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Kompetansenettverk for sykehusplanlegging

Forord

Veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter ble utgitt av Helsedirektoratet
første gang 15. april 2006. Kompetansenettverk for sykehusplanlegging (KNS) har
bistått Helsedirektoratet i arbeidet med å utvikle veilederen.
Kompetansenettverk for sykehusplanlegging (KNS) er et fagnettverk som benyttes
av Helsedirektoratet for å utvikle verktøy for og spre kunnskap om
sykehusplanlegging. I styringsgruppa for kompetansenettverket sitter representanter
fra Helsedirektoratet og de regionale helseforetakene. SINTEF Teknologi og
samfunn, avdeling Helse har sekretariatsfunksjonen. Helse- og
omsorgsdepartementet (HOD) er observatør i styringsgruppa.
Veilederen beskriver og gir anbefalinger om hvordan planprosessen for
investeringsprosjekter i helseforetakene bør gjennomføres.
I denne reviderte veilederen framkommer at det nå stilles krav om at det skal
foreligge en utviklingsplan før oppstart av planprosessen.
Veilederen bygger på etablerte styringsmodeller og systemer for investeringer i
helseforetakene samt krav og styringssignaler gitt i foretaksmøter og i
oppdragsdokumenter til de regionale helseforetakene. Den reviderte veilederen
presiserer krav om ekstern kvalitetssikring (KSK) av konseptvalg for
investeringsprosjektet. Konseptrapporten sammen med KSK-rapport blir da grunnlag
for å beslutte gjennomføring av valgt alternativ.
Det er tidligere utgitt Veileder hovedfunksjonsprogram – sykehusbygg og Veileder
hovedprogram utstyr, begge revidert i 2007. Veilederen for tidligfaseplanlegging
behandler i noen grad samme problemstillinger, men setter dem inn i en overordnet
plansammenheng.
Vi håper at foreliggende veileder for tidligfaseplanlegging vil være et godt
hjelpemiddel i å utvikle en effektiv og målrettet planprosess i sykehusprosjekter.

Bjørn-Inge Larsen
helsedirektør
Desember 2011
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1 Formål, virkeområde og oppbygging

1.1

Formål og virkeområde for denne veilederen

Formålet med veilederen er bedre og mer effektive sykehustjenester gjennom bedre
kvalitet i tidligfaseplanleggingen i sykehusprosjekter. Veilederen skal bidra til en
effektiv og målrettet planprosess, og etablere en felles plattform for innhold og
struktur i plandokumenter og beslutningsunderlag for sykehusprosjekter.
Veilederen skal bidra til at det utvikles og tas i bruk erfaringsbaserte ”standarder” for
beregninger og analyser som benyttes i sykehusprosjekter gjennom å gjøre
dokumentasjon og prosess sammenlignbar.
Veilederen kan og bør brukes for alle prosjekter uavhengig av størrelse, men
omfanget av utredninger må tilpasses type tiltak og forventet størrelse på
investeringene. Avgrensing av bruken vil være regulert av helseforetakets
styringssystem.
1.2

Oppbygging av veilederen

I kapittel 3 gjøres det en avgrensing av begrepet ”tidligfaseplanlegging” slik dette
brukes i sykehusprosjekter. Figur 3.1 illustrerer sammenhengene mellom strategiske
planer (utviklingsplanen) og oppstart tidligfasen. Figur 3.2 illustrerer sammenhengen
mellom de ulike faser og delfaser, samt beslutningspunktene som er knyttet til
overgangen mellom fasene.
Veilederen følger oppbyggingen av planprosessen med ett kapittel for hver fase fra
idéfasen til forprosjektfasen (kapittel 4, 5 og 6). Hvert kapittel følger kronologien i
arbeidet fra grunnlaget for oppstart av fasen, innholdet i fasen og beslutninger ved
enden av fasen. Hvordan rapportene fra hver fase kan bygges opp er vist som
eksempler i vedlegg 2, 3 og 4.
Kapittel 7 gir en oversikt over begreper og forkortelser med definisjoner og forklaring.
1.3

Andre veiledere

Det foreligger veiledere for viktige aktiviteter og utredninger i tidligfaseplanleggingen
og som utdyper innholdet i og leveranser fra aktivitetene. Det henvises til disse
veilederne der det er relevant:
 Veileder for Hovedfunksjonsprogram i sykehusprosjekter, januar 2008
 Veileder for Hovedprogram utstyr i sykehusprosjekter – Konseptfasen, januar
2008
 Sykehusprosjekters økonomiske bæreevne - Veileder for beregning av samlet
økonomisk konsekvens av investeringsprosjekter i helsebygg, utkast februar
2010
 Veileder for følgeevaluering, mai 2006
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2 Etablert styringssystem fra Helse - og
omsorgsdepartementet

Planlegging av sykehusbygg er en tid- og ressurskrevende prosess. Prosjektene må
forankres i overordnede utviklingsplaner. Det er spesielt viktig at aktuelle prosjekter
vurderes opp mot realistiske økonomiske rammer og overordnede strategier.
Gjennom innføring av helseforetaksmodellen forutsetter departementet at de
regionale helseforetakene har et helhetlig ansvar for investeringer i og drift av
sykehusene. Styringssignaler og krav utdypes i foretaksmøter og
oppdragsdokument. Følgende punkter er sentrale når det gjelder dialogen med
departementet:
 De regionale helseforetakene har beslutningskompetanse til å vurdere og
prioritere de ulike investeringsprosjektene i regionen, samt igangsette
enkeltprosjekter.
 En viktig forutsetning for å kunne plassere beslutningskompetanse i de
regionale helseforetakene, er at de regionale helseforetakene innpasser
prosjektene innenfor helhetlige, faglige og økonomiske rammer, slik at
framtidige kostnader kan håndteres når investeringen er ferdigstilt.
 Midler til investeringer ligger som en del av basisbevilgningen og er dermed
ikke øremerket.
 Investeringsprosjekter skal være strategisk forankret, dvs. at investeringer som
foreslås skal fremme de mål og strategier som er gjeldende på nasjonalt,
regionalt og foretaksnivå.
 KS1 og KS2 – metoden som gjelder store statlige investeringer over 750
MNOK, 1 gjelder ikke for de regionale helseforetakene. Departementet legger
imidlertid til grunn at helseforetakene skal ha like gode kvalitetssikringssystemer
som andre statlige byggeprosjekter.
 Med virkning fra 2011 gjennomføres ekstern kvalitetssikring av konseptvalg
(KSK) for investeringer med forventet kostnad over 500 MNOK.
 Helseforetakene har ingen generell foreleggelsesplikt for de enkelte
prosjektene. For store prosjekter (med forventet prosjektkostnad over 500
MNOK) skal konseptrapporten og KSK-rapporten, sammen med de regionale
helseforetakenes vurderinger, legges fram for departementet som en del av
styringsdialogen.
 Det presiseres at departementet som eier av RHF-ene gir sine styringsbudskap
gjennom foretaksmøter og oppdragsdokument.

1

Veileder 3 Felles begrepsapparat KS, 11.02.2008 og Veileder 2 Felles begrepsapparat KS 2, 11.03.2008 fra Finansdepartementet
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3 Tidligfaseplanlegging

Tidligfasen er en fellesbetegnelse på de faser eller trinn som må gjennomføres for
å avklare om et identifisert problem eller behov helt eller delvis skal løses ved å
gjennomføre et tiltak som omfatter bygningsmessige investeringer.
Behovet og tiltaket skal være dokumentert i utviklingsplanen og innpasset i HFets/RHF-ets investeringsplan. En utviklingsplan er et fremtidsbilde av
helseforetakets planer for virksomhetsmessig og bygningsmessig utvikling for å
nå målsettingene, og de tiltak dette krever.
Planprosessen starter med avklaring av rammebetingelsene og søk etter
alternative løsninger på et problem eller behov. Resultatet kan være konkrete
planer for endringer i virksomheten og/eller investeringer i bygg og infrastruktur.
I tidligfasen inngår en beslutningsprosess som skal sikre at det gjøres reelle valg
mellom alternative løsninger basert på kvalitetssikret kunnskap om konsekvenser
av valgene.
Plan- og beslutningsprosessen skal være effektiv og målrettet. Prosessen for det
enkelte tiltaket skal bygge på en utviklingsplan for helseforetaket.
Planprosessen skal sikre at bare løsninger som er forankret i overordnede
strategier og rammer vil bli utredet og realisert.
Målet med å gjennomføre en strukturert planprosess for tidligfasen er å:
 Sikre at tiltak er godt forankret i vedtatte planer for utvikling av virksomheten og
bygningsmassen i hele helseforetaket.
 Sikre at flere alternative, prinsipielle løsninger blir vurdert og at vurderinger og
valg er forankret i mål og rammer. Alternativene skal være reelle og skal kunne
skilles klart fra hverandre.
 Sikre at ressursene brukes på de riktige prosjektene, unngå at tid og ressurser
til utredning og planlegging benyttes på prosjekter som ikke kan gjennomføres.
 Skjerme detaljplanlegging/prosjektering og gjennomføring av prosjektet mot
kostbare endringer, som skyldes manglende avklaringer på
virksomhetsmessige forutsetninger og økonomiske rammer.
 Opprettholde frihet til å endre innhold og omfang så lenge som mulig, og til å
gjøre alternative veivalg mens kostnadene for endringer er lave.
 Etablere en felles, åpen planleggingsmetodikk som sikrer sammenlignbarhet
mellom prosjekter og gir grunnlag for læring og erfaringsutveksling.
 Bidra til at det tas i bruk metoder og beregningsmodeller som ivaretar
konsistens, transparens (gjennomsiktighet) og sporbarhet i planleggingen.
 Etablere en modell for sekvensiell gjennomføring for å verifisere og eventuelt
korrigere resultatene i en fase før neste fase igangsettes.
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Tilrettelegge for et felles kvalitetssikringsregime som gir systematisk, ekstern
gjennomgang av grunnlaget for valg av alternativ og beregning av økonomisk
bæreevne.
3.1

Fra overordnet utviklingsplan til prosjekt

I denne veilederen brukes begrepet ”tiltak” om forslag til virksomhets- og
bygningsmessige løsninger fra starten av planprosessen. Et erkjent behov eller
problem for driften av sykehuset kan løses på mange måter. Investeringer i bygg er
et alternativ i kombinasjon med driftsmessige og organisatoriske endringer. Når det
er avklart at tiltaket omfatter investeringer i bygg- og infrastruktur benevnes tiltaket
som et prosjekt.
Alle tiltak som ønskes gjennomført skal være tilstrekkelig forankret i en overordnet
plan for helseforetaket, og planlegging av et konkret tiltak kan ikke startes før det
foreligger en slik plan, her kalt en ”utviklingsplan”. En utviklingsplan er en
operasjonalisering av overordnede planer og strategier og skal gi et fremtidsbilde av
helseforetakets planer for virksomhetsmessig og bygningsmessig utvikling.
Et tiltak som skal utvikles til et investeringsprosjekt må bygge på planer som viser
status og utvikling både for virksomheten og byggene. Lik oppbygging av slike
plandokumenter vil bidra til at prosjektene får like og sammenlignbare planprosesser
fra starten av tidligfasen (B1). Det er mål med veilederen å bidra til dette.
Det er ikke denne veilederens oppgave å vise hvordan plandokumenter og
prosesser for styring av prosjektene og virksomheten skal bygges opp.
Beslutningskompetansen for oppstart og gjennomføring av planprosessen ligger hos
RHF eller HF, avhengig av helseforetakets styringssystem, som viser
fullmaktsgrenser avhengig av bl.a. forventet investeringsramme.
Gjennomføring av tidligfasen for investeringsprosjekter forutsetter at det:
 foreligger en utviklingsplan som viser status og planer for prioriterte tiltak
 etableres en kobling av tiltakene i utviklingsplanen til investeringsplanen som
viser gjennomføring av tiltakene i forhold til finansielt handlingsrom
For å vise avhengigheter mellom aktuelle tiltak bør planen også omhandle tiltak
som det ikke er rom for i investeringsplanen i det aktuelle tidsrommet.
Utviklingsplanen består av to delplaner:
1.
En virksomhetsmessig utviklingsplan (utviklingsplan for virksomheten)
2.
En bygningsmessig utviklingsplan (utviklingsplan for bygningsmassen).
En virksomhetsmessig utviklingsplan vil kunne være et frittstående, strategisk
dokument. Den bygningsmessige utviklingsplanen skal bygge på den
virksomhetsmessige utviklingsplanen. I utviklingsplanen knyttes disse sammen til en
helhetlig plan som viser hvordan endringer i virksomheten stiller krav til utvikling av
de bygningsmessige ressursene i helseforetaket. Utviklingsplanen bør vise
alternativer for hvordan virksomhetsmessige og bygningsmessige tiltak kan løse
aktuelle og fremtidige behov.
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3.1.1 Del 1: Den virksomhetsmessige utviklingsplanen
Den virksomhetsmessige utviklingsplanen omfatter helseforetakets primære
virksomhetsområder som er klinisk virksomhet, opplæring, forskning og utdanning
og ikke-medisinske servicetjenester.
Formålet med den virksomhetsmessige utviklingsplanen er å:
 forankre planer for utvikling av helseforetakets virksomhet i overordnede
strategier og rammer
 gi grunnlag for prioritering av tiltak for å utvikle virksomheten
Den virksomhetsmessige utviklingsplanen bygger på overordnede strategiske planer
og dokumenter som:
 nasjonale strategier og planer for utvikling av helsetjenestene
 regionale strategier og planer for utvikling, organisering og oppgavefordeling
 fagplaner for pasientgrupper og fagområder
 beregninger av fremtidig kapasitetsbehov på HF eller RHF-nivå
Den virksomhetsmessige utviklingsplanen skal omfatte hele helseforetaket og bør
inneholde beskrivelse av status for dagens aktivitet og virksomhet, dimensjonerende
forutsetninger, drivere for endring og konsekvenser for fremtidig virksomhet. Den
beskriver avhengigheter mellom fagområder, funksjoner, sykehusenheter og mot
primærhelsetjenesten. Det er viktig at den virksomhetsmessige utviklingsplanen
viser mulige endringer innenfor:
 oppgavefordeling og sykehusstruktur
 fremtidig aktivitet
 kapasitetsbehov
 organisering, driftsøkonomi
3.1.2 Del 2: Den bygningsmessige utviklingsplanen
Den bygningsmessige utviklingsplanen er en plan for utvikling av de
bygningsmessige ressursene i helseforetaket. Utgangspunktet er den
virksomhetsmessige utviklingsplanen og de endringer og krav til tiltak som er
beskrevet der. Dagens bygg representerer muligheter og begrensninger for fremtidig
utvikling av virksomheten.
Formålet med en bygningsmessig utviklingsplan er å:
 Dokumentere status for dagens bygg med hensyn til teknisk tilstand, egnethet
og muligheter/begrensninger i dagens og for fremtidig bruk (eiendomsforhold,
reguleringsbestemmelser, vernestatus, miljøforhold), samt kostnader for FDVU
 Vise hvordan byggene kan utvikles for å kunne bidra til en effektiv drift av
primærvirksomheten, samt ivareta krav til miljø og andre samfunnskrav
 Vise krav til dimensjonering av funksjoner og bygg, mulige løsninger og hvilke
tiltak som kreves og investeringsbehovet
Eksempel på innholdet i en utviklingsplan er vist i vedlegg 1.
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3.2

