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1 Introduksjon 
 

Hva er formålet med veilederen?  

Suksessen i et byggeprosjekt ligger i å velge riktig prosjekt og sikre en vellykket gjennomføring. 

Formålet med veilederen er å bidra til at det riktige prosjektet velges i tråd med helseforetakets 

strategi, og i tillegg gi et godt fundament for oppstart av detaljprosjektering og bygging. Målet er god 

og framtidsrettet pasientbehandling. 

Tidligfasen er en fellesbetegnelse på de steg som et behov definert i en utviklingsplan må gjennom 

for å bli utviklet til et byggeprosjekt. Tidligfasen avgrenses i denne veilederen som perioden fra og 

med og godkjent utviklingsplan (beslutning B0) til om med investeringsbeslutningen (beslutning B4).  

Det er et formål at veilederen skal ha en positiv effekt på tidsbruk, kvalitet og kostnader i tidligfasen 

for hvert enkelt prosjekt. Veilederen skal bidra til en felles, effektiv og målrettet prosjektprosess for 

byggeprosjekter i spesialisthelsetjenesten. Dette gjøres blant annet ved å etablere en felles plattform 

for innhold og struktur i plandokumenter og beslutningsunderlag, i tillegg til å benytte standardiserte 

og kunnskapsbaserte metoder for beregninger og analyser. 
 

Forenkle, forkorte og forbedre                                                                                                                      

I denne reviderte veilederen er det foretatt endringer som har til hensikt å forenkle, forkorte og 

forbedre tidligfasen. De viktigste endringene kan oppsummeres i tre punkter: 

 Idéfasen er tatt bort. Den er erstattet med en «prosjektinnramming» som skal resultere i en 

prosjektstrategi og et mandat for det neste steget.   

 Avklaring av lokalisering gjennomføres som en egen planprosess, og bør være avklart innen 

oppstart av program- og konseptutviklingen.  

 Steget for program- og konseptutvikling er delt i to deler. I del 1 avklares virksomhetsinnhold, 

dimensjonering og overordnede krav til bygget, og aktuelle alternativer utredes likeverdig og 

tilstrekkelig. Dette skal gi tilstrekkelig grunnlag for å velge det alternativet som skal 

videreføres og utdypes gjennom skisser og tilhørende kalkyler og utredninger i del 2. 

Hvordan bruke veilederen?                                                                                                                                                 

Veilederen beskriver hvordan tidligfasen for byggeprosjekter i helseforetakene bør gjennomføres. 

Veilederen gir på et overordnet nivå retningslinjer for hva som bør inngå i de ulike stegene, hvilke 

analyser som bør gjennomføres, hvilke beslutningsdokumenter som bør utarbeides, og hva som skal 

besluttes ved de enkelte beslutningspunktene. 

I kapittel 2 gis en oppsummering av overordnede styringssignaler som har spesiell relevans for bruken 

av veilederen. Kapittel 3 gir en kort beskrivelse av prosjektmodellen fra utviklingsplan til og med 

forprosjekt. I kapitlene 4-6 beskrives hvert enkelt steg i prosjektmodellen. Disse kapitlene er inndelt i 

delkapitlene: 

 Formål (med steget) 

 Grunnlag (for oppstart av steget) 

 Prosesser 

 Leveranser 
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 Beslutningspunkt (ved enden av steget) 

Grunnlag, leveranse, verktøy og beslutninger er merket med henholdsvis bokstavene G, L, V og B.   

 

I kapittel 8 beskrives noen metoder og prosesser som er generelt gjeldende, og i kapittel 9 gis det en 

oppsummering av hvilket grunnlag som bør foreligge for de ulike beslutningspunktene. 

 

Som vedlegg følger en oversikt over veiledende format for en del sentrale dokumenter. 

 

Faser og steg 

Veilederen definerer det samlede prosjektforløpet i fire faser: 

 

 Strategisk fase (Utviklingsplan) 

 Tidligfase  

 Gjennomføringsfase 

 Driftsfase 

 

Hver fase er delt i ett eller flere steg.  Modellen benytter «input-output» logikk, riktig input fra forrige 

steg må være på plass før neste steg kan starte. Videre må riktig output være fastslått for å kunne 

avslutte steget. Systemtiken vises i figur 2. 

 
Figur 1 Oppbygging av informasjonslogikk for hvert steg i prosjektmodellen 

 

Bør veilederen benyttes også i mindre prosjekter? 

Veilederen kan og bør brukes for alle prosjekter uavhengig av størrelse, men omfanget av utredninger 

må tilpasses type tiltak og forventet omfang av prosjektet.  

 

I mindre prosjekter vil eventuelle steg og utredninger være utelatt eller sammenslått. En 

konseptrapport eller forprosjektrapport for mindre prosjekter bør likevel ha samme oppbygging som 

for større prosjekter, men omfang og detaljering må tilpasses.  
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2 Overordnede styringssignaler 
 

Helseforetaksmodellen legger til grunn at de regionale helseforetakene har et helhetlig ansvar for 

investeringer og drift i sykehusene. Løpende styringssignaler og krav blir gitt i oppdragsdokument og 

foretaksmøter. Vedrørende tidligfasen i byggeprosjekter er følgende punkter spesielt relevante:  

De regionale helseforetakene har beslutningskompetanse til å prioritere og planlegge de ulike 

investeringsprosjektene i regionen, samt igangsette enkeltprosjekter. 

En viktig forutsetning for å kunne plassere beslutningskompetanse i de regionale helseforetakene, er 

at de regionale helseforetakene innpasser prosjektene innenfor helhetlige, faglige og økonomiske 

rammer, slik at framtidige kostnader kan håndteres når investeringen er ferdigstilt. 

Investeringsprosjekter skal være forankret i utviklings- og økonomiske langtidsplaner, dvs. at 

investeringer som foreslås skal fremme de mål og strategier som er gjeldende på nasjonalt, regionalt 

og foretaksnivå. 

KS1 og KS2-metoden som gjelder statlige investeringer over 750 MNOK, gjelder ikke for de regionale 

helseforetakene. Helse- og omsorgsdepartementet legger til grunn at helseforetakene skal ha minst 

like gode kvalitetssikringssystemer som andre statlige byggeprosjekter. Det skal gjennomføres 

ekstern kvalitetssikring av konseptvalg (KSK) for investeringer med forventet kostnad over 500 

MNOK. 

Helseforetakene har ingen generell foreleggelsesplikt for de enkelte prosjektene. Som del av 

styringsdialogen skal det for store prosjekter (med forventet prosjektkostnad over 500 MNOK) 

foreligge en konseptrapport og KSK, som sammen med de regionale helseforetakenes vurderinger, 

legges fram for departementet. Dette danner grunnlag for lånesøknad for prosjektet, samt 

godkjenning i tråd med spesialisthelsetjenesteloven § 4.1. 

Sykehusbygg HF ble stiftet i 2014 med alle de fire helseregionene som eier. Det felleseide foretaket 

skal sikre erfaringsoverføring, standardisering, samordning og læring mellom ulike prosjekter og være 

et nasjonalt kompetansemiljø for sykehusplanlegging og -bygging på høyt internasjonalt nivå. 

Sykehusbygg HF skal benyttes ved alle større byggprosjekter (over 500 millioner kroner) i sykehus-

Norge. 
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3 Prosjektmodell for tidligfasen 
 

En samlet utviklingsretning 

Å realisere et bygg som kan møte framtidens utfordringer forutsetter at utviklingsplanen viser en 

tydelig utviklingsretning. En utviklingsplan er grunnlaget for at et byggeprosjekt skal kunne føre til et 

formålstjenlig bygg. Sammen med økonomisk langtidsplan skal utviklingsplanen gi en samlet 

utviklingsretning for viktige innsatsfaktorer som organisering og ledelse, samhandling og 

oppgavedeling, kompetanse, teknologi og utstyr og bygg. Utviklingsplanene i helseforetakene skal 

speile de regionale helseforetakenes samlede ansvar for spesialisthelsetjenester i regionen og 

understøtte «sørge for»-ansvaret.  

