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Del 0 Sammendrag 
 
Konseptrapport steg 1 sammenfatter delutredningene som skal lede frem til beslutningspunkt 
B3A for prosjektet Sørlandet sykehus akuttbygg Kristiansand (heretter SSAK). Den beskriver 
planforutsetninger, arbeidsform, hvilke alternativer som er utredet, kapasitets- og arealbehov, 
overordnede føringer, sammenhenger, driftskonsepter og løsningsforslag. Delutredningene 
foreligger også som vedlegg til rapporten.  
 
Målet med konseptfasens steg 1 har vært å utvikle et faglig godt grunnlag som gir tilstrekkelig 
sikkerhet for valg av det alternativet som best oppfyller målene med prosjektet. Sentrale temaer 
har vært: 

• Beregne fremtidig aktivitet, kapasitetsbehov og arealbehov. Beskrive behov knyttet til 
akuttmottak, intensiv/intermediær- og operasjonsvirksomhet ved Sørlandet sykehus HF. 

• Utforme konsepter for nytt akuttbygg 
• Vurdere hvilket virksomhetsalternativ som er best egnet til å oppfylle virksomhetens 

behov 
• Estimere investeringskostnad og vurdere bærekraft for alternativene 

 
Utredningsarbeidet har tatt utgangspunkt i virksomhetens utviklingsplaner, sentrale 
styringsdokumenter og relevante styrevedtak fra styrene i Sørlandet sykehus HF (heretter 
SSHF) og Helse Sør-Øst RHF (heretter HSØ RHF).  
 
Utredningsarbeidet er utført av prosjektorganisasjonen og med medvirkning fra virksomheten 
gjennom en strategisk medvirkningsgruppe. Mulighetsstudiet er utført av en rådgivergruppe 
bestående av Sweco, Multiconsult og Ratio arkitekter.  Metier OEC og Norconsult har utført 
kalkulasjon for prosjektet. 
 
Prosjektet har en planleggingsramme på 1 mrd kr, prisjustert til 1,075 mrd pr januar 2022, 
eksklusiv O-IKT. Dette gir prosjektet en design-to-cost-tilnærming. I prosjektinnrammingen ble 
det derfor utarbeidet tre alternative virksomhetsmodeller i tillegg til nullalternativet, som skulle 
bearbeides til å oppfylle prosjektets mål innenfor den gitte rammen.  
 
Nedenfor oppsummeres arbeidet som er gjort med utvikling og vurdering av alternativer i steg 
1:  

• Prosjektet utarbeidet i prosjektinnrammingen tre alternativer, beskrevet i kap. 2.1.  
• Ut fra dette startet arbeidet i steg 1 med at arkitektene tegnet ut alternativ 1, 2 og 3, og i 

tillegg to videreutviklinger av alternativ 3, 3B og 3C, samt et alternativ X og Y. 
• Den kvalitative evalueringen vurderte at alternativ 3 og 3C best oppfylte effektmålene. 

Kalkylene viste at alle alternativ lå over planleggingsrammen på kr 1,075 mrd. 
• Styringsgruppen vedtok i april 2022 på bakgrunn av overnevnte at steg 1 skulle utvides 

med 6 mnd. Det ble bestemt å bearbeide og videreutvikle alternativ 2 og 3, for å komme 
mer i overensstemmelse med gjeldende planleggingsramme. Prosjektet fikk i denne 
perioden også anledning til å inngå et tettere samarbeid med Kristiansand kommune.  

• Alternativ 2 og 3 ble bearbeidet til 5 ulike alternativer med ulike løsninger for 
lokalisering av arealene til kommunale tjenester.  
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• Styringsgruppen fikk alternativene presentert i august 2022 med nye kalkyler, og 
besluttet å gå videre med alt. 2B, 3A og 3B1. 

• Prosjektgruppen har i tillegg fått utviklet et 3B+-alternativ som omfatter en kommunal 
etasje i akuttbygget.  

 
På bakgrunn av de utredningene som er gjort av kvalitative gevinster og bærekraft av de ulike 
alternativene, vurderes alternativ 3B å være det beste alternativet samlet sett, og det som best 
oppfyller effekt- og samfunnsmålene for prosjektet.  
 
Første steg i beslutning om hvilket alternativ som anbefales til B3A-beslutning ble gjort av 
styringsgruppen for SSAK i møte i 1. november 2022. Vedtaket er som følger: 
 

1. Styringsgruppen mener at alternativ 3B, som omfatter medisinsk intermediær og 
nyfødtintensiv i tillegg til mottaks- og intensivfunksjoner og operasjonsstuer, både mht. 
kapasitet, pasientsikkerhet, drift og økonomi er det beste alternativet. 

2. Styringsgruppen anbefaler at alternativ 3B, koordinert og integrert med Kristiansand 
kommunes prosjekt for legevakt/helsehus (alt.3B+), videreføres til steg 2 av 
konseptfasen. 

 
 
Saken skal videre opp i styret i SSHF i styremøte 9. november 2022. Forslaget sendes til styret i 
HSØ RHF for B3A-beslutning 16. desember 2022. Vedtatt alternativ tas videre og bearbeides i et 
skisseprosjekt i steg 2 av konseptfasen, frem mot en B3-beslutning i desember 2023. Denne vil 
danne grunnlag for lånesøknad til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD).  
  

                                                           
1 Alternativ 3B som ble utviklet etter vedtaket i august 2022 har samme benevning, men er ikke identisk 
med alternativ 3B fra april 2022.  
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Del 1 Bakgrunn 
 
Sørlandet sykehus Utviklingsplan 2040 peker på et behov for betydelig utvidelse av kapasitet for 
somatiske akutt- og intensivfunksjoner og modernisering av infrastrukturen i Kristiansand i 
løpet av få år. I Strategiplan 2021-2024 SSHF er et nytt akuttbygg høyt prioritert.   
 
Sørlandet sykehus HF ble i mandat av 30.06.2021 gitt i oppdrag av HSØ RHF å starte prosess 
med tidligfaseplanlegging av Akuttbygg Kristiansand. Prosjektet omfatter de somatiske akutt- og 
intensivfunksjonene i Kristiansand, som lenge har hatt for lav kapasitet og for begrenset areal.  
Utviklingsplan 2040 for SSHF påpeker at den største utfordringen på kort sikt er underkapasitet 
og uhensiktsmessige lokaler for disse funksjonene i Kristiansand. Forholdene for både 
intensivavdelingen og akuttmottaket vurderes i løpet av få år å være uforsvarlig hvis det ikke 
blir en vesentlig arealutvidelse og oppgradering. Dette er også dokumentert tidligere i Strategi 
2018-2020, samt i Økonomisk langtidsplan (ØLP) 2021-2024. Det vises ellers til Strategi 2021-
2024, som ble styrebehandlet og vedtatt i mars 2021. Forberedelse til å utvikle løsninger for 
disse områdene har pågått i over ti år.    
 
Virksomhetsinnholdet omfatter mottaks-, intensiv- og intermediærfunksjoner, inkl. 
nyfødtintensiv, samt operasjon. Videre skal det etableres ny landingsplass for helikopter. 
Området som i dag brukes til landingsplass er ikke hensiktsmessig, og er ikke regulert for 
formålet. 
 
I 2018 fikk SSHF gjennomført en mulighetsstudie hvor flere alternativer for utbygging ble 
vurdert2. Det mest hensiktsmessige synes å være et nybygg i tilknytning til eksisterende bygg 10. 
Det vurderes om prosjektet kan løses ved et nybygg, eller en kombinasjon av nybygg og 
ombygging av eksisterende arealer, for å finne den beste løsningen både driftsmessig og 
funksjonelt innenfor prosjektets planleggingsramme. 
 
Prosjektet skal primært løse utfordringene i opptaksområdet til sykehuset i Kristiansand, men 
skal se disse i et helhetlig, langsiktig perspektiv for utvikling av foretaket, herunder Kristiansand 
kommune sitt ønske om å etablere legevakt/helsehus på Eg. 
 

1.1 Grunnlag for konseptfasen 
 
Styret i HSØ RHF fattet følgende vedtak om videreføring til konseptfase for SSAK den 16. 
desember 2021 (sak 142-2021): 

1. Styret godkjenner at planleggingen for akuttbygg Kristiansand ved SSHF 
videreføres til konseptfase. 

2. Styret legger til grunn at SSHF er prosjekteier for konseptfasen, basert på 
godkjent mandat fra HSØ RHF. 

3. Administrerende direktør gis fullmakt til å godkjenne mandat for konseptfasen. 
 
Prosjektutløsende faktorer beskrives i HSØ RHFs styresak 045-2021 SSHF – oppstart av 
prosjektinnramming for akuttbygg Kristiansand, hvor det blant annet pekes på behov for en 
utvidelse av kapasiteten for somatiske akutt- og intensivfunksjoner i Kristiansand. Akuttmottak 
                                                           
2 Sørlandet sykehus HF Mulighetsstudie nytt akuttbygg SSK 23.3.2018, Ratio Arkitekter AS. 
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og intensivenhet er i dag i trange og uhensiktsmessige lokaler. Det er ikke påvist muligheter for å 
løse framskrevet kapasitetsbehov innenfor nåværende bygningsmasse. 
 
Følgende dokumenter skal legges til grunn for arbeidet i konseptfasen 

• Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter (2017) 
• Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 
• Regional utviklingsplan 2035 
• Finansstrategi HSØ (2021) 
• Regionale retningslinjer for driftsøkonomiske analyser og vurdering av økonomisk 

bæreevne i investeringsprosjekter (2021) 
• HSØ RHF delstrategi for bygg og eiendom (2018) 
• HSØ RHF delstrategi for teknologiområdet (2020) 
• HSØ RHF - 12 prinsipper for medvirkning 
• Rapport prosjektinnramming SSAK (2021-10-06) 
• Standard for klima og miljø i sykehusprosjekter (2021) 
• Miljøprogram Akuttbygg Kristiansand (2021-10-06) 

 
I tillegg gjelder vedtak fra foretaksmøter og styresaker med tilhørende saksdokumenter, 
protokoll og vedlegg: 

• Styresak 142-2021 i HSØ RHF 
• Styresak 045-2021 i HSØ RHF 
• Styresak 069-2021 i SSHF   
• Styresak 085-2020 i SSHF 

 
Nasjonale og regionale føringer 
I Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 «Pasientens helsetjeneste» er målet definert som at 
pasienter, pårørende og helsepersonell opplever at tjenestetilbudet bl.a. innebærer: 

• pasientene skal være aktive deltakere i helsehjelpen de mottar 
• at tjenestene er sammenhengende 
• at sårbare pasienter opplever sammenhengende tjenester 
• at tjenestene opptrer i team rundt dem 
• at de opplever en sammenhengende akuttmedisinsk kjede 

 
Regional utviklingsplan 2035 for HSØ RHF 
Regional utviklingsplan 2035 skal ligge til grunn for utviklingen i HSØ RHF, og har som mål å 
fremme:  

• Bedre helse i befolkningen, med sammenhengende innsats fra   spesialiserte 
helsetjenester  

• Kvalitet i pasientbehandlingen og gode brukererfaringer  
• Godt arbeidsmiljø for ansatte, utvikling av kompetanse og mer tid til pasientbehandling  
• Bærekraftige helsetjenester for samfunnet 

 
HSØ RHF vil prioritere fem satsingsområder i planperioden:  
1. Nye arbeidsformer – bedre bruk av teknologi og mer brukerstyring  
2. Samarbeid om de som trenger det mest – integrerte helsetjenester  
3. Redusere uønsket variasjon  
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4. Mer tid til pasientrettet arbeid  
5. Forskning og innovasjon for en bedre helsetjeneste 
 
Føringer i helseforetaket 
Utviklingsplan 2040 SSHF  
Behovet for nytt akuttbygg er redegjort for i SSHFs Utviklingsplan 2040, som ble vedtatt av styret 
i SSHF den 27. april 2022. Utviklingsplanen omtaler også muligheten for å vurdere om nye, 
større operasjonsstuer skal inkluderes i sammenheng med arealutvidelse for intensiv- og 
akuttfunksjoner.  
 
Strategiplan 2021-2024 SSHF  
Et av de strategiske målene i strategiplanen er å videreutvikle bygg som dekker virksomhetens 
behov, og for å oppnå dette at det skal planlegges nytt akuttbygg i Kristiansand som sikrer 
kapasitet og kvalitet for somatiske akutt- samt intensiv- og intermediærfunksjoner.   
 
Økonomisk langtidsplan 2021-2024  
ØLP beskriver under kapittel om investeringer et behov for nytt akuttbygg i Kristiansand, på 
bakgrunn av at dagens bygningsmasse er lite funksjonell og har for lav kapasitet. Det beskriver 
ønsket oppstart av prosjektinnramming i 2020-2021. Det påpekes at byggestart ideelt sett bør 
komme rett etter ferdigstillelse nytt psykiatribygg. 
 

1.2 Mandat og organisering av prosjektet 
 
SSAK skal bidra til å sikre langsiktige løsninger for å oppnå et kvalitetsmessig godt og 
samfunnsøkonomisk effektivt sykehustilbud innen somatiske akutt- og intensivfunksjoner, samt 
operasjon, til befolkningen i opptaksområdet til SSHF. 
 
1.2.1 Mandat   
Vedtak om oppstart av konseptfase er gitt i styresak 142-2021 i HSØ RHF. Godkjent mandat 
forelå 17. februar 2022. 
 
Overordnet målsetting for konseptfasen er å utrede og framskaffe et faglig grunnlag som gir 
tilstrekkelig sikkerhet for å velge det konseptet som best svarer ut de utfordringer 
(prosjektutløsende faktorer) foretaket har. Det valgte alternativet skal være det som best 
oppfyller målene innenfor de rammer som er definert i mandatet for konseptfasen, og i 
styringsdokumentet for prosjektet.  
 
Under arbeidet med konseptfasen vedtok styringsgruppen for SSAK i april 2022 at prosjektet i 
tillegg til føringer i mandatet skulle se på et mulig samarbeid med kommunen. 
Konseptrapport utarbeides i henhold til de rammer og forutsetninger som er satt av HSØ RHF, og 
stegene i denne fasen illustreres av følgende figur: 
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Figur 1 Illustrasjon fra Tidligfaseveileder for sykehusbyggprosjekter (HOD 2017) 
 
Konseptrapporten danner grunnlag for HSØ RHFs beslutning om man skal gå videre i en 
forprosjektfase for valgt alternativ.  
 

1.2.2 Organisering av prosjektet  
SSHF er prosjekteier, og vil eie det fremtidige bygget. Styringsgruppen er oppnevnt av SSHF, og 
ledes av administrerende direktør. Sykehusbygg HF (heretter SBHF) er engasjert med 
Prosjektsjef utbygging med hovedansvar for prosess og utarbeidelse av dokumenter, herunder 
hovedprogram3, volummodeller og konseptrapport.  
 
Prosjektsjef utbygging er leder for prosjektorganisasjonen, og har ansvaret for gjennomføring av 
prosjektet (se figur nedenfor).  
 

                                                           
3 Hovedprogrammet ligger som vedlegg 1 til konseptrapporten. 
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Figur 2 Samhandlingsstruktur SSAK 
 
SSHF har etablert en prosjektorganisasjon med ressurser fra SBHF til å bistå arbeidet med 
gjennomføring av prosjektet. SSHF har ansvar for å legge til rette for medvirkning og bidra med 
fagkompetanse til utvikling av løsninger. Dette skal sørge for å gi prosjektet nødvendige 
avklaringer og beslutninger om virksomhetsinnhold, funksjonsfordeling og 
behandlingskapasitet. Det skal også avklare faglige avhengigheter som grunnlag for plassering 
av funksjoner, herunder integrering med eksisterende virksomhet. De skal videre gjennomføre 
detaljerte vurderinger av driftsøkonomiske konsekvenser, herunder utarbeide, dokumentere og 
forankre en konkret gevinstoversikt, og oppdatere sin økonomiske langtidsplan som grunnlag 
for vurdering av bæreevne på helseforetaksnivå. 
 
Styringsgruppen sikrer nødvendig bredde i beslutninger, ved at perspektivene for henholdsvis 
virksomheten, brukerne og prosjektet ivaretas og balanseres. 
 
Styringsgruppens ansvar omfatter følgende hovedområder: 

• Ansvar for å påse at konseptfasen gjennomføres i henhold til rammer og forutsetninger i 
mandatet 

• Ivareta byggherreansvaret i henhold til plan og bygningsloven på vegne av SSHF 
• Sørge for at det til enhver tid er en prosjektorganisasjon med tilstrekkelig kapasitet og 

kompetanse 
• Påse at inngåtte avtaler og rutiner for samhandling og samarbeid mellom SSHF og 

prosjektorganisasjonen følges 
• Behandle eventuelle behov for premissendringer og oversende til styret i SSHF for 

beslutning. Styret ved SSHF oversender eventuelle ønsker om premissendringer til HSØ 
RHF 

• Tertialvis rapportering til HSØ RHF 
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1.2.3 Medvirkning i konseptfasen  
Formålet med konseptfasen er å fremskaffe et faglig godt grunnlag som gir tilstrekkelig 
sikkerhet for valg av den utbyggingsløsning som best oppfyller målene, innenfor 
styringsdokumentets rammer. I konseptfasen er det omfattende medvirkning fra ansatte og 
brukere (pasienter/pårørende). Fra og med denne fasen er det viktig å etablere en struktur som 
sikrer medvirkning og forankring på flere nivåer.  
 
Sørlandet sykehus HF har etablert en medvirkningsstruktur for konseptfasen4. Medvirkning skal 
sikre en god prosess med involvering fra brukere, ansatte, tillitsvalgte og vernetjenesten. 
Medvirkningen skal bidra til forankring inn i sykehuset, kunnskapsoverføring til 
prosjektorganisasjonen, og til å sørge for helhetstenking. Dette skal gjøres på en slik måte at 
forhold både innenfor det enkelte funksjonsområde, og på tvers av sykehusets avdelingsgrenser 
og lokasjoner blir belyst, og løsningsforslag blir ivaretatt. Medvirkningen er rådgivende, og det 
er arbeidsgiver/prosjekteier som fatter de endelige beslutninger om løsninger i prosjektet. 
 
