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1. Hva saken gjelder 
 
Sunnaas sykehus HF er godt forberedt til å starte konseptfase i byggetrinn 3, basert på 
Idéfaserapport av 2016. I dialog med eiendomsavdelingen i Helse Sør Øst RHF (HSØ) er det et 
pågående arbeid for å ferdigstille styresak for å sikre nødvendig investeringsbeslutning. Styret 
for Sunnaas sykehus HF ble i juni 2020 orientert om at styresak var berammet høsten 2020. 
Saken legges nå frem for styret til orientering fordi forventet fremdrift er satt på hold, uten at 
Sunnaas har fått tydelige avklaringer knyttet til årsaken til dette. Sykehuset har tydeliggjort 
behovet for forutsigbarhet overfor HSØ, særlig knyttet til nødvendig vedlikehold og eventuelt 
oppgradering av gammel bygningsmasse for å sikre forsvarlig klinisk standard. 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  
 
Bakgrunn 
Basert på sykehusets Idéfaserapport byggetrinn 3 og Utviklingsplan 2035 gjennomgås 
virksomheten for å spisse og fasilitere fremtidens behov. Sykehusets ambisjonsnivå er høyt 
når det gjelder utvikling av arenafleksibilitet i behandlingstilbudet; sengebasert, poliklinisk, 
ambulante tjenester, telefon- og videokonsultasjoner og hjemmesykehus. Endringer i 
behandlingsmåter og pasientgrupper fordrer endring av arbeidsprosesser, investeringer i 
utstyr og teknologi samt tilpassede arealer. Så snart byggetrinn 3 kommer i konseptfase vil 
det fattes beslutning om total virksomhetsmodell, utarbeides et funksjonsprogram med 
konkretisering av arealbehov og romplan for både nybygg og ombygging av eksisterende 
bygningsmasse. 
 
Konseptfase - innhold 
I konseptfasen skal det utvikles et funksjons- og arealprogram basert på de alternativene 
som ligger i idéfasen. I Sunnaas sykehus sin idéfase (prosjektinnramming) ligger to 
alternativer i tillegg til 0-alternativet, som er dagens løsning i oppgradert versjon. Første del 
av konseptfasen skal avklare virksomhetsmodellen som i andre del skal utvikles som 
skisseprosjekt på valgt tomtealternativ. Kriteriene for valg av virksomhetsmodell følger av 
idéfasen, og kvalitetssikres gjennom mandat for konseptfasen.  
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Figur: Fra tidligfaseveileder Sykehusbygg HF 
 
 
Framskrivning – HSØ 
HSØ skal beslutte på hvilken måte framskrivning skal gjøres for Sunnaas sykehus. Slik 
framskrivning gjøres enten i forkant av konseptfasen, eller som del av del 1 i konseptfasen. 
Framskrivningen vil særlig måtte fokusere på den samlede behandlingskapasiteten/ 
sengebehov og arealbehov relatert til radiologi, lab, teknologisk intervensjonssenter og 
øvrige støttefunksjoner. 
 
 
Samarbeidet med HSØ - avklaringsbehov 
Sykehuset har samarbeidet med HSØ om å utarbeide styresak gjennom sommeren 2020. 
Prosjektet står på HSØ sin styrekalender for 2020, men det er ikke berammet dato for 
behandling av søknaden. Sunnaas sykehus avventer avklaringer på når saken kan forventes 
fremmet for HSØ-styret. Det er av stor betydning for sykehuset å få den forutsigbarheten 
HSØ kan gi, slik at vi kan planlegge nødvendig bygg- og virksomhetsutvikling for å nå 
målbildet satt i Utviklingsplan 2035. Dette omfatter særlig de konsekvenser for klinisk 
virksomhet som er vist i konsekvensanalyse bygg D november 2019 (eldste bygg). 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 
 
Styret for Sunnaas sykehus HF må være orientert om viktige prosesser opp mot eier. Denne 
saken er viktig å få avklart fordi den har store implikasjoner for drift og vedlikehold av kliniske 
bygg. Dersom investeringsbeslutning nytt bygg ikke fattes i løpet av 2020, vil sykehuset måtte 
iverksette svært kostnadskrevende renoveringsarbeider i gamle bygg. 
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