 

Figur 2 Utviklingsplanen baserer seg på nasjonale og regionale føringer og overordnet strategi. Den virker sammen med 
økonomisk langtidsplan og skal gi samlet utviklingsretning for de viktigste innsatsfaktorene. Målet er god og framtidsrettet 
pasientbehandling. 

Fra foretaksstrategi til prosjektstrategi 

Figur 3 viser steg og beslutningspunkter fra utviklingsplan til og med forprosjekt.  
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B0 : GODKJENNING 

          UTVIKLINGSPLAN

KSK : KVALITETSSIKRING    

            UTVIKLINGSPLAN

B2 B3

B1 : GODKJENNING 

          PROSJEKTSTRATEGI

 BL:  VALG AV 

           LOKALISERING
 B3 : ENDELIG VALG AV 

KONSEPT (LÅNESØKNAD HOD)

 B4 : INVESTERINGS-

           BESLUTNING

 KSK : KVALITETSSIKRING    

              FØLGEEVALUSERING

PROSJEKT-
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 Forslag til:

 -Mandat for neste   
  steg
 -Prosjektstrategi
  og avgrensning

 

 BT:  VALG AV  

           TOMT
                

            
  

PROGRAM- OG 
KONSEPTUTVIKLING

DEL 2
  Videreføring og utdyping
  av valgt hovedalternativ  
  gjennom skisser og 
  tilhørende kalkyler 
  og utredninger.

      AVKLARING    
   LOKALISERING

               AVKLARING 
                    TOMT

KSK 

BTBL

 B2:  VALG AV ALTERNATIV  

           FOR UTDYPING I DEL 2
                

 

Figur 3 Steg og beslutningspunkter fra utviklingsplan til og med forprosjekt 



SYKEHUSBYGG 

VEILEDER - TIDLIGFASEN I SYKEHUSPROSJEKTER  Side 9 av  
 

 

Det første steget i tidligfasen vil være å «ramme inn» prosjektet ved å definere mål, forutsetninger og 

rammer for både prosessen og tiltaket. Tiltaket skal være inkludert i helseforetakets langsiktige 

investeringsplan. Tiltaket skal presiseres og avgrenses i forhold til andre tiltak, både når det gjelder 

økonomisk bæreevne og tid for gjennomføring.  

Prosjektinnrammingen bør skje ved å lage en prosjektstrategi som beskriver rammebetingelser, 

prosjektavgrensning og forslag til mandat for påfølgende steg. Prosjektstrategien etableres i samspill 

og dialog mellom lokalt og regionalt helseforetak, og bør være et «levende dokument» som oppdateres 

ved inngangen til et nytt steg. 

For å kunne gå til neste steg må prosjektstrategien besluttes (beslutning B0). Hvem som skal beslutte 

forslag til prosjektstrategi og mandat for påfølgende steg reguleres i tråd med fullmaksstrukturen for 

det enkelte regionale helseforetak. For større prosjekter vil dette være en beslutning som tas i styrene 

for både det lokale og regionale helseforetaket 

Hvor skal bygget ligge? 

Utredning og valg av lokalisering vil i flere tilfeller kreve en konsekvensutredning etter Lov om 
planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven). Slike planprosesser kan ta opptil to år, 
og bør skje som en egen prosess.  
 
Avklaringer rundt lokalisering og bør være avklart før oppstart av program- og konseptutviklingen. 
Avklaringer rundt tomt må senest være avklart før oppstart av del 2 av program- og konseptutviklingen. 
 

Velge det beste konseptet  

På grunnlag av en godkjent prosjektstrategi og mandat for oppstart av steget for program- og 

konseptutvikling, starter arbeidet med å avklare virksomhetsinnhold, dimensjoneringsgrunnlag, 

organisatoriske virkninger og overordnede funksjonelle og tekniske krav til bygg, utstyr og 

infrastruktur.  

Avklaringene sammenfattes i et hovedprogram. Basert på et hovedprogram starter arbeidet med å 

utvikle og utrede alternative konsepter.  

Konseptrapporten og den eksterne kvalitetssikringen (KSK) skal danne grunnlag for å beslutte hvilket 

konsept som skal bearbeides videre i et forprosjekt (beslutning B3). Konseptrapporten og KSK er også 

grunnlag for lånesøknad til departementet, og eventuelt godkjenning etter spesialist-

helsetjenesteloven.                                                                                  

Bearbeiding av valgt konsept 

I forprosjektet utredes alternativet tilstrekkelig for å gi grunnlag for beslutning om gjennomføring av 

investeringsprosjektet (beslutning B4). 

 

Prosjektet er nå klart for detaljprosjektering og etter hvert bygging.   

 

 

https://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcu5Xsl9PQAhViSZoKHSphCpcQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Flovdata.no%2Flov%2F2008-06-27-71&usg=AFQjCNFwLzY8FGsG3xXyvj1LYm4L9oyqUA
https://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcu5Xsl9PQAhViSZoKHSphCpcQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Flovdata.no%2Flov%2F2008-06-27-71&usg=AFQjCNFwLzY8FGsG3xXyvj1LYm4L9oyqUA
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4 Prosjektinnramming  
 

4.1 Formål  

Formålet med steget er å utarbeide et forslag til mandat for neste steg i prosjektprosessen. Vedtatt 

mandat gir grunnlag for å utarbeide et forslag til prosjektstrategi. 

Prosjektstrategien skal på et overordnet nivå beskrive hvordan tidligfasen skal gjennomføres. De 

innledende avklaringene skal avgrense og definere innhold, rammer og leveranser i prosjektet direkte 

knyttet opp mot de de mål og strategier som er beskrevet i utviklingsplanen. 

4.2 Grunnlag (input)  

Steget skal bygge på følgende grunnlag: 

G Nasjonal helse- og sykehusplan                                                      

G Regional plan                                                                                                                                                       

G Utviklingsplan, utarbeidet iht. Veileder for arbeidet med utviklingsplaner           

G Kvalitetssikring av utviklingsplanen (KSU), og evt. merknader til åpne punkter                                 

G Andre krav og føringer 

4.3 Prosesser 

Prosjektstrategien skal, så langt det er hensiktsmessig, beskrive på et overordnet nivå hvordan 

tidligfasen skal gjennomføres. 

Prosjektstrategien skal i prinsippet bare omfatte tiltak som er forankret i utviklingsplanen og som er 

«liv laga», dvs. at de er: 

 Relevante (gir svar på den utviklingsretning som er beskrevet i utviklingsplanen). 

 Gjennomførbare (kan gjennomføres finansielt, samfunnsmessig og teknisk).   

 Levedyktige (kan bæres økonomisk)  

I prosjektinnrammingen er det sentralt å få avklart følgende spørsmål: 

 Er prosjektet en del av et prosjektprogram, slik at avhengigheter til andre prosjekter må tas 

hensyn til? Hvilke betydninger vil en realisering av dette prosjektet, eventuelt ikke 

realisering, få for de øvrige prosjektene i programmet? 

 Foreligger det økonomiske rammebetingelser? Er tiltaket innarbeidet i investeringsplaner 

med rammer og foreligger måltall for bærekraftanalyser? Foreligger tiltaksplan og budsjett 

for 0-alternativet? Står prosjektet i en «finansiell kø» i forhold til det lokale og eller regionale 

helseforetaket? 

 Innebærer tiltaket valg av lokalisering og eller tomt for sykehusbygg, og er dette ivaretatt i 

planprosess, medvirkningsprosess og beslutningsprosess? Dersom lokalisering og eller tomt 

er avklart bør dette presiseres. Dersom dette ikke er avklart bør strategien omtale hvordan 

lokaliseringsutfordringen bør løses. 
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 Innebærer tiltaket vedtak som kan endre virksomhetens karakter eller vedtak om 

nedleggelse av sykehus? Saker som omfatter slike vedtak skal forelegges Helse- og 

omsorgsdepartementet av styret i det regionale helseforetaket og må tilpasses 

beslutningsprosessen (ref. Helseforetakslovens §30). 

