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Sammendrag og hovedkonklusjon
Idéfaserapporten bygger på foretakets utviklingsplan fra 2008, godkjent i 2011 av HSØ. Den
beskriver målene og ambisjonene til Sunnaas sykehus HF fram mot 2030. Rapporten gir et
bredt grunnlag for å vurdere om det er hensiktsmessig å gå videre med prosjektet inn i en
konseptfase og deretter en forprosjektfase, før eventuell bygging kan starte.
I alt 5651 brutto m2 av bygningsmassen på til sammen 25000 brutto m2 er i en slik
forfatning at den må rives eller totalrehabiliteres i løpet av de neste 5 år. Foretaket vurderer
at det er rimeligere å rive og bygge nytt, når det tas hensyn til levetidskostnader og
nytteverdi.
Det redegjøres for totalt fire alternative størrelser på nytt bygg, nullalternativet inkludert,
hovedsakelig basert på behov for antall senger og pasientrom. Størrelsen varierer fra 3812
til 5872 brutto m2. Nullalternativet som innebærer å opprettholde dagens situasjon, er med.
Det er videre vist til fire alternative plasseringer av nybyggene på eiendommen. Målet med
rapporten er å bidra til at det velges hvilke størrelser og hvilke alternative plasseringer for
nytt bygg det skal jobbes videre med i konseptfasen.
Det er beregnet hvor mye hvert av alternativene vil koste. Kostnaden varierer fra 230 til 342
millioner kroner inklusive ombyggingskostnader som vil påløpe ved rehabilitering av
eksisterende bygg. Det er planlagt å låne 70 % av kostnaden, og finansiere resterende 30 %
med egenkapital. Salg av tomter for 40 millioner og innsparinger vil bidra med nødvendig
egenkapital. Det er utført kontantstrømberegninger over en 20 års periode fra 2016-2035,
for å beregne hvor mye som må spares for å finansiere hvert alternativ. Nødvendige
besparelser varierer fra 13 til 21 millioner. Besparelsene må vedvare i hele 20-årsperioden.
Det er vist hvilke tiltak som vil iverksettes for å finansiere det mest kostbare alternativet.
Alle øvrige alternativer vil også være fullfinansiert med de samme tiltak med noe mindre
omfang.
Det er vist flere alternative plasseringer av et nybygg (plasseringsalternativene A, B, C, D og
E). Det anbefales at plasseringsalternativ A og B utredes i konseptfasen. Strategi og
innovasjonsmuligheter danner bakteppet for hvordan alternativet detaljeres i konseptfasen.
Hovedkonklusjonen i idefaserapporten er at alternativ A og B utredes i konseptfasen. Det
dokumenteres at foretaket vil klare å finansiere alle alternative størrelser som er vist i
rapporten.
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DEL 1
1. Bakgrunn
1.1 Bakgrunn idefasen
Styret til Helse Sør-Øst RHF (HSØ) vedtok i november 2011 en utviklingsplan for Sunnaas
sykehus HF. Fase 1 og fase 2 i denne utviklingsplanen er gjennomført med godt resultat, og
foretaket søker nå om å få sluttføre utviklingsplanen ved å få aksept for igangsetting av
konseptfase for byggetrinn 3.
Utviklingsplanen slik den ble vedtatt av styret i HSØ var basert på en større
konseptfaserapport som var ferdigstilt i 2008. Det er derfor knyttet et romfunksjonsprogram
og et romprogram til den vedtatte utviklingsplanen. Ved å ta utgangspunkt i den vedtatte
utviklingsplanen, vil idefaserapporten vise at planen er i tråd med nasjonale føringer, HSØstrategier, oppdragsdokument samt egen foretaksintern strategi. I vedlegg 1 er det vist til
hvilke bakgrunnsdokumenter som ligger til grunn for idéfaserapporten.
Idefaserapporten følger anvisningene i Helsedirektoratets tidligfaseveileder som skjematisk
er framstilt i figur 1.
Figur 1 Skjematisk framstilling av innholdet i idéfasen

Definer problem-stilling
(nåtilstand, behov,
kapasitet, mål og
ambisjonsnivå)

Identifisere alternativer
(bred vurdering av ulike
løsningsalternativer)

Sammenligne
alternativer ift brukerbehov, kapasitet og
økonomisk realisme

1.2 Organiseringen av arbeidet med byggefase 3
Styringsgruppe
Eiendomssjef er prosjektleder og rapporterer til administrerende direktør i Sunnaas sykehus
HF. Administrerende direktør med sin ledergruppe er prosjektets styringsgruppe.
Faggruppe
Det ble i idefaseprosjektet etablert en faggruppe med oppdrag å redegjøre for viktige
utviklingstrekk i Sunnaas sykehus HF fram mot 2030-40.
Eksterne aktører
I prosjekt Idefase byggetrinn 3 har det vært benyttet følgende eksterne aktører:


Funksjonsplanlegging og beregning av investeringskostnader - Sintef Teknologi og
samfunn avdeling Helse v/Tarald Rohde (økonom/sykehusplanlegger).
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Arkitekt for utarbeidelse av skisser og plassering av nybygg har vært CF Møller
v/Christiane Jöhnk.

Figur 2 Prosjektorganisasjonen Idefase byggetrinn 3
Styret

Direktør
Ledergruppen
Prosjektleder
Eiendomssjef

Faggruppe
Idéfasen

Funksjonsplanlegger
Sekretær

Arkitekt

Byggkostnad

1.3 Gangen i arbeidet - prosess
Idéfaserapporten er utarbeidet med bred involvering av relevante faggrupper i foretaket.
Den legges først frem for foretakets styre for godkjenning før den sendes til Helse Sør-Øst
RHF med søknad om å få gå videre til konseptfase. Figuren viser hvilke faser som inngår i
tidligfaseplanleggingen.
Figur 3 Trinnene i planleggingen av byggeprosjekter i Helse Øst RHF fram til eventuell
beslutning om bygging (Fra Helsedirektoratets tidligfaseveileder)

B1

Idéfase

B2

Konseptfase

B3 Forprosjektfase

B4

Side 6

DEL 2
2. Nåtilstand og forventet utvikling
2.1 Status bygningsmasse
Utviklingsplanen hadde som mål å erstatte gammel og nedslitt bygningsmasse og
konsentrere virksomheten ved foretaket. Spesielt var det viktig å få bedre forhold for
pasientene. Det er et mål i Helse Sør-Øst om å oppnå en arealeffektivisering på 25 % - dette
er derfor et mål i idefasen. Videre er mer effektiv drift sentralt i planlegging av byggetrinn 3.
Nullalternativet var i utviklingsplanen kalkulert uten en opprustning av sengepostene slik at
disse ikke ville komme opp på et nivå for sengeposter slik de utformes ved somatiske
sykehus i dag. Nullalternativet ville heller ikke bidra til å samle sengepostene.
Tabell 1 viser tilstanden til byggene ved Sunnaas sykehus HF slik de ble vurdert i 2008. Det er
ikke gjennomført gjennomgående tilstandsanalyse av bygningsmassen i Helse Sør-Øst siden
2008. I tabellen er imidlertid tilstand etter gjennomført byggetrinn 2 innlemmet. Foreløpig
uten tilstandsgrad i tabellen, men som estimat i teksten under. Det er rimelig å gi nybygg
tilstandsgrad 0. Tilstanden for H, som ble oppgradert i 2010 er bedret siden vurderingen ble
gjort, og er i dag estimert til 1. Det har vært gjennomført omfattende ombyggingsarbeider i
byggene B, G, F, D og K i forbindelse med masterplanarbeider (oppussing, data/teknikk), og
tilstanden for disse byggene er noe forbedret, men uten at tilstandsgraden på
bygningsmassen kan sies å være endret. Nye forskriftskrav i Teknisk forskrift 2010 (Tek10)
gjør det krevende å bygge om i tilstrekkelig grad for å heve tilstandsgrad i så gamle bygg som
per i dag ligger til eiendommen, Tilstandsgraden for bygg D og K er i tillegg helt på kanten
hva gjelder krav til helse- miljø og sikkerhet, og sammenlignet med tilstand bygg A og B som
er revet, er det kun et tidsspørsmål før klinisk virksomhet ikke lenger kan forsvares å
fortsette i byggene.
Med byggefase 3 vil de to dårligste byggene i 2008, bygg D og K bli erstattet med nybygg.
Tabell 1 Vurderingen av tilstanden til bygningene ved Sunnaas sykehus HF i 2008
Brutto m2
Bygg B (som står igjen etter riving)
Bygg D
Bygg F
Bygg G
Bygg H
Bygg I
Bygg K
Sum Nesodden
Drøbak
Samlet sum