Ledergruppen i Klinikk for somatikk Kristiansand har en viktig rolle når det gjelder diskusjon, 
avklaring og forankring av sykehusets overordnede strategi på de funksjonsområder som 
prosjektet omfatter. Klinikkledelsen og foretaksledelsen fatter beslutninger på et overordnet 
nivå. Det er viktig for å få et helhetlig perspektiv at ledergruppen omfatter representanter for 
alle avdelinger, også de som ikke er med i prosjektet. 
 
Roller og ansvar i SSHF medvirkningsstruktur:  
 
Prosjektgruppe 
Prosjektgruppen (Samhandlingsnivå 3 i figur 2) består av prosjektsjef SSHF med koordinator og 
prosjektsekretær, og prosjektsjef utbygging (SBHF) med prosjektlederfunksjon, 
sykehusplanlegger, prosjektstyringsleder og prosjektleder prosjektering. Prosjektgruppen har et 
overordnet ansvar for prosessene i prosjektet, som fremdrift, oppfølging av 
rådgivningsgruppene, prosjektets økonomi mm., samt bidrag til utarbeidelse av dokumenter, 
herunder hovedprogram, volummodeller og konseptrapport.  
 
Strategisk medvirkningsgruppe  
Gruppen består av representanter fra ledelse på klinikk- og avdelingsnivå inkl. koordinator og 
prosjektsekretær, samt hovedverneombud, tillitsvalgte og pasient-/pårørenderepresentant. 
SBHF leder gruppen og deltar med prosjektleder funksjon og sykehusplanlegger. Strategisk 
medvirkningsgruppe deltar i planlegging hvor avklaringsbehovet ligger på et overordnet og 
strategisk nivå. 
 
Strategisk medvirkningsgruppe har et ansvar for å sikre helhet, se sammenhengende på ulike 
aktiviteter, drøfte og ta stilling til dilemmaer og konsekvenser, og identifisere muligheter og 
utfordringer på tvers av enheter og funksjonsområder innenfor prosjektets rammer, effektmål 
og premisser. Deltakere fra strategisk medvirkningsgruppe vil fungere som gruppeledere for 
funksjonsgruppene i steg 2, og ha ansvar for oppfølging og forankring av medvirkningsprosessen 

                                                           
4 Viser til notat: SSAK, Sørlandet sykehus, Akuttbygg Kristiansand - Medvirkning i konseptfasen, vedtatt av 
styringsgruppen 18.01.2022. 
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mellom møtene i både steg 1 og steg 2. 
 
Funksjonsgrupper 
Medvirkning fra ansatte organiseres i ulike funksjonsgrupper. Deltakere i disse gruppene 
kommer fra berørte fagområder, sammen med tillitsvalgte og vernetjeneste. Funksjonsgruppene 
skal utrede funksjonelle løsninger tilpasset den enkelte avdeling eller enhet. De skal ha en 
størrelse som er egnet for dette formålet; ikke for store, men med riktig kompetanse og 
tilstrekkelig bredde. Deltakerne i funksjonsgruppene er hentet inn fordi de har kompetanse og 
kunnskap som er spesifikt relevant for det temaet som skal diskuteres. Gruppenes 
ansvarsområde og sammensetning vil variere gjennom prosjektforløpet. 
 
Deltakere fra strategisk medvirkningsgruppe fungerer som gruppeledere for funksjonsgrupper 
innenfor sitt fagfelt.  Dette sikrer kontinuitet, som utgjør en viktig suksessfaktor i 
medvirkningsprosessen. Funksjonsgruppene er oppnevnt i steg 1, og de har vært 
diskusjonspartnere internt på sykehuset i dette steget, men vil ha sin hovedaktivitet i 
konseptfasens steg 2.  
 
SSHF har opprettet et OU-prosjekt. Hensikten med OU-prosessen i denne fasen er å bidra til at 
bygget blir utformet med utgangspunkt i virksomhetens behov. Målet er at bygget er tilpasset og 
utformet for å sikre god pasientflyt, effektive pasientforløp, gode arbeidsprosesser, og riktig 
bruk av teknologi, slik at bygget fungerer for pasienter, pårørende, medarbeidere og 
virksomheten i SSK for øvrig.  
 
Det er etablert en overordnet arbeidsgruppe for OU-prosessen, som har leder og sekretariat fra 
Organisasjonsavdelingen. Brukerkoordinator fra prosjektet deltar i denne gruppen. Det 
etableres flere arbeidsgrupper med utgangspunkt i funksjonsgruppene, som får mer spissede 
oppgaver. Arbeidsgruppene rapporterer regelmessig til overordnet OU-gruppe.  
 
Pasienter og pårørende  
Brukerrepresentant deltar i styringsgruppen i prosjektet og i medvirkningsgruppene. I tillegg 
møter brukerkoordinator i SSAK i Brukerutvalget for å holde brukergruppen oppdatert på 
framdrift i prosjektet.  Dette vil fortsette utover i prosjektet. I senere faser av prosjektet vil flere 
pårørendeorganisasjoner og brukergrupper trekkes inn. 
 
1.2.4 Prosjektutløsende faktorer og målhierarki 
De prosjektutløsende faktorene beskrives i HSØ RHFs styresak 045-2021 Sørlandet sykehus HF – 
oppstart av prosjektinnramming for akuttbygg Kristiansand, hvor det blant annet pekes på behov 
for en utvidelse av kapasiteten for somatiske akutt- og intensivfunksjoner i Kristiansand.  
 
De prosjektutløsende faktorene kan oppsummeres slik: 

• Det er i dag betydelige kapasitetsutfordringer, og framskrivninger indikerer en økt 
pasienttilstrømning som ikke kan håndteres innenfor dagens areal  

• Dagens arealer er for små og ikke tilpasset faglig utvikling og nye arbeidsmetoder  
• Manglende mulighet til å ivareta kvalitet, sikkerhet og forsvarlig drift (pasienter, ansatte) 
• Dagens arealer er ikke tilrettelagt for pasientens helsetjeneste og god ivaretakelse av 

pårørende  
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• Dagens areal er ikke tilrettelagt for effektiv organisering og drift 
• Manglende mulighet til å ivareta HMS, ergonomi og smittevern 
• Behov for å styrke samhandling internt og eksternt 
• Dagens bygg har en utdatert og underdimensjonert teknisk infrastruktur 
• Forholdene legger ikke til rette for å øke kapasiteten som utdanningsinstitusjon 

 
Det er utviklet et målhierarki som beskriver en rød tråd fra virksomhetenes samfunnsmål, 
visjoner og overordnede målsetninger, til prosjektets effektmål og resultatmål for konseptfasen. 
Effektmålene er utledet fra de prosjektutløsende faktorene beskrevet ovenfor, og sykehusets 
strategier. Effektmålene beskriver hva virksomhetene vil tjene på å gjennomføre prosjektet, og 
de ønskede effektene på virksomheten etter de har tatt i bruk det nye bygget.  
 
Effektmål for prosjektet  
Prosjektet SSAK skal oppnå følgende overordnede effektmål: 

• Pasientforløpene er preget av kvalitet, sikkerhet og trygghet for pasienter og pårørende 
• SSHF gjennomfører ressurseffektive pasientforløp 
• Byggene er teknisk funksjonsdyktige, funksjonelle og orientert mot fremtidsrettede 

behandlingsmetoder 
• SSHF er en sikker arbeidsplass som bidrar til å rekruttere og beholde 

medarbeidere 
• SSHF legger til rette for faglig utvikling og gode utdanningsløp 
• Det gjennomføres samhandling som bidrar til gode pasientforløp 
• Det legges til rette for en helhetlig langsiktig utvikling av SSHF 

 
Målene er konsistente med påviste behov, foretakets utviklingsplan og strategiplaner. 
Det ble i prosjektinnrammingen utarbeidet et sett med evalueringskriterier til hvert effektmål i 
samarbeid med Sørlandet sykehus HF5. Disse kriteriene brukes for å vurdere de ulike alternative 
løsningsforslagene opp mot hverandre.  
 
Videre er det i prosjektet gjennomført en før-evaluering, som gir sykehuset mulighet til å 
sammenholde resultater fra etterevalueringen som skal gjennomføres noen år etter innflytting, 
med en «baseline». 
 
Resultatmål konseptfase 
Resultatmål beskriver hva prosjektet skal oppnå/levere i prosjektfasen, og er knyttet til 
prosjektets resultater og leveranser. 
 
Arbeidet skal høsten 2022 gi et tilstrekkelig grunnlag for at styrene ved SSHF og HSØ RHF skal 
kunne behandle en B3A-beslutning, iht. Veileder for tidligfasen i sykehusprosjekter (2017). 
Arbeidet oppsummeres i konseptrapport steg 1 med vedlegg. 
 
Videre er det en målsetning at det i løpet av høsten 2023 foreligger en konseptrapport, inklusive 
ekstern kvalitetssikring. Dette skal gi tilstrekkelig grunnlag for styrebehandling i HSØ RHF forut 
for søknad om lånefinansiering fra Helse- og omsorgsdepartementet til statsbudsjettet for 2025. 
 
                                                           
5 Se vedlegg 4. 
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1.3 Status dagens virksomhet og bygg  
 
Prosjektet omfatter funksjoner som organisatorisk er underlagt tre avdelinger i Klinikk for 
somatikk Kristiansand. Akuttmottak og Medisinsk intermediærenhet (MIE) er underlagt 
Medisinsk avdeling, Intensiv- og operasjonsenheten er underlagt Anestesi-, intensiv- og 
operasjonsavdelingen (AIO-avdelingen), og Nyfødtintensiv hører inn under Barne- og 
ungdomsavdelingen.  
 
Sykehuset i Kristiansand er ett av tre somatiske sykehus i SSHF, og ligger på Eg, 2 km nord for 
Kristiansand sentrum. Hovedbygg for somatikk (bygg 10) ble oppført i 1989. Dagens 
akuttmottak ligger i første etasje, og intensivenhet, operasjonsenhet og medisinsk intermediær 
ligger i 2. etg. Nyfødtintensiv ligger i 2. etg i bygg 5, hvor også Kvinneklinikken er lokalisert. Bygg 
5 er fra 1960-tallet, og det ble utvidet og oppgradert i 1989. 
 
Store deler av nåværende bygningsmasse er mangelfull i forhold til dagens krav, både når det 
gjelder utforming, tilgjengelige arealer og teknisk standard. Infrastrukturen i dagens hovedbygg 
er ikke oppgradert ihht. dagens forskrifter og krav, og det er et stort behov for vedlikehold. 
Byggene er ut fra dagens kvalitetskrav dårlig tilrettelagt for god pasientbehandling, og 
utformingen gjør det i mange tilfeller ressurskrevende å drifte på en hensiktsmessig måte.  
 
De fleste avdelingene som omfattes av prosjektet opplever arealmangel som følge av 
aktivitetsøkning de senere år. Utviklingsplan 2040 påpeker at forholdene er særlig 
bekymringsfulle for akutt- og intensivfunksjonene. Dagens akuttmottak ble tatt i bruk i 1989 og 
er dimensjonert for 14.000 pasienter/år. I 2019 ble 30.000 pasienter behandlet i akuttmottaket. 
Det er gjennomført mindre ombygginger for å øke kapasitet, men pasientantallet har økt raskere 
og i et større omfang enn det som kan løses ved forbedringer innenfor dagens bygningsmasse. 
Enheten har kapasitetsutfordringer uten muligheter for ytterligere utvidelser.  Det har 
forekommet hendelser av alvorlig grad som følge av dagens utforming av akuttmottaket. 
Lokalene gjør det også utfordrende å tilby kvalitativt god pasientbehandling, sørge for sikkerhet 
for pasienter og personale, og ivareta personvern/anonymitet.  
 
Sykehuset har pr i dag ikke godkjent helikopterlandingsplass, men bruker området foran 
akuttmottaket. Dette er et område med mye trafikk, både av fotgjengere, biler og ulike typer 
offentlig transport.  
 
Barne- og ungdomsavdelingen (BUA) i Kristiansand inneholder SSHFs eneste 
nyfødtintensivenhet. Arealene er trange, og gir betydelige utfordringer i hverdagen. Foreldre har 
i dag liten mulighet for privatliv og personvern, spesielt ved lange forløp, i dagens 
fellesrom/saler. Det er svært utfordrende å drive moderne familieorientert behandling i 
lokalene. Det er ikke mulighet til arealutvidelse for Kvinneklinikken (KK)/BUA ved nåværende 
plassering i bygningsmassen.   
 
Videre har sykehuset store utfordringer når det gjelder operasjonskapasitet. Det er gjennomført 
en delvis oppgradering av operasjonsstuene de senere årene. Det er problemer både mht antall 
og størrelse på operasjonsstuer. Det er ikke mulighet til ytterligere arealutvidelse ved 
nåværende plassering i bygningsmassen. Dagens operasjonsstuer er ikke tilrettelagt, hverken 
teknisk, ergonomisk eller i størrelse, for robotkirurgi og hybridkirurgi.  
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1.4 Reguleringsarbeid  
 
Tomten inngår i områdereguleringen “Eg sykehusområdet- områderegulering med KU”, plan 
nr.1397. Videre har sykehuset fått utarbeidet en rapport, «Eg sykehusområde, helhetsgrep for 
fremtidig utvikling6». Denne danner grunnlag for langsiktig utvikling av sykehusområdet, og er 
utgangspunkt for detaljregulering ved bygging på område BOP1. 
 

 
Figur 3 Avgrensing av planområde, felt BOP1 
 
Det er avholdt møte med Kristiansand kommune der det ble anbefalt å sende inn planinitiativ for 
kun de områdene som blir berørt av prosjektet. Dette arbeidet vil starte i steg 2. 
 

1.5 Bygningsmessige tomtealternativer  
 
Prosjektet er en utvidelse av eksisterende sykehus. I 2018 fikk SSHF gjennomført en 
mulighetsstudie hvor flere alternativer for utbygging ble vurdert7. Ulike plasseringer i 
tilknytning til dagens bygningsmasse ble analysert. Det mest hensiktsmessige synes å være et 
nybygg i tilknytning til hovedbygget (bygg 10), på nordsiden. Denne beliggenheten begrunnes 
med nærhet til funksjoner i eksisterende bygg og hensyn til fleksibilitet og gjennomførbarhet.  
Det er i dette området vi finner de beste grunnforholdene på Eg. 
 
Denne plasseringen gir også noen utfordringer. Tomten ligger innerst på område BOP1, bak 
eksisterende bygningsmasse. Dette gir noen utfordringer mht tilkomst for ambulanser samt 
trafikal tilgjengelighet til legevakt. Dagens psykiatribygg, som ligger innenfor område A1, vil bli 

                                                           
6 Rambøll/Henning Larsen Eg sykehusområde, helhetsgrep for fremtidig utvikling, april 2022. 
7 Sørlandet sykehus HF Mulighetsstudie nytt akuttbygg SSK 23.3.2018, Ratio Arkitekter AS. 
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revet ved realisering av akuttbygget.  
 
Tegningen nedenfor viser dagens bygningsmasse og foreslått plassering av fremtidig akuttbygg 
(rød markering merket A1). Det vil ikke utredes flere alternative tomteområder. 
 

 
Figur 4 Tomtealternativ 
 

1.6 Samarbeid med Kristiansand kommune 
 
Kristiansand kommune har en visjon om å etablere en helsebydel på Eg, som skal romme både 
statlige og kommunale funksjoner. Allerede i 2009 fikk kommunen og SSHF i samarbeid 
gjennomført en utredning om samlokalisering av legevakt og akuttmottak. Utredningen trakk 
frem synergieffekter som styrket tilgjengelighet og økt kvalitet på akuttjenestene. Helsebyen Eg 
skulle bidra til en bærekraftig byutvikling som legger til rette for sykehusets langsiktige 
arealbehov for utbygging av helserelatert virksomhet. I forlengelsen av dette utarbeidet SSHF og 
Kristiansand kommune i 2019 en mulighetsstudie. Hensikten med mulighetsstudien var å se på 
hvilke funksjoner som særlig har fordel av nærhet og samarbeid på tvers av forvaltningsnivå. En 
av disse er akuttjenesten. Et tettere samarbeid vil kunne bidra til en mer helhetlig 
akuttmedisinsk kjede, med raskere avklaring, bedre utnyttelse av ressurser og kompetanse, og 
færre forflytninger av pasienter.  
 
Et tettere samarbeid er i tråd med Nasjonal Helse- og sykehusplan 2020-2023, og er også 
inkludert i målene for prosjektet. På bakgrunn av mulighetsstudien har prinsipper for 
samlokalisering av kommunale helsetjenester og sykehusfunksjoner blitt utredet, og partene har 
i fellesskap identifisert aktuelle tjenesteområder og risikoområder8. Utfordringsbildet for 

                                                           
8 Prosjekt funksjonsanalyse for mulig samlokalisering av tjenester v. Grete Dagsvik. Sørlandet sykehus HF 
og Kristiansand kommune 2019.  
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framtidens helsetjenester tilsier økende antall tjenestemottakere, flere hjemmeboende, økt krav 
til koordinering, tverrfaglighet og kompetanse, og rekrutteringsutfordringer. En samlokalisering 
av funksjoner kan bidra til en mer integrert helsetjeneste med felles utvikling av nye 
arbeidsmetoder, mer teamorganisering og løsninger på tvers av forvaltningsnivå. Kristiansand 
kommune og SSHF ønsker et grensesprengende samarbeid for å løse felles utfordringer. 
Samlokalisering av kommunalt helsehus og sykehusets akuttfunksjoner kan legge til rette for at 
det utvikles tjenester og kompetanse som kommer hele regionen til gode. 
 