Innholdet i planprosessen

3.2.1 Prinsippmodell
Figur 3.1 viser sammenhenger mellom utviklingsplanen og de overordnede
strategiene på den ene siden og konkrete, prioriterte tiltak på den andre siden.
Tiltakene kan gi grunnlag for virksomhetsutvikling eller investeringsprosjekter. Figur
3.1 viser at tiltak må være inkludert i investeringsplanen hvis prosjektet krever
investeringsmidler.
Figur 3.1 illustrerer en normalsituasjon hvor det foreligger en utviklingsplan med
prioriterte tiltak. For å kunne starte idéfasen, som er første del av tidligfasen, vil det
være behov for at det aktuelle tiltaket avgrenses i forhold til det finansielle
handlingsrommet og andre tiltak. Denne presiseringen og avgrensingen inngår som
første aktivitet i idéfasen, se figur 3.2.

UTVIKLINGSPLAN

Strategiske
føringer

Tiltak 1

Virksomhetsmessig
utviklingsplan

Investeringsplan

Tiltak 2
Bygningsmessig
utviklingsplan

Virksomhetsutvikling

Tidligfasen for
investeringsprosjekter

Tiltak n

Figur 3.1 Prinsippmodell for sammenhengen mellom overordnede plandokumenter og tidligfasen

Hvis det ikke foreligger en utviklingsplan, eller det er behov for omfattende
oppdatering av planen, skal tidligfasen for tiltak settes på vent til utviklingsplanen
foreligger og er oppdatert.
3.2.2 Modell for planprosess
Figur 3.2 illustrerer fasene i planprosessen for tidligfaseplanleggingen og
beslutningspunktene mellom fasene. HFet som har ansvaret for utviklingsplanen, må
beslutte når planprosessen for et prosjekt skal starte.
Strategiske
føringer

Tidligfasen
Utviklingsplan

B1

Idéfase

B2

K
Konseptfase

K
S
K

B3

Forprosjektfase

K

Figur 3.2 Faser og beslutningspunkter i tidligfasen

Det er knyttet beslutningspunkter til overgangene mellom fasene, og utredninger og
analyser i hver fase gir beslutningsgrunnlaget. Beslutningskompetansen på de
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B4

enkelte beslutningspunktene er gitt av RHF-enes styringssystemer.
B1: Oppstart tidligfaseplanlegging for et prosjekt som er beskrevet i
utviklingsplanen:
Figur 3.2 viser at vedtak om oppstart av planprosessen for et prosjekt forutsetter at
det foreligger en utviklingsplan. Planen bør vise prosjektenes prioritet samt
avhengighet til hverandre og til investeringsplanen.
B2: ”Liv laga”
I B2 identifiseres og godkjennes de alternative løsningene som er ”liv laga” og som
skal videreføres i konseptfasen. Alternativene kan omfatte løsninger både for
virksomheten og byggene, og idéfasen skal sikre at alle mulige alternativer (både
virksomhetsmessige og byggmessige) blir vurdert. Det besluttes oppstart og
godkjenning av mandat for konseptfasen (eller ikke).
B3: Godkjenning av anbefalt løsning
Konseptfasen omfatter relativt detaljerte utredninger av de aktuelle alternativene til
et nivå som gir grunnlag for å beslutte hvilket alternativ som gir den beste løsningen
innenfor de definerte rammene. Konseptrapport sammen med rapport fra KSK og
eventuelle endringer av konseptrapporten som KSK har medført, gir grunnlaget for å
realitetsbehandle om prosjektet kan gjennomføres (eller ikke). Avhengig av
prosjektets størrelse skjer denne behandlingen på HF- eller RHF-nivå.
Både konseptrapporten og KSK-rapporten er grunnlag for styringsdialogen som
RHFet har med departementet.
KSK
Kvalitetssikring konseptvalg (KSK) er en uavhengig aktivitet som utføres med
eksterne ressurser og skjer på grunnlag av konseptrapporten. Det er ikke påkrevet å
gjennomføre KSK for prosjekter med forventet prosjektkostnad på mindre enn 500
MNOK. Det vises til vedlegg 5 som beskriver krav til ekstern kvalitetssikring.
B4: Beslutning om gjennomføring
Forprosjektfasen utvikler og detaljerer løsningen og kvalitetssikrer
prosjektkostnaden. Så fremt det ikke har skjedd endringer som krever oppdatering
av grunnlaget, skjer det i forprosjektfasen ingen endringer i innhold og kapasitet for
virksomheten. Det er behov for å kvalitetssikre prosjektkostnadene på et mer
detaljert grunnlag. Forprosjektrapporten sammen med konseptrapporten gir grunnlag
for beslutning om gjennomføring av investeringsprosjektet.
3.2.3 Delutredninger
Planprosessen er sekvensielt oppbygget og resultatet fra én fase gir grunnlaget for
den neste. I hver fase gjennomføres delutredninger. Hovedelementene i de ulike
planfasene og sammenhenger mellom dem er vist i figur 3.3. Delutredningene er
nærmere beskrevet i kapittel 4, 5 og 6.
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Tidligfase
B1
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Forprosjekt
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Prosjektering

Figur 3.3 Hovedelementer i et samlet prosjektforløp
Forkortelse
HFP
DFP
RFP
HPU
BUP
NUP
B1 – B4

Betydning
Hovedfunksjonsprogram
Delfunksjonsprogram
Romsfunksjonsprogram
Hovedprogram utstyr
Brutto utstyrsprogram
Netto utstyrsprogram
Beslutningspunkt 1-4

Forkortelse
SPR
FP
DPR
OTP
TP
KSK

Betydning
Skisseprosjekt
Forprosjekt
Detaljprosjekt
Overordnet teknisk program
Teknisk program
Kvalitetssikring konseptvalg

Forkortelsene og begrepene er nærmere definert i kapittel 7 ”Definisjoner og
forklaringer”.
Figur 3.3 viser at DFP og SPR gjennomføres for alle alternativene i konseptfasen.
Hensikten er å få et godt nok grunnlag til å velge det beste alternativet.
3.3

Avgrensing av et prosjekt

En utviklingsplan vil omfatte flere prosjekter som er prioritert innenfor de rammene
som investeringsplanen gir. Det vil ofte være avhengigheter mellom prosjektene
både funksjonelt, økonomisk og bygningsmessig.
Investeringsplanen gir som regel ikke handlingsrom for å gjennomføre alle
prosjektene i utviklingsplanen i en samlet planprosess. Derfor det viktig at man
beskriver eventuelle avhengigheter mellom prosjektene og hvilken betydning
realiseringen (ikke realisering) av ett prosjekt har for de øvrige. For å få en vurdering
av om det alternativet man har valgt er det optimale i forhold til den samlede planen,
bør det vurderes å gjennomføre KSK selv om prosjektet alene ikke overskrider 500
mill NOK.
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4 Idéfasen

Grunnlaget for idéfase er en utviklingsplan. Utviklingsplanen viser prioritet for
tiltak som kan gjennomføres innenfor det finansielle handlingsrommet.
I idéfasen skal tiltaket presiseres og avgrenses i forhold til andre tiltak både når
det gjelder økonomisk bæreevne og tid for gjennomføring.
I idéfasen skal det utarbeides et mandat for utredningsarbeidet i konseptfasen.
Dette mandatet skal vise hvilke alternative, prinsipielle løsninger (konsepter)
som skal utredes, samt rammene for tiltaket.

4.1

Mål for idéfasen

Målet for idéfasen er, på grunnlag av en vedtatt utviklingsplan for helseforetaket, å
identifisere mulige, prinsipielle løsninger på et behov.
4.2

Grunnlag for oppstart av idéfasen (B1)

På grunnlag av utviklingsplanen, og forutsatt at det finnes et finansielt handlingsrom,
vil helseforetaket kunne beslutte (B1) at det igangsettes en tidligfase for prioriterte
prosjekt, ref figur 3.2. Forut for denne beslutningen må helseforetaket ha valgt ut det
prosjektet som har høyest prioritet.
Beslutning om oppstart idéfase skal inneholde et mandat for oppgaven som
omfatter:
 mål for idéfasen
 mål, forutsetninger og rammer for prosjektet
 idésøk, identifisering av prinsipielle alternative løsninger (konsepter)
 ressurser for gjennomføring av idéfasen
 plan for gjennomføringen av idéfasen
4.3

Innhold i idéfasen

Idéfasen skal presisere behovet og identifisere mulige, prinsipielle
løsningsalternativer. Det omfatter både virksomhetsmessige løsninger og fysiske
byggløsninger (investeringsprosjekt). Første aktivitet i idéfasen blir å presisere og
avgrense det valgte prosjektet i forhold til andre tiltak.
Idéfasen omfatter følgende aktiviteter:
 Gjennomgå utviklingsplanen og eventuelt underlaget for denne.
 Nødvendige oppdateringer og suppleringer av nåsituasjonen, datagrunnlaget og
det aktuelle prosjektet.
 Avgrense prosjektet fra andre prosjekt i utviklingsplanen. Dette kan omfatte
kapasitet, arealer, investeringer og tid.
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Gjennomføre et idésøk som viser bredden i mulige, alternative løsninger.
Presisere hvilke alternative løsninger som skal utredes i konseptfasen.
Alternativene skal være reelle og kunne skilles klart fra hverandre.
Utarbeide mandat for konseptfasen.
Utarbeide følsomhetsanalyser på et overordnet nivå.
4.4

Beslutninger ved enden av idéfasen (B2)

Idéfasen skal avklare hvilke alternative prosjekt som er ”liv laga”. At et prosjekt (eller
en løsning) er ”liv laga” innebærer at det er:
 Relevant. Oppfyller de overordnede målene som gjelder for helseforetaket.
 Gjennomførbart. Kan gjennomføres innenfor helseforetakets finansielle
handlingsrom.
 Levedyktig. Helseforetakets økonomiske bæreevne kan opprettholdes
gjennom prosjektets levetid.
Behandling av idéfaserapporten skjer iht det regionale helseforetakets
styringssystem. Det skal besluttes:
 hvilke alternative løsninger som kan videreføres i konseptfasen
 mandat og rammer for konseptfasen
 plan for gjennomføring av konseptfasen
Det bør utredes 3-4 alternativer inklusiv nullalternativet. Alternativene skal være
reelle. Hvis utviklingsplanen gir entydige avklaringer på hvilket alternativ som det er
aktuelt å gjennomføre, kan antallet som utredes reduseres. Nullalternativet skal
utredes.
Nullalternativet skal vise krav til kostnadsoptimal utvikling av bygget for å
opprettholde akseptabel ytelse for virksomheten over byggets resterende levetid.
Dette er den aktuelle og relevante løsningen hvis investeringsprosjektet ikke kan
gjennomføres.
4.5

Oppbygging av rapporten fra idéfasen (Idéfaserapport)

Idéfasen avsluttes med en idéfaserapport. Den vil omfatte bearbeidet informasjon fra
utviklingsplanen om det aktuelle prosjektet, og oppsummering og presisering av
utredninger og analyser i idéfasen. Rapporten skal omfatte et mandat for
konseptfasen som bl.a. presiserer hvilke alternativer som skal utredes videre.
Idéfaserapporten skal inneholde en plan for konseptfasen. Vedlegg 2 viser
eksempler på oppbygging av idéfaserapporten.
4.5.1 Mandat for konseptfasen
I mandatet for konseptfasen bør det inngå:
 mål for konseptfasen, suksesskriterier
 mål, forutsetninger og rammer for prosjektet
 grunnlag for sammenligning av alternativer
 kriterier for vurdering og valg
 ressurser og plan for gjennomføring av konseptfasen
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4.5.2 Plan for konseptfasen
Idéfaserapporten skal omfatte en plan for arbeidet med konseptfasen som bør
omfatte:
 hovedleveranser i konseptfasen
 suksessfaktorer
 organisering, roller/ansvar, forholdet mellom prosjekt og driftsorganisasjon
 aktiviteter og milepeler
 tidsplan
 ressursbehov, kostnader
 vurdering og oppfølging av krav til bygningsvern
 opplegg for styring og kvalitetssikring
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5 Konseptfasen

Konseptfasen bygger på utviklingsplanen og idéfaserapporten.
I konseptfasen skal forslagene til alternative løsninger fra idéfasen
utredes i detalj. Utredningene skal være tilstrekkelig detaljerte og
omfattende til å kunne gi grunnlag for å velge ett alternativ og
dokumentere konsekvenser av det valget som gjøres.
Utredningene skal være likeverdige for alle alternativene, de skal vise om
alternativene kan innpasses i investeringsrammene og hvilken effekt
gjennomføringen har på helseforetakets økonomisk bæreevne.
Alternativene skal analyseres og vurderes i forhold til de oppsatte målene
og et definert sett av kriterier. Det beste alternativet anbefales som
grunnlag for gjennomføring av et investeringsprosjekt.
På grunnlag av utredningen av alternativene (konseptrapporten) skal det
gjennomføres ekstern kvalitetssikring (KSK).

