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1 Bakgrunn for saken 
Det er utarbeidet en forslag til prosjektinnramming for prosjektet Akuttbygg 
Kristiansand etter mandat for prosjektinnrammingen gitt av Helse Sør-Øst RHF 
(HSØRHF) 30.6.2021. Prosjektinnrammingen legges nå frem for styret i SSHF for 
godkjenning før saken oversendes til HSØRHF for videre behandling.  

2 Saksopplysninger 

2.1 Tidligere behandling 
SSHFs Utviklingsplan 2035 peker på behovet for en betydelig utvidelse av 
kapasitet for somatiske akutt- og intensivfunksjoner i Kristiansand i løpet av få år. I 
styrevedtak 05.02.2015 pkt. 4, (sak 002-2015) i behandlingen av første versjonen 
av Utviklingsplan 2030, og i styrets vedtak 12.04.2018 pkt. 5 (sak 029-2018) i 
behandling av Utviklingsplan 2035 uttrykket styret sin bekymring for intensiv- og 
intermediærkapasitet i somatikk Kristiansand. Et nytt bygg for akutt-
/intensivfunksjoner i Kristiansand var et mål i strategiplanen for 2018-2020 som 
er videreført i inneværende strategiplan. 

Nytt akuttbygg var tema i styremøte 17.9.2020 (sak 058-2020 Orientering ved 
administrerende direktør, pkt 4). Prosjektinnramming er første planleggingsfase i 
HSØRHFs styringsmodell for større byggeprosjekter. Styret for SSHF behandlet 
mandat for prosjektinnramming for nytt akuttbygg 17.12.2020 (sak 085-2020), og 
gjorde da slikt 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. 

Saken ble oversendt HSØRHF som behandlet den i styremøte 22.4.2021 (sak 045-
2021) og gjorde slikt 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. 

Endelig mandat for prosjektinnrammingen ble gitt av administrerende direktør i 
HSØRHF 30.6.2021 (se vedlegg til denne saken). 
 

2.2 Mandatet og arbeidet med prosjektinnrammingen 
 
Mandatet gitt av HSØRHF i brev 30.6.2021 stilte krav til hvilke beskrivelser, 
analyser og vurderinger som skal gjøres i innrammingsfasen og hvilke dokumenter 
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som skal utarbeides som beslutningsgrunnlag for oppstart av neste fase. Viktige 
elementer i prosjektinnrammingen er: 

• Beskrive minst 3 alternativer med funksjoner, aktiviteter, utstyr og kapasitet. 
• Framskrivning av kapasitetsbehov (nasjonal modell). 
• Framskrivning av bemanningsbehov. 
• Detaljering og avgrensing av virksomhetsinnhold. 
• Plan for utvikling av nye arbeidsprosesser. 
• Kvalitative og kvantitative gevinster. 
• Økonomiske analyser; bæreevne på prosjekt- og foretaksnivå. 
• Driftsøkonomi. 
• Finansieringsplan. 
• Vurderingskriterier for valg av alternativ i konseptfasen. 
• Avklare tomt, regulering og vern. 
• Modell for vurdering og håndtering av risiko. 
• Avklare evt. avhengigheter til andre prosjekter. 

Krav til dokument-leveranser i prosjektinnrammingsfasen er: 
1. Forlag til mandat for konseptfasen. 
2. Forslag til styringsdokument for prosjektet. 
3. Rapport fra prosjektinnrammingsfasen. 

Forberedende arbeider for prosjektinnramming ble startet i februar 2021, på 
bakgrunn av styrevedtaket i SSHF og etter god dialog med HSØRHF. Sykehusbygg 
HF (SBHF) ble engasjert som rådgivere 26.2.2021. Det er ikke etablert en formell 
prosjektorganisasjon i SSHF, men en arbeidsgruppe koordinert av 
teknologidirektør, der blant annet økonomidirektør, klinikkdirektør somatikk 
Kristiansand og rådgivere på vegne av administrerende direktør SSHF har 
fremskaffet bakgrunnsinformasjon og data, og drøftet sentrale tema med SBHF. 
Det er SBHF som har produsert de utkast til styringsdokument og mandat for 
konseptfasen som er vedlagt denne saken, i nært samarbeid med SSHF. 

I forbindelse med revisjon av utviklingsplanen, har SBHF gjort nye framskrivninger 
av befolkningsgrunnlag og kapasitetsbehovet iht. til nasjonal 
framskrivningsmodell. Disse framskrivningene er lagt til grunn for dimensjonering 
av aktuelle funksjoner i dette prosjektet. I arbeidet med prosjektinnrammingen 
har det vært tett dialog mellom SSHF og HSØRHF vedrørende de økonomiske 
analysene. 