Tilstrømningen av pasienter vil i økende grad omfatte eldre pasienter med mer komplekse 
sammensatte behov. Det er behov for mer sømløs pasientflyt mellom spesialisthelsetjeneste og 
primærhelsetjeneste slik at den økte pasientstrømmen kan håndteres på en mer effektiv og 
skånsom måte. Det vil bli behov for å samle døgntilbud på tvers av fagområder og 
forvaltningsnivå, med formål om å lage et mer helhetlig tilbud innen eldreomsorg.  
 
Det har også vært gjennomført en kommunal helsehusutredning som har pekt på tjenester som 
kan være aktuelle for samlokalisering i et kommunalt helsehus. Utredningen har anbefalt 
samlokalisering av kommunalt helsehus for øyeblikkelig hjelp og døgnkontinuerlige tjenester 
med sykehusets akuttbygg. Nærheten mellom legevakt og akuttmottaket og sentrale funksjoner 
på sykehuset som røntgen og laboratorietjenester vil være et av flere viktige grunnlag for dette 
samarbeidet. 
 

1.7 Framskrevet dimensjoneringsgrunnlag 
 
I dette kapitlet presenteres kapasitetsberegningene for SSAK. SBHF har sammen med 
helseforetaket gjennomført en framskriving av aktiviteten ved SSHF basert på data fra 20199, 
med framskrivingshorisont til 2040. For full dokumentasjon av resultatene vises det til 
hovedrapporten10. Generelt er RHF-enes framskrivingsmodell lagt til grunn for 
kapasitetsberegningene, mens for akuttmottak og intensiv/intermediær er det gjort en 
tilnærming med utgangspunkt i dagens kapasitetsbehov (aktivitet fra akuttmottak og 
intensiv/intermediær). Grunnen til dette er at det i data fra Norsk Pasientregister (heretter NPR) 
ikke er mulig å identifisere bruk av akuttmottak, intensiv og tung overvåkning. Dette har derfor 
blitt gjort som en kvalitetssikring av beregningsgrunnlaget for de kapasitetene som planlegges, 
og fordi det ikke finnes noen etablert framskrivningsmodell for de komplekse 
funksjonsområdene som inngår i prosjektet. Tallene er avstemt med beregninger gjort av 
analyseavdelingen i HSØ RHF. 
 
Beregningene for akuttmottaket er gjort på tall fra 2021, supplert med tall for 2022 (inntil 
august). Det er noe høyere aktivitet i 2022 enn 2021, men ikke i et omfang som i gjennomsnitt vil 
påvirke antallet pasienter i samtidighet. 
 
Når det gjelder intensiv og kirurgisk intermediær brukes tall fra mai 2020 til første halvår 

                                                           
9 Dette året brukes som basisår fordi det er det siste «normale» aktivitetsåret. 2020 og 2021 er avvikende 
pga pandemi. 
10 Endelig versjon Framskriving SSHF 12.01.2022. 
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202211.  For MIE brukes tall fra januar 2019 til august 2022. 
 
Det understrekes at det kun er behovet for undersøkelses- og/eller behandlingsrom basert på 
aktivitet som beregnes i disse analysene. Ventearealer, observasjonsarealer etc. er ikke 
inkludert, og vil komme i tillegg. 
 
Framskrivingene er gjort med utgangspunkt i befolkningsframskrivinger fra SSB 2020, og 
framskrevet til 2040. Den demografiske veksten i denne perioden er 40% for befolkningen som 
har Sørlandet sykehus Kristiansand (heretter SSK) som opptaksområde. Denne veksten er lagt til 
grunn for beregning av de kliniske kapasitetene ved akuttmottak og intensiv/intermediær. For 
de andre kapasitetene er også andre faktorer i framskrivingsmodellen inkludert (se fotnote 7) 
 
1.7.1 Akuttmottak 
Når det gjelder aktiviteten i akuttmottaket ved SSK er det tatt utgangspunkt i aktiviteten fra 
2021 for både innlagte og polikliniske pasienter i akuttmottaket. Tall for skadepoliklinikk er 
holdt utenfor. 2021 var et år med høy aktivitet, og det er usikkert om dette er et representativt 
år for akuttmottaket. I fall det er høyere enn normalt, vil man overvurdere kapasitetsbehovet 
noe. 
 
Det er to viktige premisser for beregning av pasienter i samtidighet:  

• Antall pasienter per dag 
• Varighet i mottak 

 
I utregningene er det tatt utgangspunkt i kapasitetsbehov ved 80 pasienter per dag. Videre er det 
forutsatt en gjennomsnittlig aktivitet gjennom døgnet, for hele året. Dette er en forutsetning som 
i noen tilfeller vil brytes. For eksempel ved større ulykker, vil man typisk kunne få mange flere 
pasienter i samtidighet enn det disse tallene viser. Forutsetninger om antall pasienter per dag er 
imidlertid en del høyere enn det faktiske gjennomsnittet (faktisk 67 pasienter pr hverdag). Det 
er samlet 22 dager i 2021 som har 80 pasienter eller mer, og det vil da hovedsakelig være ledig 
kapasitet om man tar høyde for 80 pasienter per dag.  
 
Videre vil tid i mottak spille en stor rolle for antall pasienter i samtidighet. Jo raskere man får 
pasientene videre i sykehuset (eller hjem), desto færre pasienter i samtidighet i mottak. Det er 
regnet både for 3 og 4 timer i mottak. Faktiske tall fra 2021 viser en gjennomsnittlig oppholdstid 
på 3,5 timer, og median oppholdstid nær 3 timer. 
 
 

                                                           
11 Det er også gjennomført analyser av data for 2019, som ikke påvirker vurderingene. 
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Figur 5 Antall pasienter i samtidighet per klokketime ved akuttmottak Sørlandet sykehus, Kristiansand, med 

112 pasienter per dag og hhv. 3 (rød) og 4 (blå) timer oppholdstid i mottak. Framskrevet til 2040. 
 
Når tallene framskrives til 2040, med en demografisk vekst på 40 %, blir det behov for 31 
plasser når man tar utgangspunkt i 4 timer oppholdstid og 112 pasienter per dag i mottak. Ved å 
korte ned oppholdstiden til 3 timer blir det tilsvarende behov for 23 plasser. Med dagens 
oppholdstid vil tallene ligge midt mellom disse, med gjennomsnittlig 27 pasienter i samtidighet.  
 
Det er vurdert at 80 pasienter per dag (112 framskrevet til 2040) er en tilnærming som ikke vil 
gi mange dager i året med samtidighetsutfordringer, og heller ikke vil bety at man drifter med 
stor overkapasitet (figur 5). 
 
Som nevnt i innledningen er det ikke tatt med aktivitetsvurderinger for skadepoliklinikk. 
Aktiviteten her utgjør mindre enn en pasient i timen (18 pasienter per dag i gjennomsnitt). Det 
er rimelig å tro at disse har en kortere utredningstid enn man vanligvis har i akuttmottaket. En 
samtidighetsberegning med samme forutsetninger som over vil muligens overvurdere 
kapasitetsbehovet for skadepoliklinikken.  
 
1.7.2 Observasjonsplasser 
Når det gjelder observasjonsenhet er det laget et regneeksempel som grunnlag for å vurdere 
kapasitet på plasser.  
 
Forutsetninger: 

• Antar at 25% av døgnopphold og konsultasjoner behøver tid i observasjonsenhet 
• Tre alternativer for maksimum liggetid i observasjonsenhet: 8 timer, 12 timer eller 24 

timer 
• Belegg i observasjonsenhet: 75% 
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Dette gir følgende tall: 
 
Tabell 1 Regneeksempel for å beregne antall observasjonsplasser under gitte forutsetninger 

 
 
I videre planlegging er det tatt utgangspunkt i et antall på 15 plasser. Det må gjøres avklaringer 
rundt inklusjonskriterier, liggetid og bruk av plassene.   
 
1.7.3 Kirurgisk aktivitet og beregning av operasjonskapasitet  
Delkapitlet gir en oversikt over den kirurgiske aktiviteten i Kristiansand. Alle tall er her hentet 
fra den generelle framskrivingen omtalt innledningsvis. 
 
Antall operasjoner eller kirurgiske inngrep kan estimeres ved antall opphold i kirurgisk DRG. 
Her er det også mulig å skille mellom døgn- og dagkirurgi. Døgnkirurgi defineres som alle 
opphold i kirurgisk DRG som har minst en overnatting. Dagkirurgi defineres som alle opphold i 
kirurgisk DRG som samtidig har null dager i liggetid. For døgnoppholdene kan det forekomme at 
noen pasienter får utført 2 eller flere inngrep på ulike tidspunkter på samme døgnopphold. Når 
kapasiteten for antall døgnopphold i kirurgisk DRG skal beregnes, plusses det på 5 prosent 
døgnopphold for å ta høyde for dette. I tabell 2 er antall opphold i kirurgisk DRG vist både for 
døgn- og dagopphold. For dagoppholdene antas det en operasjonstid på 1,5 timer med 20 
minutters tid mellom operasjonene inkludert. For døgnoppholdene er det beregnet ulike 
operasjonstider knyttet til diagnosegruppene som framskrives i framskrivingsmodellen. Tidene 
varierer fra 1,5 til 2,5 timer mellom diagnosegruppene. Tiden mellom operasjonene er inkludert 
i operasjonstidene og er satt til 30 minutter for døgnoperasjonene.12 
 
Tabell 2 Framskrevne tall for kirurgisk aktivitet SSHF Kristiansand. 2019 til 2040. 

 
 
I tabellen er antall operasjonstimer knyttet til pacemaker (PM) også vist, slik at det er mulig å 
korrigere for disse, siden disse inngrepene ikke nødvendigvis er operasjonsstuekrevende. Antall 

                                                           
12 Alle operasjonstider er presentert i vedlegg 4 i rapporten «Beskrivelse av RHF-enes modell for framskriving av 
aktivitet og beregning av kapasitet» som kan finnes på følgende internettsider: 
https://sykehusbygg.no/Documents/Veiledere/Beskrivelse_av_Framskrivingsmodellen_2020.pdf 

 

Kirurgisk aktivitet Kristiansand År 2019 År 2040
Vekst       
2019-2040

%-vis vekst 
2019-2040

Antall døgnopphold i kirurgisk DRG 5 216            6 772            1 556            29,8 %
Antall dagopphold i kirurgisk DRG 4 125            5 582            1 457            35,3 %
Operasjonstimer døgnkirurgi 13 078          17 146          4 068            31,1 %
Operasjonstimer dagkirurgi 6 188            8 372            2 184            35,3 %
Herav antall operasjonstimer PM døgnkirurgi 834               1 433           599               71,8 %

https://sykehusbygg.no/Documents/Veiledere/Beskrivelse_av_Framskrivingsmodellen_2020.pdf
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inngrep knyttet til PM er framskrevet kun demografisk. 
I tabell 3 presenteres beregnede operasjonsrom 2019 og 2040 for sykehuset i Kristiansand 
basert på aktivitetstallene i tabell 2. I beregning av kapasitet er følgende forutsetninger lagt inn: 

• For 95 prosent av operasjonstimene antas 6 timer effektiv brukstid pr dag 230 dager/år 
• For 5 prosent av operasjonstimene (døgnkirurgi) antas 24 timer effektiv brukstid/døgn 

365 dager/år 
 

Tabell 3 Antall beregnede operasjonsrom ved SSHF Kristiansand 2019 og 2040 

 
 
Sørlandet sykehus har besluttet å ta med 4 nye operasjonsstuer for å øke operasjonskapasiteten. 
Dette er tilstrekkelig for dagens funksjonsfordeling for SSHF. Framskrevet behov for hele 
helseforetaket er 4 døgnstuer og 5 dagstuer.  
 
1.7.4 Beregning av intensiv- og intermediærkapasitet 
Liggedøgn i intensivenheter og enheter for tung eller lett overvåking inngår i de samlede 
liggedøgnene ved sykehuset. Antallet liggedøgn for disse enhetene registreres imidlertid ikke, 
slik at det kan ikke leses ut fra pasientdata fra NPR hvor mange liggedøgn intensivenhetene har 
ved et sykehus. En metode som er benyttet for å anslå dette kapasitetsbehovet er den såkalte 
Walesmodellen13. Walesmodellen tar utgangspunkt i folketallet i området som skal betjenes, og 
bestemmer kapasiteten trinnvis ut fra størrelsen på området. Samtidig må det justeres for hvor 
stor andel av intensivpasientene som behandles utenfor eget HF. Dette estimeres ut fra andelen 
døgnpasienter som behandles utenfor eget HF. Dette gir et omtrentlig kapasitetsbehov for 
intensiv- og overvåkingsplasser i et område.  
 

1.7.4.1 Intensivenheten (intensiv og kirurgisk intermediær) 
Framskrivningen av kapasitet for intensivenheten (intensivsenger samt kirurgiske 
intermediærsenger) ved hjelp av Walesmodellen ga resultat som lå relativt langt unna dagens 
situasjon i SSK. Denne metodikken er utviklet for et befolkningsområde på 500 000 innbyggere, 
og ser umiddelbart ut til å overvurdere behovet for plasser i Kristiansand. Det ble derfor gjort 
nye beregninger med basis i dagens aktivitet, med data gitt av sykehuset.  
 
Figur 6 viser aktivitet per måned, fordelt på intensivdøgn og kirurgiske intermediærdøgn fra mai 
2020 til april 2022. Det kommer frem av figuren at det er relativt store månedsvariasjoner, og 
variasjonen er fra om lag 130 døgn til 235 døgn (desember 2021). Denne aktiviteten gjelder kun 
døgnaktivitet. I den grad det er pasienter som er inn og ut samme dag (eksempelvis overføring 
til et høyere nivå) vil den ikke være inkludert her. Dette betyr at det kan være noe 

                                                           
13 En annen beregningsmetode som noen ganger benyttes for å beregne intensivsenger er den såkalte Hill-Burton 
beregningsmetoden. Den baseres på anslag om hvor stor andel intensivsengene utgjør av den samlede sengemengden 
og videre på anslag om oppholdstider i intensivenheter. Dette er en skjønnsmessig vurderingsmodell som ikke gir 
noen «bedre» estimater enn Walesmodellen, og den gir heller ingen estimater på kapasitetsbehov for 
overvåkingsenheter. Vi velger derfor å benytte Walesmetoden som vurderingsmetode for dette. 

Type kirurgisk kapasitet Kristiansand År 2019 År 2040
Antall operasjonsrom, døgnkirurgi inkl PM 10 12

Herav PM 1 1
Antall operasjonsrom, dagkirugi 5 7
Sum operasjonsrom inkl. PM 15 19
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undervurdering av den samlede aktiviteten ved enhetene.  
 

 
 
Figur 6 Intensivdøgn og intermediærdøgn mai 2020 til april 2022. Sørlandet sykehus, Kristiansand.   
 
Ved å ta utgangspunkt i antall liggedøgn kan denne aktiviteten regnes om til senger. I 
planleggingsprosjekter forutsettes det at tekniske senger, som dette er, har en beleggsprosent på 
75. Normalsenger beregnes med 85 prosent. 
 
Et teoretisk sengebehov vil derfor kunne beregnes med følgende formel: 
 
Sengebehov = (antall liggedøgn / (365 * 0,75)) 
 
Da vil man få et antall senger man trenger dersom beleggsprosenten er 75. I og med at 
aktiviteten per dag varierer sterkt, antas dette å være tilstrekkelig for å ta høyde for denne 
variasjonen. Det tas dermed ikke høyde for «sjokk», som for eksempel en alvorlig bussulykke e.l. 
 
Figur 7 viser beregning av antall senger for de to enhetene, etter formelen over. Den viser 
dermed hvor mange senger man trenger for å dekke 75 prosent av kapasiteten per måned, og 
har ikke noe med antall faktiske plasser å gjøre. Hvis enheten har færre plasser enn tallene her 
viser, betyr det at belegget er høyere enn 75 prosent, og motsatt hvis enheten har flere plasser.  
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Figur 7 Beregnet antall senger med 75% belegg, mai 2020 til april 2022. Sørlandet sykehus, Kristiansand.   
 
Figuren viser at sengetallet for intensivsenger varierer fra 4,2 i september 2020 til 8,5 i 
desember 2021 og februar 2022. For intermediærplasser er det også stor variasjon, men 
volumene er mindre: Fra 1,1 senger i januar 2022 til 2,5 senger i juli 2021. 
 
Samlet viser figuren at desember 2021 er den måneden som krever størst kapasitet, med hhv 9 
intensivsenger og 2 intermediærsenger (avrundet oppover). I og med at man tar utgangspunkt i 
en så lav beleggsprosent som 75, er det ikke sikkert at man skal dimensjonere for framtiden ut 
fra måneden med mest aktivitet. Imidlertid ser det ut til at det kan være rimelig å ta 
utgangspunkt i 8 intensivplasser og 3 intermediærplasser.  
 
Når dette skal framskrives til 2040, bør man ta utgangspunkt i den demografiske utviklingen for 
SSHF. Veksten er beregnet til 40 prosent i denne perioden, og således vil det framtidige behovet 
kunne beregnes ved å øke kapasitetene med 40 prosent. 
 
Dette vil si at for intensivsenger kan det anslås behov på 11,2 senger, og for kirurgisk 
intermediær 4,2. I den grad disse enhetene kan «dele» senger seg imellom kan man avrunde ned 
for den totale summen (11 + 4 = 15). Hvis de er adskilt, vil man avrunde opp på begge (12 + 5 = 
17). 
 

1.7.4.2 Medisinsk intermediærenhet  
Også for Medisinsk intermediærenhet (heretter MIE) er det bruk aktivitetsdata fra SSHF, 
presentert i figur 8. Figuren viser liggedøgn per måned fra januar 2019 til august 2022. Som 
figuren viser er det en relativt flat utvikling, med en topp i desember 2019 og lavest aktivitet i 
mai 2020. Gjennomsnittlig antall døgn per måned er 157.   