1

3 636
4 443
6 335
3 571
5 000
2 015
25 000
1 700
26 700

Tilstandsgrad 2008

1

2,3
1,6
1,5
1,6
2,1

Tilstandsgrad 0 er best og 3 er dårligst. Fra Multiconsults gjennomgang i 2008.
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2.2 Fakta om Sunnaas sykehus HF
2.2.1 Beliggenhet og lokaler
Nesodden
Hovedaktiviteten til Sunnaas sykehus HF foregår på Nesodden. Foretaket eier et bygg i
Drøbak der det ikke lenger foregår noen aktivitet. Dette bygget er lagt ut for salg.
Oslo
På Aker helsearena leier Sunnaas sykehus HF et totalt nettoareal på ca. 600 m2 som
benyttes til poliklinisk virksomhet og regional kompetansetjeneste. I tillegg leies andeler i
fellesområdene.
Foretaket har i 2015 vurdert muligheter for å leie inntil 530 brutto m2 til, i Aker helsearena
for å etablere treningspoliklinikk. Leie areal på Aker Helsearena, vil ses i sammenheng med
behov for areal på Nesodden.
2.2.2

Aktivitet 2007-2013

Tabell 2 viser utviklingen i aktivitet ved Sunnaas sykehus HF fra 2007 til 2014. Den viser stor
grad av stabilitet. Utviklingsplanen legger til grunn en viss økning i antall senger på grunn av
flere hodeskadepasienter og noen flere barn. Antall polikliniske konsultasjoner er tredoblet.
Videre økning i poliklinisk virksomhet vil skje i leide lokaler på Aker.
Tabell 2 Aktivitet ved Sunnaas sykehus HF 2007, 2013 og 2015
2007

2013

2014

148

159

159

2 634

3 151

2 996

Liggedager/oppholdsdøgn

40 726

43 708

Polikliniske konsultasjoner

1 017

4 388

4 791

Dagbehandlinger/oppholdsdager

1 134

11

0*

15,5

13,9

Døgnplasser
Utskrivninger

Gjennomsnittlig liggetid

*Tallet er 0 på grunn av endringer i virksomhet etter at foretakets aktiviteter i Askim ble
nedlagt i april 2015.
2.2.3

Demografi

Sett i forhold til befolkningstallet er Oslo og Østfold overrepresentert med inneliggende
pasienter ved Sunnaas sykehus HF. Akershus bruker foretaket som forventet ut fra
folketallet, og de øvrige sykehusområdene i Helse Sør-Øst er p.t underrepresentert (tabell
3).
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Tabell 3 Andelen pasienter behandlet ved Sunnaas sykehus HF (eksklusive Trenings og
rehabiliteringssenteret (TRS)) etter bosted, 2007 og 2013

2007

Befolknings2013 fordeling HSØ

Oslo

30,9

34,0

22,2

Østfold

27,5

21,2

10,0

Akershus

10,2

21,2

20,2

Innlandet

7,0

5,4

13,4

16,6

12,4

34,2

Andre

7,8

5,8*

Sum

100

100

Rest Helse Sør

100

* I tråd med oppdragsdokumentet.
Aktiviteten slik den måles ved TRS er vist i tabell 4.
2.2.4

Landsfunksjoner

Sunnaas sykehus HF har noen offisielle landsfunksjoner (nasjonale tjenester godkjent av
HOD):


Nasjonal behandlingstjeneste for rehabilitering ved locked-in syndrom



TRS som er en del av Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne diagnoser, et
landsdekkende kompetansesenter for sjeldne, medfødte diagnoser. Senteret er en del
av Sunnaas sykehus HF og er faglig organisert i Nasjonal Kompetansetjeneste for sjeldne
diagnoser (NKSD).

Utover dette tas det imot pasienter fra hele landet etter kapasitet. Sunnaas sykehus HF har
ambisjoner om flere nasjonale tjenester. Det arbeides med en søknad om Nasjonal
behandlingstjeneste for rehabilitering av barn/ungdom med ervervede skader.
Landsfunksjonene utgjør imidlertid per nå få innleggelser. I 2013 var det 5 % av pasientene
som kom fra sykehusområder utenfor Helse Sør-Øst.

2.3 Forventet utvikling - rehabiliteringsfeltet og Sunnaas sykehus HF
Det er for tiden to tydelige utviklingstrekk innen rehabiliteringsfeltet som antas å vare og
ytterligere forsterkes, også i et langsiktig perspektiv:


Kommunene overtar en større del av rehabiliteringen. Dette er en planlagt og politisk
styrt utvikling som gjenspeiles i Samhandlingsreformen og medfølgende endringer i
lover og forskrifter. Det synes å være bred politisk enighet om at denne trenden vil
fortsette og heller akselerere enn avta. Utviklingen er også støttet av kommunene selv
ved Kommunenes Sentralforbund (KS).



Behovet og mulighetene for høyspesialisert rehabilitering som krever spesialkompetanse
utvides. Denne trenden finnes i rehabilitering på samme måte som i det medisinske
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fagområdet generelt. Et vesentlig grunnlag for dette er den teknologiske utviklingen. For
medisinsk rehabilitering gjelder spesielt teknologiassistert rehabilitering samt avanserte
funksjonsutredninger med støtte av laboratorievirksomhet. For begge disse områdene
trengs det høyspesialisert utstyr som krever betydelige investeringer og høy
kompetanse.
Det finnes i dag ingen vedtatt plan fra sentrale myndigheter for hvordan disse
høyspesialiserte oppgavene skal ivaretas i et nasjonalt perspektiv, utover at de regionale
helseforetakene har et sørge for ansvar innen egen region. Sunnaas sykehus HF er klart
fremst på området innen egen region, og er også nasjonalt det største miljøet med slik
spesialkompetanse.
Spesialkompetansen vil komme pasienter til gode på følgende vis:


Ved at de utredes og/eller behandles ved foretaket



Gjennom rådgiving og veiledning av andre rehabiliteringsaktører



Ved at foretaket er en pådriver for forskning, utvikling og innovasjon innen
rehabiliteringsområdet.

Sunnaas sykehus HF har som mål å ligge lengst framme i den internasjonale utviklingen på
rehabiliteringsområdet. Skal foretaket opprettholde og utvikle sin spesialkompetanse, er det
behov for høy aktivitet innenfor forskning, utvikling og innovasjon. For at dette skal kunne
komme flere til nytte, må foretaket også utvikle seg innen generell
formidling/kompetansespredning av kunnskap om rehabilitering.

2.4 Sunnaas sykehus HF mot 2030-40, mål og ambisjoner


Foretaket utvikles med flere nasjonale oppgaver for institusjonsbasert rehabilitering og
oppfølging av utvalgte pasientgrupper



Det utføres flere høyspesialiserte vurderinger/utprøvinger som krever spesialisert utstyr
og laboratorier.



Poliklinikken utvikles i lokaler i Oslo.