 

4.4 Leveranser (output) 

Arbeidet skal resultere i følgende dokument: 

L Forslag til mandat for neste fase                                                     

L Forslag til prosjektstrategi    

4.5 Verktøy   

V Veiledende innholdsfortegnelse for prosjektstrategi  

4.6 Godkjenning av mandat for neste steg og prosjektstrategi (B1) 

Mandat for neste steg skal besluttes av eier (det regionale helseforetaket eller av helseforetaket, 

avhengig av fullmaktsstruktur), vist som beslutningspunkt B1.  

Vedtatt mandat gir grunnlag for å beslutte forslag til prosjektstrategi. Prosjektstrategien bør være et 

«levende dokument» som godkjennes av eier ved inngangen til et nytt steg. 
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5 Avklaring av lokalisering og tomt  
 

5.1 Formål 

Målet med steget er å utrede og avklare lokalisering og/eller tomt for sykehusbygg. 

5.2 Grunnlag (input) 

Steget skal bygge på følgende grunnlag: 

G Utviklingsplan 

G Godkjent mandat for Avklaring av lokalisering og tomt 

G Godkjent prosjektstrategi for tidligfasen 

 

5.3 Prosesser  

Prosessen omfatter alle tiltak som innebærer vurdering av alternativ lokalisering og/eller tomt for 

sykehus.  

Det må avklares om tiltaket er av en viss størrelse som kan gi vesentlige virkninger og konsekvenser 

for miljø og samfunn slik at tiltaket utløser krav om konsekvensutredning (KU) basert på Plan- og 

bygningslovens § 4-2. Planbeskrivelse og konsekvensutredning med tilhørende forskrift.  

«For regionale planer og kommuneplaner med retningslinjer eller rammer for framtidig 

utbygging og for reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, 

skal planbeskrivelsen gi en særskilt vurdering og beskrivelse - konsekvensutredning - av 

planens virkninger for miljø og samfunn.» 

Konsekvensutredning anbefales utført før lokaliseringsvalg er gjort slik at det er mulig å vurdere 

konsekvenser av flere alternative lokaliseringer og/eller tomter opp mot hverandre og sikre best 

mulig beslutningsunderlag. Det bør gjennomføres konsekvensutredning av regionale tema 

(lokalisering) før konsekvenser av lokale tema (tomt) vurderes. 

Lokalisering bør være avklart innen oppstart av Program- og konseptutvikling. 

I de tilfeller det ikke foreligger krav om konsekvensutredning iht. Plan- og bygningsloven, må det 

uansett gjennomføres en vurdering og avklaring av valg av tomt før prosjektet kan gå videre i del 2 av 

arbeidet med Program- og konseptutvikling.  

Vurderingen må baseres på Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrift. I tillegg må vurderingen 

baseres på en evaluering og utsjekking av overordnede statlige, regionale og sykehusfaglige føringer 

og retningslinjer til lokalisering og tomt for sykehusbygg. 

Følgende kriterier og underlag bør legges til grunn for valg av lokalisering: 

 Reisetidsanalyser 

 Tilgjengelighet 

 Kostnadsanalyser 

 Økonomiske effekter 
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 Reguleringsmessige forhold 

 Risikovurderinger 

 Samfunnseffekter 

5.4 Leveranser (output) 

Steget skal resultere i: 

L Konsekvensutredning (KU) etter Plan- og bygningsloven (ved behov)           

L Utredning av lokalisering og tomt for sykehusbygg 

5.5 Verktøy 

V Forskrift om konsekvensutredninger for tiltak etter sektorloven FOR-2014-12-19-1758 

V Retningslinjer for lokalisering av statlege arbeidsplassar og statleg tenesteproduksjon 

(Fastsett ved kgl.res. 28.11.2014). 

V Overordnede føringer og retningslinjer for lokalisering og tomt for sykehusbygg 

 

5.6 Godkjenning av lokalisering (BL) og tomt (BT) 
Valg av lokalisering og tomt for sykehusbygg besluttes av det regionale helseforetaket, vist som egne 

beslutningspunkter (Beslutningspunkt lokalisering BL og beslutningspunkt tomt BT).  

Et «skisseprosjekt» i arkitektfaglig betydning, bør ikke påbegynnes før det er foretatt en beslutning 

om tomt (BT). 

I de tilfeller lokalisering og tomt innebærer endring av eksisterende sykehusstruktur i form av endring 

av virksomhetens karakter eller nedleggelse av sykehus skal saken forelegges departementet av 

styret i det regionale helseforetaket (ref. Helseforetakslovens §30). 
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6 Program- og konseptutvikling  
 

6.1 Formål 

Formålet med steget Program- og konseptutvikling er å utrede og framskaffe et faglig godt grunnlag 

som gir tilstrekkelig sikkerhet for valg av det alternativet som best oppfyller målene innenfor de 

rammer for er definert i prosjektstrategien. 

6.2 Grunnlag (input) 

Steget bygger på:  

G Utviklingsplan                                                                                 

G Godkjent mandat for Program- og konseptutvikling                                                                                  

G Godkjent Prosjektstrategi for tidligfasen                                                                                                      

G Avklaring av lokalisering                          

G Avklaring av tomt                                                                                                                                                                    

6.3 Prosesser 

Steget Program- og konseptutvikling er delt i to deler, og skal i hovedsak utføre fem hovedoppgaver i 

prioritert rekkefølge: 

1. Klargjøre premissene for innholdet i bygget i form av et hovedprogram. 

2. Identifisere, utvikle og utrede alternative konsepter (muligheter) for hvordan premissene 

(programmet) kan løses i form av fysiske løsninger. 

3. Analysere og evaluere de ulike alternativene, som grunnlag for å beslutte (B2) hvilket 

alternativ som skal utdypes og detaljeres. 

4. Lage detaljerte skisser med tilhørende kalkyler og utredninger for foreløpig valgt alternativ. 

5. Sammenfatte utredningene i en konseptrapport, som grunnlag for å beslutte (B3) hvilket 

alternativ som skal bearbeides videre i et forprosjekt, og gi grunnlag for lånesøknad til HOD. 

 

Alt. 0Alternativ 0

Alternativ 1 Alt. 1

Alternativ 2

Alternativ 3

Alternativ N

Alt. 2

Alt. 3

Alt. N

  PROGRAM- OG KONSEPTUTVIKLING
DEL 1

  PROGRAM- OG KONSEPTUTVIKLING
DEL 2

Alt. 2

B2 B3

BEKREFTETVALGT

ALLE ALTERNATIVER 
LIKEBEHANDLES

VALGT ALTERNATIV 
UTDYPES

 

Figur 4 Prinsippskisse som viser at alternativvurderingen foregår i del 1, mens valg alternativ utdypes og detaljeres i del 2. 
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Oppgave 1: Klargjøre premissene – Hovedprogram 

Premissene for innholdet i bygget (programkrav) skal utarbeides i et hovedprogram som skal beskrive 

virksomhetsinnhold, dimensjoneringsgrunnlag, organisatoriske konsekvenser og overordnede 

funksjonelle og tekniske krav til bygg, utearealer, utstyr og infrastruktur.  

Premissene skal baseres på utviklingsplanen og evt. andre føringer og behovsanalyser i tråd med den 

utviklingsretning helseforetaket har beskrevet. Videre er det virksomheten med dens organisering som 

stiller krav og gir rammer for det fysiske sykehusbygget.  

Hovedprogrammet skal beskrive prosjektets forutsetninger og forslag til arealbruk på et overordnet 

nivå, slik at forutsetninger og beregninger lett lar seg verifisere (gjennomsiktig og etterprøvbar). 

Hovedprogrammet består av fem hoveddeler:  

1 Virksomhetsinnhold, dimensjoneringsgrunnlag og funksjonelle krav                                                                                                                                                      

2 Overordnede tekniske krav                                                                                                                                                       

3 Overordnet program utstyr 

4 Overordnet program IKT                                                                                                          

5 Romprogram 

Hovedprogrammet erstatter Hovedfunksjonsprogram (HFP), Delfunksjonsprogram (DFP), 

Hovedprogram utstyr (HPU), Overordnet teknisk program (OTP) og Prinsipper for person- og vareflyt 

(PPV). 

De dimensjonerende forutsetningene for fremtidig virksomhet i helseforetaket og konsekvensene av 

endringer, er beskrevet i utviklingsplanen. Utredningene skal i hovedsak bygge på disse. Det vil likevel 

være behov for en kvalitetssikring, avgrensing og evt. detaljering av den framskriving som er foretatt i 

arbeidet med utviklingsplanen. 