5.1

Mål for konseptfasen

Målet med konseptfasen er å utvikle et faglig godt grunnlag som gir tilstrekkelig
sikkerhet for valg av det alternativet som best oppfyller målene innenfor definerte
rammer.
5.2

Grunnlaget for oppstart av konseptfasen

Konseptfasen bygger på utviklingsplanen og idéfaserapporten. Fra idéfasen skal det
foreligge et mandat som bygger på strategier og føringer fra utviklingsplanen og de
avgrensinger og presiseringer av prosjektet som er gjort i idéfasen. Mandatet skal
presisere hvilke alternativer som skal utredes.
5.3

Innhold i konseptfasen

I konseptfasen skal alternativene utredes og dokumenteres til et felles og likt nivå.
Det skal være mulig å gjøre reelle sammenligninger mellom alternativene. Fig 5.1
viser prosessen fra utarbeidelse av krav (program, utstyr, teknikk) til utvikling av
løsninger og beregning av prosjektkostnader og driftsøkonomiske konsekvenser.
Etter at alternativene er vurdert og rangert ut fra felles kriterier og ett alternativ er
valgt for videreføring til forprosjektfasen, skal det gjennomføres ekstern
kvalitetssikring. KSK kan føre til endringer i konseptrapporten, og gjennom
prosessen skjer det en tilpassing av kapasitet og kvalitet til rammene.
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Figur 5.1 Modell for gjennomføring av konseptfasen

5.3.1 Fra program til løsning
Figur 3.3 viser utvikling av programarbeidet fra hovedfunksjonsprogram (HFP) til
delfunksjonsprogram (DFP) og romfunksjonsprogram (RFP). Hvert programnivå gir
grunnlag for å illustrere og beskrive løsningen, og detaljeringsnivået øker både i
programmet og i tegninger/beskrivelser. I forprosjektfasen skal krav til alle rom
detaljeres (RFP) og alle detaljer om rom, bygninger og tekniske løsninger
dokumenteres i tegninger og beskrivelser.
Prosjekter er ulike både når det gjelder størrelse og type (nybygg, påbygg,
ombygging). Det er viktig at man for det enkelte prosjektet finner et riktig
detaljeringsnivå som grunnlag for konseptrapporten og de vurderinger og valg som
skal gjøres, samtidig som man får en rasjonell planprosess.
Erfaringer viser at utarbeidelse av DFP fører til endringer i løsningene som kan
påvirke kapasitet, investeringer og driftsløsninger. Spesielt gjelder dette prosjekter
som omfatter ombygging av eldre bygg, eventuelt kombinert med nybygg. Det er
derfor viktig at DFP inngår i grunnlaget for valg av løsning. I mindre prosjekter kan
det være praktisk å utvikle DFP i forlengelsen av HFP.
Sammenheng mellom program og løsning i konseptfasen er illustrert i figur 5.2. Den
viser at skisser på et overordnet nivå kan starte på grunnlag av HFP (plassering på
tomta, fotavtrykk, volumer, fløyer, etasjer), men at det må utarbeides et DFP for at
man skal kunne utvikle et skisseprosjekt (SPR) som viser hvordan man kan løse
krav til samlet areal, plassering, nærhet logistikk og spesielle krav til bygget. Dette vil
ofte være en dynamisk prosess med behov for dialog og tilpassing mellom program
og løsning. Samtidig er det viktig å begrense detaljering av løsningene til de
funksjoner og arealer som er kritiske for vurdering av den helhetlige løsningen,
investerings- og driftskostnadene og drifts- og organisasjonsmessige tiltak.
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Figur 5.2 Sammenhenger mellom program og løsning i konseptfasen og
forprosjektfasen
For å begrense utredningsarbeidet kan man skille også mellom generelle
problemstillinger/tema som inngår i alle alternativ og de som krever tilpassede
utredninger og analyser for det enkelte alternativet.
Mål, rammer og forutsetninger vil være likt for alle. Det samme vil kunne gjelde
beskrivelse av behov, status dagens løsning, dimensjonerende forutsetninger,
kriterier for valg av løsning og analyse og evaluering av alternativene. Mandat og
planer for forprosjektfasen er også felles. Programgrunnlag, løsninger,
prosjektkostnader, driftsmodeller og driftsøkonomiske konsekvenser vil kunne
variere avhengig av den enkelte løsningen.
Det kan være praktisk å dokumentere ett alternativ relativt omfattende og vise avvik
fra dette for de andre alternativene. Det forutsettes imidlertid at alle alternativene
dokumenteres så godt at de gir et konsistent grunnlag for ekstern kvalitetssikring og
at de kan vurderes i forhold til kriteriene på en likeverdig måte.
Det sentrale er at man får et robust underlag for beslutning om valg og
gjennomføring av det beste alternativet. Det er også viktig å unngå at det oppstår
behov for en ”mellomfase” med revisjon av program og løsninger som grunnlag for
forprosjektet.
5.3.2 Presisering av mål og rammer
Grunnlaget hentes fra utviklingsplanen og idéfasen. Om nødvendig gjøres det
ytterligere presiseringer og avklaringer i konseptfasen.
5.3.3 Behovsverifisering, presisering av problemstillinger
Opplysninger om problemstillinger og behov hentes fra utviklingsplanen og idéfasen.
Det samme gjelder beskrivelse av status dagens virksomhet og bygg. Om
nødvendig gjøres det oppdateringer, presiseringer og avklaringer i konseptfasen.
5.3.4 Programmering
I programmet beskrives krav til bygg og infrastruktur. Funksjonsprogrammeringen
omfatter bl.a. beregning av fremtidig aktivitet med tilhørende behov for funksjoner,
kapasitet, rom og arealer. De dimensjonerende forutsetningene for fremtidig
virksomhet i helseforetaket og konsekvensene av endringer, er beskrevet i
utviklingsplanen og idéfasen. Uredningene i konseptfasen bygger på en klar
presisering og avgrensing, og er mer detaljerte og rettet mot ett prosjekt.
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5.3.4.1 Hovedfunksjonsprogram (HFP)
Utarbeidelse av HFP vil omfatte:
 dokumentasjon og beskrivelse av dagens situasjon, samt krav til og
konsekvenser av fremtidig utvikling og endring
 innsamling og kvalitetssikring av data om aktivitet, kapasitet, bygg og
bemanning, kan hentes fra utviklingsplanen, men kan kreve oppdatering
 beregning av fremtidig aktivitet, kapasitetsbehov og arealbehov
 beskrivelse av fremtidig driftsmodell med driftsøkonomiske konsekvenser
 beregning av prosjektkostnad og økonomisk bæreevne
Det skal anvendes transparente og etterprøvbare metoder, modeller og variable for
beregning av fremtidig aktivitet, kapasitets- og arealbehov, og for sammenligning
mellom prosjekter.
I forbindelse med utarbeidelse av HFP kan det være aktuelt å gjennomføre
kartlegging av pasientforløp og/eller utføre analyser av arbeidsprosesser og
logistikk.
Krav til funksjonalitet og fleksibilitet for bygg i forhold til endringer i sykehusets
aktiviteter og kapasiteter, må inngå i programmeringen.
HFP gir grunnlag for utarbeidelse av delfunksjonsprogram (DFP), utstyrsprogrammet
(HPU) og overordnet teknisk program (OTP). I HFP beskrives driftsmodell for den
nye enheten. Dette gir grunnlag for å beskrive organisering og bemanning og
beregne driftsøkonomiske konsekvenser. Sammenhenger mellom delutredningene
er vist i figur 3.3. Sammenhengen mellom HFP og SPR er også vist i figur 3.3.
Det vises ellers til "Veileder for Hovedfunksjonsprogram i sykehusprosjekter", januar
2008 utgitt av helsedirektoratet. Se www.sykehusplan.no.
5.3.4.2 Delfunksjonsprogram (DFP)
DFP er en konkretisering og detaljering av kravene i HFP. I DFP analyseres
rombehov, det utarbeides romlister og beregnes arealbehov. I DFP beskrives
spesielle bygningsmessige krav knyttet til det enkelte funksjonsområde og
nærhetsbehov mellom funksjoner og rom. DFP gir et mer detaljert grunnlag for
analyser av logistikk og driftsøkonomi enn HFP. Sammenhengen mellom HFP, DFP
og skisseprosjekt er vist i figur 3.3 og 5.2. Utvikling av DFP og SPR kan skje
parallelt.
Inndeling i delfunksjoner og navn på rom skal følge ”Klassifikasjonssystem for
sykehusbygg” utgitt av Helsedirektoratet. Se www.sykehusplan.no .
5.3.4.3 Organisasjonsutvikling
Virksomhetsutvikling og utbygging medfører som regel endring i oppgaver og
samarbeidsrelasjoner i sykehuset. I HFP skal det beskrives endringer i driftsmodell
og i DFP beskrives driftsmessige og organisatoriske sammenhenger og
nærhetsbehov mellom funksjoner og rom som grunnlag for SPR og FP.
Utredningene i tidligfasen gir dermed viktige føringer for fremtidig utvikling av
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organisasjonen. Organisasjonsutviklingstiltak beskrives ikke i denne veilederen, men
det er viktig at man er klar over krav til organisasjonsmessige endringer som
prosjektet kan medføre, og at det tas hensyn til dette i organiseringen av
planprosessen og planene for gjennomføringen av prosjektet.
5.3.4.4 Hovedprogram utstyr (HPU)
HPU skal beskrive de overordnede retningslinjene for planlegging og anskaffelse av
brukerutstyr. Disse vil i hovedsak være like for alle alternativene. Alternative
løsninger med ulikt funksjonelt innhold, kapasitet og rombehov kan ha ulikt
utstyrsbehov.
Det vises ellers til ”Veileder for Hovedprogram utstyr i sykehusprosjekter –
Konseptfasen”, januar 2008, som finnes på www.sykehusplan.no .
5.3.4.5 Overordnet teknisk program (OTP)
OTP skal vise krav til teknisk infrastruktur, og skal bl.a. dokumentere konsekvenser
av overordnede krav til energieffektivitet, miljøbelastning, sikkerhet,
transportløsninger og tekniske systemer. OTP skal også vise forventede kostnader
til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av bygget (FDVU-kostnader). Det bør
utarbeides romprogram for viktige, tekniske rom. De overordnede retningslinjene vil
være like for alle alternativene, men alternative løsninger med ulikt funksjonelt
innhold kan ha ulike krav til tekniske løsninger.
5.3.5 Skisseprosjekt (SPR)
I konseptfasen skal det utarbeides illustrasjoner av løsninger eller SPR for
alternativene. SPR kan påbegynnes på grunnlag av HFP men videreutvikles på
grunnlag av DFP. Dette er vist i figur 5.2. Illustrasjoner på et overordnet nivå basert
på HFP, kan utvikles og detaljeres til et SPR på grunnlag av DFP. For
funksjonsområder hvor det er viktig å kvalitetssikre at programkravene kan
realiseres, bør det utarbeides detaljerte programkrav og tegninger.
Formålet med skisseprosjektet er å:
 Illustrere og beskrive hvordan de alternative løsningene i programmene kan
utvikles til fysiske bygg. Krav til detaljering av skisser og tegninger må tilpasses
det enkelte prosjektet og innholdet i HFP/DFP, ref figur 5.1.
 Beskrive konsekvenser av de ulike byggalternativene når det gjelder krav til
bygget (kvalitet, kapasitet, fleksibilitet) og til drift av kjernevirksomheten
(logistikk, nærhet, sambruk av arealer). Sammen med OTP gir SPR grunnlag
for å beregne kostnader for drift av bygget (FDVU-kostnader).
 Danne grunnlag for beregning av bruttoareal, kalkyle av byggekostnader samt
usikkerhetsanalyser
Sammen med HFP, DFP og analyser av person og vareflyt, gir SPR grunnlag for å
analysere konsekvenser for driftsøkonomien for alternativene.
5.3.6 Person og vareflyt
Prinsipper for person- og vareflyt beskrives på grunnlag av HFP, DFP og SPR. En
person- og vareflytanalyse kan gi grunnlag for oppdatering av DFP og SPR, hvis
analysen viser at andre løsninger for transportveier og forsyning er driftsmessig
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bedre og mer kostnadseffektive.
5.3.7 Prosjektkostnad
På grunnlag av SPR skal det utarbeides en kalkyle som viser samlede
prosjektkostnader, herunder tomtekostnader, veier og utenomhusanlegg,
brukerutstyr, byggherrekostnader mv. Kalkylen skal settes opp etter inndelingen i
bygningsdelstabellen (ref NS 3451, konto 1-9). Prosjektkostnaden skal inkludere alle
kostnader knyttet til gjennomføring av prosjektet frem til ibruktaking, men ikke
byggelånsrenter.
Prosjektkostnaden bør kunne splittes og fordeles i forhold til bruttoarealer for:
 funksjoner og arealer som stiller høye krav til infrastruktur/har høye kostnader
(tunge/lette sykehusfunksjoner)
 grader av ombygging av eksisterende bygg (tung/lett ombygging)
For å kvalitetssikre at kostnadsrammen ligger innenfor helseforetakets finansielle
handlingsrom, skal det gjennomføres usikkerhetsanalyser som viser forventet
prosjektkostnad (p50) og behov for margin for å oppnå en sannsynlighet på 85 % for
å kunne gjennomføre prosjektet innenfor rammen (p85). Styringsmålet for prosjektet
vil ofte ligge lavere enn forventet kostnad, f.eks. på p30. Hva som velges vil fremgå
av helseforetakets styringssystem.
5.3.8 Samfunnsmessige konsekvenser
Formålet med samfunnsøkonomiske analyser er å klarlegge og synliggjøre
konsekvensene av offentlige tiltak før beslutninger fattes. Analysene skal gi grunnlag
for å rangere og prioritere mellom alternative tiltak og synliggjøre
fordelingsvirkninger. I Finansdepartementets veileder for samfunnsøkonomiske
analyser fra september 2005 pekes det på at et viktig anvendelsesområde for slike
analyser er ”offentlige investeringer som f.eks. veiutbygging eller
kapasitetsutvidelser i helse- og utdanningssektoren”.
For prosjekter i helsesektoren, hvor nytte-kostanalyser er vanskelig å gjennomføre,
anbefaler veilederen at det gjennomføres kostnadseffektivitetsanalyser. Formålet er
å komme frem til det alternativet som gir måloppnåelse til den laveste kostnaden.
Dette er i praksis det tidligfaseplanleggingen skal gi svar på.
Det vises til Finansdepartementets veileder som finnes på
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/tema/statlig_okonomistyring/samfunnsokonomi
ske-analyser.html?id=438830
5.3.9 Økonomisk bæreevne
Gjennomføringen av prosjektet skal skje til en prosjektkostnad om er tilpasset
helseforetakets økonomiske bæreevne. Beregninger av den økonomiske bæreevnen
skal vise hvilken effekt prosjektet har på helseforetakets samlede økonomi når
bygget tas i bruk og over dets levetid. Analysen av bæreevne skal vise
investeringenes effekt på:
 driftsøkonomien, eksklusiv avskrivinger
 avskrivingskostnadene
 eventuelt rentekostnadene