På Nesodden prioriteres pasientgrupper med behov for høyspesialisert
utredning/behandling som har behov for opphold i institusjon.



Tilbudet utvikles for vurdering og oppfølging av pasientgrupper som vil ha nytte av
foretakets høyspesialiserte kompetanse for å forbedre sitt funksjonsnivå/sin livskvalitet.



Fokus på sømløse pasientforløp og tidlig rehabilitering krever at pasienter kan innlegges
på Sunnaas sykehus HF umiddelbart etter at de er medisinsk stabile for overflytting.

2.5 Innovasjon
Byggetrinn 3 skal løse og dekke rehabiliteringsbehov de kommende 30 år. Åpen innovasjon
og innovasjonsprosesser vil inngå som en nødvendig del av dette, både for identifisering og
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utvikling av beste løsninger på behov bygget skal ivareta og drift. Byggetrinn 3 skal også
romme areal for etablering av et innovasjonssenter ved Sunnaas sykehus HF.
Forankring av og behov for en slik tilnærming foreligger i en rekke offentlige dokumenter:
Helse- og omsorg 21, Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016 (HSØ RHF) og
Sunnaas sykehus HF langtidsplan (2015-2018) og Strategi 2030.
Det er en uttalt helsepolitisk målsetting at nye løsninger i helsetjenesten bør utgjøre en
vesentlig større del av ny- og verdiskapning i Norge. NHOs leverandørutviklingsprogram har
sammen med offentlige myndigheter gjennomført et større arbeid knyttet blant annet til
hvordan benytte anskaffelser i helsesektoren som drivkraft for innovasjon2. En vil legge
dette til grunn for gjennomføring av byggetrinn 3.

3. Endringer fram mot 2030-40 som setter krav til byggetrinn 3
Utviklingsplan (godkjent HSØ RHF 2011), med tilhørende romfunksjonsprogram angir det
fremtidige areal for bygningsmassen ved Sunnaas sykehus HF. En vil i konseptfasen vurdere
best mulig utnyttelse av arealene, ut i fra utvikling og behov som skissert under.
Ferdigstilt masterplan (2014-16) har sikret god ivaretagelse av funksjoner og fortetting av
arealbruk, opp mot etablering av byggetrinn 2 (ferdigstilt 2015) og byggetrinn 3.

3.1

Pasientsenger

Sunnaas sykehus HF har i dag 159 senger. Med bakgrunn i forventet medisinsk utvikling (se
over) og demografisk utvikling3 anses dette som et nivå som vil kunne dekke behovet også i
2030-40, men at en større del av sengene da vil være belagt med pasienter som krever mer
oppfølging av medisinsk personell og pleiepersonell enn dagens pasienter. Dagpasienter og
polikliniske pasienter vil i større grad få et tilbud gjennom den utviklingen som skjer i
tilknytning til Aker helsearena.

3.2

Barne- og ungdomsenhet

Det er behov for en god barne- og ungdomsenhet. I byggefase 2 er det etablert en
barneenhet med fem senger, lekerom, møterom, kontor og lager. Behovet for et godt og
utvidet barne- og ungdomsområde tas med til konseptfasen. Da har foretaket erfaring med
hvordan det nybygde barneområdet fungerer samt hvordan det svarer til kapasitetsbehov.
Om nødvendig kan justeringer mot nærliggende sengepost foretas.

3.3 Forskning
En spesifisering av areal for forskningsaktivitet gjennomføres som en del av
delfunksjonsprogrammet i den ønskede konseptfasen. Spesifiseringen må skje innen de
rammer som er beskrevet i gjeldende utviklingsplan, slik at nødvendige funksjonsbehov
ivaretas på tilfredsstillende vis ut fra definerte behov.

2

3

(http://leverandorutvikling.no/)
Analyse av aktivitet og kapasitetsbehov 2030 for Helse Sør-øst RHF, SINTEF rapport A26321, 2014
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For videre utvikling av forskningsaktiviteten bør det etableres MR og/eller CT, tett samarbeid
med operasjonsstue/ skiftestue, fjernkonsultasjon med eksterne enheter, etablering av
nevrofysiologisk laboratorium med EEG og EMG. Laboratorieområdet bør utvikles til en mer
samlet og tydelig enhet enn det er i dag.
Slike fasiliteter foreligger på de fleste rehabiliteringsinstitusjoner av høyt internasjonalt nivå,
for bedre kartlegging, spesielt med tanke på å gjøre prognostiske vurderinger og vurdere
effekt av behandling.

3.4

Behandlingsarealer

Det er en internasjonal trend at behandlingsarealer heller knyttes til funksjonsområder
(f.eks. gange, håndfunksjon osv.) enn faggrupper og diagnoser. Dette kan medføre
omfordeling av arealbruk. Dette vil bli vurdert nærmer i konseptfasen. Utviklingsplanen
ivaretar de aktuelle funksjonsbehov knyttet til disse arealene.
En spesifisering av behandlingsarealer for nåværende ergoterapi, fysioterapi med mer,
gjennomføres som en del av delfunksjonsprogrammet i den ønskede konseptfasen, innen de
rammer som er beskrevet i gjeldende utviklingsplan.

3.5 Telemedisin
Det er behov for videre utvikling av dagens telemedisinske tjenester, for å sikre en bedre og
mer visuell kommunikasjon med enheter utenfor foretaket. Det vil blant annet muliggjøre at
flere pasienter kan behandles i sitt nærområde eller hjemme.

3.6 Innovasjonssenter for rehabilitering
Det vil være behov for å etablere laboratorier for teknologiassistert rehabilitering, herunder
robotikk, simulering og virtuell rehabilitering. Tilsvarende bør byggetrinn 3 romme
etablering av testbeds i foretaket.

3.7 Nevrofysiologisk laboratorium
Det vil være behov for etablering av nevrofysiologisk laboratorium med EEG og EMG, for
bedre kartlegging, spesielt med tanke på å gjøre prognostiske vurderinger og vurdere effekt
av behandling.

3.8 Radiologisk enhet ved Sunnaas sykehus HF
Det vil være behov for utvidet bruk av radiologiske modaliteter som MR og CT, både for
forskning og i klinisk virksomhet. Om begge eller en av disse modalitetene bør plasseres på
Sunnaas sykehus HF vil vurderes i forhold til behovet for nærhet og muligheten for å utnytte
kapasiteten og ha en stabil god faglig dekning til drift av disse.

3.9 Operasjonsstue/skiftestue
Det er behov for etablering av operasjonsstue/avansert skiftestue der det kan utføres
mindre inngrep som fjerning av nagler og sårrevisjoner. Da vil i så fall kirurgisk fagpersonell
kunne komme til Sunnaas, mens pasientene slipper å flytte på seg.
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I idéfasearbeidet er det diskutert hvor en slik operasjonsstue/avansert skiftestue kan
plasseres, slik at det eventuelt kan bringes inn i arbeidet i konseptfasen eller holdes åpent
som en mulighet også etter at byggefase 3 er avsluttet.

3.10

TRS

TRS har i dag ansvar for sju diagnosegrupper (ca. 60-70 ulike diagnoser). Fremtidig status for
TRS er avhengig av pågående prosesser i Norsk Kompetansetjeneste for Sjeldne Diagnoser,
men det er grunn til å tro at oppgavene i fremtiden vil ligge minst på dagens nivå (tabell 4).
Tabell 4 Aktiviteten ved TRS 2011, 2012 og 2013
2011
Antall registrerte brukere
Antall personer til kurs eller individuelle opphold

2012

2013

2 391 3 215 3 360
486

516

384

Antall uker kurs og individuelle opphold

26

23

24

Utreiser til brukers hjemsted

64

44

73

612

485

573

Antall brukere som har benyttet tjenester
Totalt

I arbeidet med idéfasen legges romprogrammet for TRS fra utviklingsplanen til grunn. En
spesifisering av arealet gjennomføres i delfunksjonsprogrammet i ønsket konseptfase innen
de rammer dagens behov og fremtidig utvikling setter.