7,6 7,1
5,2 4,6 4,2

5,6
7,0 6,3 5,8 4,7 5,6

7,3 7,2
5,0 4,9 5,5

7,4 6,8 8,0 8,5 7,4 8,3 7,1 7,7

1,9
1,5

1,7
1,6 2,2

1,5
1,1 1,1 1,4

1,4
1,4

1,4 1,4
2,5 2,1 2,1

1,9
1,6

1,4 1,6
1,1

1,2
1,2

1,5

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0
M

ai

Ju
ni Ju
li

Au
gu

st

Se
pt

em
be

r

O
kt

ob
er

N
ov

em
be

r

De
se

m
be

r

Ja
nu

ar

Fe
br

ua
r

M
ar

s

Ap
ril

M
ai

Ju
ni Ju
li

Au
gu

st

Se
pt

em
be

r

O
kt

ob
er

N
ov

em
be

r

De
se

m
be

r

Ja
nu

ar

Fe
br

ua
r

M
ar

s

Ap
ril

2020 2021 2022

Beregnet antall senger med 75% belegg

Intensivsenger Intermediærsenger



KONSEPTRAPPORT STEG 1 – Sørlandet sykehus akuttbygg Kristiansand (SSAK) Side 25 

 

  

  

 
Figur 8 Medisinske intermediærdøgn ved SSHF Kristiansand 
 
Ved å benytte samme resonnement som for intensiv og kirurgisk intermediær kan vi beregne 
behov for plasser, basert på den faktiske aktiviteten. I figur 9 vises dette per måned. Den blå 
linjen (nederst) er kapasitetsbehovet der man antar 100 % sengeutnyttelse. Dette er krevende å 
få til, ettersom pasientene ikke nødvendigvis ankommer sekvensielt. Det beregnes derfor også et 
sengebehov med 75 % utnyttelse, der man da har en viss kapasitet til å håndtere perioder med 
høyere pasienttilgang. Med hhv. 100 og 75 prosent utnyttelse vil dette i gjennomsnitt i perioden 
gi et sengebehov på 5,2 og 6,9 senger. I og med at man relativt ofte har et høyere behov enn 6,9 
senger, vil et fornuftig utgangspunkt for kapasitetsberegningene være 8 senger. Da dekker man 
gjennomsnittet per måned i stor grad, men det kan ikke utelukkes at det på dager med ekstra 
høy aktivitet kan bli knapphet på plasser. Det vil med andre ord kun være én måned i 
analyseperioden som har et høyere belegg enn 75 prosent (desember 2019).  
 

 
Figur 9 Beregnede kapasiteter med hhv. 100 % belegg og 75% belegg ved MIE, SSHF Kristiansand 
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Med 8 senger som utgangspunkt, vil man gjennom tilsvarende forutsetninger om en demografisk 
vekst på 40 prosent ha behov for 11,2 senger i 2040. Dette er samme beregnede behov som for 
intensivenheten. Det kan legges til at det i modellen er anslått en tilnærmet lik demografisk 
effekt for kirurgiske og medisinske pasienter (innlagte).  
 

1.7.4.3 Oppsummering Intensivenheten og Medisinsk intermediær  
Analysene tar utgangspunkt i faktisk aktivitet ved de to enhetene; Intensivenhet (inkl kirurgisk 
intermedierenhet) og MIE.  
 
Det er knyttet noe usikkerhet til resultatene i analysene:  

• Basis for analysene er faktisk registrert aktivitet. Man kan ikke «se» om det er rett 
pasient på rett plass. I tilfeller der det er plassmangel på andre steder i sykehuset, kan 
disse enhetene fylles opp med pasienter som strengt tatt skulle vært på et annet sted. 
Tilsvarende kan det motsatte være tilfelle, at man i hektiske perioder ikke har plass til 
alle pasientene som burde vært på disse enhetene, og må finne andre løsninger for disse. 
 

• Det er foretatt en ren demografisk beregning. Det vil si at det antas at 
pasientpopulasjonen forblir relativt uforandret fra i dag (kun justert for endring i SSBs 
befolkningsframskrivinger). Det er rimelig å tro at teknologiske endringer, og/eller 
endring i sykelighet vil kunne påvirke behovet på disse enhetene i tillegg. For å finne svar 
på dette, kreves en inngående faglig diskusjon. Videre kan effekter av teknologi og 
epidemiologi trekke både i retning mindre behov og større behov. Vurderingen er derfor 
at den demografiske utviklingen er det beste vi har per i dag. 

 
Når det gjelder kapasitetsberegningene, vil disse være avhengige av hvor fleksible enhetene er i 
samarbeid. Dersom de vurderes som selvstendige enheter med «sine» pasienter, vil 
kapasitetsbehovet være: 

• Intensiv = 12 (avrundet fra 11,2) 
• Kirurgisk intermediær = 5 (avrundet fra 4,2) 
• Medisinsk intermediær = 12 (avrundet fra 11,2) 
• Samlet = 12+5+12 = 29 plasser 

 
Dersom enhetene er fleksible i betydning at alle pasienter kan håndteres på tvers av enhetene, 
vil kapasitetsbehovet være: 

• 11,2+4,2+11,2 = 26,6; avrundet opp til 27 plasser. 
 

1.7.5 Nyfødtintensiv 
I tabell 4 gis en oversikt over beregnet behov for nyfødtsenger/kuvøser for de syke nyfødte 
basert på aktiviteten som er beregnet14. For Kristiansand estimeres det en vekst på 14,2 prosent 
for døgnoppholdene og 15,2 prosent for konsultasjonene for de syke nyfødte i perioden. De 
friske nyfødte er ikke inkludert i beregningen. Dette betyr at resultatene her i stor grad vil være 
et grunnlag for behovet for nyfødtintensiv-plasser. 
 
 
 

                                                           
14 Se framskrivingsrapporten kapittel 4, som er vedlagt Hovedprogrammet (vedlegg 1)  



KONSEPTRAPPORT STEG 1 – Sørlandet sykehus akuttbygg Kristiansand (SSAK) Side 27 

 

  

  

Tabell 4 Framskrevet aktivitet og beregnet antall plasser i nyfødtintensivenhet 
 

  
 
Forutsetninger: 
Ant. nyfødtsenger/kuvøser:  Belegg middels 75%, lavere 70% 
    Brukstid 365 dager i året 
Poliklinikkplasser:   Brukstid 230 dager i året 
    Brukstid timer pr dag: Middels 8, lavere 6 
 
Det er gjennomført kvalitetssikring av tallene med utgangspunkt sykehusets egne 
virksomhetstall. Tallene bekrefter at behovet for plasser er i tråd med det som framskrivningen 
viser. 
 

1.8 Programkrav 
 
Ifølge Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter skal det i forbindelse med konseptfasen 
utarbeides et hovedprogram. Hovedprogrammet skal klargjøre de forutsetninger som skal ligge 
til grunn for utbyggingen. Dette gjøres ved å beskrive hvilken virksomhet som skal inn i bygget, 
grunnlaget for dimensjonering av framtidig funksjons- og kapasitetsbehov, og de overordnede 
funksjonelle og tekniske kravene til bygg, uteareal, utstyr og infrastruktur.  
 
Hovedprogrammet bygger på Utviklingsplanen, og avklarer hvilken virksomhet som inngår i 
prosjektet. Det beskriver krav og forutsetninger som utviklingsplanen vektlegger for fremtidig 
bygg og virksomhet ved SSK. De dimensjonerende forutsetningene for framtidig virksomhet i 
helseforetaket og konsekvensene av endringer er beskrevet i utviklingsplanen. 
 
Hovedprogram Steg 1 beskriver de forutsetninger som legges til grunn for å kunne utvikle 
fremtidsrettede tjenester for akutt- og intensivbehandling ved SSK. En del av dette innebærer å 
vurdere samlokalisering av tjenester med Kristiansand kommune.  
 
Hovedprogrammet består av totalt fem delprogram: 

1. Funksjon 
2. Teknikk 
3. Utstyr 
4. Overordnet IKT konsept 
5. Rom og areal 

 
 
Hovedprogrammet beskriver overordnede driftskonsepter og sammenhenger med vekt på å 

Type aktivitet Kristiansand
Aktivitet 2019
Døgnopphold akutt 268
Liggedøgn akutt 2 671
Polikliniske kons akutt 141
Framskrevet til 2040 (demogr)
Døgnopphold akutt 306
Liggedøgn akutt 2 992
Polikliniske kons ø-hjelp 163

Beregnet kapasitet Kristiansand 
Middels 
utngrad

Kristiansand 
lavere 
utngrad

Kapasitet 2040
Ant nyfødtsenger/kuvøser 11 12
Poliklplasser 1 1
Kapasitet 2019
Ant nyfødtsenger/kuvøser 10 11
Poliklplasser 1 1
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understøtte Helseforetakets og prosjektets effektmål. For hver delfunksjon er det beskrevet 
fremtidige driftskonsepter og hvilke bygningsmessige funksjonaliteter og krav bygget må 
inneha. Disse vil videreutvikles i konseptfasens steg 2. 
Hovedprogrammet med sine vedlegg er vedlegg til Konseptfaserapporten (vedlegg 1). Nedenfor 
gjengis kort hovedføringene fra hvert delprogram. 
 
1.8.1 Funksjoner 
 
Prosjekt SSAK omfatter følgende funksjonsområder:  
 
Akuttmottak og observasjon 
Akuttmottaket med tilhørende funksjoner skal sikre en rask og høyt spesialisert vurdering, 
diagnostisering og behandling av akutte pasienter 24 timer i døgnet. Både hverdagsberedskap 
og katastrofeberedskap skal ivaretas på en sikker og effektiv måte. 
 
Det er et prinsipp at pasienter ikke skal lengre inn i sykehuset enn nødvendig. Nytt akuttmottak 
planlegges for økt grad av diagnostikk og avklaring i akuttmottak for å henvise pasienter til rett 
adresse og behandlingsnivå, og redusere innleggelse. Akuttmottaket skal også tilby observasjon 
av pasienter i observasjonsenhet. Det er et mål å redusere unødig ventetid, redusere liggetid i 
akuttmottaket, og unngå unødige innleggelser.  
  
Intensiv- og intermediærplasser (kirurgisk og medisinsk) 
Pasienter som trenger avansert intensivbehandling og overvåking ut over tilbudet på sengepost, 
skal ivaretas på en god måte. Utformingen av funksjonsområder for fremtidige intensiv- og 
intermediærbehandling skal ha tilstrekkelig kapasitet og legge til rette for bedre logistikk, flyt og 
oversikt, samt bedre arbeidsforhold for ansatte, enn dagens løsning.   
  
Funksjonsområdene skal ha senger for både intensiv- og intermediærbehandling, samt 
postoperativ overvåkning. Intensiv- og intermediærenhetene kan med fordel lokaliseres side om 
side slik at sengene kan brukes fleksibelt. Fordelen med dette er økt fleksibilitet, god 
ressursutnyttelse og effektivitet, samt redusert sårbarhet.  
  
Nye lokaler skal legge til rette for effektiv organisering av drift, både med tanke på kvalitet og   
økonomi, som følge av effektive bemanningsløsninger. Arealet må legge til rette for 
beredskapssituasjoner som for eksempel massetilstrømning og pandemi/koronasituasjon. Dette 
innebærer blant annet mulighet for fleksibel inndeling av rom/areal i kohorter.  
 
Operasjon 
Det planlegges bygging av fire operasjonsstuer i nytt akuttbygg for å supplere kapasiteten til 
eksisterende operasjonsenhet, som fortsatt skal ligge i eksisterende bygg 10. Det nye 
operasjonsområdet består av en hybridstue, en robotstue, en beredskapsstue for akutt sectio, og 
en fjerde operasjonsstue (ikke fastsatt funksjon). De nye operasjonsstuene vil inngå i samme 
grønne sone som eksisterende operasjonsstuer.  
 
Nyfødtintensiv 
Enhet for nyfødtintensiv planlegges med tilbud om familieenheter til alle pasienter/familier. 
Dimensjonering, utforming og innredning må hensynta at de utgjør oppholdssfæren for foreldre, 
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under potensielt langvarige sykehusopphold. Hvis det velges et alternativ som omfatter 
Nyfødtintensiv, vil dette resultere i at de flytter lengre unna Kvinneklinikken (KK) og barne- og 
ungdomsavdelingen (BUA). Det ble derfor tidlig i prosjektet gjort en pro/kontra- gjennomgang 
på tvers av KK og BUA for å vurdere fordeler og ulemper ved denne løsningen for Nyfødtintensiv.  
Resultatet av dette arbeidet viste et tydelig behov for at Nyfødtintensiv kommer inn i nytt 
akuttbygg.  
  
1.8.2 Teknikk 
Eksisterende sentralt teknisk anlegg er av eldre årgang, og har hatt en trinnvis utbygging etter 
sykehusets behov. I hovedsak er kapasiteten på anleggene fullt utnyttet. Teknisk anlegg må ses i 
sammenheng med videre utbygging av tomten og sykehusområdet. Dette gjelder både 
strømforsyning, tele/data, vann og avløp, overvannshåndtering, fjernkjøling- og 
fjernvarmeanlegg, gassanlegg, overvannshåndtering og avfallsanlegg. Overordnede føringer for 
teknikk ligger som eget vedlegg til Hovedprogrammet. 
 
1.8.3 Utstyr 
Utstyr skal bidra til et effektivt og velfungerende sykehus og legge til rette for gode 
arbeidssituasjoner både i pasientbehandling, forskning og undervisning. Hovedprogram utstyr 
vil utarbeides i konseptfasens steg 2, og skal gi overordnede føringer og retningslinjer for arbeid 
med funksjonsutstyr. 
 
1.8.4 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) 
I konseptfasen steg 1 er det gjort en overordnet vurdering av behovet for IKT og teknologi, 
integrasjoner og tilpasninger i eksisterende bygg og systemer. Hensikten med dette 
delprogrammet er å gi føringer for det videre arbeidet slik at IKT og teknologi kan bidra til et 
effektivt og velfungerende sykehus og legge til ette for gode arbeidssituasjoner både i 
pasientbehandling, forskning og undervisning.  
 

1.9 Beregnet arealbehov 
 
Nedenfor står en oversikt over beregnet arealbehov for alternativene fra steg 1 og utvidet steg 1: 
 
Tabell 5a Arealbehov for de ulike alternativene steg 1 

 
 
 

Hovedfunksjo Delfunksjon

Romnavn 
kapasitets 
bærende 

rom Aktivtetstype
Kapasitets 

behov Arealnorm
Totalt netto 

areal
Kapasitets 

behov Arealnorm
Totalt netto 

areal
Kapasitets 

behov Arealnorm
Totalt netto 

areal
Opphold, somati Intensiv OvervåkingsplasEgen beregning,        15 45 675 15 45 675 15 45 675
Opphold, somatinyfødt intensiv /  Overvåkingsplass 10 65 650 0 65 0 10 65 650
Opphold, somatiTung overvåkingOvervåkingsplasEgen beregning,        12 35 420 5 35 175 12 35 420
Opphold, somat Observasjon (ak ObservasjonssenLiggedøgn 12 tim   22 20 440 22 20 440 22 20 440
Undersøkelse og  Operasjon Operasjon 1 hybrid, 1 robot         0 120 0 4 120 480 4 120 480
Undersøkelse og  Oppvåkning Oppvåkning 4 +4+1 (2 saler o   0 18 0 9 18 162 9 18 162
Undersøkelse og  Radiologi, CT Laboratorium muligheter for k     1 90 90 1 90 90 1 90 90
Undersøkelse og  Skadepoliklinikk Undersøkelse og skade poliklinikk        4 30 120 4 30 120 4 30 120
Undersøkelse og  Akuttmottak 1 934 934 1 934 934 1 934 934

Totalt Netto 3329 3076 3971
Tillegg teknikk o  b/n faktor 2,3
Totalt brutto 7 657                7 075                9 133                

Kapasitets- og arealbehov 2040
Sørlandet sykehus HF, Kristiansand

Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 j   y  
int., kir og med intermediær

 j    
intermediær, operasjon

Akuttmottak, observasjon, intensiv, nyfødt 
intensiv, kir og med intermediær, operasjon
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Tabell 5b Arealbehov for de ulike alternativene etter videreutvikling i utvidet steg 115 

 
Planleggingsforutsetninger 
Arbeidsplasser som PC-plasser, dokumentasjonsplasser mm, dvs. ikke faste arbeidsplasser for 
personell, inngår i arealnormen for det enkelte funksjonsområde, og er dermed inkludert i 
prosjektet.  Videre er det planlagt med ett kontor for stedlig ledelse pr. funksjonsområde. Arealer 
som forsvinner som følge av riving vil bli erstattet. 
 
Kontorfunksjoner, dvs. faste arbeidsplasser for klinisk og administrativt personell, forutsettes 
dekket i nåværende bygningsmasse.  
 
Prosjektet omfatter ikke økt kapasitet i personalgarderober og andre støttefunksjoner, da 
prosjektet i utgangspunktet ikke utløser økt bemanning. Unntatt fra dette er en stedlig 
garderobe for bruk i sammenheng med operasjon.  
 
Videre forutsettes det at det er tilstrekkelig kapasitet i dagens sengevasksentral, og at 
sterilsentralen har kapasitet til å håndtere den økende aktiviteten som de fire nye 
operasjonsstuene medfører.  
 
Arbeidet i steg 1 har vist at det kan være behov for å se grundigere på funksjonene nevnt over.  

                                                           
15 Tekst i rødt markerer ombyggings/erstatningsarealer som følge av byggeprosjektet. 
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2 Del II Beskrivelse og vurdering av alternativer  
 
Prosjektet har en planleggingsramme på 1 mrd kr, prisjustert til 1,075 mrd pr januar 2022, 
eksklusiv O-IKT. Dette gir prosjektet en design-to-cost-tilnærming. I prosjektinnrammingen ble 
det derfor utarbeidet tre alternative virksomhetsmodeller i tillegg til nullalternativet, som skulle 
bearbeides til å oppfylle prosjektets mål innenfor den gitte rammen.  
 

