra NPR. Usikkerhet illustreres ved ulike scenarier. 

I innrammingsfasen skal tidligere framskrivning av bemanningsbehov for foretaket oppdateres. 
Det skal videre etableres en modell for beregning av framskrevet bemanningsbehov ved de 
ulike utredningsalternativene. 

4.2 Virksomhetsinnhold 
Virksomhetsinnhold for nybygg omfatter mottaks- intensiv og intermediærfunksjoner for 
opptaksområdet til sykehuset i Kristiansand. I prosjektinnrammingen skal 
virksomhetsinnholdet detaljeres og avgrenses slik at det fremkommer hvilke funksjoner som 
skal inn i nytt akuttbygg, evt. i ombygde eksisterende arealer. Alternativ bruk av eksisterende 
arealer ved rokkeringer eller frigjøring av arealer som følge av nybygg skal beskrives i 
innrammingsfasen, men nærmere utredes i konseptfasen. 

Utformingen av fremtidsrettede, moderne akuttfunksjoner vektlegges i planleggingsfasen, 
herunder:  

• Areal for triagering, observasjonssenger og tidlig diagnostikk. 
• Laboratoriefunksjon for pasientnære analyser. 
• Nærhet til bildediagnostikk (røntgen/MR/ultralyd). 
• Arealer for akuttkirurgi og traumebehandling. 
• Smittehåndtering og isolasjonsmuligheter. 
• Flytsoner og fleksible soner for høyintensiv drift. 

Foretakets nyfødtintensiv-enhet ligger i dag i bygg 5 på Eg. Denne må vurderes i sammenheng 
med kapasitets- og arealbehov for øvrige intensivbehandlings- og overvåkningsfunksjoner. 

Det skal gjøres en avveining av behov og mulighet for kapasitetsutvidelse basert på 
betydningen for de enkelte pasientforløpene, fremskrevet kapasitetsbehov og kostnadene 
forbundet med oppføring av bygg og videre drift. 

9 av de 13 operasjonsstuene i Kristiansand ble oppgradert i perioden 2010-2018. De 
resterende 4, som er fra 1989, kan vurderes erstattet med nye operasjonsstuer i det nye 
akuttbygget.  

Prosjektet må vurdere et eventuelt arealsamarbeid med kunnskapssektoren i forbindelse med 
at flere medisinstudieplasser kan bli lagt til Sørlandet. 

Legevakt og andre kommunale akutt- og beredskapsfunksjoner er ikke en del av prosjektet. 
Men muligheter for samlokalisering skal inngå i det langsiktige utviklingskonseptet.  

Prosjektinnrammingen skal også 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 og arbeidsprosesser i alle klinikkene 
må også beskrives. 
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4.3 Økonomiske analyser 
Økonomivurderingene i innrammingsfasen skal utføres iht. nasjonal veileder, nærmere 
beskrevet i den regionale veilederen Driftsøkonomiske effekter i tidligfasen2. Det skal gjøres en 
analyse av økonomisk bæreevne på prosjektnivå og en vurdering og framskrivning av hvordan 
driftsøkonomien påvirkes av investeringsprosjektet. Videre skal det gjøres en vurdering av 
økonomisk bæreevne for helseforetaket som helhet, og det skal lages en finansieringsplan. 

De økonomiske analysene skal videreutvikles i konseptfasen. 

I prosjektinnrammingen skal det metodiske grunnlaget for de økonomiske analysene legges. 
Disse skal være gjennomgående for alle planfaser frem mot beslutning om gjennomføring.  

4.4 Alternativer som skal utredes 
Prosjektinnrammingen skal beskrive og avgrense hvilke hovedalternativer som skal utredes. 
Utredninger og vurderinger av de enkelte alternativene gjøres i konseptfasen. 

Følgende hovedalternativer skal utredes, men andre relevante alternativer kan også vurderes: 

0. «Null-alternativet»: Minimumsløsning med oppgradering av eksisterende arealer. 