3.11

Annet

Totalarealet for kontor og møterom er i tråd med romprogrammet fra utviklingsplanen.
Kontor for ansatte knyttet til den kliniske driften søkes lagt nærmest inn mot
sengeområdene.
Lokalisering av hovedinngang med tilhørende fasiliteter er beskrevet i utviklingsplanen og
bør søkes lagt inn mot pasientområdet. For andre støtte- og servicefunksjoner i foretaket
vises til gjeldende utviklingsplan.

DEL 3
4. Dimensjonering og plassering av byggetrinn 3
4.1 Utfordringer ved eksisterende bygg D og K som gjør at rehabilitering ikke er
aktuelt
Det skal ved sykehusbygging legges til grunn en standard for kliniske bygg, slik den
fremkommer av bestillerdokument HSØ rapportering bygg og eiendom av 2. juli 2012.
Det legges i alle alternativene bortsett fra nullalternativet opp til riving av bygg D og K. Dette
fordi byggene selv om de rehabiliteres ikke vil oppnå en tilstand og et areal som tilfredsstiller
dagens og fremtidens behov for foretakets pasienter. Byggene mangler pasientbad og
ventilasjonsanlegg, det er sopp i vegger, og en oppgradering i tråd med dagens standard og
krav vil være svært kostnadskrevende uten at arealbehovet dekkes.
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For å illustrere kostnaden ved rehabilitering av bygg D og K vises til at bygg H med ca 2200
m2 brutto ble totalrehabilitert i byggetrinn 1 i 2010 til en pris av ca 44 millioner. Dette utgjør
en kostnad per m2 på ca kr 20 000.
Bygg D og K utgjør til sammen ca 5500 m2 brutto, og ville i 2010 kostet minst 113 millioner å
totalrehabilitere – antageligvis mer fordi disse byggene har vesentlig dårligere tilstandsgrad
enn bygg H hadde. Byggindeksen har økt siden januar 2010 med 18 %, og prisjustert vil
totalrehabilitering av D og K koste 133 millioner 2015 kroner. Dersom byggenes tilstandsgrad
legges til grunn, og basert på det antar at D og K er 20 % mer komplekse å rehabilitere, kan et
estimat for totalrenovering av bygg D og K anslås å være 160 millioner.
En rehabilitering av bygg D og K vil ha konsekvenser i form av redusert sengetall med 20, noe
som vil kreve et ekstra sengebygg for å kompensasjon. Dersom tapte senger må
kompenseres vil det anslås å kreve ca 1200 m2 brutto til en estimert byggekostnadssum på
54 000 kr/m2 – totalt ca 67 millioner kroner.

Totalkostnad som legges til grunn i vurderingen av at oppgradering av bygg D og K ikke er et
alternativ, er på 227 millioner.
Det er på bakgrunn av dette vurdert at oppgradering av D og K ikke er et alternativ.

4.2 Overføring av dagens sengetall til nytt bygg
Byggetrinn 3 er dimensjonert som et rent sengebygg med plass til 70 senger på ca 4500 m2
brutto, og det i idefasen lagt til en buffer på ca 1500 m2 brutto for å ta høyde for ønsker som
ligger ut over opprinnelig utviklingsplan og romfunksjonsprogram. Til sammenligning vises at
bygg I som ble ferdigstilt i 2015 er på ca 5000 m2 brutto, og rommer 55 senger i tillegg til
mange plasskrevende spesialfunksjoner som aktivitetssal, barneavdeling, smitterom og
treningsleiligheter.

4.3 Identifisering av alternative dimensjoneringer
Den viktigste oppgaven i Idéfasen er å vise hvordan det er mulig å plassere ulike
bygningsvolum i tilknytning til de byggene som skal beholdes, slik at bygningsmessige
løsninger blir gode, at prosjektet har en akseptabel kostnad og at driften i nybygget blir
effektiv og god for pasienten. Dette kapitlet foretar en bred vurdering av de ulike
løsningsalternativer.
Parallelt med gjennomføring av byggetrinn 2 (nytt bygg I), er det blitt foretatt noe
ombygging av eksisterende areal for å få bedre løsninger for enheter ved foretaket. Ut over
dette er det behov for en videre modernisering av bygg F og G for å ivareta utviklingsplanens
formål om å oppgradere gammel og til dels uhensiktsmessig bygningsmasse, herunder
konvertering fra elektrisk til vannbåren oppvarming / kjøling, ventilasjon, utredning av status
brannsikkerhet og noe justeringer av arealene for ergo- og fysioterapi
Det er ikke sterk avhengighet mellom de ulike tiltakene. I kostnadsanslaget legges det til
grunn et estimat på hvilke områder det er behov for å modernisere. Hvor mye som
ombygges og når, kan justeres i forhold til foretakets økonomiske bæreevne.
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4.3.1 Redegjørelse for og vurdering av fire alternativer
Det er valg av antall og type senger som i hovedsak vil bestemme omfanget av behovet for
nybygg. Det er utredet fire alternativer.


Alternativ 0 og 1 bygger ikke opp om fremtidsbildet slik det er beskrevet i kap 2 og 3.



Alternativ 2 og 3 forutsetter en større endring (+/-) i bruk av senger.

Øvrige enheter, utenom sengeområdene, holdes innenfor det arealet som er beskrevet i
utviklingsplanen av 2011. Det er lagt inn en buffer med 1 500 m2 for alle alternativene.
Dette vil ivareta overnattingsmuligheter, utvidet laboratorievirksomhet, behandlingsarealer
og administrative lokaler. I kapittel 4.1.6 vises tabellen for arealet til de fire alternativene
som beregnes.
I det følgende redegjøres for hvert alternativ før alternativene vurderes sett opp mot behov,
kapasitet og økonomi, samt at forskjellene alternativene imellom beskrives.
Tabell 5 Alternativene
Alternativ
Nullalternativet
Alternativ 1
Alternativ 2
Alternativ 3

Sum senger

Behandlingssenger
159
159
189
139

Hotellsenger
103
129
159
139

56
30
30
0

4.3.2 Nullalternativet
Nullalternativet er situasjonen etter at nybygget I er tatt i bruk og eksisterende
bygningsmasse er noe ombygd og tatt i bruk i tråd med gjeldende masterplan.
Sengetallet er 159 hvorav 56 er hotellsenger.
Konsekvenser ved nullalternativet:


D og K byggene må ombygges til moderne standard, med den konsekvens at antall rom
reduseres, med tilhørende redusert kapasitet med ca 1/3 (ca 20 senger). Byggene har
svært dårlig tilstandsgrad, se tabell 1.
o

D og K egner seg ikke til ombygging på grunn av byggets beskaffenhet, det er ikke rom for tekniske
føringer, himlingshøyder etc. Bygget tilfredsstiller ikke krav til standard klinisk bygg, det er
rapportert sopp og råte, det er ikke bad i tilknytning til pasientrommene, og i et helse- miljø- og
sikkerhetsperspektiv står byggene i fare for å måtte stenge helt eller delvis i løpet av få år.



Utviklingsplanens mål om å konsentrere virksomhet for å bedre pasientflyt og
driftssituasjon vil ikke oppnås.



Inntekt ved salg av eiendom i syd vil ikke kunne realiseres (40 millioner).

