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Saksframlegg 
 
 
Saksgang: 
Styre Møtedato 
Styret Helse Sør-Øst RHF 10. februar 2022 
 
 
 

Sak 008-2022 

Sykehuset Østfold HF – oppstart prosjektinnramming for stråle- og somatikkbygg, Kalnes 

 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Styret godkjenner oppstart prosjektinnramming for stråle- og somatikkbygg ved 
Sykehuset Østfold HF, Kalnes. 
 

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

 
3. Styret legger til grunn at Sykehuset Østfold 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 stråle- og somatikkbygg ved Sykehuset Østfold HF, Kalnes.  

 
 
 
 
 
 
Hamar, 3. februar 2022 
 
 
 
Terje Rootwelt 
administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 
Styret ved Sykehuset Østfold HF har i styresak 82-21; Oppstart prosjektinnramming – stråle- 
og somatikkbygg Kalnes behandlet oppstart av prosjektinnramming for nytt byggeprosjekt. 
Størrelsen på prosjektet vil være på over 500 millioner kroner, og styret i Helse Sør-Øst RHF 
skal derfor ta stilling til søknaden fra Sykehuset Østfold HF om oppstart av 
prosjektinnramming.  
 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  

2.1. Bakgrunn og tidligere styrebehandling 
I styresak 064-2020; Evaluering av nytt østfoldsykehus, av 25. juni 2020, fremkommer det at 
den somatiske døgnkapasiteten er lavere enn fremskrevet behov. Evalueringsrapporten 
peker på at faktisk kapasitet for Sykehuset Østfold HF i 2019 var 449 somatiske 
sengeplasser, hvorav 431 sengeplasser på Kalnes og de resterende 18 i Moss. I 
forprosjektrapporten for nytt østfoldsykehus fra 2010 (sak 090-2010) var det forutsatt et 
dimensjonerende behov for den somatiske virksomheten på 556 sengeplasser, fordelt på 
sykehusene Kalnes og Moss med hhv. 446 og 100 sengeplasser. Det ble etablert 107 
sengeplasser færre enn forutsatt i 2010, og den største reduksjonen er foretatt i Moss som 
følge av omleggingen av akuttfunksjonene.   
 
Styret i Sykehuset Østfold HF vedtok i styremøte 22. september 2020 (styresak 50-2020) at 
det ikke skal reetableres akuttmottak og somatisk døgnkapasitet i Moss. Dette innebærer at 
framtidige utvidelser i det somatiske tilbudet skal lokaliseres til Kalnes. Sykehuset Østfold 
HF planlegger flere mindre ombygginger på Kalnes, blant annet utvidelse av somatisk 
akuttmottak og tilbygg for ny MR4, som omtalt i Sykehuset Østfold HFs styresaker 68-2021 
og 69-2021 og administrerende direktørs driftsorientering, sak 016-2022. Det er også 
planlagt en ombygging som vil gi en økning på 18 somatiske senger i løpet av 2022, jf. 
Sykehuset Østfold HFs styresak 06-2021.  
 
Det er allerede høy utnyttelse på Kalnes, og det er ikke identifisert flere muligheter til å øke 
sengekapasiteten gjennom ombygginger av eksisterende bygg. Det er derfor nødvendig å 
planlegge for utvidelse av den somatiske kapasiteten. I tillegg er det i Helse Sør-Øst RHFs 
styresak 030-2016 besluttet etablering av nye stråleterapienheter i sykehusområder som 
ikke har eget strålebehandlingstilbud, og dette behovet inngår derfor i 
prosjektinnrammingen. I rapporten Oppfølging av stråleterapikapasiteten i Helse Sør-Øst, av 
21. desember 2021, er dimensjonerende kapasitet for stråleterapi i opptaksområdet til 
Sykehuset Østfold HF anbefalt å være 2,8 lineærakseleratorekvivalenter (LAE) i 2030. 

2.2. Ansvar for gjennomføring 
I henhold til Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter (2017) er prosjektinnramming 
den første planleggingsfasen av et byggeprosjekt. 
 