23

Driftsøkonomiske beregninger omfatter både driften av virksomheten og byggene
(FDVU-kostnader). Det skal bare tas hensyn til de økonomiske endringene som er
en konsekvens av investeringene. Beregningene skal vise endringer fra dagens drift
og i byggets levetid.
De driftsøkonomiske analysene bygger på programkravene, organisering og
bemanning, prinsipper for person- og vareflyt, tekniske krav og løsninger for bygget.
Det er viktig å få frem ulikhetene i forventet, fremtidig driftsøkonomi mellom de
alternative løsningene.
Investeringsprosjekter styres ofte etter rammer for investeringene. Hvis
investeringen må reduseres utarbeides det kuttlister. Endringer i driftskostnader skal
synliggjøres i beregningene av økonomiske bæreevne, men effekter av valg av
konkrete løsninger for bygget kommer som regel ikke til syne. Man kan oppleve at
reduksjoner i kvalitet og kostnader for bygget gir negative driftsøkonomiske
konsekvenser for bygg og virksomhet som i verdi kan overskride innsparingen i
prosjektkostnaden. For å kunne vurdere og beslutte hvilke kutt eller endringer som
er de mest kostnadseffektive bør det derfor gjøres beregning av livsløpskostnader
for ulike alternativer. Dette kan gjelde investeringer i mer energieffektive løsninger
og ved anskaffelse av utstyr.
Det vises ellers til ”Sykehusprosjekters økonomiske bæreevne - Veileder for
beregning av samlet økonomisk konsekvens av investeringsprosjekter i helsebygg”,
utkast februar 2010 som finnes på www.sykehusplan.no .
5.3.10 Finansiering
Utviklingsplanen og investeringsplan viser prosjektets avhengigheter til andre
prosjekter og til det finansielle handlingsrommet. Dette gir grunnlag for prioriteringer
av prosjektene i helseforetakets utviklingsplan.
I beskrivelsen av finansieringen av det enkelte prosjektet skal følgende tas med:
 Plan for hvordan prosjektet skal finansieres (egenfinansiering i HFet, tilførsel fra
RHFet, lånefinansiering, annen finansiering).
 Vurdering av hvordan prosjektet kan innpasses innenfor HFets/RHFets
finansielle handlingsrom.
5.3.11 Kriterier for evaluering av alternativ
For alternativene vil det foreligge likeverdig dokumentasjon som gir grunnlag for
evaluering og anbefaling av det ”beste” alternativet. Evalueringen skal vise om et
investeringsprosjekt bør gjennomføres eller om nullalternativet bør velges (se
definisjon av nullalternativet i kapittel 7 og vedlegg 5 Krav til ekstern evaluering).
Kriterier for evalueringen vil omfatte:
 måloppnåelse, riktig prioritering i forhold til målhierarki
 økonomisk bæreevne og finansielt handlingsrom
 kapasitet og kvalitet, ”sørge for ansvaret”
 samhandling
 effektiv drift, driftsøkonomiske gevinster
 pasientmiljø, arbeidsmiljø
 ytre miljø, energibehov, CO2 utslipp
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pasientsikkerhet
rekruttering og fag- og kompetanseutvikling
byggets kvalitet, fleksibilitet.
samfunnsforhold

5.3.12 Evaluering og anbefaling av alternativ
Alternativene skal vurderes og rangeres i forhold til de oppsatte kriteriene. Klare og
operasjonaliserbare mål som er formulert fra starten av prosjektet gir et godt
grunnlag for evalueringen:
Samfunnsmål/sektormål: Overordnede, strategiske samfunnsmål som gjelder for
sektoren og som er relevant for prosjektet slik dette er beskrevet i
spesialisthelsetjenesteloven § 2. Det vises også til vedlegg 5, Krav til ekstern
kvalitetssikring.
Sykehus er store og viktige samfunnsinstitusjoner. Hvordan de planlegges,
lokaliseres, bygges og drives har betydning for hvordan allmenne samfunnsmål kan
realiseres. Dette kan gjelde transportbehov, energiforbruk, verneinteresser o.a.
Dette vil i noen tilfeller inngå i konsekvensutredninger og kommunale,
reguleringsmessige krav.
Effektmål: Kvantitative og kvalitative mål knyttet til driften av kjernevirksomheten.
Dette kan også omfatte konkrete forhold knyttet til bygget.
Resultatmål: Mål for gjennomføringen av prosjektet. Er i hovedsak knyttet til styring
av prosjektet innenfor rammer for tid og kost.
Alternativene skal rangeres. Det krever at kriteriene gis en vekting. Gjennomsiktighet
og etterprøvbarhet i evalueringen er viktig for å kunne vise grunnlaget for
anbefalingen.
5.3.13 Mandat for forprosjektfasen
I mandatet for konseptfasen bør det inngå:
 mål for forprosjektfasen, suksesskriterier
 mål, forutsetninger og rammer for prosjektet
 grunnlag for å beslutte gjennomføring av prosjektet
 ressurser og plan for gjennomføring av forprosjektfasen
5.3.14 Plan for forprosjekt- og byggefase, hovedvekt på forprosjektfasen
I konseptrapporten skal det inngå en plan for det videre arbeidet i forprosjektfasen
som bør inneholde:
 hovedleveranser i forprosjektfasen
 suksessfaktorer
 særskilte utfordringer knyttet til gjennomføringen
 planprosess, organisering, medvirkning og ansvar (bl.a. relasjonen mellom
prosjekt- og driftsorganisasjon)
 tidsplan
 kontraktsstrategi for kontrahering av tjenester (programmering, prosjektering,
prosjektledelse, mv)

25





prinsipper for prosjekt- og risikostyring
opplegg for kvalitetssikring
ressursbruk og kostnader knyttet til forprosjektfasen
5.4

Kvalitetssikring konseptvalg (KSK)

For prosjekter med en forventet kostnad på over 500 MNOK skal det gjennomføres
en ekstern kvalitetssikring (KSK). Grunnlaget vil være de utredningene som er
gjennomført i konseptfasen og som er dokumentert i konseptrapporten med
underliggende delutredninger. Det foreligger en kravspesifikasjon for KSK som er
gjengitt i vedlegg 5. KSK skal sikre at de utredninger som er gjennomført i
konseptfasen på en tilfredsstillende måte har ivaretatt overordnede krav (målhierarki,
bredde i utredninger av alternativ, riktige prioriteringer og økonomisk bæreevne),
men også spesifikke krav til metode og innhold i utredninger og analyser knyttet til
gevinstrealisering, struktur og sammenheng i tjenestetilbudet, forholdet til
samhandlingsreformen, beregning av fremtidig aktivitet og kapasitetsbehov,
omstilling og effektivisering, miljøhensyn, pasientsikkerhet og befolkningens krav til
tjenesten.
KSK sammen med konseptrapporten, utgjør grunnlaget for beslutning om
gjennomføring av prosjektet og vil inngå i departementets vurderinger av bl.a.
prosjektets tilgang til lånefinansiering.
For å unngå forsinkelser bør kontrahering av rådgivere til KSK skje i god tid før
ferdig konseptrapport.
5.5

Beslutninger ved enden av konseptfasen (B3)

Behandling av konseptrapporten skjer iht det regionale helseforetakets
styringssystem og skal gi grunnlag for å:
 beslutte at prosjektet skal gjennomføres og hvilket alternativ som skal legges til
grunn, eventuelt at det ut over nullalternativet ikke foreligger en løsning som gir
grunnlag for dette.
 godkjenne plan for gjennomføring av forprosjektfasen og gjennomføringsfasen,
herunder plan for kontrahering av tjenester.
 godkjenne mandat for forprosjektfasen.
Hvis man velger en kontraktsstrategi med samspillmodell (både for totalentreprise og
andre entrepriseformer), bør kontrahering skje på grunnlag av konseptrapporten.
Når det er kjent at prosjektet krever godkjenning av byggeprosjekt på bygg i
verneklasse 1 eller 2 i ”Landsverneplan for helsesektoren”, må slik godkjenning
avklares på grunnlag av konseptrapporten.
Det regionale helseforetaket skal oversende konseptrapporten, KSK-rapporten og
sine vurderinger til departementet som grunnlag for styringsdialogen.
5.6

Oppbygging av rapporten fra konseptfasen (Konseptrapport)

Konseptfasen avsluttes med en konseptrapport som beskriver de ulike
løsningsalternativene, samt evaluering og valg av løsning. Vedlegg 3 viser

26

eksempler på oppbygging av konseptrapporten.
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6 Forprosjektfasen

Forprosjektfasen er siste delfase i planprosessen for tidligfasen og gir
grunnlaget å beslutte gjennomføring av det valgte alternativet.
Forprosjektfasen bygger på konseptrapporten med underliggende
delutredninger samt eventuelle tillegg og endringer.
Forprosjektrapporten skal gi en oppdatert prosjektkostnad og ellers vise
konsekvenser av nødvendige revisjoner av plangrunnlaget.
Et forprosjekt er en spesifikasjon av en fysisk byggløsning for et
investeringsprosjekt.
Ved oppstart av forprosjektfasen øker ressursbruken i prosjektet og det er viktig
at mulige endringer er identifisert og avklart før oppstart.
6.1

Mål for forprosjektfasen

I forprosjektfasen skal grunnlag for beregning av prosjektkostnaden og beslutning
om byggestart kvalitetssikres ved at det gjennomføres detaljert prosjektering av det
valgte alternativet.
6.2

Grunnlag for oppstart av forprosjektfasen

I konseptfasen er det gjennomført DFP og SPR, og sammen med øvrige
delutredninger gir dette grunnlag for forprosjektfasen.
6.3

Innhold i forprosjektfasen

I konseptrapporten finnes dokumentasjon av fremtidig aktivitet, funksjonelt innhold,
kapasitetsbehov, detaljert funksjonsprogram, romprogram, driftsmodell,
skisseprosjekt og økonomiske analyser. Hvis det etter fullført konseptrapport har
skjedd endringer i forutsetningene for disse dokumentene, må dette verifiseres og
om nødvendig må konsekvensene for prosjektet godkjennes før oppstart forprosjekt.
Forprosjektfasen vil omfatte:
 gjennomgang og eventuelt oppdatering av grunnlaget fra konseptfasen
 romfunksjonsprogram (RFP)
 tegninger på romnivå med lokalisering
 brutto (BUP) og netto utstyrsprogram (NUP)
 detaljering av bygningsmessige og tekniske løsninger
 detaljering av prosjektkostnader og driftskostnader for bygget (årskostnader)
 kostnadsramme og finansieringsplaner
 usikkerhetsanalyse
 valg av entreprisemodell, gjennomføringsmodell.
 plan for gjennomføring frem til ferdigstilling, overlevering og idriftsetting
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Hvis det velges samspillmodell som entreprisemodell må kontrahering skje før
oppstart forprosjekt, altså på grunnlag av konseptrapporten.
Figur 6.1 viser en prinsippskisse for gjennomføring av forprosjektfasen.