4.3.3

Alternativ 1

Alternativ 1 opprettholder dagens sengevolum i nytt bygg og erstatter bygg D og bygg K.
Eiendommen i sør selges. Alternativ 1 rommer ikke areal for å ta høyde for skisserte
fremtidige behov (kapittel 3).
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Konsekvenser ved valg av alternativ 1:


Nytt, moderne sengebygg



Slipper ombygging av svært dårlig bygningsmasse (D og K)



Effektiv drift og god pasientflyt



Muliggjør salg av eiendom i syd – bidrar til finansiering av prosjektet

4.3.4 Alternativ 2
Alternativ 2 øker antall senger fra 159 til 189, hvorav 50 er hotellsenger. Alternativ 2
rommer ikke areal for å ta høyde for skisserte fremtidige behov (kapittel 3).
Konsekvenser ved valg av alternativ 2:
Konsekvenser ved valg av alternativ 2 er tilsvarende som ved valg av alternativ 1 med unntak
av økt kostnad på grunn av flere kvadratmeter/flere senger.
4.3.5 Alternativ 3
Alternativ 3 reduserer antall senger med 20, og “hotellpasienter” som mottar tilbud i
poliklinikk, vil måtte ordne overnatting på egen hånd. Samlet antall senger blir 139.
Vurdering av alternativ 3
På grunn av reduksjon i sengekapasitet og bygningsmasse innebærer alternativ 3 at flere
oppgaver må flyttes fra Sunnaas sykehus HF til andre rehabiliteringstilbud i regionen og til
kommunene. Det siste er i tråd med intensjonene i Samhandlingsreformen; mer kommunalt
ansvar på rehabiliteringsområdet er en ønsket utvikling. Det er imidlertid svært viktig å
merke seg at det kommunale ansvaret i første rekke dreier seg om en type rehabilitering
Sunnaas sykehus HF ikke utøver og heller ikke skal utøve. Sunnaas sykehus HF vil utvikle
behandlingen for de mest komplekse og lavfrekvente tilstandene i rehabiliteringsfeltet.

Dersom en slik sengereduksjon som skissert i alternativ 3 skal legges til grunn for
videre utredning i en konseptfase, må foretakets fagmiljø foreta en grundig
vurdering av konsekvensene. Vurderingen må se på om en slik utvikling er ønskelig
og om det støtter opp under ambisjonene om å få et større nasjonalt ansvar på
rehabiliteringsområdet og om det understøtter målene knyttet til forskning,
innovasjon og internasjonalt faglig samarbeid.
I vurderingene foretatt av Sunnaas sykehus HF konkluderes det med at
sengereduksjon ikke anbefales, verken faglig eller strategisk. Dette understøttes
også av SINTEF-rapport om framtidig kapasitetsbehov som forutsetter samme
sengetall for Sunnaas sykehus HF fremover.4

4

Analyse av aktivitet og kapasitetsbehov 2030 for Helse Sør-øst RHF, SINTEF rapport A26321, 2014
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Konsekvenser ved valg av alternativ 3:


Eiendom i sør kan selges



Reduserer investeringskostnader ved nytt bygg i forhold til alternativ 1 og 2



Drifts- og leiekostnader på for eksempel Aker blir antagelig høyere enn i dag fordi
foretaket må ta sin del av nødvendige investeringskostnader ved rehabilitering av bygg
på Aker.



Pasienter må bo på hotell som ikke er drevet og eid av Sunnaas sykehus HF



Mer av driften vil foregå på to steder og vil føre til økte driftskostnader

4.3.6Arealomfang for de fire alternativene
Tabell 6 viser arealomfanget til de fire alternativene som er utredet i idefasen.


Nullalternativet krever flest kvadratmeter fordi utnyttingen av eksisterende areal ikke
kan bli optimal



Omfanget av nybygging er størst i alternativ 2



Omfanget av nybygging er minst i alternativ 3

Dette følger av antall senger i de ulike alternativene.
Tabell 6 Brutto og netto areal* i m2 ved alternativ 1,2 og 3 samt nullalternativet

Areal i m2
Nullalternativet
Bygg F, G, D, K
Alternativ 1
30 hotellsenger
40 normalsenger
Bygg F, G og nybygg
Alternativ 2
50 hotellsenger
50 normalsenger
Bygg F, G og nybygg
Alternativ 3
50 normalsenger,
ingen hotellsenger,
Bygg F, G og nybygg

Netto areal Brutto areal Nybygg
eksisterende eksisterende netto
bygg
bygg
areal
9 785

13 756

6 491

8 818

2 491

6 491

8 818

6 491

8 818

Nybygg
brutto
areal

Sum
netto
areal

Sum
brutto
areal

9 785

13 756

4 484

8 982

13 302

3 262

5 872

9 753

14 689

2 118

3 812

8 609

12 630

*Brutto-nettofaktor (BN) er for nytt areal satt til 1,8.
I tabell 7 er det vist hvor mye av nybygd areal som benyttes til senger, og hvor mye areal
som benyttes til senger i nullalternativet.
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Tabell 7 Areal til senger ved de tre alternativene samt nullalternativet
Sengeposter Sengeposter
netto areal brutto areal

Areal i m2
Nullalternativet
Alternativ 1
30 hotellsenger
40 normalsenger
Alternativ 2
50 hotellsenger
50 normalsenger
Alternativ 3
50 normalsenger
0 hotellsenger

1 736

3 124

1 938

3 489

2 708

4 875

1 565

2 817

4.4 Forutsetninger for plassering av byggetrinn 3
Forutsetningene lagt til grunn for å vise alternative plasseringer av byggetrinn 3 er:


Det gjøres ingenting med eksisterende bygg H (byggetrinn 1) og bygg I (byggetrinn 2)



Reguleringsplanen som utarbeides parallelt med idefaserapporten legger til rette for
byggetrinn 3, samt fremtidige utviklingsbehov. Planarbeidet gjennomføres i samarbeid
med kommunen. Det er ingenting som tyder på at de ulike alternativene vil komme i
konflikt med kommende reguleringsplan. Godkjent reguleringsplan må foreligge før
prosjektet evt går ut på anbud.



Byggetrinn 3 bør, for å oppfylle utviklingsplanens intensjon, plasseres med god
forbindelse til eksisterende sengepostområder i H og I.



Hovedinngangen må flyttes



Masterplanarbeider i tråd med utviklingsplan er ferdigstilt

4.5 Plasseringsalternativer for nybygg
Etter befaring av eiendommen har arkitekt pekt ut følgende områder som mulige områder
for plasseringer av et nybygg:
Plasseringsalternativ A:
Plasseringsalternativ B:
Plasseringsalternativ C:
Plasseringsalternativ D:
Plasseringsalternativ E:

Øst for bygg H, delvis på eksisterende parkeringsplass
I skråningen på vestsiden av dagens bygg
På taket til bygg F og G
På taket til bygg H
Utvidelse mot sør

Plasseringsalternativene er i kartene det skraverte området, og indikerer eksempler på
plassering og valgt areal (ikke absolutt forslag eller m2).
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Plasseringsalternativ A: Øst for bygg H, delvis på eksisterende parkeringsplass

Areal: 3 eller 4 etasjer: 4.500 m2, pluss eventuell parkeringskjeller
Beskrivelse
Det bygges et nytt bygg på 3 til 4 etasjer øst for bygg H ved parkeringsplassen.
Fordeler:

Ingen driftsforstyrrelser. Effektiv brutto/netto-faktor.

Ulemper:

Antall eksisterende p-plasser reduseres, kan erstattes av p-kjeller i nybygget.
Ingen fjordutsikt for sengerommene.