Ved utvikling av romprogram skal katalog for rom- og arealstandarder benyttes. Romprogrammet (del 

5) skal så langt det er mulig også omfatte tekniske rom og arealer. 

I del 1 av program- og konseptutviklingen vil hovedprogrammet kunne inneholde programkrav for flere 

alternative virksomhetsmodeller. I del 2 oppdateres hovedprogrammet i tråd med den virksomhets-

modellen og det løsningsalternativet som blir valgt for å lage detaljerte skisser med tilhørende kalkyler 

og utredninger. 

Oppgave 2: Indentifisere, utvikle og utrede alternative konsepter   

Med bakgrunn i hovedprogrammet starter arbeidet med å identifisere og utvikle alternative konsepter 

(muligheter) for hvordan premissene (programmet) kan løses i form av fysiske løsninger. 

Alternativene visualiseres, studeres og utredes tilstrekkelig for å kunne gi grunnlag for å velge et 

hovedalternativ som utredes mere detaljert ved hjelp av skisser til et nivå som gir grunnlag for 

beregning av bruttoareal og prosjektkostnad.  

Det forutsettes at det benyttes verktøy som tillater en dynamisk bearbeiding av modellen «live» i 

møter med brukere og byggherre. Det skal være enkelt å kategorisere arealene ut fra bruk eller 
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funksjonalitet, og visualisere dette. BIM-modellen benyttes i dette steget som en ren volummodell 

hvor rom, avdelinger og bygningsavsnitt kan stables og flyttes som volumer for enkelt å kunne gjøre 

reelle vurderinger av forskjellige konsepter. 

Utredningene skal vise konsekvenser av de ulike alternativene når det gjelder krav til bygget (kvalitet, 

kapasitet, fleksibilitet), og til drift av kjernevirksomheten (logistikk, nærhet, sambruk av arealer).  I 

dette ligger også en vurdering av hvordan ulike prinsipielle modeller for organisering av sykehus best 

møter prosjektets mål og rammer. Sammenhengen mellom valgt fysisk løsning og den tilhørende 

organisering av driften skal synliggjøres for de ulike alternativene.  

Utredningene skal vise om alternativene kan innpasses i investeringsrammene og hvilken effekt 

gjennomføringen har på helseforetakets økonomiske bæreevne. 

De driftsøkonomiske analysene skal bygge på kravene beskrevet i hovedprogrammet, det vil si 

prinsipper for person og vareflyt, organisering og bemanning, funksjonelle og tekniske krav for bygget. 

Det er viktig å få fram ulikhetene i forventet, framtidig driftsøkonomi mellom de alternative løsningene. 

I steget for program- og konseptutvikling foretas valg som får betydning som får betydning for 

kostnader til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av det ferdige bygget. Livssykluskostnader (LCC) 

kan vis hvilke effekter forskjellig tomter og plassering på tomt, bygningsutforming, miljøkvaliteter og 

tekniske og bygningsmessige valg har for de totale livssykluskostnadene. 

Alternativene som utredes skal være reelle og skal kunne skilles klart fra hverandre.  

Et nullalternativ skal alltid utredes og fremstilles sammenlignbart med det eller de øvrige alternativene 

når det gjelder planhorisont og hvilke konsekvenser det har for investeringer og drift. Et nullalternativ 

forstås i denne sammenheng som referansen som de øvrige tiltakene skal sammenlignes med. 

Nullalternativet representerer en forsvarlig videreføring av dagens situasjon. Det er vedtatt politikk 

(regelverk, lover, grenseverdier m.v.) som skal ligge til grunn for utformingen av nullalternativet. For 

investeringsprosjekter vil dette bety kostnader til det minimum av vedlikehold som er nødvendig for 

at alternativet er reelt. I dette ligger det ikke et krav om like lang levetid som for øvrige tiltak.  

Dersom nullalternativets levetid er svært kort, kan det vurderes å utvikle et minimumsalternativ (null-

pluss alternativ) som skal sammenlignes med nullalternativet.  

Det er en overordnet føring at det utredes tilstrekkelig, men heller ikke mer enn tilstrekkelig, for de 

valg som skal gjøres, og at dobbeltarbeid og repeterende utredninger fra steg til steg unngås. 

Oppgave 3: Analysere og evaluere de ulike alternativene,  

For alternativene skal det foreligge likeverdig dokumentasjon som gir grunnlag for evaluering og 

anbefaling av det «beste» alternativet. Hovedprogrammet, utredningene og enkle skisser av et antall 

løsningsalternativer (konsepter) skal gi grunnlag for å foreta evalueringen.  

Alternativene skal vurderes og rangeres i forhold til oppsatte kriterier som evt. gis en vekting. 

Gjennomsiktighet og etterprøvbarhet i evalueringen er viktig for å kunne vise grunnlaget for 

anbefalingen. Valg av kriterier og vekting av disse bør avklares i oppstart av steget for program- og 

konseptutvikling. Klare mål som er formulert fra starten av prosjektet og lar seg operasjonalisere gir et 

godt grunnlag for evalueringen. Det bør skilles mellom kvalitative og kvantitative kriterier. 
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Punktene under viser eksempler på kriterier for valg av anbefalt alternativ: 

 Måloppnåelse (det alternativet som i størst grad imøtekommer ønsket utviklingsretning 

beskrevet i utviklingsplanen)  

 Pasientsikkerhet- og arbeidsmiljø 

 Rekruttering og fag- og kompetanseutvikling 

 Effektiv drift, driftsøkonomiske gevinster (det alternativet som gir størst gevinstrealisering i 

et livsløp) 

 Investeringskostnader, økonomisk bæreevne og finansielt handlingsrom 

 Byggets kvalitet, fleksibilitet og elastisitet 

 Samfunnsmessige konsekvenser 

 Ytre miljø, energibehov, CO2 utslipp 

Målet med evalueringen er å velge det alternativet som skal utdypes og detaljeres ved hjelp av skisser 

og tilhørende kalkyler og utredninger i del 2 av program- og konseptutviklingen. 

Oppgave 4: Lage detaljerte skisser med tilhørende kalkyler og utredninger  

Ved hjelp av skisser, modeller, beskrivelser og kalkyler skal hovedalternativet utredes til et nivå som 

gir grunnlag for beregning av bruttoareal og prosjekt- og byggekostnad, samt driftskostnader.  

Kostandskalkylen skal vise samlede prosjektkostnader, herunder tomtekostnader, veier og 

utomhusanlegg, brukerutstyr, byggherrekostander mv. Kalkylen skal settes opp etter gjeldende 

standardiserte kontoplan for byggeprosjekter. Prosjektkostnaden skal inkludere alle kostander 

knyttet til gjennomføring av prosjektet fram til bygget tas i bruk, men ikke byggelånsrenter. 

For å kvalitetssikre at kostnadsrammen ligger innenfor helseforetakets finansielle handlingsrom, skal 

det gjennomføres usikkerhetsanalyser som viser forventet prosjektkostnad (p50), og behov for 

avsetning for å oppnå en sannsynlighet på 85%, for å kunne gjennomføre prosjektet innenfor 

rammen (p85).  

Oppgave 5: Sammenfatte utredningene i en konseptrapport  

Konseptrapporen skal beskrive de ulike løsningsalternativene som er utredet, evaluering av disse og 

valg av anbefalt alternativ.  

Konseptrapporten utgjør sammen med KSK-rapporten grunnlaget for å velge det konseptet som skal 

bearbeides videre i forprosjektet, og vil inngå i departementets vurderinger av bl.a. prosjektets 

tilgang til lånefinansiering. 

6.4 Leveranser (output) 

Steget skal resultere i: 

L Konseptrapport med følgende vedlegg (*): 

(*) Hovedprogram                 

(*) Skisser og modeller av anbefalt alternativ med tilhørende kalkyler mv.                                                                                  

(*) Forslag til mandat for forprosjekt (bearbeiding av valgt konsept)                                          

(*) Evt. andre vedlegg                                               
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6.5 Kvalitetssikring konseptvalg (KSK) 

For prosjekter med en forventet kostnad på over 500 MNOK skal det gjennomføres en ekstern 

kvalitetssikring (KSK). Grunnlaget vil være de utredningene som er gjennomført i program- og 

konseptutviklingen, og som er dokumentert i konseptrapporten med underliggende delutredninger. 