Det er etablert en styringsgruppe i SSHF for denne prosjektfasen, en rådgivende 
gruppe for AD som prosjekteier, bestående av foretakets ledergruppe, 
brukerrepresentant, to foretakstillitsvalgte og hovedverneombud. HSØRHF har 
deltatt som observatør, og rådgivere fra SBHF har deltatt i styringsgruppens 
møter. På sitt siste møte 12.10.2021 ga styringsgruppen sin tilslutning til den 
framlagte prosjektinnrammingen. 

 

2.3 Framskrivninger 2040 
Nye framskrivninger er gjennomført av SBHF av befolkningsgrunnlag og 
kapasitetsbehov i 2040 iht. den nasjonale framskrivningsmodellen, med driftsåret 
2019 som utgangspunkt. Spesielt er det sett på framskrivning av 
kapasitetsbehovet på tre områder: 
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1. Behandlingsrom i mottaksfunksjonene. 
2. Antall kirurgiske inngrep og operasjonsrom. 
3. Antall intensivplasser og andre plasser for tung/lett overvåkning. 

For antall opphold med inntaksmåte akutt er det beregnet en økning fra 2019 til 
2040 på 45% for døgnopphold, 15% for dagopphold og 22% polikliniske 
konsultasjoner, totalt 32% for akutte innkomster. 

Antall operasjoner kan estimeres ut fra antall opphold i kirurgisk DRG. 
Framskrivningene viser en økning på 30-35% for antall døgnopphold, dagopphold 
og operasjonstimer. Dette tilsvarer en økning på fire operasjonsstuer fra 2019 til 
2040. Beregningene her gjelder kun opptaksområdet til SSK, men 
framskrivningene til utviklingsplanen viser at også operasjonskapasiteten ved SSA 
og SSF vil være fullt utnyttet før 2040. 

Liggedøgn i intensiv- og overvåkningsenheter inngår i de samlede liggedøgn ved 
sykehuset og kan ikke leses direkte ut fra NPR-data. Estimater for kapasitetsbehov 
i intensiv- og overvåkningsenheter er gjort med den såkalte Walesmodellen1, og 
viser en mindre økning fra 2019 til 2040.  

Oppsummering av beregnet kapasitetsbehov i nytt akuttbygg er vist i tabellen 
nedenfor. Arealnormen (m2 pr rom eller plass) er basert på erfaringstall fra SBHF 
og inkluderer støtterom. Se vedlagte prosjektrapport for grundigere beskrivelse av 
metoder og beregninger.   
 

Hovedfunksjon Delfunksjon 

Romnavn 
kapasitets- 

bærende rom 
Kapasitets- 

behov Arealnorm 

Opphold, somatikk Intensiv Overvåkninsgplass 15 45 

Opphold, somatikk Intermediær Overvåkninsgplass 12 35 

Opphold, somatikk Observasjon Observasjonsplass 22 20 

Opphold, somatikk Nyfødt intensiv Overvåkninsgplass 10 65 

Undersøkelse og behandling, somatikk Operasjon Operasjon 4 120 

Undersøkelse og behandling, somatikk Oppvåkning Overvåkninsgplass 9 18 

Undersøkelse og behandling, somatikk Radiologi CT Undersøkelse 1 90 

Undersøkelse og behandling, somatikk Poliklinikk Undersøkelse 4 30 

Undersøkelse og behandling, somatikk Akuttmottak   1 934 
Tabell 1: Beregnet kapasitetsbehov pr. delfunksjon framskrevet til 2040. Kolonne «kapasitetsbehov» angir antall 
rom/behandlingsplasser. «Arealnorm» er arealbehov pr rom/behandlingsplass inkludert støtterom, basert på 
Sykehusbygg HF sine erfraingstall. 

 

2.4 Utredningsalternativer 
Siden mandatet gir en konkret økonomisk planleggingsramme, så må SSHF 
prioritere hvilke funksjoner som skal inkluderes i den bygningsmessige løsningen. 
                                                        

 
1 Wales-modellen ble utviklet i 2000 som et forskningsprosjekt i Wales, der man kartla behovet for 
intensiv- og tunge overvåkingsplasser over en tidsperiode. Modellen tar inn konsekvensen av 
sesongvariasjoner og effekten av å dele funksjonen på én eller flere lokasjoner. 
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Det foreslås å utrede tre alternativer i tillegg til et «null-alternativ». 
Mottaksfunksjoner, intensivplasser og kirurgisk intermediær er basisfunksjoner i 
alle alternativene. Alternativene tilpasses den økonomiske planleggingsrammen.  