Vurdering
Det er mulig å bygge et effektivt nybygg, enten frittstående med broforbindelse eller knyttet
til bygg H. Bygget vil kunne gjennomføres uten å berøre driften nevneverdig i det
eksisterende foretaket. Ved denne løsningen skal det etableres en forbindelse til heisene i
bygget som er under oppføring.
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Plasseringsalternativ B: I skråningen på vestsiden av dagens bygg

Areal: ca. 4.500 m2
Beskrivelse
Det bygges to til tre etasjer i skråningen foran bygg F, G eller H.
Fordeler:
Sengerommene får god utsikt. Logistikk: Mulighet for bruk av sentral
trafikkjerne.
Ulemper:
Det er veldig bratt, krevende konstruksjon og riggsituasjon. Fjell må
sprenges. Korridor med rom på kun en side og derfor ugunstig
brutto/nettofaktor. Muligens vil det komme innsigelser fra myndighetene på
grunn av inngrep i landskapet.
Hvis det bygges foran bygg H må helikopterlandeplassen rives og bygges på
taket av nybygget.
Vurdering
Sengerommene får fjordutsikt. Det er mulig å bygge i skråningen men det vil bli en krevende
byggeprosess.
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Plasseringsalternativ C: Påbygg på taket til bygg F og G

Areal: 2 x 2.500 m2 – 390 m2 = 4.610 m2
Beskrivelse
Det bygges to etasjer på bygg F og G. Påbygget forutsetter riving av den eksisterende
takterrassen. Byggene må forsterkes for å kunne bære påbygget.
Fordeler:
Ulemper:

God utsikt for halvparten av sengerommene. Logistikk: Mulighet for bruk av
sentral trafikkjerne.
Driftsforstyrrelser som følge av påbygg på sykehus i drift. Mange nedløpsrør
fra badene må føres gjennom behandlingsfunksjoner i etasjene under.
Nybygget mister utsikten mot fjorden. Takterrassen rives.

Vurdering
Løsningen vil gi mange nye sengerom med fjordutsikt. Men driftssituasjonen under
byggeperioden ville bli krevende og nybygget vil miste utsikten.
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Plasseringsalternativ D: Påbygg på taket på bygg H

Areal: 2 x 2500 m 2 = 5000 m2
Beskrivelse
Det bygges to etasjer på bygg H. Dette forutsetter rivning av glasstakene. På grunn av
tekniske installasjoner på taket er det behov for en teknisk mellometasje.
Fordeler:
Ulemper:

Nærhet til eksisterende sengerom. Logistikk: kan kobles til heisene i bygg H.
God utsikt for en del av sengerommene
Driftsforstyrrelser i et sengebygg i drift: etasjene under må forsterkes.
Søylene vil kunne innskrenke funksjonene i det eksisterende bygget.
Rommet i den øverste etasjen må eventuelt erstattes på grunn av rivning av
glasstaket. Teknikk på taket gjør påbygg krevende. Det vil bli behov for
etablering av en teknisk mellometasje. Den store bygningsdybden kan
resultere i en ugunstig brutto/netto-faktor.

Vurdering
Denne løsningen vil gi gode logistikkløsninger på grunn av nærheten til de eksisterende
sengeposter. Men byggeperioden ville bli krevende for foretaket i drift, og forsterkningen av
den eksisterende konstruksjonen vil sannsynligvis innskrenke funksjonaliteten.
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Plasseringsalternativ E: Utvidelse mot sør og påbygg på bygg F

Areal: 2 x 480 m2, 1 x 830 m2, 1 x 1470 m2 = 3260 m2 (ved påbygg av to etasjer: 4.730 m2)
Beskrivelse
Foretaket har et utvidelsespotensial mot sør. Forutsatt at bygg E rives kan et nytt sengebygg
plasseres her. Det bygges en eller to etasjer på bygg F. Takterrassen må erstattes.
Fordeler:

Tomtepotensial utnyttes, nybygget beholder utsikten mot fjorden. Mange
sengerom får god utsikt.

Ulemper:

Det må regnes med driftsforstyrrelser i bygg F under byggingen (gjelder
behandlingsfunksjoner). Det er lang avstand fra øvrige sengerom. Den
eksisterende takterrassen må rives. Krever ombygging i eksisterende bygg
for å skape forbindelser.

Vurdering
Mange sengerom vil få god utsikt. Men avstanden til de eksisterende sengepostene er stor.
Det vil kreve en del ombygging i eksisterende bygg for å kunne etablere en indre forbindelse
til resten av foretaket.
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4.6 Vurdering av plasseringsalternativene
For Plasseringsalternativ A illustreres det to varianter: Variant A 1 er et fire etasjers høyt
kompakt bygg, variant A 2 er et langstrakt bygg på tre etasjer.
For alternativ B vises det et snitt gjennom terrenget som viser hvordan nybygget kan ligge i
forhold til det eksisterende bygget.
Plasseringsalternativ A, variant 1
Et kompakt nybygg på fire etasjer bygges mellom parkeringsplassen og bygg H. Byggene
forbindes med en glassbro. En parkeringsgarasje bygges langs bygg H og innkjørselen ligger
under glassbroen. Heisene mellom bygg H og bygget, som er under oppføring, kan nås
gående på terreng, enten med eller uten tak.
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Plasseringsalternativ A, variant 2
En langstrakt sengefløy på tre etasjer strekker seg fra bygg H til parkeringsplassen. Nybygget
er koblet til det eksisterende bygget. Det etableres en gangforbindelse til heisene mellom
bygg H og bygget som er under oppføring på vestsiden av bygg H. En parkeringsgarasje
under nybygget erstatter parkeringsplassene man mister med denne løsningen.
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Plasseringsalternativ B
Et nybygg bygges i skråningen på vestsiden av tomten. Sengeetasjene ligger lavere enn det
eksisterende sykehus. En kulvert forbinder nybygget med det eksisterende foretaket.
En kulvert kan forbinde nybygget med det eksisterende foretaket. Sengeetasjene vil ligge
lavere enn det eksisterende sykehus. Snittet viser at sengerommene ville få bra utsikt. Men
bygningskroppen får dagslys kun fra en side.
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Plasseringsalternativ C og D
Det anbefales at alternativ C og D ikke tas med i videre utredninger.


Bygging på tak vil som beskrevet for de to alternativene påvirke den løpende driften
mest og plassert på taket til F vil det også ta utsikt for nybygget, de etasjene som i dag
har direkte utsyn mot Oslofjorden.



Hvis et av alternativene med færrest senger velges vil bygging på tak likevel være noe
som bør vurderes.



Velges alternativet med flest senger kan ulempene ved å benytte taket være større enn
fordelene med en bedre samling av sengene.



Bygging på taket av H byr på såpass mange utfordringer at det bør søkes andre
løsninger.

Plasseringsalternativ E
Det anbefales at alternativ E ikke tas med i videre utredninger.


Verdien av eiendom i sør vil ikke kunne realiseres med fullt potensial



Det kan påvirke utnyttelsesgraden av det frigjorte området



Det vil påvirke dagens terrasse på en lite gunstig måte.



Plassering langt unna resten av kjernevirksomheten – ugunstig driftsmessig, jamfør
utviklingsplanen.

Konklusjon etter en samlet vurdering av de utredete plasseringsalternativene
Plasseringsalternativ A:
Bygget øst for bygg H vil være enklest å bygge. Ulempen er at det vil ta bort
parkeringsplasser. De kan erstattes med parkering under bakkeplan, men dette vil koste kr
10 000 per m2, som et anslag. Velges dette bør det også vurderes om det er rimeligere
parkeringsmuligheter nær Sunnaas sykehus HF der det er mulig å leie.
Plasseringsalternativ B:
Bygging i skråningen må utredes nærmere, både når det gjelder byggekostnader og om
logistikken blir bra nok. Usikkerheten i forhold til å få tillatelse av reguleringsmyndighet må
også avklares. Dette alternativet legges det til rette for i pågående reguleringsplanarbeid, og
vil også kunne danne grunnlag for et eventuelt byggetrinn 4.
Det anbefales at plasseringsalternativ A1 og A2, samt B utvikles i konseptfase for byggetrinn
3.
Disse alternativene oppfyller utviklingsplanens intensjon, foretakets mål og strategier for
fremtiden, og vil være økonomisk mest fordelaktig med tanke på byggekostnader.
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Arealbehovet til en ny radiologisk enhet med en tilknyttet skiftestue vil kunne innpasses i
dette alternativet. Plasseringsalternativene C, D og E som alle er på tak av eksisterende bygg,
vil være krevende både driftsmessig og bygningsteknisk å gjennomføre – både med tanke på
kostnader og manglende driftsinntekter ved eventuell stengning i byggeperioden.