Programkrav (RFP,
BUP, NUP)

Figur 6.1

Detaljerte løsninger
prosjektkostnad

Forprosjektrapport

Prinsippskisse for gjennomføring av forprosjektfasen

6.3.1 Oppdatering av grunnlaget fra konseptfasen
Følgende plandokumenter/tema bør gjennomgås og eventuelt oppdateres:
 HFP/DFP
 HPU
 OTP
 Analyser av transport og vareflyt
 Driftsøkonomiske konsekvensberegninger
6.3.2 Romfunksjonsprogram (RFP)
I RFP dokumenteres funksjoner i alle rom, samt funksjonelle og tekniske krav til
rommene og bygget. RFP kan utarbeides samtidig med forprosjektet.
6.3.3 Brutto og netto utstyrsprogram (BUP og NUP)
Brutto utstyrsprogram (BUP) omfatter alt utstyr som funksjonene og aktiviteten
krever. Netto utstyrsprogram (NUP) tilsvarer BUP men med fradrag for gjenbruk av
eksisterende utstyr. NUP angir investeringsrammen for brukerutstyr.
Rom- og utstyrskrav vil påvirke hverandre gjensidig. RFP og BUP bør derfor
samordnes i tid og gjerne gjennomføres i felles brukermøter.
6.3.4 Utvikling av forprosjekt
Forprosjektet er en utvikling og detaljering av de fysiske løsningene fra
skisseprosjektet. Det skal bygge på mål og forutsetninger fra konseptrapporten med
delutredninger (HFP/DFP, SPR, OTP), inklusiv prosjektets økonomiske rammer.
De tekniske utredningene som gjøres i forprosjektfasen må være tilstrekkelig
detaljert og grundige til å utarbeide et budsjett som grunnlag for endelig beslutning
om bygging. Forprosjektet er grunnlaget for detaljprosjekt.
Forprosjekt skal omfatte beskrivelser og tegninger som:
 utforming, hovedidé (hentet fra skisseprosjektet)
 bebyggelsens utforming, med etasjeplaner, snitt og fasader, samt
systemtegninger og perspektivtegninger
 utformingen av det enkelte funksjonsområde der alle rom skal være tegnet
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hovedtrafikkårer
pasientmiljø og arbeidsmiljø
pasientsikkerhet
fremtidige utviklingsretninger
bebyggelsens endringsevne (generalitet, fleksibilitet og elastisitet)
tekniske anlegg
utomhusområder
helse, miljø og sikkerhetsforhold både under bygging og i ferdig anlegg
krav til og beskrivelse av energieffektive løsninger
miljøaspekter (CO2, gjenbruk, avløp/utslipp)
oppfyllelse av krav til universell utforming
økonomiske analyser, revidering av analyser gjennomført i konseptfasen ved
behov
kunst og utsmykking

6.3.5 Prosjektkostnad
Det skal beregnes en prosjektkostnad for prosjektet totalt som omfatter bygninger og
utstyr (netto utstyrsprogram). Kostnadene settes opp og fordeles i henhold til
bygningsdelstabellen (ref NS 3451, konto 1-9).
Prosjektkostnaden skal baseres på den prosjekterte løsningen, kombinert med
erfaringstall fra sammenlignbare prosjekter. Beløpene skal angis i faste priser.
Prosjektkostnaden omfatter ikke byggelånsrenter.
Det skal gjennomføres en usikkerhetsanalyse for å vurdere kalkylens presisjonsnivå
og for å identifisere de elementene som bidrar mest til den økonomiske risikoen. Det
skal angis en forventet prosjektkostnad basert på p50 og krav til margin ved et
forhøyet sannsynlighetsnivå (p85). Styringsmålet for prosjektet kan settes lavere,
f.eks. p30. Hvordan marginen skal håndteres i budsjettet og eventuelt utløses i
prosjektet styres av HF/RHF.
Det skal identifiseres mulige risiko- og kostnadsreduserende tiltak, med en tidsplan
for når i planleggings- eller utbyggingsfasen disse senest må iverksettes.
6.3.6 Økonomisk bæreevne
Beregninger av økonomisk bæreevne som ble gjort i konseptfasen skal revideres på
grunnlag av eventuelle nye forutsetninger for kostnader og fremdrift, ref. pkt. 5.3.9.
Nye analyser gjøres bare hvis det har oppstått endringer som påvirker
driftsøkonomien, avskrivinger eller renteforhold.
6.3.7 Finansiering
Finansieringen er omtalt i pkt. 5.3.10 og følgende elementer skal inngå i
beskrivelsen av finansieringen:
 Hvordan investeringskostnaden er innpasset i HFets/RHFets samlede
investeringsplan.
 Plan for hvordan prosjektet skal finansieres.
6.3.8 Valg av entreprisemodell
Det kan velges mange ulike løsninger. Her nevnes fem hovedveivalg:
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1
2
3
4
5

Delt entreprisemodell (delte, sidestilte entrepriser)
Hovedentrepriser (én entreprenør koordinerer all bygging)
Generalentrepriser (kun én entreprenør, prosjektering i egen kontrakt)
Totalentreprise (både prosjektering og bygging samlet i én kontrakt)
Samspillmodell (både for totalentreprise og andre entrepriseformer)

Valg av entreprisemodell skal beskrives. Ved valg av modell bør det tas hensyn til
prosjektets egenart, markedsforhold og byggherrens evne og vilje til å håndtere
risiko.
Ved valg av samspillmodell må kontrahering skje før oppstart forprosjekt, altså på
grunnlag av konseptrapporten.
6.3.9 Plan for gjennomføring av detaljprosjektering og bygging
I forprosjektrapporten skal det utarbeides en plan som beskriver aktiviteter, fremdrift
og organisering for det videre arbeidet med prosjektering og bygging.
6.4
Oppbygging av rapporten fra forprosjektfasen
(Forprosjektrapporten)
Vedlegg 4 viser eksempler på oppbygging av forprosjektrapporten.
6.5

Beslutninger ved enden av forprosjektfasen (B4)

Forprosjektrapporten skal gi grunnlag for å:
 Godkjenne eventuelle endringer i konseptrapporten og konsekvenser av disse.
 Beslutte gjennomføring av investeringsprosjektet i HF og RHF.
 Valg av entrepriseform.
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7 Definisjoner og forklaringer

Tabellen viser betydningen av noen av de forkortelser og begreper som er benyttet i
denne veilederen.
Tabell 7.1 Oversikt og begreper og forkortelser med definisjoner og forklaringer

Bygningsmessig
utviklingsplan
Bruttoareal

Brutto utstyrsprogram
(BUP)
Bygningsdelstabellen

Delfunksjonsprogram
(DFP)
Detaljprosjekt (DPR),
anbudsprosjekt
Driftsøkonomi
Styringsdialog
FDVU
Finansielt handlingsrom

Fleksibilitet

Forprosjekt (FP)

Forprosjektfasen

Gjennomføringsfasen
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Plan for utvikling av helseforetakets bygg og infrastruktur. Planen
baseres på den virksomhetsmessige utviklingsplanen, FDVUkostnader, analyser av byggenes tekniske tilstand og egnethet.
Byggets totale arealer inklusiv funksjonsarealer, trafikkarealer,
tekniske arealer og veggtykkelser. Kan beregnes på grunnlag av
nettoarealer med et påslag, såkalt brutto/netto faktor (B/N-faktor).
Bruttoarealene må være sammenlignbare mellom
sykehusprosjekter, ref. Veileder for Hovedfunksjonsprogram i
sykehusprosjekter, januar 2008, www.sykehusplan.no
Det samlede utstyrsbehov i prosjektet definert på grunnlag av
funksjoner og kapasitet/aktivitetsnivå.
Bygningsdelstabellen (NS 3451) er en standard for inndeling av
bygninger i fysiske deler: Del 2 Bygg, del 3 VVS, del 4 Elektro,
del 5 Tele og automatisering, del 6 Andre installasjoner, del 7
Utendørs. Den viser også oppbygging av kostnadskalkylen i
konto 1-9 frem til prosjektkostnaden.
Programdokument for funksjonsenheter i sykehuset (deler av
sykehuset), med tilhørende rom, arealbehov, nærhetsbehov mv.
Plandokument med detaljløsninger, mengder og anbudsunderlag.
I noen tilfeller deles dette i detaljprosjekt og anbudsprosjekt.
Balansen mellom foretakets inntekter og utgifter i driften.
Inkluderer avskrivinger og finansielle kostnader.
Styringsdialog mellom departementet og det regionale
helseforetaket. Del av departementets styringssystem.
Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av bygg.
Den mulighet helseforetaket har for å skaffe, disponere og
eventuelt omdisponere penger til et prosjekt/formål. Gjelder for
både HF og RHF.
Bygningens evne til å møte vekslende funksjonelle,
kapasitetsmessige og tekniske krav. Deles som regel i fleksibilitet
(tilpassingsevne), generalitet og elastisitet.
En prosjekteringsaktivitet som resulterer i en beskrivelse av alle
dimensjonerende, tekniske forutsetninger for bygget og
gjennomføringsstrategi for utbyggingen.
De aktiviteter som er nødvendig for å definere og dimensjonere
bygget, og kvalitetssikre gjennomføringsstrategien og grunnlaget
for gjennomføringen. Denne fasen kalles også hovedstudie, blant
annet i industriprosjekter.
Omfatter alle aktiviteter etter at beslutning om realisering er tatt
og til prosjektet er gjennomført. I denne veilederen viser det til
alle aktiviteter etter forprosjektfasen.

Hovedfunksjonsprogram
(HFP)
Hovedprogram
(bruker)utstyr (HPU)

Idéfasen

Investeringsplan

Klassifikasjonssystem for
sykehusbygg

Konseptfasen

Konseptrapport

KSK

Konsept, konseptuell
løsning

Foreløpig
myndighetsvurdering
Nettoarealer

Netto utstyrsprogram
(NUP)

Overordnet programdokument som viser aktivitet, kapasitet,
funksjoner, viktige rom og driftsmodell. Beregning av netto og
brutto arealbehov. Ref. Veileder for hovedfunksjonsprogram.
Overordnet programdokument/plan for dimensjonering og
anskaffelse av brukerutstyr, knyttet til funksjonsområdene i HFP.
Oppstilling av utstyrskalkyle. Ref. Veileder for hovedprogram
utstyr.
Bygger på utviklingsplanen og omfatter idésøk og ¨vurdering av
alternative løsninger, avklaring av hvilke alternativer som skal
utredes i konseptfasen (er ”liv laga”). Beslutning om start idéfase
forutsetter at behov for tiltaket er innarbeidet i utviklingsplan og
investeringsplan. Denne fasen kalles også idéstudie, blant annet i
industriprosjekter.
Rullerende plan på RHF-nivå eller HF-nivå som viser hvilke
investeringsprosjekter det er rom for innenfor foretakets samlede
økonomiske rammer.
Organisering av kapasitet og rom i sykehusbygg i forhold til hvilke
funksjoner og oppgaver rommene benyttes til. Nomenklatur for
benevning av hovedfunksjoner, delfunksjoner og rom. Grunnlag
for kartlegging av kapasitet og arealer og fordeling av disse på
funksjoner, organisasjonsenheter og bygg.
Omfatter alle aktiviteter som kreves for å etablere et felles
grunnlag for å vurdere og sammenligne alternativene, og
anbefale hvilket alternativ som skal utredes videre i forprosjektet.
Denne fasen kalles også forstudie, blant annet i
industriprosjekter.
En helhetlig fremstilling av alle alternativene som omfatter
rammebetingelser, mål, forutsetninger, løsninger samt
investeringsmessige og driftsøkonomiske konsekvenser.
Omfatter også kriterier for valg og evaluering og anbefaling av
løsning. Grunnlag for KSK. Gir grunnlag for å beslutte
gjennomføring det anbefalte alternativet.
Ekstern Kvalitets Sikring Konseptfasen. Kvalitetssikring basert på
konseptrapporten utført av ekstern rådgiver og i henhold til
oppsatte kriterier. Det foreligger et eget kravdokument for
gjennomføring av KSK.
Et konsept er en prinsipiell løsning på et problem. Ulike
konsepter kan gi alternative løsninger for virksomhet og bygg.
Effekten på kjernevirksomheten er det sentrale ved et konsept,
ikke den tekniske løsningen.
Et tilbud fra departementet om gjennomgang og drøfting av
prosjektet før tidligfaseplanleggingen er avsluttet.
Netto areal, funksjonsareal. Arealet i et rom begrenset av vegger
og søyler, ref NS 3940. Omfatter funksjonsarealer for de
programmerte rommene.
Det (bruker)utstyret som prioriteres for nyanskaffelse når verdien
av utstyr som kan gjenbrukes er trukket fra. NUP gir grunnlag for
utstyrsbudsjettet.
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Nullalternativet

Overordnet teknisk
program (OTP)
Romfunksjonsprogram
(RFP)
Prosjektkostnad
Skisseprosjekt (SPR)