I tråd med fullmaktstruktur for bygginvesteringer i styresak 073-2019; Revisjon av 
fullmaktstruktur for bygginvesteringer, 19. september 2019, 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 vedtas av Helse Sør-Øst RHF.  
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2.3. Prosjektutløsende behov 
I forbindelse med arbeidet med utviklingsplan for Sykehuset Østfold HF er det gjort en 
framskriving av kapasitetsbehov fram mot 2040. Utviklingsplan 2035 peker på behovet for en 
utvidelse av kapasitet for somatiske sengeplasser i opptaksområdet til Sykehuset Østfold HF. 
Det er ikke mulig å løse kapasitetsutfordringene innenfor nåværende bygningsmasse. 
 

 
Figur 1: Sykehuset Østfold HF, Kalnes. 

Samling av somatiske akuttfunksjoner til Kalnes medførte bortfall av døgnkapasitet i Moss. 
Sykehuset Østfold HF har hatt overbelegg i store deler av året fra nytt sykehusbygg ble tatt i 
bruk på Kalnes i 2015. I evalueringen av Kalnes som Helse Sør-Øst RHF har gjennomført, 
fremkommer det at Sykehuset Østfold HF har en klar underdekning av somatiske senger, 
blant annet som en følge av ovennevnte reduksjonen av sengeplassene i Moss. Nye 
framskrivninger anslår en betydelig vekst i befolkning i opptaksområdet for Sykehuset 
Østfold HF fra 2020 til 2040.   
 
I styrevedtak 030-2016 «Oppfølging av stråleterapikapasiteten i Helse Sør-Øst RHF- 
etablering av nye stråleterapienheter i sykehusområder som ikke har eget 
strålebehandlingstilbud i dag» i Helse Sør-Øst RHF 21.4.2016, ble det uttrykt en ambisjon om 
at befolkningen i hele regionen skal ha et likeverdig tilbud på helsetjenester. 
Behovsframskrivinger tilsier at flere vil trenge kreftbehandling i de kommende årene, og det 
er et ønske om at etablering av stråleterapikapasitet skjer desentralt, i sykehusområder som 
ikke har slikt tilbud i dag. Som nevnt over peker rapporten «Oppfølging av 
stråleterapikapasiteten i Helse Sør-Øst», datert 21. desember 2021, på at dimensjonerende 
kapasitet for eget stråleterapisenter ved Sykehuset Østfold HF bør være 2,8 LAE innen 2030.   
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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 arealer. Det skal utarbeides en rapport fra 
prosjektinnrammingen som danner grunnlaget for videre faser. Arbeidet gjøres i tråd med 
Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter (2017). 

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 
I prosjektinnrammingsfasen skal det metodiske grunnlaget for de økonomiske analysene 
legges, og det skal utarbeides foreløpige kostnadsestimater og bæreevneberegninger for 
ulike investeringsalternativer. Økonomiske analyser skal gjennomføres i tråd med Regionale 
retningslinjer for driftsøkonomiske analyser og vurdering av økonomisk bæreevne i 
investeringsprosjekter (2021).  
 
Prosjektinnrammingen skal utforme en overordnet investeringsanalyse og gevinstoversikt, 
samt finansieringsplan for prosjektet. Økonomisk bæreevne på helseforetaksnivå skal 
beregnes. Denne vil inngå i beslutningsunderlaget ved neste styrebehandling 
(beslutningspunkt 2: videreføring til konseptfase). 
 
Helseforetaket har etter at styresak 066-2021 Økonomisk langtidsplan 2022-2025 ble 
behandlet i juni 2021, avgitt et oppdatert innspill til helseforetakets økonomiske 
langtidsplan der et anslag for prosjektet for stråle- og somatikkbygg ble innarbeidet. Anslått 
investering er høyere enn hva som lå til grunn i sak 066-2021. Helseforetaket viste i sitt 
oppdaterte innspill at også med et større investeringsomfang kan det oppnås bæreevne på 
helseforetaksnivå. 
 