5. Økonomi
5.1 Investeringskostnad
5.1.1 Kostnad nybygg
Den faktiske kostnaden for byggetrinn 2, ferdigstilt november 2015, antas å være det
sikreste anslaget på nybyggkostnaden per m2 for byggefase 3. Som det framgår av tabell 5
vil også dette nybygget i all hovedsak bestå av sengeposter, slik tilfellet er med ferdigstilt
bygg 2015. Inkludert avsatt reserve på 12 millioner kroner er da kostnaden kr. 54 405 per
m2.
5.1.2 Kostnad ombygging
I forbindelse med byggefase 2 er det gjennomført utbedringer, som tidligere vist.
Gjenstående utbedringer for byggetrinn 3 slik det fremkommer i utviklingsplanens
romprogram, forutsetter en opprustning av eksisterende arealer for blant annet fysioterapi,
ergoterapi og laboratorieområdet.
Tabell 8 Forslag til areal for ombygging i byggefase 3
Kandidater for ombygging

m2

Fysioterapi

625

Ergoterapi

647

Laboratorieområdet

356

Diverse (Kantine, garderober, kjøkken etc)

500

Sum

2 128

En gjennomgang av kalkylene for ombygginger i forbindelse med byggefase 2 viser en
kostnad per kvadratmeter på kr. 10 700.
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5.1.2.1

Estimat for ombygging og nybygging for byggefase 3.

Tabell 9 viser et foreløpig estimat for kostnadene ved ombygging og nybygging for byggefase
3.
Tabell 9 Antatte byggekostnader ved de tre alternativene og nullalternativet
I mill. NOK
Nullalternativet
Alternativ 1
30 hotellsenger
40 normalsenger
Alternativ 2
50 hotellsenger
50 normalsenger
Alternativ 3
50 normalsenger
0 hotellsenger

Kostnad
ombygging

Kostnad
nybygg

23

0

23

244

23

319

23

207

Samlet kostnad varier fra 23 til 342 millioner kroner målt i 2014 priser.
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Ekstrakostnad ved bygging i skråning – alternativ B
Det er vurdert at ekstra kostnader for sprengning ved bygging i skråningen er noe over 2
millioner kroner og at byggekostnaden i dette skrå terrenget vil øke med 2-5 prosent på
grunn av høyere riggkostnader. Det betyr at kostnadene vil kunne øke med fra 4,5 til 19,5
millioner kroner avhengig av hvilket av de fire alternativene som velges.
5.1.2.2

Ekstrakostnad ved parkeringshus – alternativ A

Etablering av parkeringskjeller i bygget øst for bygg H vil kunne beløpe seg til 15 millioner
kroner.

5.2 Finansiering
5.2.1 Inntekt tomtesalg
Eiendommen i Drøbak er på 2 099 m2 brutto. Det er i gang et arbeid med å selge denne
eiendommen og antatt salgssum er 25 millioner kroner. I Økonomisk Langtidsplan 20162019 er det lagt til grunn en salgssum på 20 millioner, som del av finansieringen av Bygg I.
Dersom Drøbak selges for 25 millioner, vil 5 millioner bidra til finansiering av Byggetrinn 3.
Det har vært god kontakt med Nesodden kommune vedrørende omregulering av området
som frigjøres ved valg av A- til C-alternativene for plassering av nybygget. Det legges til
grunn at området sør-øst på dagens eiendom kan omreguleres fra offentlig virksomhet til
boligformål. Sunnaas sykehus HF er enig med kommunen om å se foretaket sitt
eiendomsprosjekt i sammenheng med kommunens planer om å bygge ut Nesoddtunet
sykehjem, som ligger nær foretaket. Tilgjengelig tomteareal for boligbygging er i overkant av
15 mål. Dette gir en mulighet til å bygge leiligheter med et samlet brutto areal på i overkant
av 14 000 m2.
I samarbeid med OBOS ble det i 2007 foretatt en vurdering av hvilke inntekter man kunne få
for eiendommen. Dersom solgt som tomt for bygging av leiligheter med et brutto boligareal
på i overkant av 12 500 m2, ville det i 2007 kunne gitt en inntekt på 32 millioner kroner.
Boligprisene i Akershus utenom Bærum er steget med 35 % i perioden, mens
byggekostnadsindeksen har steget noe mindre. Det bør derfor kunne legges til grunn at
tomteverdien i 2015 kan vurderes til 40 millioner kroner.
Samlet bidrag til finansiering av Byggetrinn 3 fra salg av Drøbak og boligtomter settes da til
45 millioner kroner.
5.2.2 Lån
Det er forutsatt at foretaket låner 70 % av investeringskostnaden i tråd med retningslinjer
fra Helse Sør-Øst RHF. Anslått lånebeløp er fra 160- 240 millioner kroner avhengig av hvilket
alternativ som velges. Disse anslagene er lagt inn i kontantstrømberegningene.
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5.2.3 Tilpasning til økonomisk langtidsbudsjett for Sunnaas sykehus HF
Sunnaas sykehus HF må vise at foretaket har økonomisk bæreevne til å gjennomføre
byggetrinn 3. Foretaket har i den anledning beregnet kapitalbehov for alternativ 1-3. Det er
videre beregnet hvor store sparetiltak som må iverksettes for hvert alternativ.
Følgende forutsetninger ligger til grunn for beregningene:


Antatt byggestart 1. juli 2018, ferdig 1. juli 2020



Antatt 70 % belåning fra Helse Sør-Øst RHF, som er det maksimale foretak kan låne.



Salg Drøbak 25 mill. i 2016, hvorav 5 mill går til Byggetrinn 3.



Salg tomteområde i sør for 40 mill. (Antatt 20 mill 2020 og 20 mill 2021).



Antar full effekt av sparetiltak f.o.m. januar 2018

Tabell 10 Likviditetsutvikling før sparetiltak, alternativ 1, kostnad 267 mill.

Tabell 11 Likviditetsutvikling alt. 1 etter nødvendig sparetiltak på 15 millioner:
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Tabell 12 Likviditetsutvikling før sparetiltak, alternativ 2, kostnad 342 mill.

Tabell 13 Likviditetsutvikling alt. 2 etter nødvendig sparetiltak på 21 millioner

Tabell 14 Likviditetsutvikling før sparetiltak, alternativ 3, kostnad 230 mill.
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Tabell 15 Likviditetsutvikling alt. 3 etter nødvendig sparetiltak på 13 millioner

Tabellene 10 til 15, viser at det er nødvendig å spare fra 13 millioner til 21 millioner avhengig
av hvilket alternativ foretaket velger når det ses bort fra nullalternativet. Foretaket har i
denne fasen ikke tatt stilling til hvilket av alternativene 1-3 som skal realiseres. Foretaket har
derfor vurdert hvilke sparetiltak som må igangsettes for å spare 21 millioner. En besparelse i
denne størrelsesorden dekker nødvendig besparelse for alle tre alternativer. Foretaket har
god erfaring med å identifisere og realisere sparetiltak fra bl.a. omorganiseringsprosessen i
2011 og 2012. Sparetiltak må settes i gang i 2017 og ha full effekt fra og med 2018.
5.2.3.1

Områder foretaket ser at kan gi økte inntekter/kostnadsreduksjon

Tabell 16 Innsparingstiltak for å dekke kostnadene ved investeringen

Aktivitet

Estimert kostnadsreduksjon

Aktivitet Askim flyttet til Nesodden

2 millioner

Endring av behandlingsprogramprofil

3 millioner

Endring av arbeidsprosesser, inkludert

7 millioner

Driftsendringer i organisasjonen
(stab/støtte)