Suksessfaktorer
Suksesskriterier

Tidligfasen

Usikkerhetsanalyser

Utviklingsplan

Virksomhetsmessig
utviklingsplan
Økonomisk bæreevne
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Nullalternativet skal vise konsekvenser av å opprettholde
akseptabel ytelse for virksomheten og bygget over byggets
resterende levetid, med minst mulig kostnader. Dette er den
aktuelle og relevante løsningen hvis investeringsprosjektet ikke
kan gjennomføres. Kalles også et referansealternativ eller et
utsettelsesalternativ.
Nullalternativet skal fremstilles sammenlignbart med de øvrige
alternativene når det gjelder planhorisont og hvilke konsekvenser
det har for investeringer og drift. Det vises også til veileder nr. 8
Nullalternativet, datert 28.04.2010 utgitt av Finansdepartementet.
http://www.concept.ntnu.no/ks-ordningen/veiledere
Programdokument som definerer ambisjonsnivået for tekniske
løsninger på et overordnet nivå.
Detaljert programdokument som beskriver hvilke funksjoner som
utføres i det enkelte rommet, og hvilke krav dette stiller til
rommet, inklusiv teknisk infrastruktur.
Totale kostnader for prosjektet iht. Bygningsdelstabellen, eks
byggelånsrente, ref. NS 3451.
Plandokument på overordnet nivå. Viser planer på etasjenivå og
plassering av viktige funksjoner. Grunnlag for beregning av
bruttoarealer og prosjektkostnad.
Kritiske faktorer for en vellykket gjennomføring av prosjektet.
Motsatsen er fallgruver.
Kriterier for hva som ansees som vellykket gjennomføring. HOD,
RHF, HF og utførende kan ha ulike suksesskriterier. Gode
suksesskriterier er målbare og entydige.
Omfatter perioden fra beslutning om at det skal startes en
planprosess for et prosjekt som er prioritert i utviklingsplanen og
investeringsplanen, til det er besluttet at prosjektet skal
gjennomføres (eller ikke).
Systematisk fremgangsmåte for å identifisere og beregne
kostnader knyttet til usikkerhet. Usikkerhetsanalysen gir grunnlag
for å sette kostnadsrammen.
Sammenstilling av en virksomhetsmessig utviklingsplan og en
bygningsmessig utviklingsplan på HF-nivå, som viser
sammenhengene mellom forventet virksomhetsutvikling og krav
til endringer og tilpassinger av byggene.
Plan for utvikling av helseforetakets primære virksomhetsområder
basert på fagplaner og overordnede, strategiske planer og
føringer. Planen skal være konkret og operasjonaliserbar.
Et uttrykk for i hvilken grad HF og RHF kan håndtere sine
økonomiske forpliktelser når bygget står ferdig og i byggets
levetid.

8 Relaterte dokumenter




Klassifikasjonssystem for sykehusbygg, www.sykehusplan.no
Veileder for Hovedfunksjonsprogram i sykehusprosjekter, januar 2008,
www.sykehusplan.no






Veileder for Hovedprogram utstyr i sykehusprosjekter – Konseptfasen, januar
2008, www.sykehusplan.no
Veileder for følgeevaluering, www.sykehusplan.no
Sykehusprosjekters økonomiske bæreevne - Veileder for beregning av samlet
økonomisk konsekvens av investeringsprosjekter i helsebygg, utkast februar
2010, www.sykehusplan.no
Øvrige veiledere, rapporter og fagstoff knyttet til sykehusplanlegging og –
utbygging, og eksempler på beskrivelse av planprosessen og prosjekter finnes
på www.sykehusplan.no
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Vedlegg 1: Eksempel på oppbygging av en utviklingsplan
Utviklingsplanen for et helseforetak bygger på en virksomhetsmessig utviklingsplan
og bygningsmessig utviklingsplan, og viser hvordan fremtidige endringer av
virksomheten kan løses og hvilke konsekvenser dette har for fremtidig drift,
bemanning, bygg og kostnader. I utviklingsplanen kan det ligge alternative løsninger
for ulike scenarioer for fremtidig behov. Investering i bygg vil være en delløsning
sammen med endringer i oppgavefordeling, bemanning og drift/organisering.
Ved beskrivelse av kapasitet, funksjoner og rom i byggene skal
”Klassifikasjonssystem for sykehusbygg” som er utgitt av Helsedirektoratet, legges til
grunn. Dette finnes på www.sykehusplan.no.
Utviklingsplanen kan deles i fire hovedområder/tema:





Del en som er en innledning som omfatter beskrivelse av bakgrunn, mål,
mandat, prosess og metode for arbeidet.
Del to som er virksomhetsdelen som beskriver dagens og fremtidens aktivitet
og virksomhet og fremtidig kapasitet og arealbehov.
Del tre som er byggdelen som beskriver byggene – dagens tilstand og plan for
utvikling.
Del fire som beskriver tiltakene for utvikling av virksomhet og bygg.

Rapporten/Utviklingsplanen vil kunne inneholde følgende hovedpunkter/kapittel:
Sammendrag og hovedkonklusjoner
Bakgrunn, mål og mandat
 Utviklingsplanens bakgrunn, hensikt og mål
 Prosess og metode
 Strategiske premisser og avklaringer
Virksomhetsbeskrivelse, situasjonen nå og i framtid (planhorisonten)
 Overordnet beskrivelse av virksomheten, tjenestene
 Nåsituasjon for sykehusfunksjonene og for de andre virksomhetsområdene,
spesielle behov og problemer
 Organisering, bemanning, drift
 Befolkningsutvikling
 Framtidig situasjon for sykehusfunksjonene og de andre virksomhetsområdene,
spesielle behov og problemer
Kapasitet og arealbehov
 Utnyttelsesgrader og arealstandarder
 Framtidig rombehov og arealbehov
Byggbeskrivelse, nåtilstand eksisterende bygningsmasse og plan for utviklingen
 Nåstilstand
o Teknisk
o Funksjonelt, egnethet
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o Tilpasningsevne
o Eierforhold, reguleringsforhold
o Krav til vern og bevaring
Plan for utvikling av bygningsmassen
o Miljøhensyn, energikrav
o Universell utforming
o Teknisk oppgradering
o Ombygging, påbygg, nybygg – alternative løsninger
o Infrastruktur, utomhus

Utvikling av virksomhet og bygg
 Sammenheng virksomhet og bygg, alternativer og anbefalte løsninger
 Avhengigheter mellom prosjektene, utbyggingsetapper og i tid
 Investeringskostnader, etappevis og samlet
 Gevinstrealisering, driftsøkonomiske effekter og økonomisk bæreevne
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Vedlegg 2: Eksempel på oppbygging av en idéfaserapport
For å kunne sette i gang en idéfase for et prosjekt skal det foreligge en utviklingsplan
hvor tiltaket inngår, og tiltaket må være innpasset i investeringsplanen for foretaket.
Idéfasen skal resultere i en idéfaserapport. Hvis utviklingsplan ikke foreligger eller
krever oppdatering må idéfasen utsettes til dette er avklart.
Omfang og detaljering av rapporten må tilpasses det aktuelle prosjektet. Rapporten
kan inndeles i fire hovedområder/tema:
 Del en som beskriver bakgrunn for igangsetting av planprosessen; mål, mandat,
organisering og rammer for arbeidet.
 Del to som identifiserer og avgrenser tiltaket i forhold til utviklingsplanen og
investeringsplanen. I denne delen inngår også oversikt over overordnede krav
og føringer som ligger i strategiske dokumenter, og som har betydning for de
løsninger som kan velges.
 Del tre som omfatter presisering av hvilke alternative løsninger som skal
utredes. Dette skal nedfelles i mandatet for neste planfase, konseptfasen.
 Del fire som omfatter en plan for organisering og gjennomføringen av
konseptfasen.
Rapporten vil kunne inneholde følgende hovedpunkter/kapittel:
Oppsummering og anbefaling
Bakgrunn, mandat for arbeidet
 Vedtak om oppstart planlegging.
 Mandat, organisering og rammer for planarbeidet.
Mål for og avgrensing av tiltaket
 Overordnede mål og strategiske føringer, referanse til spesielle strategiske
dokumenter, virksomhetsmessig utviklingsplaner, bygningsmessige
utviklingsplaner ol. Hentes fra utviklingsplanen.
 Bakgrunn, beskrivelse av dagens sykehusvirksomhet, tilbud og bygg. Beskriver
spesielle problemstillinger. Viser eventuelle endringer og oppdateringer av
utviklingsplanen med beskrivelse av konsekvenser. Hentes fra utviklingsplan og
investeringsplan.
 Dimensjonerende forutsetninger, forutsetninger for endring. Beskriver utvikling,
fremtidige aktivitet/behov, funksjoner/virksomhet, omstilling, driftsmodell,
kapasitet, arealbehov og bygg. Hentes fra utviklingsplanen.
 Idésøk. Beskrive alternative løsninger som skal utredes i konseptfasen,
grunnlaget hentes fra utviklingsplanen. Drøfter de alternative løsningenes
bidrag til å løse "sørge for ansvaret" og driftsmessige, fysiske og økonomiske
konsekvenser av løsningene.
 Mandat for konseptfasen, alternative løsninger
 Investeringsramme for tiltaket. Foretakets evne til å håndtere kostnadene ved
tiltaket i tiltakets levetid (økonomisk bæreevne).
 Vurdering av alternativene, hva er ”liv laga”.
 Plan for gjennomføring av konseptfasen
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Plan for ressurser, organisering, aktiviteter og tid.
Plan for kontrahering av leverandører til neste fase.
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Vedlegg 3: Eksempel på oppbygging av en konseptrapport
Grunnlaget for konseptfasen er utviklingsplanen og idéfaserapporten.
Konseptrapporten bygger på alle delutredningene i konseptfasen. I
konseptrapporten blir delutredningene oppsummert og man sammenstiller data,
beregninger, analyser, beskrivelser og konklusjoner som finnes i disse utredningene.
Innholdet i konseptrapporten kan for en stor del bestå av oppsummering og
hovedpunkter fra delutredningen.
I mindre prosjekter vil noen delutredninger være utelatt eller inngå i andre. En
konseptrapport for mindre prosjekter bør ha samme oppbygging som for større
prosjekter, men omfang og detaljering må tilpasses.
Alle alternativ skal inngå i konseptrapporten, men det kan være praktisk å ha et
hovedalternativ som presenteres fullt ut, mens de øvrige alternativene presenteres
som avvik fra dette hovedalternativet. Dette må ikke gå på bekostning av
sammenlignbarhet og etterprøvbarhet.
Rapporten kan inndeles i fire hovedområder/tema:
 Del en som beskriver bakgrunn, mål, mandat, organisering, metode og
generelle forutsetninger som gjelder alle alternativene.
 Del to som beskriver alternativene som er utredet på en sammenlignbar måte.
 Del tre som gir en sammenstilling og evaluering av alternativene i forhold til
oppsatte kriterier.
 Del fire som omfatter en plan for organisering og gjennomføringen av
forprosjektfasen.
Konseptrapporten er grunnlag for KSK og sammen med rapporten fra KSK er den
grunnlag for beslutning om gjennomføring av et anbefalt alternativ hvor også
nullalternativet er en mulighet.
Konseptrapporten vil kunne omfatte følgende hovedpunkter/kapittel:
Bakgrunn, generelt
 Bakgrunn for prosjektet, behovsverifisering, oppsummering fra idéfaserapporten
og utviklingsplanen
 Mandat, rammer for arbeidet, oppsummering hentes fra idéfaserapporten
 Presisering av mål, strategier og rammer nedfelt i den virksomhetsmessige
utviklingsplanen, oppsummering hentes fra idéfaserapporten
 Organisering av arbeidet med konseptfasen
 Metode og datagrunnlag
 Status dagens virksomhet og bygg
 Demografisk fremskriving.
 Generelle, dimensjonerende forutsetninger og programkrav. Vil omfatte
fremtidig aktivitet og kapasitetsbehov for hele HFet og de enkelte
sykehusenhetene, gitt spesifiserte forutsetninger og omstilling, effektivisering,
oppgavefordeling, samhandling, nye arbeidsformer, teknologisk og medisinsk
utvikling mv.
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Utredning av alternativene
 Spesielle dimensjonerende forutsetninger for det enkelte alternativet
 Funksjonsprogram og driftsmodell (HFP/DFP)
 Utstyrsbehov
 Overordnede tekniske krav
 Løsninger, illustrasjoner og/eller SPR
 Driftsøkonomiske analyser
 Prosjektkostnad
 Usikkerhetsanalyser
 Økonomisk bæreevne
Evaluering, valg av alternativ
 Kriterier for vurdering og valg av alternativ
 Rangering og vurdering av alternativene, anbefaling
Plan for det videre arbeidet
 Plan for forprosjektet og byggefasen, med hovedvekt på forprosjektfasen
 Plan for kontrahering av leverandører til neste fase
 Mandat for forprosjektfasen
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Vedlegg 4: Eksempel på oppbygging av en forprosjektrapport
Grunnlaget for forprosjektet er konseptrapporten, KSK og eventuelle oppdateringer
som konsekvens av KSK. Forprosjektfasen skal resultere i en forprosjektrapport.
Rapportens oppbygging bør følges i alle prosjekter, men omfang og detaljering må
tilpasses det aktuelle prosjektet.
Rapporten kan inndeles i tre hovedområder/tema:
 Del en som omfatter beskrivelse av bakgrunn, mål, mandat, organisering,
metode
 Del to som omfatter utredninger i forprosjektfasen
 Del tre som omfatter planer for det videre arbeidet
Forprosjektrapporten vil kunne ha følgende hovedpunkter/kapittel:
Bakgrunn, generelt
 Bakgrunn for prosjektet, oppsummering fra konseptrapporten
 Mandat, rammer for arbeidet, oppsummering fra konseptrapporten
 Presisering av mål, strategier og rammer, oppsummering fra konseptrapporten
 Forutsetninger og grunnlag for forprosjektet, henvisning til program fra og
skisseprosjekt fra konseptfasen.
 Oppdatering og endring av innholdet i program og løsning ved endringer i
forutsetningene.
 Organisering av arbeidet med forprosjektfasen, samhandling med
driftsorganisasjonen
 Metoder og arbeidsmåter, BIM.
Utredninger i forprosjektfasen
 Romfunksjonsprogram
 Forprosjekt med beskrivelser og tegninger.
 Utstyrsprogram (BUP og NUP).
 Logistikk og forsyningstjenester
 Økonomiske analyser
o Prosjektkostnad inkludert brukerutstyr, byggutstyr, tomt og prosjekteringsog administrasjonskostnader, ref NS 3451. Beregne byggelånsrente.
o Driftsøkonomiske konsekvenser og plan for gevinstrealisering, hentes fra
konseptrapporten,
o Finansieringsplan.
o Usikkerhetsanalyser med kuttlister
Videre arbeid
 Plan for detaljprosjektering og bygging (avhengig av entrepriseform). Følgende
forhold skal inngå i planen:
o Utfordringer, suksessfaktorer og suksesskriterier knyttet til gjennomføringen
o Prosess, organisering, medvirkning og ansvar (inkl. brukermedvirkning)
o Håndtering av grensesnitt
o Tidsplan for gjennomføring av prosjektering og bygging frem til idriftssetting
o Kontraktsstrategi/entreprisemodell (inkludert entrepriseform)
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Prosjekt- og risikostyring
Kvalitetssikring
Interessenter
Plan for opplæring og tilpasning av driftsorganisasjonen, eventuell
implementering av endringer i virksomhetsmodeller
o Overordnet plan for testing, ferdigstilling, prøvedrift og idriftsetting
Ressursbehov
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Vedlegg 5: Krav til ekstern kvalitetssikring