Nullalternativet tilsvarer dagens løsning med nødvendig oppgradering og 
vedlikehold av eksisterende arealer. Siden det er svært begrenset mulighet for 
utvidelser i eksisterende bygningsmasse, vil nullalternativet ikke kunne dekke 
verken dagens eller fremtidig kapasitetsbehov. En slik løsning må derfor kun sees 
som en referanse de øvrige alternativene skal sammenlignes med. 

Alternativ 1: Omfatter oppgradering og utvidelse av akuttmottak med 
triageområde, traumestue, akuttstue, undersøkelsesrom, bildediagnostikk (CT, 
røntgen, ultralyd), pasientnære lab.analyser,  ambulansemottak/hall, 
observasjonspost. I tillegg helikopterlandingsplass, kirurgisk og medisinsk 
intermediærpost, intensivfunksjoner og nyfødt intensiv. 

Alternativ 2: Omfatter oppgradering og utvidelse av akuttmottak (som alternativ 
1). I tillegg helikopterlandingsplass, kirurgisk intermediærpost, intensivfunksjoner 
og fire operasjonsstuer (en hybridstue, en med mulighet for robot, en sectiostue 
samt en fjerde stue begrunnet med effektiv ressursutnyttelse). 

Alternativ 3: Omfatter oppgradering og utvidelse av akuttmottak (som alternativ 
1), og i tillegg helikopterlandingsplass, kirurgisk og medisinsk intermediærpost, 
intensivfunksjoner og nyfødt intensiv, og operasjonsstuer for hybrid, robot og 
sectio samt en fjerde stue (ressursutnyttelse). 

Alternativ 3 er mest omfattende og fremstår som det gunstigste i forhold til 
prosjektets målsetting og prosjektutløsende faktorer. Hvis dette ikke lar seg 
realisere innenfor prosjektets planleggingsramme, kan det vurderes å ta ut eller 
redusere enkelte funksjoner. I konseptfasen vil det bli vurdert hvilke tilpasninger 
som må gjøres samt om de ulike alternativene skal plasseres i nybygg eller i en 
kombinasjon av nybygg og ombygg 

 
Felles for alle alternativene 1-3 er at de tenkes realisert i tilknytning til dagens 
hovedbygg, på nordsiden, iht. til konklusjonen i en mulighetsstudie utført i 2018. 
Her er gode grunnforhold og tilstrekkelig areal som er regulert til formålet, men 
plasseringen helt nord på sykehusområdet kan gi trafikkutfordringer som må 
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løses. Grunnlaget for valg av de tre utredningsalternativene er grundig beskrevet i 
vedlagte prosjektrapport. 

 

2.5 Kriterier for valg av alternativ 
I prosjektinnrammingen er det drøftet hvilke kriterier som skal brukes ved 
vurdering av alternativene som utredes i konseptfasen. Kriteriene tar 
utgangspunkt i de effektmålene som er formulert for prosjektet.  

Hovedfokuset er å få dekket kapasitetsbehovene og kvalitetskravene best mulig 
innenfor den økonomiske rammen. De foreslåtte kriteriene er: 

• Pasientsikkerhet og kvalitet 
• Ressurseffektivitet og kapasitet 
• Byggenes tekniske tilstand, økonomi og funksjonalitet 
• Arbeidsmiljø og rekruttering 
• Utdanning og kompetanse 
• Samhandling internt og eksternt 
• Helhetlig utvikling av SSHF 

Utdyping av kriteriene finnes i vedlagte prosjektrapport.  

 

2.6 Økonomi 
Investeringskostnader 

Foreløpige estimat på investeringskostnaden er basert på behovsframskriving for 
funksjonene akuttmottak, intensiv og intermediærfunksjoner samt operasjon. 
Arealbehovet er anslått til ca. 10.000 kvm brutto. Det anslås en gjennomsnittlig 
investeringskostnad på ca. 100.000 kr pr kvadratmeter inkludert utstyr.  

I tillegg til akuttmottak, intensiv og intermediærfunksjoner og operasjon er det 
utarbeidet et estimat for ny helikopterlandingsplass på tak (ikke store 
redningshelikopter, men ordinær luftambulanse). Et grovt estimat for dette er satt 
til 50 mill. kr. Det er også lagt inn 20 mill.kr. til utomhusarbeider og forlengelse av 
beredskapsveien som er delvis etablert i psykiatribyggeprosjektet (rekkefølgekrav 
i områdereguleringsplanen). 