Kvalitetssikringen kan enten skje som en følgeevaluering gjennom program- og konseptutviklingen, 

eller som en «to-punkts» evaluering etter valg av hovedalternativ (beslutning B2) og som utsjekking 

etter endelig valg av konsept (beslutning B3). 

KSK skal sikre at de utredninger som er gjennomført, på en tilfredsstillende måte har ivaretatt 

overordnede målsetning med prosjektet. De som utfører kvalitetssikringen skal gi svar ut fra en 

standardisert sjekkliste som fremkommer i rammeavtale for KSK.   

6.6 Gjennomføringsmodell 

Gjennomføringsmodellene for bygge- og anleggsarbeider er mange og forskjellige. De kombineres 

ofte, og grensene mellom dem kan være flytende. Forskriften om offentlige anskaffelser tillater alle 

vanlige entreprisemodeller.  

Å velge modell for gjennomføring er en viktig avgjørelse både for eier, prosjekt- og driftsorganisasjon. 

Ved valg av modell bør det tas hensyn til prosjektets egenart, markedsforhold og byggherrens evne 

og vilje til å håndtere risiko. 

Valg av gjennomføringsmodell bør gjøres i løpet arbeidet med program- og konseptutviklingen og 

beskrives i konseptrapporten, forslag til mandat for forprosjekt og i oppdatert prosjektstrategi.  Ved 

valg av f.eks. en «samspillmodell» (integrert prosjektleveranse) må kontrahering skje før oppstart av 

forprosjekt, altså på grunnlag av konseptrapporten. 

I en samspillsentreprise kontraheres en samspillsgruppe bestående av de viktigste prosjekterende og 

utførende. Samspillsgruppen har i samarbeid ansvaret for prosjekteringen fram mot en omforent 

målpris.  

I de tilfeller det vil være aktuelt å benytte en OPS-modell (Offentlig Privat Samarbeid) hvor et OPS-

selskap bidrar med eierskap og/eller drift i en periode, vil det være nødvendig at dette utredes og 

besluttes tidlig i prosessen.   

6.7 Verktøy 

V Veiledende disposisjon for Hovedprogram                                                                                                

V Katalog for rom- og arealstandarder                                 

V Klassifikasjonssystem for sykehusbygg                                                        

V Veileder for beregning av økonomisk konsekvens av investeringsprosjekter i sykehusbygg                         

V Kravspesifikasjon for KSK  

6.8 Foreløpig konseptvalg (B2) 

Ved beslutningspunkt B2 velges det alternativet som skal utdypes og detaljeres ved hjelp av skisser,  

modeller og tilhørende kalkyler og utredninger i del 2 av program- og konseptutviklingen. 

Avhengig av prosjektets størrelse skjer denne behandlingen på HF- eller RHF-nivå. 
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6.9 Endelig konseptvalg, og grunnlag for lånesøknad til HOD (B3) 

Ved beslutningspunkt B3 behandles konseptrapporten og KSK-rapporten, og det tas et endelig valg for 

hvilket alternativ (konsept) som skal bearbeides videre i et forprosjekt, gi grunnlag for lånesøknad til 

departementet, og eventuelt godkjenning etter spesialisthelsetjenesteloven.      

Videre skal forslag til mandat for forprosjekt besluttes.                                                                             

Konseptrapporten og Mandat for forprosjekt skal besluttes av eier (det regionale helseforetaket eller 

av helseforetaket, avhengig av fullmaktsstruktur). 
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7 Forprosjekt (Bearbeiding av valgt konsept) 
 

7.1 Formål 

Formålet med forprosjektet er å bearbeide det valgte konseptet til et nivå slik at endelig beslutning 

om iverksettelse kan tas på et riktig grunnlag. 

7.2 Grunnlag (input) 

Steget bygger på: 

G Godkjent mandat for forprosjekt                                                

G Konseptrapport med underliggende delutredninger og eventuelle tillegg og endringer.  

Hvis det etter fullført konseptrapport har skjedd endringer i forutsetningene for disse dokumentene, 

må dette verifiseres, og om nødvendig må konsekvensene for prosjektet godkjennes før oppstart av 

neste steg. 

7.3 Prosesser 

I forprosjektet bearbeides og detaljeres det valgte konseptet. Hovedprogram og løsninger 

kontrolleres slik at man er trygg på at prosjektet kan realiseres. Kalkylene detaljeres og 

kvalitetssikres.  

Det valgte alternativet (konseptet) fra program- og konseptutviklingen bearbeides ved at det lages 

modeller som representerer de viktigste valgene for prosjektet.  

I tilfelle totalentreprise blir entreprenør kontrahert på grunnlag av resultatet fra forprosjektet. I en 

samspillentreprise blir forprosjektet brukt til å utvikle prosjektet i fellesskap. Leveransen fra dette 

steget danner grunnlaget for å fortsette samhandlingen eventuelt som en totalentreprise eller 

utførelsesentreprise.  

Innholdet, og ikke minst gjennomføringen i dette steget vil være avhengig av entreprise- og 

gjennomføringsmodell. 

7.4 Leveranser (output) 

Forprosjektet vil omfatte følgende leveranser som sammenfattes i en  

L Forprosjektrapport med følgende vedlegg:                                                                          

(*) Romfunksjonsprogram (RFP)                                                                                                                  

(*) Brutto- og netto utstyrsprogram                                                                                                                    

(*) Beskrivelser og modeller på romnivå, og detaljering av bygningsmessige og tekniske      

løsninger             

L Mandat for neste steg                                                                                                             

Forprosjektrapporten skal vise en kostnadskalkyle for prosjektet, med tilhørende 

usikkerhetsanalyser. Rapporten skal også inneholde en plan for gjennomføring fram til ferdigstilling, 

overlevering og idriftsetting av bygget. 
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I et romfunksjonsprogram beskrives virksomheten i alle rom, samt funksjonelle og tekniske krav til 

rommene og bygget. Programmering av rom og utstyr kan skje parallelt med forprosjektutviklingen, 

og bør i så stor grad som mulig skje på et standardisert og predefinert grunnlag. 

7.5 Verktøy 

V VDC (virtuell planlegging og bygging)                       

V  BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)                        

V Planlegging i Big Room (for å unngå sekvensiell planlegging) 

7.6 Investeringsbeslutning (B4) 

Forprosjektrapporten sammen med konseptrapporten gir grunnlag for beslutning og gjennomføring 

av investeringsprosjektet. Beslutning B4 er normalt siste mulige tidspunkt for å avlyse prosjektet. 
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8 Metoder og verktøy 
Her beskrives metoder og verktøy som er nyttige i arbeidet med tidligfasen.  

8.1 Kontrahering av rådgivere 

De arbeidsoppgaver og leveranser som er omtalt i denne veileder bør håndteres av den part 

(byggherrens prosjektorganisasjon/Sykehusbygg HF eller eksterne rådgivere) det er mest 

hensiktsmessig å tildele oppgaven, ut fra rolle og kompetanse. For å få en effektiv tilbudsprosess ved 

kontrahering av rådgivertjenester til prosjektet, anbefales det derfor at arbeidsfordelingen omtales i 

et eget kapittel om grensesnitt i konkurransegrunnlaget, når det skal kontraheres for de ulike stegene. 

 

8.2 Standardisert metode for framskrivning av aktivitetsdata 

Veileder for arbeidet med utviklingsplaner anbefaler at framskriving av aktivitet skal bygge på regionale 

analyser og nasjonalt standardiserte metoder. Det må unngås at det må gjennomføres nye beregninger 

i hver planfase, med ulike metoder, aktivitetsgrunnlag og framskrivningshorisonter. 

Sykehusbygg HF forvalter en framskrivningsmodell som beregner et framtidig kapasitetsbehov ut fra 

framskrevet aktivitet. I modellen ligger det inne standarder for åpningstider og utnyttingsgrader for 

ulike virksomhetsområder. Modellen gjør det mulig å simulere ulike scenarier for åpningstider og 

utnyttingsgrader slik at endringer i disse forutsetningene kan synligjøres.  