2.1 Alternative virksomhetsmodeller 
 
Alternativer som ble utarbeidet i prosjektinnrammingen: 
 
Nullalternativ: Nullalternativet omfatter i utgangspunktet kun oppgradering av eksisterende 
lokaler og eventuelt omrokering av enkelte funksjoner, og innebærer ingen kapasitetsendring ut 
over dagens virksomhet. Ettersom utfordringsbildet er krevende og det er begrenset mulighet 
for kapasitetsutvidelse i eksisterende bygningsmasse, vil nullalternativet ikke kunne dekke 
kapasitetsbehovet verken ut fra dagens situasjon eller fremtidig kapasitetsbehov. En slik løsning 
synes derfor å være lite bærekraftig. Nullalternativet vil derfor ikke bli analysert videre, men 
beholdes kun som en referanse som de øvrige tiltakene skal sammenlignes med.   
 
Alternativ 1: Omfatter akuttmottak, intensiv, nyfødt intensiv, kirurgisk intermediær og 
medisinsk intermediær, samt helikopterplattform. 
 
Alternativ 2: Akuttmottak, intensiv, kirurgisk intermediær, og fire operasjonsstuer (hybridstue, 
robotstue, sectiostue og en fjerde stue), samt helikopterplattform. 
 
Alternativ 3: Akuttmottak, intensiv, nyfødt intensiv, kirurgisk intermediær, medisinsk 
intermediær, og fire operasjonsstuer (hybridstue, robotstue, sectiostue og en fjerde stue), samt 
helikopterplattform. 

 

Tabell 6 Funksjonsområder som inngår i de ulike alternativene utarbeidet i prosjektinnrammingen  
 Akuttområde Intensivplasser Intermediær Operasjon 
Nullalternativ 
 

Dagens løsning  Dagens løsning  Dagens løsning  Dagens løsning  

Alternativ 1 • Akuttmottak 
• Observasjonspost 
• Helikopter-

landingsplass 
 

• Intensiv 
• Nyfødt intensiv 

• Kirurgisk 
intermediær 

• Medisinsk 
intermediær 

 

Alternativ 2 • Akuttmottak 
• Observasjonspost 
• Helikopter-

landingsplass 
 

• Intensiv 
 
 

• Kirurgisk 
intermediær 

•  

• Hybridstue 
• Robotstue 
• Sectiostue 
• Fjerde 

operasjonsstue  
Alternativ 3 • Akuttmottak 

• Observasjonspost 
• Helikopter-

landingsplass 
 

• Intensiv 
• Nyfødt intensiv 

• Kirurgisk 
intermediær 

• Medisinsk 
intermediær 

• Hybridstue 
• Robotstue 
• Sectiostue 
• Fjerde 

operasjonsstue  
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2.2 Presentasjon av alternativer  
 
Med utgangspunkt i de beskrevne alternativene har arkitektene utarbeidet ulike løsninger og 
tegnet ut flere alternativer. Dette gjelder spesielt for varianter av alternativ 3, som dekker flest 
av de prosjektutløsende faktorene. Arkitektene har i tillegg tegnet ut to alternativer der det er 
sett på mulighet for å utvide nybygg, og samtidig utnytte eksisterende bygningsmasse. 
Alternativene er presentert i mulighetsstudien for steg 1 fra april 2022, som ligger i vedlegg 2. 
 

                              
Figur 10 Alternativ 1          Figur 11 Alternativ 2 

                                  
Figur 12 Alternativ 3             Figur 13 Alternativ 3B 
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Figur 14 Alternativ 3C 

                              Figur 
15 Alternativ X           Figur 16 Alternativ Y 
 
2.2.1 Vurdering av alternativer 
Karakterskalaen som er benyttet i evalueringen av alternativene er som følger: 
 
Tabell 7 Karakterer og forklaring  

Karakterer: Forklaring 
- - Dårligst 

-  Ganske dårlig 
0 Midt i 
+ Ganske bra 

+  + Så bra som mulig 
 
Karakterene gir uttrykk for en kvalitativ vurdering av de presenterte alternativene, og hvor godt 
(eller dårlig) disse oppfyller kriteriene. Karakterskalaen benyttes til innbyrdes sammenligning 
mellom alternativene.  
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I tabellen nedenfor ser vi at det alternativet som dårligst oppfyller kriteriene er alternativ 1, 
deretter alternativ 3B og 2. Alternativene som best oppfyller kriteriene basert på effektmålene 
er alternativ 3 og 3C.  Deretter følger alternativ Y og X.  Evalueringsrapporten ligger i vedlegg 4. 
 
Tabell 8 Forslag til løsninger for alternativene i steg 1 

 
 
De grønne markeringene i tabellen viser alternativene som har fått høyest karaktersetting innen 
hovedkriteriet. Alternativene i denne framstillingen er evaluert på kvalitet og kapasitet. 
Evalueringen i denne fasen ble gjennomført før kalkylene forelå.   
 
Kalkulasjonen viser følgende for de ulike alternativene16, i milliarder kr:  
 
Tabell 9 Kalkulasjon for alternativene 

Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 
Alternativ 
3B 

Alternativ 
3C Alternativ X Alternativ Y 

1,306 1,304 1,385 1,335 1,444 1,430 1,350 
 
Alle alternativene ligger over den vedtatte planleggingsrammen på 1. mrd. kr. Prisjustering av 
rammen til samme prisdato som kalkylen vil gi en ramme på 1,075 mrd. kr, og kalkylen er også 
over den prisjusterte rammen. Kalkylenotat for steg 1 ligger som vedlegg 5. 
 
Rådgivergruppen (PG) leverte underlag til alternativene for B3A-beslutning den 7. april 2022. På 
bakgrunn av at kalkylene lå over den gitte planleggingsrammen besluttet Styringsgruppen i 
møte den 26. april 2022 å utvide steg 1 av konseptfasen med seks måneder, med framlegg av 
B3A i HSØ RHF i desember 2022. Utvidelsen skulle gi prosjektet mulighet til å bearbeide 
løsningsforslagene ytterligere. Den videre bearbeidingen skulle både videreutvikle og 
optimalisere løsningene, og søke kostnadsreduksjoner for å bringe kalkylene mer i 
overensstemmelse med den gjeldende planleggingsrammen. Utvidelsen av steg 1 ga også 

                                                           
16 I prosjektinnrammingsrapporten som ble vedtatt 16.12.2021 i styret i HSØ RHF står følgende (s. 30-31): 
De foreløpig kalkulerte investeringskostnadene er henholdsvis 450 mill.kr (gjelder 0-alternativet), 905 
mill.kr, 832 mill.kr og 1075 mill.kr. Beløpene inkluderer helikopterlandingsplass med 50 mill.kr, og de 3 siste 
alternativene inkluderer vei til 20 mill.kr. Byggelånsrenter kommer i tillegg. 0-alternativet er kalkulert som 
full rehabilitering av dagens 4000 m2 i eksisterende bygg, alt. noe utskifting av modulbygg som del av akutt- 
og intensivfunksjonene. Det innbefatter ikke økt operasjonskapasitet. Alternativet synes lite realistisk ut fra 
dagens kapasitets- og kvalitetsutfordringer, og må betraktes som et sammenlikningsalternativ.  
Nullalternativet brukes derfor kun som referanse og vil ikke utredes videre. 
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prosjektet mulighet til å se på samarbeidet med Kristiansand kommune, som omfatter etablering 
av legevakt/helsehus, integrert i akuttbygget eller i et selvstendig bygg på tomt A1. 
 
Styringsgruppen har vurdert at alternativ 1 uten operasjonsstuer ikke gir tilstrekkelig kapasitet, 
og vurderes som ikke økonomisk bærekraftig. Dette alternativet vil gi betydelig underdekning og 
antagelig medføre endring av pasientstrømmer og store gjestepasientutgifter for SSHF. 
Oppdragsgiver har derfor bedt prosjektet om å konsentrere ressursinnsatsen om alternativ 2 og 
3 i det videre arbeidet i steg 1.  
 

2.3 Videre bearbeiding av alternativer 
  

Oppdraget fra styringsgruppen fra april 2022 var å utarbeide et beslutningsgrunnlag med 
vesentlig redusert usikkerhet, og søke kostnadsreduserende tiltak for at prosjektet skal komme 
nærmere planleggingsrammen og svare til sykehusets behov. Man skulle også se på alternativer 
som inkluderer legevakt/helsehus i samme bygningskropp eller i tilknytning til nytt akuttbygg. 
Videre skulle det tegnes og kalkuleres løsning for helikopterlandingsplass.  
Nedenfor presenteres alternativene som er en direkte videreutvikling av alternativ 2 og 3 fra 
april (2A og 2B og 3A, 3B og 3C). Alternativene 2A og 2B er planlagt uten Nyfødtintensiv og 
Medisinsk intermediær (MIE), mens alternativ 3A, 3B og 3C inkluderer Nyfødtintensiv og MIE.  
 
Det ble også utviklet et alternativ 2C, som ikke ble presentert for styringsgruppen, ettersom 
løsningen ligger utenfor mandatet for prosjektet. 
 
I skissene nedenfor er SSAK sine arealer vist i rødt og grønt, mens kommunens arealer er vist i 
blått. Gult viser mulig plassering av fremtidig bygg for kvinne-barn. 
 

       
 
Figur 17 Alternativ 2A           Figur 18 Alternativ 2B 
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Figur 19 Alternativ 3A 
 

     
 
Figur 20 Alternativ 3B          Figur 21 Alternativ 3C 
 
I alle alternativene er følgende funksjoner løst likt17:   

• Inngang til Akuttmottaket (AKM) for selvhenvendere er på østsiden av akuttbygget, og 
ambulanseinngang er på vestsiden. Det ses på muligheter for å bygge en felles 
ambulansehall med kommunen. 

• Akuttmottaket ligger i 1. etg. i nybygget. Observasjonsenheten ligger i 1. etg. mellom nytt 
og eksisterende bygg. Skadepoliklinikken ligger i 1. etg. i Bygg 10. 

• 2. etg i Akuttbygget inneholder intensivsenger og de nye operasjonsstuene. 
Operasjonsstuer i det nye Akuttbygget knyttes sammen med eksisterende 
operasjonsavdeling til én grønn sone.  

                                                           
17 For mer utfyllende informasjon om alternativene, se mulighetsstudien i vedlegg 2. 
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• Postoperative senger (kapasiteten omfatter eksisterende senger og nye, knyttet til dette 
prosjektet) plasseres i 2. etg. i Bygg 10. 

• Alle forslagene har en mulig løsning for helikopterlandingsplass. (Alternativ 2A har ikke 
et tilstrekkelig høyt bygg til å legge landingsplassen på taket, så høyde må sikres ved å 
bygge en ekstra teknisk etasje eller en konstruksjon/tårn som gir tilstrekkelig høyde.) 

• Avstand fra nytt akuttbygg til støttefunksjoner som lab, røntgen og blodbank blir noe 
lenger enn i dagens situasjon. 

• Alternativene har likt antall tilknytningspunkter mellom eksisterende bygg og akuttbygg 
(Ikke endelig plassert). 

 
Prosjektet har hatt følgende hovedfokus i den videre bearbeidingen: 

1) Hvordan få løsninger som kommer nærmere planleggingsrammen 
2) Hvordan etablere arealer for kommunale tjenester 
3) Hvordan få tilstrekkelig høyde til helikopterplattform 

 
Prosjektet har jobbet aktivt med å søke kostnadsreduserende tiltak. Følgende hovedgrep er tatt 
for å redusere kostnader:  

• Betydelig reduksjon av størrelse på tekniske rom i kjeller. Dette gjelder alle alternativer.  
• Faglig gjennomgang av teknisk forsyning og infrastruktur på sykehuset med søkelys på å 

utnytte restkapasitet og begrense behov for ombygging av tekniske anlegg har avdekket 
noe redusert investeringsbehov på infrastruktursiden.  

• Det er regnet mer detaljert på ulike arealkategorier (kjeller, sykehusarealer, og teknisk 
etasje på tak). Dette gir et noe mer nyansert kostnadsbilde enn kun å benytte 
kvadratmeterpris for komplett nybygg, slik det ble gjort i april.  

• Det er regnet på utstyrsbehov med større detaljeringsgrad enn vanlig i konseptfase steg 
1. Dette har avdekket at investeringsbehovet på utstyrssiden er noe høyere enn tidligere 
forutsatt. Årsaken er høy tetthet av kostbare funksjoner som ikke ble fanget opp i 
tilstrekkelig grad av utstyrsplanleggers første estimat i april.  

 
Gjennomgangen har ført til nedgang i infrastrukturkostnader på rundt 30%, og en betydelig 
nedgang i teknisk areal. 
 
Videre er det igangsatt et eget arbeid for å utrede en helhetlig løsning for den tekniske 
infrastrukturen på hele sykehusområdet på Eg. I denne prosessen er det identifisert flere anlegg 
som foreløpig kan ivaretas i eksisterende sentraler, samt at etableringen av nye tekniske anlegg 
med fordel kan ses i sammenheng med senere byggetrinn.  
 
Det er opprettet dialog med Kristiansand kommune for å se på arealutnyttelse og identifisere 
samarbeidsområder og muligheter for besparelse for akuttbyggprosjektet. Alle kostnader ligger 
pr i dag i kalkylene for akuttbyggprosjektet. Dersom det blir et samarbeid med Kristiansand 
kommune kan det være aktuelt med en kostnadsdeling på enkelte områder, og avstanden til 
rammen kan bli noe mindre enn de nåværende kalkylene viser. Kapittel 7 i kalkylenotat for 
utvidet Steg 1 (vedlegg 6) beskriver mulige områder for besparelser. 
 
I tillegg ser man kvalitetsmessige fordeler ved samarbeidet med Kristiansand kommune, som 
samspillseffekter, ressursutnyttelse og oppgavedeling i fremtiden. SSAK vil også, ved å ta inn 
kommunale funksjoner i akuttbygget, få hjelp til å realisere helikopterlandingsplass på taket. 
Dagens løsning ikke mulig eller ønskelig å videreføre. Det har vært tett dialog med 
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Luftfartstilsynet i denne fasen, og det vil fortsette ut prosjektet. 
 
Følgende hensyn må ivaretas ved etablering av ny helikopterplattform:  

• Plattformen må plasseres med nærhet til akuttfunksjoner for å unngå omlasting av 
pasienter, og forbindelsen til akuttbygget bør være under tak. Dette betyr at plattformen 
fortrinnsvis bør bygges på taket av akuttbygget, med prioritert akuttheis ned til 
traumestue/operasjon.  

• Løsningen må ha tilstrekkelig høyde til å tilfredsstille krav fra luftfartsmyndighetene, i 
sammenheng med innflyvningstrasé til plattformen.   

• Det må bygges så høyt at bygget (med plattform på taket) understøtter god fremtidig 
utnyttelse av resten av tomten, og ikke hindrer ønsket byggehøyde i senere byggetrinn. 
Dette er viktig for å ivareta et helhetlig og fremtidsrettet perspektiv på utvikling av SSK.  

 
Kalkulatør har på oppdrag fra SBHF utarbeidet kostnadsestimat for de bearbeidete alternativene 
i SSAK i august 2022. Kostnadene ligger fortsatt noe over rammen på 1075 MNOK. 
Kostnadsestimater for de bearbeidete alternativene vises i tabellen nedenfor: 
 
Tabell 10 Kostnader pr alternativ 

 
 
Tabellen viser kostnadene pr. alternativ i millioner kroner, oppstilt etter kontoplanen i Norsk 
Standard 3453:2016. Generelle forutsetninger for kalkyle og kalkylemetodikk står i kap. 5 i 
kalkylenotat for steg 1 (vedlegg 6). 

• Alle alternativer viser en forventet kostnad over prosjektets planleggingsramme på 
1 075 MNOK eksklusiv O-IKT og før eventuell kostnadsdeling med Kristiansand 
kommune.  

• Alternativ 2B ligger nærmest rammen, mens alternativ 3B og 3C ligger lengst unna, med 
marginal forskjell imellom dem.  

• Kostnadsforskjellen mellom 2A og 2B er en merkostnad i alternativ 2A for bygging av en 
konstruksjon på taket, med høyde for helikopterlandingsplass.  
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• Alternativ 2A og 2B ligger lavere enn 3A, B og C fordi alle funksjoner ikke er inkludert.  
• Alternativ 3B ligger høyere enn 3A pga. mer omfattende ombygging og flytting av dialyse.   

 
De ulike alternativene spenner fra omtrent 1 190 MNOK til 1370 MNOK i forventet kostnad uten 
kommunale bidrag. Dette er over rammen på 1 075 MNOK (1 000 MNOK + 7,5% prisstigning). 
Medregnet grove estimater på kommunal betalingsvilje for infrastruktur, utomhusarealer, tak, 
grunnarbeider og tomteverdi, spenner forventet investeringskostnad for sykehuset fra omtrent 
1090 MNOK til 1300 MNOK. Alternativ 2B, som er det rimeligste alternativet, er 1-2 % over 
rammen i beregnet nettokostnad.  
 
2.3.1 Vurdering av de bearbeidete alternativene 
På bakgrunn av de prosjektutløsende faktorene og virksomhetenes mål og utviklingsplaner er 
det utledet effektmål for prosjektet. Disse er basis for evalueringskriteriene og skal tydeliggjøre 
hva man ønsker å oppnå18. Evalueringskriteriene ble brukt i evalueringen som ble gjort i april, og 
vurderingen av de bearbeidete alternativene har også dette som sitt utgangspunkt.   
 
Vurderingen av alternativene er strukturert ut fra noen stikkord. Disse er knyttet til 
tilrettelegging for funksjonalitet (ivaretakelse av nærhetsbehov, legge til rette for god pasientflyt 
og pasientsikkerhet mm), samarbeid med kommunen (samhandling, fysiske løsninger av bygg 
for å få høyde, samt økonomi), samt framtidsperspektiv og fleksibilitet (utnyttelse av tomt og 
areal, fleksibilitet mm).  
 