1. Mottaks-, intensiv-, og intermediærfunksjoner i nybygg. 

2. Mottaks-, intensiv-, og intermediærfunksjoner i en kombinasjon av nye og 
eksisterende bygg.  

Felles for alternativene 1-2: 

A. Beskrive omdisponering og nødvendig tilpassing av frigjorte arealer til andre 
funksjoner, evt. sanering av eldre bygningsmasse. 

B. Beskrive og illustrere hvordan prosjektet passer inn i en helhetlig, langsiktig utvikling 
av sykehusområdet på Eg.  

C. Utrede hvordan en godkjent helikopterlandingsplass kan etableres. 

Innholdet i hvert alternativ skal defineres og avgrenses ved å beskrive hvilke aktiviteter, utstyr 
og kapasitet som bør inngå, samt hvor stort areal det vil være behov for. Der det er 
hensiktsmessig, hentes det inn informasjon og data fra andre helseforetak som planlegger eller 
har etablert tilsvarende bygg og løsninger.  

 

4.5 Vurderingskriterier for valg av alternativ 
I første fase av konseptutredningen skal prosjektet avgrenses innenfor realistiske økonomiske 
rammer.   

I prosjektinnrammingen skal det utarbeides kriterier som grunnlag for alternativvurderingene i 
konseptfasen.  Til bruk ved avgrensing av prosjektet i første del av konseptfasen skal det i 
prosjektinnrammingen utarbeides en modell og kriterier for prioritering av funksjoner som skal 
inngå i det videre arbeidet. Videre skal det utarbeides en modell og vurderingskriterier for valg 
av konseptuell løsning etter at flere alternativ er utredet i siste del av konseptfasen.  

I vurderingskriteriene skal i det minste inngå: 

• Måloppnåelse i forhold kapasitet. 
• Pasientsikkerhet, kvalitet og arbeidsmiljø. 
• Driftsøkonomi, investeringskostnader, økonomisk bærekraft. 
• Byggeprosjektets kvalitet, fleksibilitet og elastisitet. 
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• Tilrettelegging for evt. ny kvinneklinikk og barne- og ungdomsavdeling i et senere 
prosjekt. 

• Helhetsgrep og potensiale for langsiktig utvikling av sykehusområdet. 
• Egnethet for samhandling med kommuner og utdanningsinstitusjoner. 

 
Det skal vurderes om oppdeling av byggeprosessen i to eller flere trinn vil øke realismen i 
prosjektet, og hvordan dette eventuelt kan gjennomføres teknisk og praktisk. Eventuelle 
negative konsekvenser for driften under oppføring av senere byggetrinn skal også vurderes.  

 

5. Hovedleveranser og milepælsplan  
Arbeidet i innrammingsfasen skal resultere i følgende dokumenter: 

1. Rapport: Prosjektinnramming for nytt Akuttbygg Kristiansand. 
2. Forslag til styringsdokument for konseptfasen. 
3. Forslag til mandat for konseptfasen. 
4. Vurderingskriterier for valg av konsept. 

 
Prosjektinnrammingsfasen avsluttes med beslutningspunkt B2; styregodkjenning i SSHF og 
HSØRHF av prosjektinnramming og mandat for neste fase. Viktige milepæler i 
prosjektinnrammingsfasen fremgår av nedenstående tabell. 