KRAVSPESIFIKASJON
FOR

Rammeavtale for levering av ekstern
kvalitetssikring av konseptvalg ved større
investeringsprosjekt i spesialisthelsetjenesten i
Norge
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1 Ytelser

1.1







Innledning

Ved behandlingen av St.prp. nr. 1 S(2010—2011) ble det vedtatt innført en
prøveordning med ekstern kvalitetssikring for investeringer i de regionale
helseforetakene, tilsvarende den statlige KS1-ordningen. Da styring og finansiering
av investeringsprosjekter i sykehus ikke følger samme styringssystem som ordinære
statlige prosjekter, gjøres det innledningsvis oppmerksom på noen grunnleggende
særtrekk:
Mens øvrige statlige investeringsprosjekter eies av fagdepartementene, fremmes av Regjeringen og
vedtas i Stortinget, tilligger det de regionale foretakene å vedta sine investeringer, innenfor sine
ordinære inntektsrammer. Ut over dette kan Stortinget bevilge likviditet i form av lån. De regionale
helseforetakene har et ”sørge for”-ansvar for helsetjenestene, med fullt ansvar for ressursbruken
innenfor sine inntektsrammer – inkl. beslutning og gjennomføring av investeringsprosjekter,.
Videre eies bygningsmassen, og også investeringsprosjektene, av de enkelte helseforetak, selv om
de regionale helseforetakene kan velge å tre inn som prosjekteier/byggherre i hele eller deler av
beslutnings- og/eller gjennomføringsprosessen.
Spesialisthelsetjenesten har utviklet en egen Veileder for tidligfaseprosessen i sykehusprosjekter
(http://www.sykehusplan.no/data/tidligfaseveilederis0256.pdf), som vil være grunnlag for
planlegging, analyser, dokumentasjon og beslutninger av investeringer innen
spesialisthelsetjenesten. Den vil dermed også være grunnlag for den eksterne kvalitetssikringen.
Veilederen har vært i bruk siden 2006, og ble revidert i 2009. Den har vist seg som et godt verktøy
for prosess- og produktforbedringer i tidligfasen, både utrednings-, dokumentasjons- og
beslutningsmessig.

Påfølgende figur er hentet fra overnevnte veileder, og det forutsettes at den eksterne
kvalitetssikringen knyttes til valg av
alternativ.
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Veilederen er nå under revisjon, og vil foreligge i ny utgave i løpet av 2011.
Hovedelementene i revideringen vil være:
Tydeliggjøring av det virksomhetsstrategiske grunnlaget for investeringsprosjekter
Klarere skille mellom de ulike prosjektfasene
Klargjøre tidspunkt og grunnlag for vurdering og valg av konsept
Tilpasning av den eksterne kvalitetssikringen av konseptvalg (KSK) til strukturen i veilederen.

Ekstern kvalitetssikrer skal til enhver tid forholde seg til gjeldende veileder og krav til
hvilke dokumenter som skal foreligge. Det presiseres videre at den eksterne
kvalitetssikring i utgangspunktet skal være en ren kvalitetssikring av foreliggende
dokumentasjon, og at det ikke forutsettes gjennomført egne analyser i regi av
ekstern kvalitetssikrer. Alle relevante analyser, herunder sensitivitets- og
risikoanalyser, forutsettes gjennomført i konseptvalgutredningen.
Det legges til grunn at rammeavtaler for ekstern kvalitetssikring kan benyttes til å
gjennomføre usikkerhets- og risikoanalyser eller andre tilleggsutredninger, men i så
fall forutsettes det at samme kontraktspart ikke kan utføre ekstern kvalitetssikring i
samme prosjekt.
1.2

Målhierarki

Det legges til grunn følgende målhierarki:
1.2.1.1

Samfunnsperspektiv(samfunnsmål):

Prosjektet skal bidra til å oppfylle spesialisthelsetjenestelovens formål, som særlig er
å:
1.
2.
3.
4.
5.

”fremme folkehelsen og å motvirke sykdom, skade, lidelse og funksjonshemning,
bidra til å sikre tjenestetilbudets kvalitet,
bidra til et likeverdig tjenestetilbud,
bidra til at ressursene utnyttes best mulig,
bidra til at tjenestetilbudet blir tilpasset pasientenes behov, og
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6. bidra til at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasientene”

Ut over dette kan det gis samfunnsmål gjennom andre styringsdokumenter; som
lover, forskrifter og rundskriv som regulerer spesialisthelsetjenesten, vedtekter,
oppdragsdokument og protokoll fra foretaksmøter.
1.2.1.2

Foretaksperspektiv (effektmål):

Prosjektet skal bidra til at de strategiske og operasjonelle målene for virksomheten
oppfylles. Disse skal normalt være beskrevet i, eller kunne utledes fra, det
virksomhetsstrategiske grunnlaget for det enkelte investeringsprosjekt.
1.2.1.3

Prosjektperspektiv (resultatmål):

Prosjektet skal oppfylle sine leveransemål slik disse er definert i det enkelte
investeringsprosjekt.
Ut over dette kan det gis samfunnsmål gjennom andre styringsdokumenter, som
lover, forskrifter og rundskriv som regulerer spesialisthelsetjenesten, vedtekter,
oppdragsdokumenter og protokoller fra foretaksmøter.
1.3

Krav til ekstern kvalitetssikring



Gjennom den eksterne kvalitetssikringen skal det sikres at det er samsvar med det
virksomhetsstrategiske grunnlaget for investeringen og den framlagte konseptvalgrapporten.



Det skal videre sikres at målhierarkiet/-strukturen er konsistent, avklart og ikke for komplisert eller
for generell til å være operasjonell. Målene må være prosjektspesifikke, og det må være konsistens
mellom nasjonale helsepolitiske mål, målene til de regionale heleforetakene og det prosjekteiende
helseforetak. Anbyder skal vurdere om resultatmålene er hensiktsmessig prioritert og kontrollere i
hvilken grad kravene som følger av målstrukturen er relevante og riktig prioritert.



Det skal sikres at de alternativene som er belyst i konseptvalgutredningen representerer en
tilstrekkelig bredde i forhold til mulighetsrommet, slik at den fulle bredden i mulighetsrommet for å
oppfylle det regionale helseforetakets ”sørge for”-ansvar er ivaretatt.



Det skal sikres alternativene er riktig prioritert i forhold til målhierarki/-struktur og tilhørende
prioriterte krav.



Anbyder skal dessuten kvalitetssikre at alternativene er vurdert opp mot økonomisk og finansiell
bæreevne det regionale helseforetaket har for å gjennomføre dem.



Anbyder skal også bl.a. kvalitetssikre – jf. nåværende veileder for tidligfaseplanlegging:
o vurderingen av alternativene opp mot hvilke gevinster som ønskes realisert,
o vurderingen av prosjektets ”plassering” innenfor det regionale helseforetakets totale tilbud,
inklusive avgrensninger til andre sykehus, spesialiteter og funksjoner,
o vurderingene av hvordan samhandling med primærhelsetjenesten og vertskommuner vil
påvirke forutsetningene for prosjektet,
o beskrivelsen og beregningen av befolkningens fremtidige behov for helsetjenester
(demografisk og epidemiologisk, tilpassing av forbruksrater),
o vurderingen av eventuelle muligheter for omstilling og effektivisering av tjenestetilbudet,
o vurdering av hvordan framtidige behandlingsformer og prioriteringer vil slå ut for de ulike
tjenestene,
o vurdering av hvordan prosjektet forholder seg til overordnede krav om ivaretakelse av indre
og ytre miljø,
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vurdering av pasientsikkerhet, på hvilken måte bygg og infrastruktur kan medvirke til å
redusere uønskede hendelser,
vurderingen av hvordan prosjektet vil imøtekomme befolkningens krav til kvalitet i
tjenestene,

Anbyder skal også kvalitetssikre at alternativene i tilstrekkelig grad har beskrevet og vurdert øvrige
samfunnsmessige konsekvenser, og at det i prosjektmaterialet er lagt opp til en hensiktmessig
prosess for å håndtere dette.

Det forutsettes at spesifisert oversikt over områder som skal kvalitetssikres blir
utarbeidet i forbindelse med de ulike prosjektene.
Hvis ekstern kvalitetssikrer mener at det foreliggende dokumentgrunnlaget ikke er
tilstrekkelig for å gjennomføre kvalitetssikringen skal det gis beskjed om dette, med
konkret forslag til utbedringer / suppleringer.
Ekstern kvalitetssikrer skal levere en rapport til oppdragsgiver. Denne skal være
konkret og kortfattet, med klare og entydige anbefalinger.
1.4





Kompetansekrav

Det forutsettes at ekstern kvalitetssikrer skal ha tilstrekkelig:
kompetanse innen planlegging av store offentlige prosjekter, spesielt innen tidligfaseplanlegging
(utredningskompetanse),
økonomisk kompetanse,
sykehusfaglig kompetanse, herunder kunnskap om driftsmodeller og bemanning av
sykehusfunksjoner, og
samfunnsfaglig kompetanse.
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Vedlegg 6: Brev fra HOD ”Beslutning om og gjennomføring av
investeringsprosjekter i de regionale helseforetakene”, datert 31.12.2002.