8.3 Standardisering av areal og drift- og løsningskonsepter 

Det anbefales at det benyttes en høy grad av standardisering av nye sykehusbygg ved 

erfaringsoverføring og gjenbruk av planleggingsgrunnlag fra tidligere prosjekter. 

Det finnes i den sammenheng flere metoder og verktøy. En nasjonal database for sykehusarealer og 

gir en samlet oversikt over klassifiserte sykehusarealer.                                                                                   

 

En felles standardkatalog for sykehusarealer skal bidra til å øke kvaliteten på løsninger, redusere 

usikkerhet og kostander nyttet til planlegging og gjennomføring. Katalogen er digitalisert og tilknyttet 

en romdatabase, og viser rekke vanlige rom i sykehus. Her vises areal, utforming av rommet, hvordan 

rommet er plassert i forhold til andre rom med nærhetsbehov, hvordan rommet kan utstyres, etc.  

 

8.4 Medvirkningsprosesser fra brukere og ansatte 
Medvirkning fra brukere- og ansatte er helt avgjørende for å kunne planlegge bygg som tilfredsstiller 

funksjonelle krav til god pasientbehandling. Erfaringer viser at medvirkningsprosesser kan optimaliseres ved 

å klargjøre roller og ansvar, benytte riktige planleggingsverktøy, og forberede fasilitering og gjennomføring 

av prosessene.  

Gode prosesser vil øke kvaliteten på den kunnskap og informasjon som er nødvendig for å utvikle et godt 

prosjekt, og samtidig unngå at unødig personellressurser trekkes ut fra pasientbehandlingen og den 

ordinære driften av sykehuset.      

Medvirkningsprosesser må inkludere pasienter- og brukerrepresentanter, ansatte, tillitsvalgte og 

vernetjeneste.  
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8.5 Nye drifts- organisasjonsformer gir krav til bygget 

Nytt bygg skal understøtte den ønskede utviklingsretning som er beskrevet i utviklingsplanen. En 

framtidig endring i f.eks. organisering og ledelse, og samhandling og oppgavefordeling vil igjen ha 

konsekvenser for nye pasientforløp, arbeidsprosesser og organisasjonsformer, som igjen vil gi krav til 

byggene.  

Dette vil kreve at helseforetaket tidlig etablerer et organisasjonsutviklingsprosjekt som gis et 

helhetlig ansvar for å forbedre driftsorganisasjonen på å ta det nye bygget i bruk. 

8.6 Økonomiske beregninger 

Et prosjekt har økonomisk bæreevne over investeringsprosjektets levetid når: 

 Prosjektets nåverdi er lik eller større enn null 

 Likviditetsstrøm fra driften overstiger avdrag og renter av finansieringen, uavhengig av 

finansieringsform   

 

Et helseforetak har økonomisk bæreevne når helseforetaket har evne til å håndtere sine økonomiske 

forpliktelser over investeringsprosjektets levetid  

 Likviditetsstrøm fra driften overstiger avdrag og renter av prosjektets finansiering 

 Likviditetsmessig evne til å opprettholde planlagt virksomhetsnivå samt gjennomføre 

tilstrekkelige reinvesteringer og vedlikehold  

 Realiserer et positivt akkumulert årsresultat over prosjektets levetid, slik at fremtidig 

egenfinansieringsevne til investeringsprosjekter opprettholdes 

 Og at eventuelt behov for mellomfinansiering etter ferdigstilt prosjekt er innenfor 

helseforetakets bæreevne samt regionalt handlingsrom  

 

8.6.1 Formål 

Gjennomføringen av et større investeringsprosjekt vil ha vesentlig påvirkning på helseforetakets 

økonomiske situasjon. Formålet med de økonomiske beregningene er å: 

 Rangere prosjektalternativer for å sikre riktig prioritering av investeringsprosjekter 

 Dokumentere overfor beslutningstakere at helseforetaket kan bære de økonomiske 

konsekvensene i etterkant av tiltaket.  

 Sannsynliggjøre at det er mulig å finansiere prosjektet i det planlagte tidsrommet 

 

8.6.2 Prosess  

Analyser av økonomisk bæreevne skal gjøres på prosjektnivå for å sikre riktig prioritering av 

investeringsprosjekter. Herunder må det gjøres en vurdering og framskriving av hvordan 

driftsøkonomien påvirkes av investeringsprosjektet.  

Det skal deretter gjennomføres analyser av økonomisk bæreevne for helseforetaket for å vurdere 

investeringsprosjektets konsekvenser på helseforetakets totaløkonomi, med tilhørende 

finansieringsplan. Beregningene må ta hensyn til at det kan eksistere fremtidige investeringsbehov 

som kommer i tillegg til selve investeringstiltaket, herunder også reinvesteringsbehov i eksempelvis 

medisinsk utstyr.  
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Denne metodikken for økonomiske analyser er gjennomgående for alle steg i tidligfasen, men 

presisjonsnivået øker, og risikoen synker, gradvis frem mot beslutning om gjennomføring (B4). 

Så snart helseforetaket har definert et større investeringstiltak skal dette innarbeides i den årlige 

prosessen for økonomisk langtidsplan i helseregionen. 

8.6.3 Grunnlag for beregninger (Input) 

 Prosjektkalkyle med forventet prosjektkostnad på bakgrunn av gjennomført 

usikkerhetsanalyse  

 Planlagt finansieringsløsning, spesifisert pr år, på ekstern lånefinansiering, lån fra helseregion 

samt egenfinansiering fordelt på bankbeholdning, eiendomssalg, og eventuelle 

konsernfordringer. 

 Øvrige forutsetninger som fremtidig renteutvikling og lignende. 

 Driftsøkonomiske konsekvenser av prosjektet, herunder fremtidig aktivitetsnivå, 

arbeidsprosesser og logistikk i planlagt bygningsmasse, bemanningsutvikling, endringer i 

vare- og andre kostnader, herunder endringer i FDVU-kostnader. 

 Estimat for ikke-bygg nær IKT, samt eventuelle påvirkninger på IKT-området som følge av 

endrede driftskonsept. 

 

Driftsøkonomiske konsekvenser er en sentral del av disse beregningene, og det er viktig at disse 

konsekvensene er tilstrekkelig utredet. Videre er det viktig å få frem ulikhetene i forventet, fremtidig 

driftsøkonomi mellom de alternative løsningene. 

Det må legges til rette for at vesentlige områder av tiltaket beregnes i henhold til livssyklusøkonomi.  

8.6.4 Verktøy og metode 

Metoden fokuserer på likvidtetsstrømmer, og beregner låneopptak inkludert byggelånsrenter, som 

følge av utbyggingsplanen.  

Det skal gjennomføres beregninger av økonomisk bæreevne både for: 

 Prosjektet alene (som 100 prosent lånefinansiert) 

 Bæreevne for helseforetaket samlet (her inkluderes også egenfinansiering) 

 

Lånebeløpet danner grunnlag for en beregnet årlig belastning fra avdrag og rente etter ferdigstillelse 

av prosjektet. Dette sammenlignes med sum av årlige økonomiske nettogevinster fra prosjektet, pr år 

og akkumulert. Det skal også beregnes rente på differansen mellom belastningen fra lånet og netto 

driftsgevinster. 

På prosjektnivå skal kun økonomiske konsekvenser tilknyttet prosjektet inngå. Nåverdi av 

investeringsprosjektet skal beregnes. Dersom investeringen er til erstatning for eksisterende 

bygningsmasse kan også den berørte virksomhetens andel av driftsresultat før avskriving inkluderes i 

grunnlaget for økonomisk bæreevne. På foretaksnivå skal foretakets øvrige operasjonelle og 

finansielle situasjon sees sammen med prosjektet. 