Milepælsplan 
Aktivitet 

Q4-
2020 

Q1-
2021 

Q2-
2021 

Q3-
2021 

Q4-
2021 

Styrebehandling oppstart SSHF X     
Godkjenning mandat prosjektinnramming HSØRHF  X    
Prosjektorganisering  X    
Kommunikasjons- og involveringsplan  X    
Målutforming, vurderingskriterier   X   
Kapasitetsframskrivninger   X   
Areal- og tomtevurderinger   X   
Alternativbeskrivelse og –vurdering   X X  
Utarbeide dokumenter   X X  
Styrebehandling prosjektinnramming SSHF    X  
Godkjenning prosjektinnramming HSØRHF, B2     X 
Styringsdokument og mandat for konseptfase HSØRHF      

 

6. Prosjektorganisering, roller, ansvar og beslutninger  
SSHF ved administrerende direktør er prosjekteier i innrammingsfasen, iht. gjeldende 
fullmaktstruktur i HSØ. Da byggeprosjektet har en verdi over 500 mill. kroner, kan evt. HSØRHF 
overta som prosjekteier ved oppstart av konseptfase. 
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Styringsgruppe i prosjektinnrammingsfasen er SSHFs ledergruppe supplert med 
brukerrepresentant(er) og representant(er) for arbeidstakerorganisasjonene. Det vil bli 
utnevnt en egen prosjektleder og opprettet en prosjektgruppe som gjenspeiler alle involverte 
klinikker, med kompetanse innen klinikk, teknikk og økonomi, og med deltakelse fra TV/VO og 
brukerne. Det kan i tillegg være aktuelt å etablere mindre arbeidsgrupper for spesielle 
områder som vist i nedenstående figur. Prosjektet vil engasjere Sykehus HF som rådgiver, og 
evt. andre eksterne konsulenter ved behov. Prosjektinnrammingen forankres i organisasjonen 
og brukerutvalget i forkant av beslutning.  

 

7. Budsjett, finansiering og øvrige ressurser  
7.1 Prosjektbudsjett 
Det skal utarbeides et eget budsjett for prosjektinnrammingsfasen, og dette skal godkjennes 
av prosjekteier. Kostnadene forventes i hovedsak å være bruk av interne personellressurser og 
kjøp av konsulenttjenester til framskrivninger og bistand til økonomiske kalkyler/analyser. 

Kostnadene i innrammingsfasen belastes foretakets driftsbudsjett.  

7.2 Kostnadsestimater 
Prosjektinnrammingen skal utarbeide kostnadsestimat for de ulike utredningsalternativene. I 
konseptfasen skal det gjøres mer detaljerte beregninger.  

8.  Usikkerhet 
Før oppstart og i tidligfasen er det betydelig usikkerhet ved en rekke forhold, som f.eks.: 

• Økonomi; byggekostnader, finansiering, økonomisk bæreevne. 
• Framskrivninger, kapasitetsbehov, bemanningsbehov. 
• Tilgang til kompetente ressurser i prosjektet og i driften etterpå. 
• Behov for tilpassing av areal og utstyr ved andre klinikker pga. endrete 

arbeidsprosesser i akuttflyt. 
• Reguleringsmessige forhold. 
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I innrammingsfasen skal det utarbeides en modell for vurdering og håndtering av risiko. 
Modellen skal senere videreutvikles og følge prosjektet gjennom alle fasene. 

 

9. Avhengigheter til andre prosjekt eller arbeider  
Prosjektet bygger på SSHFs Utviklingsplan 2035 og Strategi 2021-2024. Da prosjektet vil gå 
over flere år, må det i alle faser være tett koplet til andre pågående utviklings- og 
omstillingsprosesser, og hensynta evt. oppdateringer av foretakets strategiplan. 

Med utgangspunkt i gjeldende områdereguleringsplan for Eg sykehusområde, er det startet et 
arbeid med planprogram og illustrasjonsplan for delområde BOP1. Godkjent planprogram vil 
danne grunnlag for utarbeidelse av detaljreguleringsplan for tomt til akuttbygget. Arbeidet 
med planprogram og tidligfasen for nytt akuttbygg vil gå parallelt og må koordineres. 

Prosjektinnrammingen må vurdere og beskrive evt. andre vesentlige avhengigheter. 