4 millioner

Kostnadsnivået ved inngangen til 2016 blir 5 millioner lavere enn det som ble lagt til grunn i
ØLP 2016-2019– dette kostnadsnivået vil videreføres i årene fremover. Dette medfører at
årlige besparelser som må tas inn ved tiltak, reduseres fra 21 til 16 millioner.
Foretaket har gjort en gjennomgang av ulike områder (tabell 16) hvor det til sammen er
mulig å sikre økte inntekter/kostnadsreduksjon med til sammen 16 millioner fra og med
2018 ved følgende innretning:
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Aktivitet i Askim flyttet til Nesodden
Aktiviteten klinikken hadde i Askim ble flyttet til Nesodden sommeren 2015. Bortfall av
husleie og felleskostnader er allerede tatt hensyn til i innsendt ØLP 2016-2019, men
samlokaliseringen har likevel gitt besparelser i 2. halvår 2015 i form av mer effektiv logistikk,
større fleksibilitet i bruk av ressurser og mer effektiv drift av bygninger:
Helårseffekten av besparelsene er estimert til 2 millioner kroner; redusert nattbemanning,
økt fleksibilitet i bruk av senger, mindre forflytning i personalgruppen, bedre utnyttelse av
personalet mellom team i klinikken, reduserte transportutgifter, samt stengning av bygg D i
helgene.
Endring av behandlingsprogramprofil
Til grunn for estimert kostnadsreduksjon ligger en kritisk gjennomgang av
behandlingsprogrammer ut i fra internasjonale behandlingsveiledninger og effektivisering av
enkelte behandlingsprogram ved å gjennomføre vurdering av oppholdstid og å optimalisere
samarbeidsformer i tverrfaglige team etter internasjonale anbefalinger (Carf).
Endring av arbeidsprosesser (“jobb-smartere”), herunder effekt av Regionalt prosjekt for
digital fornying
Det gjennomføres en prosjektorganisert prosess i foretaket med mål om å bruke mindre
ressurser på utførelse av samme oppgave, men med samme eller bedre kvalitative resultat.
Rutiner og prosesser analyseres, og det er forventet at forbedringene vil gi betydelige
besparelser, blant annet ved bedre utnyttelse av IKT- verktøy, unngå bruk av overkvalifiserte
til en oppgave (oppgaveglidning), strømlinjeforming av møter, mindre kjøp av eksterne
konsulenter, mindre eksterne arbeidsoppgaver, mer effektiv bruk av arbeidsplansystemet
(GAT) ved å innføre 12 måneders arbeidsplaner for alle, krav til behandlingsaktivitet for
ansatte, økt fleksibilitet i bruk av vikarer, bedre utnyttelse av alle ressurser gjennom døgnet
samt standardiserte behandlingspakker.
I tillegg er det forventet en årlig besparelse når effekten av Regionalt prosjekt for digital
fornying slår inn.
Organisasjonsendring stab/støttefunksjoner
Det vil gjennomføres en organisasjonsendring med henblikk på å samle foretakets stab og
støttefunksjoner for å sikre en kvalitativt mer hensiktsmessig og effektiv drift.
Konklusjon
Foretaket mener at summen av identifiserte områder over vil gi den nødvendige besparelse
på 16 millioner på årsbasis, med full effekt fra og med 2018.
Foreslåtte besparelser og salg av boligtomter vil til sammen sikre nødvendig finansiering av
Byggetrinn 3. Kostnadsrammer for nytt bygg og ombygginger for inntil 342 millioner er
ivaretatt.
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6. Grensesnitt i forhold til andre investeringsprosjekter
Det er ingen konkurrerende investeringsprosjekter.

DEL 4
7. Konseptfasen
7.1 Utarbeiding av mandat og plan for videre arbeid i konseptfasen
Det vises til veileder for tidligfaseplanlegging kap.5.3.13 og 14.

7.2 Plan for konseptfasen
Konseptfasen skal bygge på og videreutvikle det arbeidet som er gjort i utviklingsplanen og i
denne idéfaserapporten.
I konseptfasen skal forslagene til alternative løsninger fra idéfasen utredes i detalj, og
utredningene skal være tilstrekkelig detaljerte og omfattende til å kunne gi grunnlag for å
velge ett alternativ og dokumentere konsekvenser av det valget som gjøres.
Utredningene skal være likeverdige for alle alternativene, de skal vise om alternativene kan
innpasses i investeringsrammene, og hvilken effekt gjennomføringen har på helseforetakets
økonomisk bæreevne.
Alternativene skal videre analyseres og vurderes i forhold til et definert sett av mål og
kriterier i henhold til tidligfaseveilederen. Det beste alternativet anbefales som grunnlag for
gjennomføring av et investeringsprosjekt.
På grunnlag av utredningen av alternativene (konseptrapporten) skal det gjennomføres
ekstern kvalitetssikringskontroll (KSK).
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I Konseptfasen tas utgangspunkt i dimensjoneringsgrunnlaget fra Idefasen og verifiserer
dette, samt øker detaljeringsnivået. Det skal utarbeides program som beskriver
romkapasiteter og arealer basert på en forventet fremtidig aktivitet.
Konseptfasen består av en rekke delaktiviteter som til sammen danner grunnlaget for å
velge alternativ og å legge et godt grunnlag for en mer detaljert programmering og
prosjektering i forprosjektet.

7.3 Hovedleveranser i konseptfasen
o

Det utarbeides et delfunksjonsprogram for byggetrinn 3 der det også
spesifiseres alternativer for ombygging av eksisterende bygg.

o

Det utarbeides skisser for de ulike alternativene som er redegjort for i idéfasen,
men slik at det anbefalte alternativet (A) detaljeres mer enn de øvrige.

o

Det foretas en ny vurdering av tomteverdien som kan realiseres.

o

Det foretas en grundig gjennomgang av hvordan prosjektet kan finansieres og
tilpasses økonomisk langtidsplan for Sunnas sykehus HF.

o

Det foretas en vurdering av innovative løsninger som kan påvirke
tjenesteproduksjonen.

7.4 Organisering, roller/ansvar, forholdet mellom prosjekt og driftsorganisasjon
o Det etableres en styringsgruppe for prosjektet
o Det etableres en internorganisasjon som følger prosjektet fra oppstart
o Prosjektleder for internorganisasjon rapporterer direkte til
styringsgruppen/direktør
o Arbeidsgrupper etableres så tidlig som mulig slik at prosessen vil gå best
mulig.

7.5 Aktiviteter og milepæler
Januar 2016

Oppstart konseptfase

Primo 2016

Oppstart kontrahering av konsulentfirma for å foreta utredninger av
alternativene.

1 og 2 tertial 2016

Utredningsarbeid, økonomiske analyser, reguleringsplanarbeid.

2 halvår 2016

Ekstern kvalitetssikring av konsept (KSK).
Konseptfaserapport styrebehandles i eget styre for videresending til
HSØ med søknad om å få gå videre til forprosjektfase.
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7.6 Ressursbehov, kostnader i konseptfasen
Sykehusbygg HF antas å være en sentral rådgiver i konseptfasen.
Lønnsmidler til internorganisasjon – frikjøp av nøkkelpersoner i prosjektet.

7.7 Vurdering og oppfølging av krav til bygningsvern
Sunnaas sykehus HF har ingen bygninger som er omfattet av bygningsvern.

7.8 Opplegg for styring og kvalitetssikring
Opplegg for styring må fremgå av det mandat som utarbeides for Konseptfasen. På
grunnlag av utredningen av alternativene (konseptrapporten) skal det gjennomføres ekstern
kvalitetssikring (KSK).

8. Vedlegg
-

Utviklingsplan

-

Godkjenningsbrev fra Helse Sør-Øst av 14. november 2011
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