De regionale helseforetakene
v/adm. direktør

Deres ref

Vår ref

Dato

02/06853

31.12.2002

Beslutning om og gjennomføring av investeringsprosjekter i de regionale
helseforetakene
1. Innledning
I dette brevet gjennomgås de systemmessige rammebetingelser som fra 2003 skal gjelde for
beslutning om og gjennomføring av investeringer i foretakene. I samsvar med
foretaksmodellen er brevet stilet til de regionale helseforetakene. Innenfor de
rammebetingelser som her trekkes opp og innenfor de ansvars- og fullmaktsrammer som
helseforetaksloven har etablert, tillegger det de regionale helseforetakene å følge dette opp
overfor helseforetakene.
Sentrale elementer i dette brevet er:
- Å klargjøre hvilken beslutningskompetanse som fra 2003 vil ligge i de regionale
helseforetakene.
- Å klargjøre hvilken styringsdialog som skal være med eier (Helsedepartementet), herunder
hvilke beslutninger som er tillagt eier.
Det er en viktig forutsetning for å kunne plassere beslutningskompetanse i de regionale
helseforetakene at prosjektene er innarbeidet i de regionale helseforetakenes overordnede
planer og budsjetter, og at det på denne måten bekreftes og dokumenteres at prosjektene er
vurdert og prioritert innenfor helhetlige faglige og økonomiske rammer. Siden informasjonen
som gis i dette brevet er en sentral premiss for å kunne gjennomføre en slik plan- og
budsjettprosess fullt ut inn mot 2003, vil det for dette året bli gjennomført noen supplerende
styringstiltak (se informasjon om dette i pkt. 5).
Dette brevet omhandler de regionale helseforetakenes/helseforetakenes egne
investeringsprosjekter. Det omfatter ikke spørsmål knyttet til de regionale helseforetakenes
”sørge for”-ansvar og håndteringen av private aktører. Det vises i denne sammenheng til
Helsedepartementets brev av 18. oktober 2002.
Det understrekes videre at brevet ikke behandler spørsmål knyttet til den
godkjenningsordning som er etablert med hjemmel i spesialisthelsetjenestelovens § 4-1, med
tilknyttede forskrifter. De regionale helseforetakene må påse at man oppfyller de
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foreleggelsesplikter som følger av dette regelverket.
2. Om overordnede økonomiske rammebetingelser, styring og kontroll
Helsedepartementet forventer at de regionale helseforetakene utvikler systemer for
styring og kontroll som reflekterer betydning og risiko ved investeringsprosjekter.
Tilsvarende forventes det at de regionale helseforetakene arbeider med vedlikehold og
utvikling av kompetanse og holdninger som er nødvendig for en kvalifisert håndtering
av investeringsprosjekter. For at de regionale helseforetakene og departementet skal
fungere som et samlet lærings- og utviklingssystem, vil det i juni 2003 bli gjennomført et
felles seminaropplegg med fokus på erfaringsoverføring, læring og utvikling når det
gjelder investeringsprosjekter.
Nedenfor omtales hovedelementene i beslutnings- og styringssystemet som vil gjelde fra
2003.
- Hovedregelen er at de regionale helseforetakene har fullmakt til å beslutte og gjennomføre
investeringsprosjekter. Det forutsettes da at det regionale helseforetaket har vurdert at det
gjennom egen økonomi og tilgjengelige lånerammer er likviditet til å gjennomføre
prosjektet. Det forutsettes videre at det regionale helseforetaket har vurdert at det er en
tilfredsstillende økonomi i investeringsprosjektet.
- I det årlige plan- og meldingsdokumentet (ref. helseforetakslovens § 34) skal det presenteres
en samlet vurdering av planlagte investeringer i de kommende årene, inklusiv at det belyses
hvordan prosjektene er planlagt realisert innenfor tilgjengelige ressurser. Helsedepartement
vil, basert på regjeringens og Stortingets behandling, i det årlige styringsdokumentet gi de
nødvendige tilbakemeldinger om overordnede rammer og forutsetninger.
- Det forutsettes at det regionale helseforetaket ut fra de generelle styringskravene som følger
av helseforetakslov, regnskapslov, vedtekter og styringsdokument har nødvendig kvalitet på
beslutningsprosesser og gjennomføring av prosjektene. Helsedepartementet legger vekt på at
store investeringsprosjekter gjennomføres med kvalitet og sikkerhet i alle faser av prosjektet,
og da ikke minst at risikoelementer blir identifisert og fulgt opp.
- Når det gjelder prosjekter over 500 mill. kroner er det som kjent i statlig forvaltning etablert
en særskilt ordning med supplerende og ekstern kvalitetssikring før beslutning treffes
(beskrevet i St.prp. nr. 1 (1999 – 2000) (”gul bok”)). Denne ordningen gjelder ikke for de
regionale helseforetakene. Både av innholdsmessige og legitimitetsmessige grunner legger,
Helsedepartementet vekt på at de regionale helseforetakene skal framstå med minst like godt
kvalitetssikringssystem som statlige byggeprosjekter. Men Helsedepartementet har ikke
funnet det riktig å pålegge at det må brukes samme teknikker (ekstern kvalitetssikring) som
for de statlige byggeprosjektene. Som et alternativ til ”gul bok”-metoden står således de
regionale helseforetakene fritt til å bruke kvalitetssikringsteknikker som er mer integrert i
plan- og prosjekteringsarbeidet for prosjektet.
- Med dette som bakgrunn bes det om at det for alle prosjekter med en samlet kostnadsramme
over 500 mill. kroner skal være et særskilt vedtakspunkt i det regionale helseforetakets
vedtak om igangsetting av prosjektet som bekrefter at det er gjennomført
kvalitetssikringstiltak som gir minst like god effekt for sikkerhet i forhold til økonomiske
rammer som ”gul bok”-ordningen.
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- Helsedepartementet ber om innen 1. mars 2003 å bli orientert om det
kvalitetssikringsopplegg som det enkelte regionale helseforetak bruker for prosjekter over
500 mill. kroner. Dette skal også gjelde for prosjekter som blir oppdelt i faser, men som
utgjør en helhet, og der samlede utgifter overstiger 500 mill. kroner. I samme brev bes
departementet også om å bli orientert om de regionale helseforetakenes samlede kvalitetsog styringsopplegg for byggeprosjekter. Helsedepartementet vil gi tilbakemelding på det
mottatte materialet i tilknytning til det seminar som er beskrevet ovenfor.

3. Organisering av beslutningsprosesser
Helsedepartementet vil be om at de regionale helseforetakene har særlig årvåkenhet omkring
organiseringen av prosessene for store byggeprosjekter, herunder følgende forhold:
- Det må unngås at det for de store prosjektene settes i gang omfattende
prosesser/planleggingsarbeider som det senere av økonomiske eller helsefaglige grunner
viser seg urealistisk eller ikke ønskelig å gjennomføre. Samtidig er det viktig at det i tidlige
faser er rom for ”idesøk”, skissering av alternative utviklingsløp for investeringer mv. Det vil
her kunne variere mellom prosjektene i hvor stor grad det må gjennomføres konkretiserende
planarbeid for å få et bilde av om prosjektet kan være ”liv laga”. Det må være et krav at
arbeidet med denne type initielle søk må organiseres på en slik måte at ideer/muligheter kan
avblåses og uten at det da er etablert forventninger om realisering av prosjektet som mer eller
mindre overtar den faktiske styringen av prosjektet. Særlig er det viktig at aktuelle ideer raskt
vurderes opp mot realistiske økonomiske rammer (vurdering av om prosjektet lar seg
forsvare økonomisk) og at det ikke arbeides med urealistiske prosjekter. Dersom det framstår
ideer som ikke lar seg realisere innenfor gitte økonomiske rammer, er det særlig viktig at
problemstillingen bringes fram for eier før det er igangsatt planleggingsarbeid av noe
omfang. I denne fasen bør det også tilstrebes dialog med faglige godkjennings- og
tilsynsmyndigheter for å sikre seg at man har god oversikt over krav eventuelt vil bli stilt fra
disse instansene.
- Det er viktig at det heller ikke for store prosjekter som ”passerer ” vurderingene i den
første idéfasen blir igangsatt store plan- og prosjekteringstiltak som skal ende opp med ferdig
forprosjekt. Dette kan føre til at man da lett kan komme i en situasjon der kombinasjonen av
prosjektets egenkraft (og allerede brukte ressurser) og omgivelsenes forventninger gjør at den
faktiske valgfriheten begrenses. Det bør derfor normalt være en utredningsmessig
mellomfase som kan kalles konseptfasen. Hensikten med utredningsarbeidet i denne fasen er
å få et kvalifisert beslutningsunderlag for å gå videre med prosjektet inn mot ferdig
forprosjekt.
Arbeidet i en slik konseptfase må organiseres og formidles utad slik at det er fullt mulig å
terminere arbeidet, eventuelt føre det videre under helt nye forutsetninger, dersom dette
framstår som mest rasjonelt. Elementer som vil inngå i et slikt konseptarbeid er:
prosjektets ”plassering” i forhold til det regionale helseforetakets totale tilbud, inklusiv
avgrensning til andre sykehus, spesialiteter og funksjoner
vurdering av alternative investeringer, med begrunnelse for valgt alternativ, lokalisering,
lønnsomhetsanalyse inklusiv økonomiske konsekvenser
økonomiske forutsetninger for realisering av prosjektet
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plan for forprosjektet (tidsplan, kostnadsramme, organisering mv)
Beslutningen som skal komme ut av dette arbeidet er om arbeidet skal videreføres fram til
ferdig forprosjekt (med rammer og retningslinjer knyttet til dette), om prosjektet skal stoppes
eller legges på is, eventuelt om prosjektet skal ”sendes tilbake” for konseptuell bearbeiding.
Departementet antar at det beskrevne arbeidet i konseptfasen bør kunne gjennomføres
innenfor en periode på 3 – 6 måneder.
Det er viktig at beslutning om at forprosjekt skal gjennomføres ikke oppfattes som endelig
beslutning om at prosjektet skal realiseres, ref. at det er forprosjektet som skal etablere det
endelige grunnlaget for å avgjøre om prosjektet skal realiseres.
Forprosjektet må inneholde detaljert informasjon om prosjektet slik som:
innretning/plassering i forhold til regionens totale funksjons- og oppgavefordeling
dimensjonerende forutsetninger, funksjoner, driftsformer og organisering, aktivitets- og
produksjonsdata
oppdaterte/reviderte lønnsomhetsanalyser inkludert analyse av alle kostnadselementer som
inngår i prosjektet, herunder investeringskalkyle (kapitalkostnader) inkludert
usikkerhetsanalyse, framtidige FDVU kostnader, driftsanalyser knyttet blant annet til
pasientbehandling, herunder kost/nytte vurderinger og organisatoriske konsekvenser.
økonomiske forutsetninger (reviderte) for realisering av prosjektet.
Det må også beskrive foreslått gjennomføringsplan for prosjektet. Helsedepartementet antar
at gjennomføringen av et slikt forprosjekt normalt vil ta 8 – 12 måneder.
Hovedregelen er at det regionale helseforetaket har kompetanse til å beslutte at prosjektet
skal gjennomføres og deretter ansvar for at prosjektet gjennomføres i samsvar med
beslutningens forutsetninger. I så henseende vises det til neste punkt der det omtales hva som
skal legges fram for eier.
4. Hva skal legges fram for Helsedepartementet
Helsedepartementet vil ved egne brev redegjøre for hvordan investeringsområdet skal
omtales i plan- og meldingssystemet (ref. helseforetakslovens § 34) og i tilknytning til de
regionale helseforetakenes framlegg av materiale i det enkelte års budsjettarbeid. Dette vil
bl.a. omfatte omtale av forutsetninger for å vurdere investeringsprosjekter som
helsedepartementet forutsetter er like mellom de fem regionale helseforetakene. Disse
forholdene omtales derfor ikke nærmere her.
De regionale helseforetakene pålegges ikke noen generell foreleggelsesplikt for enkeltstående
prosjekter. Men av hensyn til en god og åpen styringsdialog har departementet funnet det
hensiktsmessig at når det for store prosjekter er gjennomført konseptfase skal resultatene og
det regionale helseforetakets vurderinger legges fram for departementet. Beløpsgrense settes
til 1.000 mill. kroner. Dette gir mulighet for at departement og regionalt helseforetak i
fellesskap kan vurdere om det er egenskaper ved prosjektet som tilsier at prosjektet i
fortsettelsen bør inngå i styringsdialogen med departementet, og eventuelt på hvilken måte
dette skal skje. Det gir også mulighet til å klargjøre hvordan prosjektet eventuelt bør
håndteres i forhold til plan- og meldingssystemet, herunder om prosjektet bør inngå i den
52

planpresentasjon som vil bli lagt fram for Stortinget som en del av det årlige
budsjettframlegget. Helsedepartementet er innstilt på å vurdere om denne særskilte
prosedyren bør opphøre når plan- og meldingssystemet har blitt bedre etablert.

5. Særskilte forhold i 2003
Det framgår ovenfor at den overordnede styringen primært ikke skal skje mot enkeltstående
prosjekter, men gjennom den overordnede styringsdialog som skjer gjennom
budsjettprosesser og håndtering av plan- og meldingssystemet. Disse elementene har ikke
vært etablert inn mot 2003 og dette krever at styringsdialogen mellom Helsedepartementet og
de regionale helseforetakene må skje på annen måte for dette året.
Helsedepartementet vil i månedsskiftet januar/februar 2003 gjennomføre separate møter med
hvert av de fem regionale helseforetakene der foreliggende planer vil bli gjennomgått. Fra
departementets side vil det i disse gjennomgangene være særlig viktig å få sikkerhet for at de
aktuelle prosjektene lar seg gjennomføre innenfor realistiske økonomiske rammer i de
kommende årene, og at det er realistisk at prosjektene kan realiseres innenfor kommende års
rammer. Dette gir også mulighet for å vurdere om det eventuelt skulle være forhold av
overordnet helsepolitiske karakter (f. eks. at prosjektene bør ta opp i seg større grad av
samordning mellom de regionale helseforetakene) som bør ivaretas.
Helsedepartementet vil understreke at det ved de gjennomgangene som skal gjennomføres vil
bli lagt vekt på å understøtte de roller og ansvarsposisjoner som man nå ønsker at skal utvikle
seg.
Dersom ovenstående håndtering vil kunne føre til forsinkelser for enkeltstående prosjekter er
Helsedepartementet innforstått med at disse kan tas opp enkeltvis med departementet. Dette
gjelder ikke for prosjektene Nye St. Olavs, Nye A-hus og forskningsbygg på
Radiumhospitalet. For disse prosjektene er det med utgangspunkt i omtalen i
statsbudsjettforslaget for 2003 allerede er etablert særskilte prosedyrer for styringsdialogen
med de regionale helseforetakene.
6. Rapportering
Helsedepartementet legger vekt på at rapporteringsordningene på investeringsområdet skal
inngå som en del av det samlede og helhetlige rapporteringsopplegget som de regionale
helseforetakene pålegges gjennom det årlige styringsdokumentet. I en overgangsfase har en
dog funnet det riktig at det skal etableres særskilte oppfølgings- og rapporteringsopplegg for
de store prosjektene, slik det nå er gjort for Nye St. Olavs, ref. Helsedepartementets brev til
Helse Midt-Norge av 1. oktober 2002.
Med hilsen
Vidar Oma Steine e.f.
ekspedisjonssjef
Atle Brynestad
direktør
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