Separate analyser på prosjektnivå  
Analysene av økonomisk bæreevne på prosjektnivå skal utføres separat for stråleterapi og 
kapasitetsutvidelsen for den somatiske virksomheten. Investeringskalkyler bør dermed 
spesifiseres i tråd med en slik inndeling.  
 
Overordnet gevinstoversikt 
Det skal i prosjektinnrammingen utarbeides en overordnet gevinstoversikt basert på 
identifisert potensial 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, og det skal redegjøres for hvordan de 
forventede gevinstene kan realiseres.  
 
Økonomisk langtidsplan skal oppdateres med forutsetningene for investeringsbehov, 
driftsøkonomi og finansieringsplan fra prosjektinnrammingen. 
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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. 
 
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. Trinnvis utbygging skal 
vurderes. 

2.8. Avhengigheter til andre prosjekter 
I prosjektinnrammingen er det sentralt å få avklart eventuelle avhengigheter til andre 
planlagte eller pågående prosjekter. Ved Sykehuset Østfold HF, Kalnes er det særlig 
prosjektene utvidelse av somatisk akuttmottak, tilbygg for MR4, ombygging til midlertidig 
løsning for somatiske sengeplasser og/eller langsiktig løsning for administrative 
arbeidsplasser under utredning som kan ha grenseflater mot stråle- og somatikkprosjektet. 
 
Prosjektinnrammingen skal beskrive en plan for utvikling av nye arbeidsprosesser, logistikk 
og effektivisering som følge av byggeprosjektet. Håndtering av hvordan nye 
arbeidsprosesser vil påvirke logistikkflyt, samarbeid mellom klinikkene og arbeidsprosesser 
i alle klinikkene, må omtales. 

2.9. Forhold knyttet til tomt, regulering og vern  
Det legges til grunn at stråle- og somatikkbygg plasseres på eksisterende tomt på Kalnes. I 
prosjektinnrammingen skal det beskrives hvilke reguleringsmessige forhold som gjelder for 
eiendommen, og hvorvidt tiltaket kan innebære en mulig konflikt med vernehensyn. 
Grunnforholdene ved aktuell bygningsplassering skal beskrives nærmere i 
prosjektinnrammingen.  
 
 

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, og 
Sykehus Østfold HF skal være prosjekteier i fasen for prosjektinnramming.  
 
Administrerende direktør har vurdert prosjektutløsende behov og finner at det ikke er 
påvist muligheter for å løse helseforetakets kapasitetsbehov innenfor nåværende 
bygningsmasse. Det er flere funksjoner som har en presset arealsituasjon.  
 
Administrerende direktør anser at planene for prosjektinnramming av prosjektet er i tråd 
med godkjent utviklingsplan for Sykehuset Østfold HF. 
 
Administrerende direktør anbefaler at styret godkjenner oppstart av prosjektinnramming 
for stråle- og somatikkbygg ved Sykehuset Østfold HF, Kalnes. Gjennom arbeidet med 
prosjektinnrammingen skal de prioriterte prosjektutløsende behov ytterligere 
konkretiseres, og det skal identifiseres et nødvendig antall alternativer for videre utredning.  
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Administrerende direktør legger til grunn at Sykehuset Østfold HF er prosjekteier for 
prosjektinnrammingen, basert på godkjent mandat fra Helse Sør-Øst RHF. 
 
Administrerende direktør vil i dialog med Sykehuset Østfold HF utarbeide endelig mandat 
for prosjektinnrammingen. Administrerende direktør ber om fullmakt til å godkjenne dette.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

1. Forhåndsgodkjent protokoll (vedtak) fra styremøte i Sykehuset Østfold HF 20.12.21 med vedtak i 
sak nr. 82-21 

2. Styresak 82-21 ved Sykehuset Østfold HF, Oppstart prosjektinnramming stråle- og somatikkbygg 
Kalnes 

3. Vedlegg til styresak 82-21, Sykehuset Østfold HF: Utkast til mandat for prosjektinnramming 
stråle- og somatikkbygg Kalnes 
 

 
Utrykte vedlegg: 

• Ingen 
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