Tabellen nedenfor oppsummerer vurderinger av løsningene etter denne prosessen. Fargene i 
tabellen skal hjelpe til med å sortere mellom positive og negative forhold. Grønt har høy 
måloppnåelse, rødt har lav eller ingen måloppnåelse, mens gult har middels måloppnåelse, og 
gjennomføring er mulig ved hjelp av ekstra tiltak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 11 Vurdering av alternativene etter optimaliseringsrunden i steg 1.  

                                                           
18 Mål og evalueringskriterier ligger i vedlegg 4. 
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Vurdering av alternativene etter bearbeidingen er gjennomført av prosjektet og godkjent av 

2A 2B 3A 3B 3c

Nærhet og sammenheng 
mellom funksjoner

Nærhetsbehov mellom 
akuttmottak, intensiv og 
operasjon er godt 
ivaretatt. 

Nærhetsbehov mellom 
akuttmottak, intensiv og 
operasjon er godt 
ivaretatt. 

Nærhetsbehov mellom 
akuttmottak, intensiv og 
operasjon er godt 
ivaretatt. 

Nærhetsbehov mellom 
akuttmottak, intensiv og 
operasjon er godt 
ivaretatt. 

Nærhetsbehov mellom 
akuttmottak, intensiv og 
operasjon er godt 
ivaretatt. 

Nyfødtintensiv blir i 
eksisterende arealer.  

Nyfødtintensiv blir i 
eksisterende arealer. 

Nyfødtintensiv får nærhet 
til operasjon og intensiv, 
men større avstand til 
føde/barsel

Nyfødtintensiv får nærhet 
til operasjon og intensiv, 
men større avstand til 
føde/barsel

Nyfødtintensiv får nærhet 
til operasjon og intensiv, 
men større avstand til 
føde/barsel

MIE blir i eksisterende 
arealer og blir ikke 
utvidet.De får lengre 
avstand til intensiv, men  
ivaretar nærhetskrav til   
kardiologi. 

MIE blir i eksisterende 
arealer og blir ikke 
utvidet.De får lengre 
avstand til intensiv, men  
ivaretar nærhetskrav til   
kardiologi. 

MIE flyttes til  
akuttbygget  nærmere 
intensiv, akuttmottak og 
operasjon.  Dårligere 
ivaretakelse av 
nærhetskrav til 
kardiologi.

MIE blir utvidet i 2. etasje 
i eksisterende bygg( i 
dialyseens lokaler). 
Opprettholder nærhet til 
kardiologi og  intensiv. 

MIE blir utvidet i 2. etasje 
i eksisterende bygg ( i 
dialysens lokaler). 
Opprettholder nærhet til 
kardiologi og  intensiv. 

Dialyseavdelingen flyttes 
til 3. etasje i akuttbygget. 
Dette er en god 
beliggenhet mht. adkomst 
for polikliniske 
pasienter. 

Dialyseavdelingen er 
flyttet til 3. etasje i 
akuttbygget. Dette er en 
god beliggenhet mht. 
adkomst for polikliniske 
pasienter. 

Løsningen ivaretar 
nærhetsbehov mellom 
legevakt og akuttmottak. 

Løsningen ivaretar 
nærhetsbehov mellom 
legevakt og akuttmottak. 

Løsningen ivaretar 
nærhetsbehov mellom 
legevakt og akuttmottak. 

Løsningen ivaretar 
nærhetsbehov mellom 
legevakt og akuttmottak. 

Løsningen ivaretar 
nærhetsbehov mellom 
legevakt og akuttmottak. 

Kommunal etasje i 
akuttbygget gir mulighet 
for fleksibel bruk ved 
beredskapssituasjoner.  

Kommunal etasje i 
akuttbygget gir mulighet 
for fleksibel bruk ved 
beredskapssituasjoner.  

Frigir plass i eksisterende 
bygg 

For alternativ 2 A, B, C er 
det lite fraflyttet areal 
som kan utnyttes av 
andre funksjoner. 

For alternativ 2 A, B, C er 
det lite fraflyttet areal 
som kan utnyttes av 
andre funksjoner. 

I Alternativ 3 A flytter 
Nyfødtintensiv ut av 
arealer som kan brukes 
for å utvide føde/barsel. 

I Alternativ 3 B flytter 
Nyfødtintensiv ut av 
arealer som kan brukes 
for å utvide føde/barsel. 

I Alternativ 3 C flytter 
Nyfødtintensiv ut av 
arealer som kan brukes 
for å utvide føde/barsel. 

MIE flytter ut av 
eksisterende arealer,som 
kan benyttes av andre 
funksjoner. 

Noe av arealet som MIE 
tidligere  disponerte  kan 
benyttes av andre 
funksjoner. 

Noe av arealet som MIE 
tidligere  disponerte  kan 
benyttes av andre 
funksjoner. 

Helikopterlandingsplass Lavt bygg som ikke gir 
tilstrekkelig høyde for 
helikopterlandingsplass. 
Kan løses ved en 
"tårnløsning" 

Ivaretar høydebehov for 
helikopterlandingsplass.  

Ivaretar høydebehov for 
helikopterlandingsplass.  

Ivaretar høydebehov for 
helikopterlandingsplass.  

Ivaretar høydebehov for 
helikopterlandingsplass.  

Kommunale tjenester                       Kommunale tjenester på 
samme tomt gir 
muligheter for framtidig 
samarbeid.

Kommunale tjenester i 
samme bygg legger godt 
til rette for sammarbeid 
og,  gir mulighet for 
makeskifte av arealer ved 
en senere anledning. 

Kommunale tjenester på 
samme tomt gir 
muligheter for framtidig 
samarbeid.

Kommunale tjenester på 
samme tomt gir 
muligheter for framtidig 
samarbeid.

Kommunale tjenester i 
samme bygg legger godt 
til rette for sammarbeid 
og,  gir mulighet for 
makeskifte av arealer ved 
en senere anledning. 

Tomteutnyttelse Løsningen med lavt bygg 
gir  dårlig utnyttelse av 
tomten, og låser 
mulighetene for senere 
påbygging, samt legger 
begrensninger for 
byggetrinn 2. 

God utnyttelse av tomt og 
areal. 

Legevakt og helsehus i 
eget bygg på tomt A1. 
Dette gir god utnyttelse 
av tomt og areal. 

Legevakt og helsehus i 
eget bygg på tomt A1. 
Dette gir god utnyttelse 
av tomt og areal. 

Alternativet gir en 
komplisert utbygging av 
byggetrinn 2 på toppen 
av avdelinger i drift. 

Framtidsperspektivet Lavt akuttbygg  gir 
dårligere mulighet for 
senere utbygging på B1. 

Alternativet legger ikke 
begrensninger på videre 
utbygging/byggetrinn 2. 

Alternativet legger ikke 
begrensninger på videre 
utbygging/byggetrinn 2. 

Alternativet legger ikke 
begrensninger på videre 
utbygging/byggetrinn 2. 

Høyt akuttbygg (5 etg.) 
gir stor frihet mtp. 
byggehøyde i trinn 2

Evaluering av alternativene etter optimaliseringsrunden i utvidet steg 1
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Strategisk medvirkningsgruppe. Strategisk medvirkningsgruppe leverte en samlet kvalitativ 
vurdering etter oppsummeringsmøte 18. august. Deres vurdering var at alternativ 3B og 3C (jfr. 
tabell 11 over) er de kvalitativt beste for SSK.  
 
Styringsgruppen vedtok i møte 25. august 2022 å gå videre med alternativ 2B, 3A og 3B.  
Begrunnelsen for dette valget er knyttet både til kvalitet og økonomiske rammer.  
 

2.4 Presentasjon av alternativ 2B, 3A, 3B og 3B+ 
 
I dette kapittelet presenteres de alternativene som ble vedtatt videreutviklet etter vedtak i 
Styringsgruppen 25. august 2022. Prosessen frem til utvelgelse av disse alternativene er 
beskrevet tidligere i konseptrapporten, samt i vedlagt mulighetsstudie (vedlegg 2). 
I skissene nedenfor er SSAK sine arealer vist i rødt og grønt, mens kommunens arealer er vist i 
blått. Grått er brukt på tekniske arealer og helikopterlandingsplass. Gult viser mulig plassering 
av fremtidig bygg for kvinne-barn. 
 
2.4.1 Alternativ 2B  
 

 
Figur 22 Volumstudie – Alternativ 2B   
 
Alternativ 2B ligger nærmest økonomisk planleggingsramme, men dette alternativet omfatter 
ikke MIE og Nyfødtintensiv. Framskrivningen viser et økt arealbehov for MIE, som dermed må 
dekkes på andre måter. Nyfødtintensivenheten vil ha store utfordringer med å drive moderne 
familieorientert behandling i eksisterende lokaler. Alternativet inkluderer en kommunal etasje 
på plan 3, som kan gi et tettere samspill med Kristiansand kommune, være en god bidragsyter 
ved beredskapssituasjoner og en mulig deling av kostnader til felles infrastruktur. I tillegg gir det 
tilstrekkelig høyde for å etablere helikopterlandingsplass.   
 
 



KONSEPTRAPPORT STEG 1 – Sørlandet sykehus akuttbygg Kristiansand (SSAK) Side 42 

 

  

  

Situasjon 
Nytt akuttbygg er i de tre utvalgte alternativene 2B, 3A og 3B plassert i øst-vest retning på 
tomten nærmest bygg 10. Denne retningen gir en stor kontaktflate mot eksisterende bygg med 
mulighet for å koble seg til på flere steder. Nybygget er plassert med avstand til bygg 10 for å gi 
gode dagslysforhold for funksjonsarealer i nybygget og for å bevare dagslys i eksisterende 
funksjonsarealer i bygg 10. Terrenget mellom nybygget og bygg 10 er senket til plan U1 og gir 
utvendig tilkomst til tekniske arealer i dette planet.  
 

 
 
Figur 23 Situasjonsplan 
 
Som del av akuttbygget er det foreslått å bygge en etasje med helsehusfunksjoner som øverste 
etasje av akuttbygget for å oppnå tilstrekkelig høyde til helikopterdekket. Resterende areal til 
helsehus bygges som en forlengelse av akuttbygget mot nord på tomten. Ny kvinne- og 
barneklinikk som er planlagt i byggetrinn 2 plasseres på tomt B1 og sammenkobles med 
akuttbygget via bro og kulvert. Med denne plasseringen av bygningsvolumene vil alle bygg være 
henvendt ut mot hovedaksen og tilgjengelig fra hovedtorget. 
 
Ambulansehallen er plassert bak akuttbygget og legevakten og har adkomst fra nordvest på 
tomten.  Ambulanseinngangen er med denne plasseringen godt skjermet fra 
publikumsområdene.   
 
Arealet av fotavtrykket til akuttbygget og helsehuset er 3814 m2 – tomtearealet til tomt A1 er 
7336 m2. 
 



KONSEPTRAPPORT STEG 1 – Sørlandet sykehus akuttbygg Kristiansand (SSAK) Side 43 

 

  

  

 
Figur 24 Utsnitt situasjon - Alternativ 2B 
 

 
Figur 25 Snitt – Alternativ 2B  
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2.4.2 Alternativ 3A  
 

 
Figur 26 Volumstudie – Alternativ 3A   
 
Alternativ 3A omfatter alle funksjonene til prosjektet, men har en plassering av funksjoner som 
ikke tilfredsstiller krav til ivaretakelse av nærhet mellom funksjoner. Dette gjelder spesielt MIE, 
som plasseres i en annen etasje enn enheter hvor samarbeid og nærhet kan gi ressursmessige 
gevinster både kvalitativt og økonomisk. I tillegg viser framskrivningen at arealene avsatt til MIE 
i dette alternativet er for lite for framtidig behov. Det vil derfor medføre en kostnad for utvidelse 
av areal, som ikke er tatt med i kalkylen.  
 
Situasjon 
Situasjonen utomhus og fotavtrykket er lik i alle tre utvalgte alternativ. Volumet i alternativet 3A 
og 3B er noe mindre enn i alternativ 2B fordi plan 3 og 4 har mindre funksjonsareal. Dette er vist 
som en tilbaketrekning i volumet på plan 3 og 4. Hvordan tilbaketrukket arealet skal disponeres 
vil avklares i neste fase hvor funksjoner og plassering av rom skal studeres. Det kan for eksempel 
være en mulighet å gi alle familierom på nyfødtintensiv utgang til egen privat terrasse/balkong.  
 

 
Figur 27 Snitt – Alternativ 3A  
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2.4.3 Alternativ 3B 
 

 
Figur 28 Volumstudie – Alternativ 3B   
 
Alternativ 3B omfatter alle funksjonene til prosjektet, og tilfredsstiller nærhetsbehov mellom 
funksjonelle enheter. Alternativet gir mulighet for gevinster knyttet til god ressursutnyttelse 
(senger og personell) og legger til rette for framtidsrettet bruk av arealene med tanke på 
generalitet og fleksibilitet.  
 
Situasjon 
Situasjonen utomhus og fotavtrykket er lik i alle tre utvalgte alternativ. Volumets størrelse og 
utforming er tilsvarende som i alternativ 3A.  

 
Figur 29 Snitt – Alternativ 3B 
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2.4.4 Alternativ 3B+ 
 

 
Figur 30 Alternativ 3B+ 
 
I workshop 3, hvor de tre valgte alternativene ble gjennomgått, kom det et ønske fra sykehuset 
om å få illustrert et alternativ av 3B som viser en etasje med helsehus i øverste etasje av 
akuttbygget. En slik løsning gir større fleksibilitet for det totale utbyggingsarealet på 
sykehusområdet, ved at helikopterdekket kommer høyere, og gir mulighet for en større 
utnyttelsesgrad av tomt A1 og B1. I tillegg kan en slik løsning gi mulighet for 
kostnadsbesparelser for nytt akuttbygg ved at helsehuset bidrar i andel av utbyggingskostnader. 
Ved å legge helsehusfunksjoner på plan 4 av akuttbygget vil arealet til helsehus som ligger over 
legevakt på plan 1 bli noe mindre. 
 
 

2.5 Prosjektkostnad19 
 
Det er utarbeidet kostnadsestimater for totalt 5 alternativer for prosjektet, hvorav 2 alternativer 
ble valgt bort av styringsgruppen i møte 25. august 2022. Vedlagte notat kalkyle for utvidet steg 
1 vedlegg 6 presenteres kostnadsestimater for de tre mest aktuelle alternativene pr. aug. 2022.  
 
Alternativene er tegnet i form av grove funksjonsskisser av ARK (Ratio). Kostnadsestimatet 
følger samme modenhet. 
 
Tabellen under viser kostnadene per alternativ i kroner per kvadratmeter BTA (sum nybygg og 
ombygging), oppstilt etter kontoplanen i Norsk Standard 3453:2016. O-IKT er ikke en del av 
kalkylen, og dette var heller ikke en del av den opprinnelige rammen til prosjektet. 
Tabell 12 Kostnadsestimater for alternativ 2A, 3A og 3B, kroner per kvadratmeter 
                                                           
19 Basisestimat for SSAK konseptfase steg 1 ligger i vedlegg 7. 
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Det vil bli gjennomført en usikkerhetsanalyse i trinn 2 av konseptfasen. Usikkerhet knyttet til 
prisutviklingen i markedet er ikke vurdert i denne fasen, men vil bli en del av 
usikkerhetsanalysen i neste trinn. 
 
2.5.1 Økonomiske analyser og sammenligning med andre prosjekter 
Tabellen under viser en sammenlikning mot andre prosjekter. Huskostnaden for nybygg-delen 
ligger på nivå med øvrige sykehusprosjekter. SSAK-prosjektet inneholder om lag en fjerdedel 
rehabiliteringsarealer.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 13 Beregnet kvadratmeterpris for de ulike alternativene sammenlignet med andre prosjekter 
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Søylediagrammet over er en grafisk fremstilling av beregnet kvadratmeterpris. Diagrammet 
viser de samme prosjektene som i tabellen ovenfor.   
 
De tre alternativene har noe lavere kvadratmeterpris enn nytt sykehus i Narvik, men også en 
lavere andel spesielle kostnader. Dette kan skyldes at blant annet O-IKT ikke er en del av 
prosjektkostnaden for SSAK. Kvadratmeterprisen er på samme nivå som nytt sykehus i 
Drammen inkludert påslag for usikkerhet. Alle tall er indeksert til kroneverdi for januar 2022.  
 
2.5.2 Analyser av livssykluskostnader (LCC)20 
Alternativene som er utredet i konseptfasens steg 1 skilles hovedsakelig fra hverandre gjennom 
størrelse. Prosjekteringen av løsningsvalg har ikke startet i denne fasen, og det er derfor 
vanskelig å skille alternativene fra hverandre når det kommer til kostnader til forvaltning, drift, 

                                                           
20 Livssykluskostnader (LCC) er summen av anskaffelseskostnad og alle kostnader til forvaltning, drift, 
vedlikehold og utvikling i bruksfasen av et bygg eller anlegg, fratrukket restverdi ved avhending. 
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vedlikehold og utvikling (FDVU). Ved å gjennomføre LCC-analyser med like FDVU-kostnader vil 
investeringskostnaden være styrende for hvilket alternativ som kommer best ut. Prosjektet 
velger derfor ikke å presentere LCC-analyser på nåværende tidspunkt i konseptfasen. 
 
I steg 2 vil det gjennomføres LCC-analyse for det valgte alternativet som utredes gjennom 
skisseprosjektet.  
 

