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Evalueringsrapport, Byggetrinn 2 - Sunnaas sykehus HF

Forslag til vedtak:
Styret tar saken til orientering.
Sammendrag og konklusjoner
Byggetrinn 2 ved Sunnaas sykehus HF er overlevert før kontraktfristens utløp og innenfor budsjett.
Bygget er av god kvalitet, og foretaket er nå i en fase med fokus på innkjøring i og å ta bruk bygget. Skisser
på uteområder ble presentert for foretaksledelsen 17. november, og videre plan for dette arbeidet
utarbeides i løpet av desember 2015 og januar 2016. Utsmykning av bygget er i prosess, blant annet ved
inngått avtale med organisasjonen KORO (Kunst i Offentlige Rom). Vedlagt evalueringsrapport beskriver
hovedtrekkene i de erfaringer foretaket har gjort seg i prosjektet. En fyldigere evalueringsrapport til bruk
for læring i organisasjonen utarbeides innen medio desember 2015.
Hovedkonklusjon i evalueringen er at det er viktig med god tid til gjennomgang av anbudsgrunnlaget for å
sikre at funksjonsbehovet ivaretas, det er viktig med god tid til prosjektering, at fagfolk må tungt inn i
prosjektering av ulike funksjoner i bygget, og til slutt at det er viktig med en sterk og kompetent lokalt
forankret byggherregruppe som følger prosjektet fra en så tidlig fase som mulig.
Bakgrunn for saken
Byggetrinn 2 ved Sunnaas sykehus HF ble ferdigstilt med ferdigattest 12. november 2015, og satte sluttstrek
for et mangeårig arbeid på vei mot å fullføre utviklingsplanen av 2007-08.
Byggeprosjektet er gjennomført i tråd med planlagt og avtalt fremdrift, og innenfor budsjett.
Det har vært en krevende prosess for alle ansatte i foretaket, og det har blitt stilt store krav til fleksibilitet,
tilpasningsdyktighet og lagspill gjennom hele prosjektet. At foretaket i prosjektperioden har levert gode
resultater både på pasientbehandling og samtidig hatt lavt sykefravær, viser at det har vært et felles
prosjekt hvor ansatte har hatt eierskap til prosessen og dermed bidratt til det gode resultatet. Erfaringen
har også vist at en sterk internorganisasjon med god og bred forankring i foretaket har vært viktig for å
komme i mål i tråd med foretakets behov.
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