Denne metodikken benyttes i alle faser av tidligfaseutredningen, og gjennomføres for de forskjellige 

alternativene som utredes.  
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I tillegg skal prosjektet inn mot beslutningspunkt B3 (konseptvalgbeslutningen) innarbeide 

investeringstiltaket i en særskilt framskriving av helseforetakets økonomiske bæreevne, eksempelvis 

ved å benytte modellen fra økonomisk langtidsplan. Dette gir grunnlag for en helhetlig vurdering av 

helseforetakets økonomiske situasjon før, under og etter investeringstiltaket. Analyseperioden 

utvides slik at den tilsvarer økonomisk levetid for investeringstiltaket. Denne beregningen viser også 

avskrivingskostnader, og prognostiserte fremtidige regnskapsresultater. 

Det vises til «Veileder for økonomiske analyser av investeringsprosjekter» for nærmere beskrivelser. 

Veilederen er tilgjengelig på www.sykehusbygg.no 

8.6.5 Leveranser (output) 

Som minimum skal følgende dokumenter utarbeides til hver av beslutningspunktene i tidligfasen: 

 
 

DOKUMENTER 
VED 

BESLUTNINGSPUNKT 

UTVIKLIGSPLAN  
 
 

 
(B0) 

PROGRAM- OG 
KONSEPTUTVIKLING 

DEL I 

  
(B2K) 

PROGRAM- OG 
KONSEPTUTVIKLING 

DEL II 

  
(B3) 

FORPROSJEKT 
Bearbeiding av valgt 

konsept 
 

(B4) 

 
ANALYSER 
INVESTSERINGSPROSJEKT 

Investeringsanalyse 
prosjekt og helseforetak 
etter veilederens 
metodikk 

Oppdatering med siste 
informasjon 

Oppdatering med siste 
informasjon 

Oppdatering med siste 
informasjon 

ANALYSER 
ØKONOMISK 
LANGTISPLAN (ØLP) 

Innarbeides i årlig prosess 
for økonomisk 
langtidsplan (ØLP) 

Oppdatering med siste 
informasjon 

Komplett ØLP-beregning 
med utvidet 
analyseperiode 

Oppdatering med siste 
informasjon 

 
FINASIERINGSPLAN 

Utarbeide ønsket 
finansieringsplan 

Oppdatering med siste 
informasjon 

Oppdatering med siste 
informasjon 

Oppdatering med siste 
informasjon 

 
DOKUMENSTASJON         
AV GEVINSTER 

Overordnet beregning av 
gevinstbehov og 
effektiviseringskrav 

Gevinstoversikt – 
overordnet 

Gevinstoversikt, spesifisert 
ned på minimum 
klinikknivå 

Komplett 
gevinstrealiseringsplan 
med nullpunktmålinger og 
fordeling av internt ansvar 
for videre oppfølging og 
realisering 

Tabell 1 Dokumenter som bør utarbeides til hver av beslutningspunktene 

8.7 Evaluering 
For at nye sykehusprosjekter skal bidra til kunnskapsbasert og framtidsrettet utvikling av sykehus, vil 

det være nødvendig at prosjektene evalueres. Evaluering skje på flere måter og på flere nivåer. 

 Evaluering av gjennomføring av de ulike stegene i tidligfasen 

 Erfaringer med sykehusbygget. Dette omfatter ansatte (teknisk og klinisk), brukere og 

studenters erfaringer, og anbefales utført >1 år etter ferdigstilling.  

- Evalueringen kan likevel starte tidlig i planleggingen: Hvordan har det eksisterende bygg 

(områder) fungert og hvordan fungerer det i dag? Hvordan vil det fungere i framtida? 

- Etter innflytting/i driftsfasen: Hvordan egner sykehusbygget seg for virksomheten? (For 

eksempel bruk av rom: Hvilken funksjon har f. eks. arbeidsstasjoner i daglig bruk 

sammenlignet med mål som ble satt under planlegging av sykehuset?) 

 Effektivitet. (Eksempelvis bruk av helsetjenester/aktivitet, arealutnyttelse, kapasitet, sambruk 

av rom, etc.) 

 Kostnader: (Totalt eller prioriterte tema som f.eks. bemanning, bygg- og driftskostnader 

(LCC), kostnader per steg i livsløpet, etc.) 

Det anbefales at det i arbeidet med prosjektstretgien drøftes og besluttes hvordan evaluering skal 

foregå. 

http://www.sykehusbygg.no/
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9 Beslutningsunderlag  
 

Tabell 2 viser hva som skal besluttes ved hvert beslutningspunkt. Den viser også hva som skal 

fremlegges for eierne som beslutningsgrunnlag, 

 

Tabell 2 Beslutningspunkter og krav til beslutningsunderlag 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steg Utviklingsplan
Prosjektinnrammin

g
Avklaring lokalisering Avklaring tomt

Program- og 

konseptutvikling 

del 1

Program- og 

konseptutvikling 

del 2

Forprosjekt

Beslutningspunkter B0 B1 BL BT B2 B3 B4

Godkjenning av 

utv iklingsplan

Godkjenning av 

mandat for neste steg

Valg av lokalisering Valg av tomt Valg av alternativ  

for utdyping i del 2 

av Program- og 

konseptutv ikling

Valg av alternativ  

som skal 

bearbeides v idere i 

forprosjekt og som 

grunnlag for 

lånesøknad til HOD

Vedta investeringen

Godkjenning av 

Prosjektstrategi

Godkjenning av 

Mandat for neste 

steg

Godkjenning av 

Mandat for neste 

steg

Sammendrag av 

Utviklingsplan 

(maks. 10 sider)

Forslag til Mandat for 

neste steg

Sammendrag av utredning 

lokalisering (maks 10 

sider)

Sammendrag av 

utredning tomt         

(maks 10 sider)

Kriterier for valg av 

alternativ

Forslag til Mandat 

for neste steg

Forslag til Mandat 

for neste steg

Sammendrag av 

kvalitetssikring av 

utv iklingsplanen 

(KSU), og evt. 

merknader til åpne 

punkter.                                

Konsekvensutredning 

(KU) etter Plan- og 

bygningsloven

Alternativvurderinge

r

Sammendrag av 

Konseptfaserapport 

(maks. 10 sider)

Sammendrag av 

Forprosjektrapport 

(maks 10 sider)

Utv iklingsplanen Konseptrapport med 

vedlegg

Forprosjektrapport 

med vedlegg

Kvalitetssikring av 

utv iklingsplanen 

(KSU)

Hva som skal fremlegges 

som beslutningsgrunnlag

Hva som skal besluttes

Andre trykte eller utrykte 

vedlegg 
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Vedlegg 

 

Veiledende format for sentrale dokumenter  
 

Det anbefales at beslutningsunderlag og dokumenter gis en ensartet form. Under vises et veiledende 

format for: 

A Prosjektstrategi 

B Hovedprogram 

C Konseptrapport  

D Forprosjektrapport 

E KSK-rapport 
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A Prosjektstrategi 

 

1. Prosjektopplysninger  

2. Bakgrunn, rammebetingelser og overordnede føringer   

3. Mål 

3.1. Effektmål                                                                                                                           

3.2. Resultatmål  

4. Prosjektbeskrivelse med aktiviteter  

5. Hovedleveranser og milepælsplan  

6. Prosjektorganisering, roller, ansvar og beslutninger  

6.1.* Organisering mellom basisorganisasjon og prosjekt                                                                                  

6.2.* Organisering internt i prosjektet                     

6.3.* Styringsgruppe og referansegruppe  

7. Budsjett, finansiering og øvrige ressurser  

8. Usikkerhet (risiko og muligheter)  

9. Avhengigheter til andre prosjekt eller arbeider  

10. Rammebetingelser for prosjektets arbeid  

10.1. Prosjektet SKAL            

10.2. Prosjektet KAN tillate seg                                                    

10.3. Prosjektet SKAL IKKE 

11. Kritiske suksessfaktorer  

12. Prinsipper for styring og oppfølging  

12.1. Resultatoppfølging                                                                                                                                        

12.2. Fremdriftsoppfølging                                                                                                                       

12.3. Kostnadsoppfølging                                                                                                                                      

12.4.* Ressursoppfølging                                                                                  

12.5.* Usikkerhetshåndtering                         

12.6.* Kvalitetssikring                                                                                                                                       

12.7.* Endringshåndtering  

13. Prosjektavslutning og gevinstrealisering 

13.1.* Prosjektavslutning                                                                                                     

13.2.* Interessentanalyse knyttet til realisering av effektmål                                

13.3.  Gevinstrealisering  

Kapitler merket med «*» er anbefalt, men ikke obligatoriske. 
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B Hovedprogram  
 

Hovedprogram skal beskrive virksomhetsinnhold, dimensjoneringsgrunnlag, organisatoriske 

konsekvenser og overordnede funksjonelle og tekniske krav til bygg, utearealer, utstyr og infrastruktur. 