   

10.Rammebetingelser og krav for prosjektets arbeid  
10.1  Prosjektet SKAL 

• ha en helhetlig tilnærming til langsiktig utvikling av helseforetaket 
• involvere interne og eksterne interessenter 
• foreslå teknisk realiserbare og økonomisk bærekraftige alternativer  
• gi et tilstrekkelig grunnlag for konseptfasen  
• utarbeide kostnadsestimat for alternativene og anslå en tidsplan for videre planlegging  
• anbefale alternativ bruk av dagens arealer 
• vurdere ringvirkninger for andre funksjoner, klinikker og interessenter 
• vurdere behovet for endret organisering eller arbeidsdeling  

 

10.2  Prosjektet SKAL IKKE  
• vurdere andre lokaliseringer enn Eg.  

 

11.Kritiske suksessfaktorer 
Ved inngangen til tidligfasen vurderes kritiske suksessfaktorer å være: 

• Tilgang til kompetente ressurser. 
• Reell involvering av fagfolk, ledere og tillitsvalgte på tvers i foretaket. 

Etter hvert vil andre faktorer i tillegg bli viktige for å sikre suksess i planlegging, bygging og drift 
av det ferdige prosjektet. Grunnleggende suksessfaktorer for foretaket er beskrevet i Strategi 
2020 som «må-lykkes-med områder». Disse gjelder også for prosjektet. Prosjektinnrammingen 
skal utarbeide en interessentanalyse som kan benyttes og videreutvikles gjennom alle faser av 
prosjektet.  
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12.Prosjektstyring og oppfølging  
12.1  Resultatoppfølging  
Styringsgruppen har ansvar for resultatoppfølging i arbeidet med prosjektinnramming. Det 
settes opp en plan for prosjektleders rapportering til styringsgruppen. Men styringsgruppen 
kan i tillegg be om ekstra rapportering og oppfølging ved behov. Ved evt. behov for vesentlige 
endringer i prosjektorganisering eller ressursbehov, skal prosjektleder legge frem et 
løsningsforslag for styringsgruppen.  

12.2  Fremdriftsoppfølging  
Prosjektleder har ansvar for fremdriftsoppfølging iht. godkjent milepælsplan, og skal 
organisere arbeidet iht. til denne. Eventuelle endringer i fremdriftsplanen besluttes av 
prosjekteier. 

12.3  Kostnadsoppfølging  
Prosjektleder har ansvar for kostnadsoppfølging i samarbeid med økonomistab, iht. godkjent 
budsjett for prosjektinnrammingsfasen.  

12.4  Usikkerhetshåndtering  
Prosjekteier har ansvar for usikkerhetsvurderinger knyttet til prosjektinnrammingen. I 
innrammingsfasen skal det beskrives et system for usikkerhetshåndtering som kan 
videreutvikles i senere faser. 

 

13.Prosjektavslutning og gevinstrealisering  
13.1  Prosjektavslutning  
Prosjektinnrammingen avsluttes når styret i HSØRHF har godkjent oppstart av konseptfasen.  

13.2  Gevinstrealisering  
På et overordnet nivå utarbeider prosjektinnrammingen en oversikt over kvalitative og 
kvantitative gevinstområder og identifiserer ulikheter i forventet gevinst mellom 
utredningsalternativene. Gevinstområdene skal relateres til Utviklingsplan 2035, Strategi 
2021-2024 og Program for kvalitet og modernisering (KOM-programmet). 

Ytterligere analyser og beregninger av forventede gevinster gjøres i konseptfase og 
forprosjekt. Plan for gevinstrealisering utarbeides også i de senere fasene. Da skal også 
mulighet for gevinstrealisering være ett av kriteriene for alternativvurderingene.  

 

1 Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter. Styresak 088-2017 HSØRHF 
2  Driftsøkonomiske effekter i tidligfasen, Retningslinjer for estimering av driftsøkonomiske effekter av 

investeringsprosjekter. HSØRHF 4. juli 2018. 
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