2.5.3 Driftsøkonomiske analyser  
Som grunnlag til bæreevnen skal det beregnes estimat for gevinster spesifikt for de alternativene 
som utredes. I OU-prosjektet som samordnes med konseptutredningen, utredes nye 
driftskonsept for de funksjonene som berøres av utbyggingen. På grunnlag av nullpunkts 
målinger og nye prosessbeskrivelser estimeres gevinster kvantitativt og det utarbeides en 
gevinstplan. Eventuelle ytterligere driftsgevinster som identifiseres i konseptfasen vil kunne 
forbedre bæreevnen og vil oppdateres også i kommende økonomiske langtidsplaner.  
 
Foretaket har utarbeidet foreløpige økonomiske analyser basert på de 3 alternativene beskrevet 
i rapporten (2B, 3A, 3B). Det er lagt til grunn like driftsmessige konsekvenser for de ulike 
utbyggingsalternativene i form av økt dagkirurgi-kapasitet i utflyttede arealer, men for 
alternativ 3B er det ytterligere positive driftseffekter som følge av samdrift.  
 
0-alternativet som er en full rehabilitering av dagens akuttfunksjonsarealer, samt alternativ 1 
(uten operasjonskapasitet), vil ikke være bærekraftig økonomisk sett, da en stor del av 
befolkningens fremtidige operasjonsbehov da vil måtte dekkes som kjøp av elektiv kapasitet hos 
andre foretak eller hos private aktører. Dette vil gi betydelige negative kontantstrømmer 
fremover. Ut fra kapasitetsbehovene er 0-alternativet å regne som et lite realistisk 
sammenlikningsalternativ. 
 
Alternativ 1-uten operasjonsstuer er valgt bort da dette gir betydelig dårligere driftsøkonomi, 
kombinert med at det har tydelig underkapasitet i forhold til behov. 
 
For å beskrive gevinstene er det viktig å se på effektmålene som er etablert for prosjektet. 
Effektmålene beskriver hva virksomheten vil oppnå ved å gjennomføre prosjektet. De ulike 
alternativene legger i noe ulike grad til rette for oppnåelse av disse målene. Vi vil her trekke frem 
de kvalitative gevinstene for prosjektet som helhet og for de ulike alternativene. 
 

Elementer i prosjektet som gir gevinster til Sørlandet sykehus (SSHF):  
• Akuttaksen med helikopterlandingsplass, ambulansehall og akuttheis samt separat 

pasientforløp for akuttpasienter gir nødvendig og rask tilgang til traumebehandling og -
utredning. Dette gir bedre flyt og sammenheng, kort transporttid av pasienter, og styrket 
pasientsikkerhet. 

• Akuttmottaket vil i alle alternativene ha en større kapasitet og utformingen gir mulighet 
for bedre logistikk og pasientbehandling, dvs. økt kvalitet og pasientsikkerhet. 

• Akuttmottak og nye observasjonssenger legges vegg i vegg. Dette gir mulighet til å «snu» 
pasienter i mottakelsen og unngå unødige innleggelser. Det gir en fremtidsrettet bruk av 
senger og riktigere bruk av ressursene i sykehuset. Det er også en mulighet for fleksibel 
bruk av observasjonsarealene i sammenheng med sykehusets plan for beredskap. 
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• SSHF har behov for større operasjonsstuekapasitet. Prosjektet omfatter fire 
operasjonsstuer som også inneholder ny teknologisk funksjonalitet som SSHF ikke har i 
dag. Dette gir økt kapasitet og mulighet for kompetanseutvikling, og kan virke 
rekrutterende. Behovet som framskrivningen viser vil ikke dekkes av disse fire stuene, 
men de vil gi en svært viktig økning i kapasitet og gi økonomiske gevinster for sykehuset. 
Det vil også legge til rette for fremtidens driftsformer. 

• Prosjektet gir sykehuset mulighet for en framtidsrettet organisering av 
intensiv/intermediærfunksjoner i alternativ 3B. Det kan etableres en løsning som legger 
til rette for samspill mellom enheter, bruk av ressurser på tvers, økt fleksibilitet for å 
håndtere variasjon i pågang av pasienter (evt. pandemi og andre sykdomsutbrudd), 
etablering av fleksible kohorter mm. Nærhet til nyfødtintensiv kan gi mulighet for tettere 
samarbeid og eventuell felles ressursbruk som kan styrke kompetanse og utvikling. Dette 
kan også virke rekrutterende på helsepersonell. 

• Prosjektet legger til rette for nærhet til kommunale tjenester og tilrettelegging for 
sømløs flyt mellom nivåer, mulighet for sambruk av arealer og tettere kontakt som igjen 
kan gi faglig gevinst, styrking av rekruttering, og mulighet til å lære av og om hverandre. 

• Prosjektet er opptatt av å sikre at man tar høyde for en fremtidig utvikling av 
helsebydelen på Eg. 

 
 
Gevinster ved de ulike alternativene 
 
Alternativ 2B 

 
En fordel ved alternativ 2B gir mulighet for en kommunal etasje i akuttbygget. 
Investeringskostnaden inkluderer kun SSHF’s investeringsandel. Dette kan gi et tettere samspill 
med Kristiansand kommune, og innebærer en deling av kostnader til felles infrastruktur, samt 
være en god bidragsyter ved beredskapssituasjoner. Denne nærheten kan bidra til økt 
tilgjengelighet for brukerne og kan bedre kommunikasjon og samhandling mellom ulike 
faggrupper og tjenester. I tillegg gir en kommunal etasje bygget tilstrekkelig høyde for å etablere 
helikopterlandingsplass.   
 
En svakhet ved dette alternativet er at det ikke omfatter medisinsk intermediær (MIE) og 
Nyfødtintensiv. Nyfødtintensiv og MIE har utordringer med behandlingskvalitet pga. 
uhensiktsmessige lokaler, noe som i høy grad går utover brukere og pårørende. Nyfødtintensiv 
vil ha store problemer med å drive moderne familieorientert behandling i eksisterende lokaler, 
og det vil også være andre konsekvenser som påvirker behandlingskvalitet.  
 
Framskrivningen viser et økt arealbehov for MIE, som dermed må dekkes på andre måter. Det vil 
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bli lengre avstand fra medisinsk intermediær til intensivenheten, noe som kan redusere 
muligheter for en senere samlokalisering og -organisering av intermediær- og 
intensivfunksjonene. Konsekvensene av å velge alternativ 2B er dermed at sykehuset vil ha 
problemer med å gi et tilfredsstillende tilbud til pasienter som hører hjemme i denne enheten.  
Totalt sett vil ikke alternativ 2B løse kapasitetsproblemene ved sykehuset. Det er på noen 
områder lite fremtidsrettet, og gir begrenset mulighet for utvidelse og fleksibel bruk av arealer i 
disse områdene.  

Alternativ 3A 

 

I alternativ 3A omfattes alle funksjonene som ønskes løst av prosjektet, samt at utformingen gir 
tilstrekkelig høyde til å etablere helikopterlandingsplass. Dette alternativet vil gi gode 
funksjoner til de mest sårbare pasientene, nemlig nyfødtintensiv. De vil få mulighet til en mer 
familieorientert omsorg der pårørende kan bo sammen med sine for tidlig fødte barn gjennom 
hele oppholdet. Det vil være kort vei fra nyfødtintensiv til operasjon, noe som er viktig for 
alvorlig syke nyfødte. Oppgraderingen av nyfødtintensiv i nytt bygg vil også antas å virke 
rekrutterende på helsepersonell.  
 
En svakhet er at alternativet har en plassering av funksjoner som ikke tilfredsstiller krav til 
ivaretakelse av nærhet mellom funksjoner. Dette gjelder spesielt MIE, som plasseres i en annen 
etasje enn enheter hvor samarbeid og nærhet kan gi ressursmessige gevinster både kvalitativt 
og økonomisk. Dette kan bidra til mindre sambruk av personell og utstyr, og kan dermed gi en 
mer ressurskrevende drift. Kardiologene som i dag drifter denne enheten vil måtte gå til og fra, 
noe som vil kunne gå utover pasientsikkerheten. Dette vil være spesielt kritisk under akutte 
situasjoner.  
 
Pasienter oppholder seg ved MIE kun i korte perioder, når tilstanden tilsier behov for økt 
overvåkningsnivå. Sengene på MIE unyttes i dag derfor særdeles fleksibelt og effektivt. En 
sengeplass benyttes gjerne til flere pasienter hvert døgn. Disse pasientene er kritisk syke ved 
transport og kan ikke fraktes av en portør. Dersom pasientene skal fraktes over i et nytt bygg, og 
for lunge og infeksjon via to heiser med avstand, vil tiden enhetene avser medisinsk personell 
øke, siden disse pasientene er kritisk syke ved transport og ikke kan fraktes av en portør. Det 
introduseres dermed en økt pasientsikkerhetsrisiko på grunn av lengre avstand. 
 
Det foreligger i dag et godt samarbeidet mellom intensiv og medisinsk intermediær, men 
avstand, areal og bemanning i begge enheter gir ikke grunnlag for optimal utnyttelse av 
ressursene. Intensiv har i dag ofte som sitt eneste alternativ å øke bemanningen ved 
aktivitetstopper. Alternativ 3A vil påvirke fleksibiliteten i disse to funksjonene og øke risikoen 
for at pasienter vil ende på feil plass pga. plassmangel. I forbindelser med pandemi vil 
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mulighetene til klinikken reduseres betydelig når det kommer til å kunne opprettholde en 
normal drift, pga lite fleksibilitet.  
 
Alternativ 3A vil kunne gi nyfødtintensiv bedre utformede arealer, med en familiebasert avdeling 
som kan tilby barn og foreldre familiesentrert pleie og behandling. Barn skal ha foreldre hos seg 
hele døgnet, noe som i dagens løsning kan være krevende å få til. Plasseringen gir nærhet til 
operasjonsenheten ved dårlige barn etter sectio. Det gir nærhet til intensivavdelingen, som kan 
bidra til faglige synergieffekter. Det vil også gi kort avstand til akuttakse/ 
helikopterlandingsplass.  

Det er heller ikke lagt inn kommunal etasje i akuttbygget, med de fordelene som dette kunne 
medført, både økonomisk og med hensyn til samarbeid. 

I tillegg viser framskrivningen at arealene avsatt til MIE i dette alternativet er for lite til å dekke 
framtidig behov. Det vil derfor medføre en kostnad for utvidelse av areal, som ikke er tatt med i 
beregningene.  
 
Alternativ 3B 
 
 
 
 
 
 
I alternativ 3B omfattes alle funksjonene som ønskes løst av prosjektet, samt at utformingen gir 
tilstrekkelig høyde til å etablere helikopterlandingsplass. Det tilfredsstiller også nærhetsbehov 
mellom funksjonelle enheter. Alternativet gir mulighet for gevinster knyttet til god 
ressursutnyttelse (senger og personell) og legger til rette for framtidsrettet bruk av arealene 
med tanke på generalitet og fleksibilitet. Dette gjelder spesielt intermediær- og intensivsenger. 
Det vil kunne skape et felleskap som vil kunne styrke intensivfunksjonen både mtp utdanning, 
simulering og forskning. Lokaliseringen kan gi mulighet til enklere pandemihåndtering 
m/kohorter uten å måtte la det utover normalt drift.  
 
Løsningen omfatter å flytte dialysen til det nye akuttbygget, slik at medisinsk intermediær kan 
bli i bygg 10 i forlengelsen av kirurgisk intermediær. Lokaliseringen av MIE kan bidra til fleksibel 
bruk av arealene («trekkspilleffekt»), noe som er spesielt positivt ved sambruk av rom.  Det vil 
også være muligheter for å dele på allerede eksisterende luftsmitteisolat mellom 
intermediærfunksjonene i dette alternativet.  Felles bruk av eksisterende isolatkapasitet blir 
dermed viktig, både for god pasientbehandling, for å redusere fremtidige kostnader til bygg, for 
ressurseffektiv bruk og for hensiktsmessig bruk av bemanning og kompetanse i driften. Tilgang 
til luftsmitteisolater i en intermediærenhet nær medisinsk intermediær og utenfor intensiv, vil i 
tillegg også minske trykket på intensiv for pasienter med tuberkulose (eller behov for utredning 
av tuberkulose), vannkopper osv. Dersom medisinsk og kirurgisk intermediærenhet plasseres 
ved siden av hverandre, vil sykehuset være betydelig bedre rustet ved en senere pandemi/RS-
epidemi o.l. Da vil areal og kompetanse kunne tas i bruk til intensiv og intermediærbehandling i 
en smittefri sone, og spisskompetansepersonell vil kunne jobbe i et felles område, og i team med 
støttepersonell. Sykehuset vil dermed i større grad kunne ivareta behandlingstilbudet til andre, 
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sårbare pasientgrupper.  
 
Det vil være kort avstand til intensiv ved akutte hendelser, noe som styrker pasientsikkerheten. 
Dette alternativet ivaretar det økte behovet for intermediærsenger.  Samlokalisering av intensiv- 
og intermediærfunksjonene kan bidra til å styrke bemanning, kompetanse og sambruk av utstyr. 
Det vil kunne skape et felleskap som styrker intensivfunksjonen både mtp. utdanning, simulering 
og forskning. Det kan gi et tryggere, mer robust og større arbeidsmiljø. Dette kan også gi 
ressurseffektivt samarbeid mellom kardiologisk avdeling og kardiologisk lab. 
 
Alternativ 3B vil kunne gi nyfødtintensiv bedre utformede arealer, med en familiebasert avdeling 
som kan tilby barn og foreldre familiesentrert pleie og behandling. Barn skal ha foreldre hos seg 
hele døgnet, noe som i dagens løsning kan være krevende å få til. Plasseringen gir nærhet til 
operasjonsenheten ved dårlige barn etter sectio. Det gir nærhet til intensivavdelingen, som kan 
bidra til faglige synergieffekter. Det vil også gi kort avstand til akuttakse og 
helikopterlandingsplass.  
 
Flyttingen av dialysen vil gi dialysepasientene kortere og enklere vei til behandling, og kan også 
føre til økt behandlingskvalitet for dialysepasientene. Løsningen legger også til rette for at flere 
dialysepasienter kan behandles på samme tid, noe som kan bidra til at dialysen kan redusere 
åpningstid. 
 
En ulempe ved alternativ 3B er at det ikke er lagt inn en kommunal etasje i akuttbygget, med de 
fordelene som dette kunne medført, både økonomisk og med hensyn til samarbeid. 
Prosjektet har sett på muligheten for å inkludere en kommunal etasje i et tilpasset alternativ 
3B+. Dette alternativet omfatter driftsløsningene i 3B og har i tillegg plassert en kommunal 
etasje i akuttbygget. Dette kan gi et tettere samspill med Kristiansand kommune, som kan være 
en god bidragsyter ved beredskapssituasjoner, og åpner for en mulig deling av kostnader til 
felles infrastruktur. 
 
2.5.4 Bæreevne 
Nullalternativet omfatter i utgangspunktet kun oppgradering av eksisterende lokaler og eventuelt 
omrokkering av enkelte funksjoner, og innebærer ingen kapasitetsendring ut over dagens 
virksomhet. Ettersom utfordringsbildet er krevende og det er begrenset mulighet for 
kapasitetsutvidelse i eksisterende bygningsmasse, vil nullalternativet ikke kunne dekke 
kapasitetsbehovet verken ut fra dagens situasjon eller fremtidig kapasitetsbehov. En slik løsning 
synes derfor å være lite bærekraftig. Nullalternativet vil derfor ikke bli analysert videre, men beholdes 
kun som en referanse som de øvrige tiltakene skal sammenlignes med.   
 
Det er utført en bærekraftberegning på prosjektnivå for de 3 beskrevne alternativene, samt på 
HF-nivå i form av en oppdatert Økonomisk Langtidsplan 2023-2026. Dette er gjort i form av 
nåverdi- og kontantstrøms beregninger på prosjekt- og foretaksnivå basert på 35 års driftstid, 
som tilsvarer økonomisk gjennomsnittlig levetid på nybygg. Fokus er å beskrive ulike 
driftsmessige konsekvenser for de ulike alternativene. 
 
De ulike alternativene, inklusiv null-alternativet, viser alle manglende økonomisk bærekraft på 
prosjektnivå.  Nåverdi ved 4% diskonteringsrente for alternativene er hhv: 

• null-alt: NV på -1,47 mrd 
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• alt. 2B: NV på – 0,61 mrd 
• alt. 3A: NV på -0,81 mrd 
• alt. 3B: NV på -0,46 mrd  
• (for alt. 3B+ er det ikke beregnet NV, men vil ha samme driftsløsning som alt 3B) 

 
Kontantstrøm inkludert rente av mellomfinansiering for de ulike alternativene er vist under.  

 
 
Figur 31 Kontantstrøm fra prosjektet for de 4 alternativene 2028-2062 (35 år).  
 
 
Investeringspådrag for Alternativ 3B er vist i tabellen nedenfor: 
 

 
 
Figur 32 Investeringspådrag for Alternativ 3B 
 

Basert på framskrivninger fra Sykehusbygg er behovet for intensiv- og intermediærsenger 
beregnet. Framskrivningene er avhengig av om Akuttbygget legger til rette for forutsetninger om 
samdrift kontra separat drift av intensiv- og intermediærsenger (viser til framskrivningskapittel 
1.7).  
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I alternativ 2B er ikke alle funksjoner hensyntatt, heller er det ikke tatt hensyn til 
framskrivninger for MIE. En fremtidig utvidelse av MIE er ikke inkludert i beregningene og vil 
følgelig komme som en ekstra investering i nær fremtid. Det er tilrettelagt for en mulig 
utbygging i 3 etg i Akuttbygget. Alternativ 2B gir ingen driftsgevinster i forhold til alternativ 3A 
og 3B. 

I alternativ 3A er det ikke tilrettelagt for fullstendig samdrift mellom intensiv- og intermediær 
sengene. Dette medfører at alternativet må tilrettelegge for totalt 29 senger ((viser til 
framskrivningskapittel 1.7). Flytting av MIE til 3.etg vil medføre at samdriften med Medisinsk 
sengepost 2C bortfaller og det vil påløpe økte kostnader i størrelsesorden 4,3 millioner kr pr år. 
Alternativ 3A gir ingen driftsgevinster i forhold til alternativ 2B og 3B.  