Hovedprogrammet erstatter Hovedfunksjonsprogram (HFP), Delfunksjonsprogram (DFP), 

Hovedprogram utstyr (HPU), Overordnet teknisk program (OTP) og Prinsipper for person- og vareflyt 

(PPV). Hovedprogrammet består av fem hoveddeler:  

Del I Virksomhetsinnhold, dimensjoneringsgrunnlag og funksjonelle krav                                                                                                                                                       

 Bakgrunn og prosess (kort beskrivelse hentet fra dokumentet Prosjektstrategi) 

 Mål og rammer (kort beskrivelse hentet dokumentet Prosjektstrategi) 

 Status dagens virksomhet og bygg (kort beskrivelse hentet fra dokumentet Prosjektstrategi) 

 Dimensjonerende forutsetninger for fremtidig virksomhet (hentet fra Utviklingsplan) 

 Virksomhetsinnhold, inkludert evt. alternative virksomhetsmodeller 

 Prinsipper for person og vareflyt 

 Krav til nærhet mellom funksjoner 

 Overordnede funksjonelle krav 

Del II  Overordnet tekniske krav:  

Programdelen skal definere ambisjonsnivået for tekniske løsninger på et overordnet nivå. Programmet 

skal vise krav til teknisk infrastruktur, og skal blant annet dokumentere konsekvenser av overordnede 

krav til energieffektivitet, miljøbelastning, sikkerhet, transportløsninger og tekniske systemer. 

Det utarbeides en prosjektspesifikk kravliste som inkluderer ansvar og rollefordeling. Hensikten er at 

føringer som har betydning for kostnader og design blir fanget opp i forkant av utarbeidelse av 

kostnadskalkyler og usikkerhetsanalyser. 

Del III Overordnet program utstyr 

 Overordnede retningslinjer for planlegging av brukerutstyr (inklusiv organisering, kompetanse i 

planleggingen og brukermedvirkning)  

 Overordnede krav til utstyret og utstyrsparken (standardisering, energieffektivitet)  

 Strategi for hvordan sykehuset og byggeprosjektet kan samordne sine anskaffelser av utstyr fram til 

innflytting 

 Overslag over anskaffelseskostnad utstyr inklusiv flyttekostnader for overflyttbart utstyr  

Del IV Overordnet program IKT 

IKT er et område med mange aktører som har ulike roller og ansvar i prosjektet og formål og strategier 

som vil påvirke dette.  

Del V Romprogram 

 Arealstandarder og utnyttelsesgrader 

 Rom- og funksjonsprogram 

 Arealtabeller 
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C Konseptrapport 
 
Konseptrapporten bygger på utviklingsplanen og vedtatt prosjektstrategi for tidligfasen, samt alle 
delutredningene i arbeidet med program- og konseptutvikling.  

 
I konseptrapporten blir delutredningene oppsummert og man sammenstiller data, beregninger, 
analyser, beskrivelser og konklusjoner som finnes i disse utredningene.  
 
Alle relevante alternativ skal inngå i konseptrapporten, og alternativvurderingene fra del 1 av steget 
for Program- og konseptutvikling skal beskrives 
 
Det skal fremgå hvilket alternativ som anbefales bearbeidet videre i et forprosjekt, og begrunnelsen 
for anbefalingen. 

 
Rapporten kan inndeles i fem deler: 

 
Del I  Sammendrag  

Maksimum 10 sider som fremlegges beslutningstakerne 
 

Del II Bakgrunn 

 Mandat for prosjektet (oppsummering fra godkjent mandat) 

 Prosjektutløsende faktorer (oppsummering fra utviklingsplanen og dokumentet Prosjektstrategi)  

 Mål, strategier og rammer nedfelt i utviklingsplanen (oppsummering hentes fra utviklingsplanen) 

 Rammer og organisering av arbeidet med konseptfasen  

 Metode og datagrunnlag  

 Status dagens virksomhet og bygg 

 Framskrevet dimensjoneringsgrunnlag (hentes fra utviklingsplanen) 

 
Del III Alternativutredning  

Beskriver alternativene, inkl. et nullalternativ, som er utredet på en tilstrekkelig og sammenlignbar måte, 
og gir en sammenstilling og evaluering av alternativene i forhold til oppsatte kriterier. 

 Spesielle dimensjonerende forutsetninger for det enkelte alternativet  

 Programkrav (hentes fra Hovedprogram).  

 Løsninger, illustrasjoner, modeller fra  

 Driftsøkonomiske analyser 

 Prosjektkostnad  

 Usikkerhetsanalyser  

 Økonomisk bæreevne 

 Kriterier for vurdering og valg av alternativ 

 Rangering og vurdering av alternativene, anbefaling 

 
Del IV Anbefalt hovedalternativ 

Hovedalternativet som ble valgt ved B2-beslutningen beskrives mer inngående 
 

Del V Plan for det videre arbeidet 

 Plan for forprosjektet og byggefasen, med hovedvekt på forprosjekt 

 Plan for kontrahering av leverandører til neste steg 
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D Forprosjektrapport 
Grunnlaget for bearbeiding av valgt konsept er konseptrapporten, KSK og eventuelle oppdateringer 
som konsekvens av KSK. Konseptbearbeidingen skal resultere i en forprosjektrapport. Rapportens 
oppbygging bør følges i alle prosjekter, men omfang og detaljering må tilpasses det aktuelle 
prosjektet.  

 
Rapporten kan inndeles i fire deler: 

 
Del I Sammendrag 

Maksimum 10 sider som fremlegges beslutningstakerne 

 
Del II Bakgrunn 

 Bakgrunn for prosjektet (oppsummering fra konseptrapporten) 

 Mandat, rammer for arbeidet (oppsummering fra konseptrapporten) 

 Mål, strategier og rammer (oppsummering fra konseptrapporten) 

 Forutsetninger og grunnlag for forprosjektet (henvisning til Hovedprogram og skisser/modell 
fra konseptfasen).  

 Oppdatering og endring av innholdet i program og løsning ved endringer i forutsetningene. 

 Organisering av arbeidet med forprosjekt, samhandling med driftsorganisasjonen 

 Metoder og arbeidsmåter, BIM. 

 
Del III Utredninger 

 Romfunksjonsprogram  

 Forprosjekt med beskrivelser og tegninger. 

 Utstyrsprogram (BUP og NUP). 

 Logistikk og forsyningstjenester 

 Økonomiske analyser 

 Prosjektkostnad inkludert brukerutstyr, bygg utstyr, tomt og prosjekterings- og 
administrasjonskostnader. Byggelånsrente. 

 Driftsøkonomiske konsekvenser og plan for gevinstrealisering (hentes fra konseptrapporten)  

 Finansieringsplan. 

 Usikkerhetsanalyser med kuttlister 
 

Del IV Plan for det videre arbeid 
Plan for detaljprosjektering og bygging (avhengig av entrepriseform). Følgende forhold skal 
inngå i planen: 

 Utfordringer, suksessfaktorer og suksesskriterier knyttet til gjennomføringen 

 Prosess, organisering, medvirkning og ansvar (inkl. brukermedvirkning) 

 Håndtering av grensesnitt  

 Tidsplan for gjennomføring av prosjektering og bygging frem til idriftsetting 

 Kontrakts strategi/entreprisemodell (inkludert entrepriseform) 

 Prosjekt- og risikostyring 

 Kvalitetssikring 

 Interessenter 

 Plan for opplæring og tilpasning av driftsorganisasjonen, eventuell implementering av 
endringer i virksomhetsmodeller 

 Overordnet plan for testing, ferdigstilling, prøvedrift og idriftsetting 

 Ressursbehov 
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E KSK-rapport 
 

 

 