Prosjektet legger til grunn de fysiske kapasitetsutfordringene foretaket har i 
dagens arealer, og planlegges derfor med størst mulig grad av nybygget areal. Noe 
midler (foreløpig 100 mill. kr) er satt av i alle alternativer til lettere oppussing av 
de akutt- og intensivarealene som er tenkt fraflyttet, slik at disse kan benyttes til 
enklere funksjoner. Men det er ikke inkludert kostnader til større oppgraderinger i 
eksisterende hovedbygg. 

Kostnadsestimatene for alternativene 0, 1, 2, og 3 beskrevet i kap. 2.4 er hhv. 450 
mill. kr, 905 mill. kr, 869 mill. kr og 1075 mill. kr (mars 2021 kr). Med noen 
tilpasninger i konseptfasen vurderes det p.t. som realistisk at både alt.1, 2 og 3 kan 
realiseres innenfor den gitte økonomiske rammen. 

Gevinster 

De foreløpige økonomiske analysene er utarbeidet i dialog med HSØRHF, basert på 
investeringskalkyler fra SBHF.  
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Det er så langt i liten grad funnet vesentlige økonomiske gevinster. Dette er som 
forventet da prosjektutløsende faktorer først og fremst er manglende kapasitet og 
kvalitetsutfordringer.  To av alternativene gir driftsgevinster ved økt 
operasjonsaktivitet iht. framskrevet behov.  
Det skal arbeides videre i konseptfasen med å identifisere produktivitetsøkende 
gevinster i driften basert på å øke pasientvolumene uten tilsvarende 
bemanningsøkninger, samt forbedringer av pasientlogistikk gitt de muligheter et 
nytt bygg gir. 

Nye bygg og ny teknologi gir mulighet for nye arbeidsprosesser og effektivisering 
av pasientforløp, samhandling og logistikk. I et OU-prosjekt som samordnes med 
konseptutredningen utredes nye driftskonsept for de funksjonene som berøres av 
utbyggingen. På grunnlag av nullpunktsmålinger og nye prosessbeskrivelser 
estimeres gevinster kvantitativt og det utarbeides en gevinstrealiseringsplan.  I 
konseptfasen skal gevinstplanen videreutvikles. Evt. driftsmessige gevinster som 
da identifiseres, vil kunne forbedre bærekraftsanalysen. Effektmål og forventede 
kvalitative gevinster av prosjektet er beskrevet i vedleggene til denne saken. 

Økonomisk bærekraft 

I samråd med HSØRHF er det utført en foreløpig bærekraftberegning på 
prosjektnivå for de 4 beskrevne alternativene, samt på HF-nivå i form av en 
oppdatert Økonomisk Langtidsplan 2022-2025/41. Dette er gjort i form av 
nåverdi- og kontantstrøms-beregninger på prosjekt- og foretaksnivå basert på 35 
års driftstid, som tilsvarer økonomisk gjennomsnittlig levetid på nybygg. De 4 
alternativene viser alle manglende økonomisk bærekraft på prosjektnivå, men de 
to alternativene som inkluderer 4 operasjonsstuer viser en betydelig bedre 
nåverdi enn alternativene uten operasjonskapasitet. Foretakets oppdaterte ØLP-
beregning viser bærekraft i driften inkludert prosjektet basert på alternativ 3 som 
inkluderer operasjonskapasitet og alle intermediærfunksjoner. Se også vedlagte 
prosjektrapport. 

 

2.7 Organisasjonsutvikling 
Nye bygg med moderne teknologi og infrastruktur gir muligheter for å utvikle nye 
og bedre driftsformer og arbeidsprosesser. Arbeidet med organisasjonsutvikling 
må starte tidlig og gå parallelt med planlegging av det nye akuttbygget, slik at 
modernisering av arbeidsprosesser påvirker utforming av byggene. 

Forberedelser til OU-prosjektet starter allerede høsten 2021, og prosjektet går 
parallelt med konseptutredningen for byggeprosjektet. Endringene vil ikke bare 
påvirke de funksjonene som får nye lokaler. SSHF benytter byggeprosjektet som et 
løft for foretakets øvrige akutt- og intensivenheter i somatikk Arendal og 
Flekkefjord. Andre avdelinger og lokalisasjoner skal også nyte godt av nye 
arbeidsprosesser og effektive driftskonsepter som dette prosjektet utvikler. Hele 
den akuttmedisinske kjeden sees i sammenheng med prosjektet, og 
samarbeidspartnere internt og eksternt involveres.  Det er derfor nødvendig med 
bred involvering for å sikre gode samhandlingsløsninger og at hele foretaket 
profitterer på det store løftet som et slikt byggeprosjekt innebærer. 