I alternativ 3B er det tilrettelagt for full samdrift mellom intensiv- og intermediærsenger. Dette 
medfører at alternativet kan tilrettelegge for totalt 27 senger, dvs 2 færre senger (1 intensiv og 1 
intermediær) enn alternativ 3A. Beregnet driftsfordel for 1 intensiv- og 1 intermediær seng er 
14,7 millioner kr pr år.  

I tillegg er det allerede en samdrift mellom sengeposten i Medisinsk avdeling og MIE som kan 
videreføres i alternativ 3B, men som ikke er mulig i alternativ 3A. Dette utgjør i størrelsesorden 
4,3 millioner kr pr år. Det er viktig å presisere at foretaket har god erfaring ved at samarbeidet 
mellom sengeposter og MIE har vært avgjørende for å motivere sykepleiere til å utdanne seg til 
intensivsykepleiere. Basert på behovet for intensivsykepleiere i framtiden, er det viktig at 
foretaket tilrettelegger for samdrift og erfaringsutveksling mellom sengeposter og intensiv- og 
intermediærposter. Dette for å sikre videre utdanning av egne intensiv sykepleiere til foretaket.  

I alternativ 3B flyttes Dialysen til nytt areal som vil gi muligheter for å håndtere flere pasienter 
samtidig, i tillegg til å stenge enheten på søndager. Dette vil gi en driftsfordel på 1,1 millioner kr 
pr år. 

Medisinsk Teknisk Utstyr (MTU) vil i alternativ 3B med samdrift gi en besparelse på omkring 10 
millioner kr over 10 år i forhold til alternativ 3A som ikke tilrettelegger for samdrift. Det vil i 
tillegg være behov for ytterligere 2 luftsmitteisolater ved valg av alternativ 3A pga lokalisering 
av MIE i egen etasje. 

Det er introdusert et alternativ 3B+ som omfatter tilsvarende driftsløsninger som i alternativ 3B, 
men har i tillegg plassert en kommunal etasje i akuttbygget. Dette kan gi et tettere samspill med 
Kristiansand kommune, som kan være en god bidragsyter ved beredskapssituasjoner, samt 
åpner for en mulig deling av kostnader til felles infrastruktur.  
 
Oppsummering: 
Alternativ 2B er nærmest investeringsrammen, men tilfredsstiller ikke alle funksjonene i 
mandatet. Alternativet har ikke tatt høyde for framskrevet behov for MIE som vil medføre behov 
for ombygging og flytting av pasientstrømmer til andre foretak. Denne kostnaden er ikke tatt 
med.  

Alternativ 3A er noe lengre fra investeringsrammen, men har med alle funksjonen i mandatet. 
Alternativet har ikke tatt høyde for framskrevet behov for MIE. Det er tilrettelagt for utbygging, 
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men denne kostnaden er ikke inkludert i prosjektet. Flytting av MIE til 3.etg vil medføre at 
samdriften med Medisinsk sengepost 2C bortfaller.  

Alternativ 3B er lengst fra investeringsrammen, men har størst potensiale for driftsmessige 
optimalisering over 35 år. Alle funksjoner og framskrivningsbehov er ivaretatt, og bygget gir 
muligheter for samdrift mellom intensiv- og intermediærsenger. Dette vil sikre foretaket den 
beste utnyttelse av bygget, sikre god kvalitet i pasientstrømmen, sikre god rekruttering til 
fremtidige intensivsykepleiere, i tillegg til at dette er alternativet som er mest økonomisk 
lønnsomt.  

Alternativ 3B+ har samme driftsløsning som alternativ 3B, men vil være en god bidragsyter ved 
beredskapssituasjoner, samt åpner for en mulig deling av kostnader til felles infrastruktur 

De ulike alternativene kan inneholde ytterligere mindre driftsgevinster/-ulemper som vil bli 
belyst i steg 2 av konseptfasen. 
 

 
 
Figur 33 Oversikt over investeringspådrag, driftsgevinster fra ‘år 1’ og nåverdi pr alternativ  
 
 
Tabell 14 Oversikt over investeringspådrag, driftsgevinster fra ‘år 1’ og nåverdi pr alternativ  
 

 
 

 
Oppdatert driftsresultater i ØLP perioden hvor alternativ 3B er vist i egen linje. De andre 
alternativene er tilsvarende ØLP 2023-2026: 
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Figur 34 Driftsresultatutvikling 2019 - 2039 
 
 
Figuren viser utviklingen av nøkkeltallet Netto av driftskreditt og basisfordring hvor de hele linjene  
viser hhv opprinnelig nivå fra ØLP 2023-26, og alternativ 3B med et investeringsnivå på 1,36 mrd. 

 

 
  
Figur 35 Netto av driftskreditt og basisfordeling 
 
2.5.5 Finansiering 
I analysene av økonomisk bæreevne på helseforetaksnivå er Akuttbygget, inkl. ikke-byggnær IKT 
og tomtekostnader, forutsatt finansiert ved 70 % lån fra Helse- og omsorgsdepartementet. 
Egenfinansieringen til SSHF er forutsatt dekket ved trekk på den regionale lånemodellen 
(basisfordring). Dette gjelder for alle alternativene.  
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Foretakets oppdaterte ØLP (2023-2026/2042) beregning viser bærekraft i driften inkludert 
prosjektet basert på prisjustert ramme på 1,075 mill.kr. Bedring i kontantstrøm fra drift er 
knyttet til pågående forbedringsarbeid i foretaket i 2021-2022, herunder reduksjon i bemanning 
innen pleie og merkantile, samt arbeidet med økt produktivitet innen opererende fag.  
 
 

           
 

Figur 36 Kontantstrøm i oppdatert ØLP 2022-2025 (september 2021) samlet og fra drift.  
 
2.6 Konklusjon 
 
Gjennomgangen i kapittel 2 viser prosessen som er gjennomført for å utvikle ulike alternativer, 
og vurderingen som er gjort av kvalitative gevinster og bærekraft i de ulike alternativene.  
 
På bakgrunn av de utredningene som er gjort vurderes alternativ 3B å være det beste 
alternativet samlet sett, og vurderes å være det som best oppfyller effekt- og samfunnsmålene 
for prosjektet. 
 
Styringsgruppen vedtok i styringsgruppemøte nr. 8, 01.11.2022 følgende: 
 
Vedtak: 

3. Styringsgruppen mener at alternativ 3B, som omfatter medisinsk intermediær og 
nyfødtintensiv i tillegg til mottaks- og intensivfunksjoner og operasjonsstuer, både mht. 
kapasitet, pasientsikkerhet, drift og økonomi er det beste alternativet. 

4. Styringsgruppen anbefaler at alternativ 3B, koordinert og integrert med Kristiansand 
kommunes prosjekt for legevakt/helsehus (alt.3B+), videreføres til steg 2 av 
konseptfasen. 

 
Saken skal legges fram styremøte i SSHF 9 november 2022 som deretter skal gjøre et vedtak om 
anbefaling til styremøte i HSØ HF 16 desember 2022. 
 
 
 
2.7 Delrapport ekstern kvalitetssikring Konseptvalg 
 
For prosjekter med en forventet kostnad på over 500 MNOK skal det gjennomføres en ekstern 



KONSEPTRAPPORT STEG 1 – Sørlandet sykehus akuttbygg Kristiansand (SSAK) Side 59 

 

  

  

kvalitetssikring (KSK). Grunnlaget vil være de utredningene som er gjennomført i konseptfasen, 
og som er dokumentert i konseptrapporten med underliggende delutredninger.  
 
KSK-rapporten ligger som vedlegg 3 til konseptrapporten. 

3 Del III Anbefalt hovedalternativ  
 
Dette kapittelet skal beskrives i steg 2. 
 

4 Del IV Plan for videre arbeid  
 
Konseptfasen gjennomføres som tidligere nevnt iht. Veileder for tidligfase i 
sykehusbyggprosjekter. SBHF har et eget styringssystem som operasjonaliserer veilederen.  
 

4.1 Styring av konseptfase iht. SBHFs styringssystem 
 
Figuren nedenfor viser prosessene som skal gjennomføres for konseptfasen iht. SBHFs 
styringssystem for gjeldende fase. Denne vil bli fulgt i prosjektet.  
 

 
Figur 37 Prosesser i konseptfasen iht. SBHFs styringssystem 
 

4.2 Gjennomføringsstrategi  
 
Gjennomføringsstrategien omfatter kontraktsstrategi og anskaffelsesstrategi for prosjektet. 
 
4.2.1 Kontraktsstrategi 
Kontraktsstrategi er en helhetlig plan for hvordan en kontrakt skal gjennomføres.  
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Valg av kontraktsstrategi er en leveranse som anbefales utført i konseptfasen. Grunnen til dette 
er at dersom prosjektet konkluderer med at det gunstig med tidlig involvering av entreprenør, 
forutsetter det vedtak om dette i god tid før entreprenøren skal involveres i prosjektet. Det må 
generelt beregnes 5 måneder til kontrahering av entreprenør/rådgiver.  
 
SSAK-prosjektet har valgt å følge SBHF sin metodikk for valg av kontraktsstrategi. For å skape en 
god prosess med forankring i Sørlandet sykehus og i styringsgruppen samt å sikre nødvendig 
tverrfaglig kompetanse og erfaring, er det opprettet et arbeidsutvalg (AU) som behandler 
kontraktsstrategi før strategien legges frem til behandling i prosjektstyret og styret i Sørlandet 
sykehus. Arbeidet har startet i steg 1 og vil fortsette i steg 2 i konseptfasen. 
 
SBHF gjør nødvendige utredninger og avklaringer, og presenterer dette for AU gjennom 
workshops. I workshopene diskuterer AU funn og gjør nødvendige beslutninger for videre 
arbeid.  
 
Dersom AU anbefaler en strategi som medfører involvering av entreprenør i forprosjektfase eller 
tidligere, bør dette besluttes høsten 2023. Ved senere involvering av entreprenøren, kan 
beslutning om endelig modell utsettes til forprosjektet. 
 
4.2.2 Anskaffelsesstrategi 
Det vil bli lagt en anskaffelsesstrategi for forprosjektfasen i løpet av konseptfasens steg 2. 
Strategien vil avhenge av hvilket alternativ som blir valgt av styret i HSØ RHF 16. desember 
2022.  
 

4.3 Områder for videre arbeid i steg 2 
 
I skisseprosjektet vil alle funksjoner og løsninger som prosjektet omfatter bli bearbeidet videre.  
Prosjektet vil i tillegg ha fokus på følgende punkter: 
 

• Samspill og logistikkløsninger mellom nytt og eksisterende bygg 
• Tilknytningspunkter til eksisterende bygg 

o Bygg 5  
o Bygg 10  

 
• Berørte arealer som ikke er en del av prosjektet 

o Fysioterapi (kjeller i bygg 10) 
o Lungepost (1. et. bygg 10) 
o Fødeavdelingen (bygg 5) 

 
• Bruk av fraflyttede arealer 
• Rokade ved gjennomføring av prosjektet 
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4.4 Framdrift steg 2 
 
Følgende hovedplan legges til grunn for konseptrapportens forslag og videre arbeid: 
 

 
Figur 38 Hovedframdriftsplan SSAK 
 
Steg 2 starter i januar 2023 etter godkjent B3A-beslutning fra desember 2022, og varer frem til 
behandling av konseptfaserapport for steg 2 og B3-beslutning i styret i HSØ RHF i desember 
2023.   
 
Fasen inneholder følgende hovedaktiviteter: 

• Detaljering av framdriftsplan for steg 2 
• Oppdatering av styringsdokument for steg 2 
• Gjennomføring av medvirkningsprosesser 
• Arbeid med kontraktsstrategi 
• Gjennomføring av intern kvalitetssikring 
• Gjennomføring av usikkerhetsanalyse 
• Gjennomføring av risikoanalyse 
• Ferdigstillelse av Hovedprogram 
• Ferdigstillelse av Konseptrapport  
• Oppdatering av miljøplan for prosjektet 
• Oppdatering av oppdragsavtalen 
• Utarbeiding av forslag til mandat for forprosjekt 
• Følgeevaluering (KSK) 
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4.5 Erfaringsoverføring fra andre prosjekter 
 
Erfaringsoverføring mellom prosjekter er en del av SBHFs mandat og styringssystem. Det er 
flere samtidig pågående prosjekter som omfatter akutt- og intensivområder, og erfaringer derfra 
vil koordineres med dette prosjektet.  
 
SBHF bruker Standardromskatalogen, som baserer seg på lovpålagte krav og erfaringer med 
bruk. Standardromskatalogen legges til grunn for planlegging i alle sykehusbyggprosjekter.  
 
Ut over dette brukes følgende kilder som grunnlag for arbeidet: 

• Kalkyler som er basert på kunnskap oppnådd ved erfaring fra andre prosjekter 
• Resultater fra evalueringer fra andre sykehus som nylig er tatt i bruk 
• Kunnskapsoppsummeringer for relevante funksjonsområder som baserer seg på 

erfaringer andre sykehus  
• Erfaringer fra andre sykehusprosjekter i samme fase og samme funksjonsområder, 

innhentet gjennom tverrfaglig samarbeid i løpet av planleggingsperioden 
• Bruk av fagpersoner fra andre sykehus for å få innspill på spesifikke temaområder til 

diskusjonene i medvirkningsgrupper 
• Det er gjennomført besøk og befaring på andre sykehus med relevante 

funksjonsområder, med deltakere fra prosjektet og fra strategisk medvirkningsgruppe 
fra Sørlandet sykehus HF. 

• Gjennomføring av interne gjennomganger (SIG), som er SBHFs metode for å avdekke god 
praksis, sikre at prosjektene er tilstrekkelig planlagt, leverer i henhold til avtalte 
forventninger og sikrer erfaringsoverføring, kunnskapsutvikling og læring på tvers. 
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Vedlegg 
 

Vedlegg 1: Hovedprogram med vedlegg 
o Teknikk  
o Overordnet IKT-konsept  
o Framskrivning  
o Logistikk  

 
Vedlegg 2: Mulighetsstudie for utvidet steg 1 med vedlegg 

o Tegninger alternativ 2B, 3A og 3B 
o Tegninger flytskjema 
o Kalkyleunderlag alternativer til utvelgelse 11.08.22 
o Notat Mulighetsstudie steg 1 
o Notat NO-RIV-30-01 – Akuttbygg VVS-teknisk anlegg 
o Notat NO-RIE-40-01 – Akuttbygg EL Teknisk anlegg 
o Notat NO-RIVA-70-01 Akuttbygg VA-teknisk anlegg  
o Notat NO-RIVei-76-01 
o Notat SSAK-xxxx-V-NO-0001 Teknisk infrastruktur 

 
Vedlegg 3: KSK delrapport steg 1 
Vedlegg 4: Evalueringsrapport av alternativer steg 1 
Vedlegg 5: Notat kalkyle for steg 1, april 2022 
Vedlegg 6: Notat kalkyle for utvidet steg 1, august 2022 
Vedlegg 7: Basisestimat SSAK konseptfase steg 1, august 2022 
Vedlegg 8: Organisasjonsutvikling – Nytt akuttbygg Kristiansand, notat oktober 2022. 
 


	Del 0 Sammendrag
	Del 1 Bakgrunn
	1.1 Grunnlag for konseptfasen
	1.2 Mandat og organisering av prosjektet
	1.2.1 Mandat
	1.2.2 Organisering av prosjektet
	1.2.3 Medvirkning i konseptfasen
	1.2.4 Prosjektutløsende faktorer og målhierarki

	1.3 Status dagens virksomhet og bygg
	1.4 Reguleringsarbeid
	1.5 Bygningsmessige tomtealternativer
	1.6 Samarbeid med Kristiansand kommune
	1.7 Framskrevet dimensjoneringsgrunnlag
	1.7.1 Akuttmottak
	1.7.2 Observasjonsplasser
	1.7.3 Kirurgisk aktivitet og beregning av operasjonskapasitet
	1.7.4 Beregning av intensiv- og intermediærkapasitet
	1.7.4.1 Intensivenheten (intensiv og kirurgisk intermediær)
	1.7.4.2 Medisinsk intermediærenhet
	1.7.4.3 Oppsummering Intensivenheten og Medisinsk intermediær

	1.7.5 Nyfødtintensiv

	1.8 Programkrav
	1.8.1 Funksjoner
	1.8.2 Teknikk
	1.8.3 Utstyr
	1.8.4 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)

	1.9 Beregnet arealbehov

	2 Del II Beskrivelse og vurdering av alternativer
	2.1 Alternative virksomhetsmodeller
	2.2 Presentasjon av alternativer
	2.2.1 Vurdering av alternativer

	2.3 Videre bearbeiding av alternativer
	2.3.1 Vurdering av de bearbeidete alternativene

	2.4 Presentasjon av alternativ 2B, 3A, 3B og 3B+
	2.4.1 Alternativ 2B
	2.4.2 Alternativ 3A
	2.4.3 Alternativ 3B
	2.4.4 Alternativ 3B+

	2.5 Prosjektkostnad18F
	2.5.1 Økonomiske analyser og sammenligning med andre prosjekter
	2.5.2 Analyser av livssykluskostnader (LCC)19F
	2.5.3 Driftsøkonomiske analyser
	2.5.4 Bæreevne
	2.5.5 Finansiering

	2.6 Konklusjon
	2.7 Delrapport ekstern kvalitetssikring Konseptvalg

	3 Del III Anbefalt hovedalternativ
	4 Del IV Plan for videre arbeid
	4.1 Styring av konseptfase iht. SBHFs styringssystem
	4.2 Gjennomføringsstrategi
	4.2.1 Kontraktsstrategi
	4.2.2 Anskaffelsesstrategi

	4.3 Områder for videre arbeid i steg 2
	4.4 Framdrift steg 2
	4.5 Erfaringsoverføring fra andre prosjekter

	Vedlegg