Drift av akutt- og intensivfunksjoner krever spesialkompetanse og høy bemanning. 
For å øke kapasiteten slik framskrivningene viser behov for, er det nødvendig med 
en betydelig økning av bemanningen i årene fremover. Bemanningsplanlegging 
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inngår i OU-prosjekt, men er også en naturlig oppfølging av strategiplanen. Økt 
utdanningskapasitet, samarbeid med utdanningsinstitusjoner og endret 
oppgavedeling internt blir sentrale tema som må avklares. 

     

2.8 Videre arbeid med akuttbygg-prosjektet 
Forutsatt at styret gir sin tilslutning til fremlagt prosjektinnramming, vil 
administrerende direktør sende saken til HSØRHF for videre behandling. Det er 
styret i HSØRHF som godkjenner oppstart av konseptfase og gir mandat for den 
fasen. For prosjekter over 500 mill. kroner kan HSØRHF overta som prosjekteier 
fom. konseptfase. Det framlagte utkast til mandat og styringsdokument legger til 
grunn at SSHF er prosjekteier i konseptfasen.  Prosjekteierskap vil bli avklart ifm.  
styrebehandlingen i HSØRHF. 

Uavhengig av hvem som skal være prosjekteier i konseptfasen, vil SSHF allerede i 
høst forberede etableringen av et prosjektsekretariat og en 
medvirkningsorganisajon, i tillegg til eget OU-prosjekt. 

Videre arbeid med planer for gevinstrealisering gjennom forbedret 
pasientlogistikk og arealutnyttelse vil bli fokusert i konseptfasen for å bedre 
bæreevnen i prosjektet og sykehusets samlede drift. Ressurser for å etablere 
relevante måleparametere for prosjektet, kvalitetssikring av investeringskalkyler, 
risikostyring i prosjektet samt løpende rapportering til styret og til HSØRHF i 
utviklingen i prosjektet, vil bli allokert i sykehuset. 

Områdereguleringsplanen for Eg inneholder krav om utarbeidelse av flere 
overordnede planer for hele sykehusområdet før det kan gis rammetilllatelse for 
enkelte byggeprosjekt. Dette kravet kan oppfylles gjennom utarbeidelse av et 
planprogram med illustrasjonsplan. Arbeidet med planprogram vil bli organisert 
som et eget prosjekt parallelt med og koordinert med konseptutredningen. 
Rekkefølgekravet om beredskapsvei er inkludert i kostnadsestimatene for de tre 
alternativene i akuttbygg-prosjektet 

Det må senere utarbeides en detaljreguleringsplan for en hensiktsmessig del av 
sykehusområdet i forbindelse med dette byggeprosjektet. 
 

3 Administrerende direktørs vurderinger 
Administrerende direktør sier seg godt fornøyd med arbeidet som er gjort, slik at 
forslag til mandat for konseptfase nå kan legges fram for styret. Konseptfasen er 
utarbeidet i tråd med SSHFs prioriteringer i utviklingsplan og gjeldende 
strategiplan.  

Det framlagte forslag til mandat for konseptfase gir et godt grunnlag for videre 
planlegging av et akuttbygg satt inn i en langsiktig, helhetlig utvikling av 
sykehusområdet. De alternative konseptene som er beskrevet, gir et godt inntak 
for videre planlegging og prioriteringer. Prosjektets organisasjonsstruktur, med 
prosjektorganisasjon, medvirkningsorganisasjon og et integrert OU-prosjekt sikrer 
en god struktur for det videre arbeidet.  

Et nytt akuttbygg Kristiansand er av stor betydning, og vil løse betydelige 
kapasitetsutfordringer ved somatikk Kristiansand. Administrerende direktør vil 
benytte det viktige utviklingsarbeidet som følger byggeprosjektet til å 
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videreutvikle prosessene for akutt- og intensivfunksjoner i foretakets to øvrige 
sykehus. Dette adresseres i OU-prosjektet. 

Administrerende direktør vil i prosjektets konseptfase følge opp at det arbeides 
med å bedre prosjektets bæreevne gjennom arbeid med pasientlogistikk, 
arealplanlegging og -utnyttelse samt ressursutnyttelse i prosjektet og i 
sammenhengen med den totale driften i sykehuset. Konseptfasen vil også 
kvalitetssikre investeringskalkyler og nødvendige buffere i disse.  

Administrerende direktør vil følge tett opp arbeidet i konseptfasen, og informere 
styret om status, utvikling og eventuelle avvik. 
 
Administrerende direktør inviterer styret til å gi sin tilslutning til saken, og be om 
at forslag til prosjektinnramming oversendes til Helse Sør-Øst RHF med 
anmodning om videreføring av prosjektet Akuttbygg Kristiansand til konseptfase. 
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