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Status og fremdrift for utvidelse av akuttmottaket i Sykehuset Østfold  
 
Sammendrag: 
Fra åpning av nytt sykehus i 2015 til dags dato har akuttmottaket hatt kapasitetsutfordringer, og 
arealet til akuttmottaket forslås derfor utvidet. Tre alternative utvidelser skal konseptutredes 
som grunnlag for å sikre tilstrekkelig sikkerhet for valg av utbyggingsalternativ. 

 

Forslag til vedtak:  
 
Styret tar status og fremdrift for utvidelse av akuttmottaket i Sykehuset Østfold til orientering.  
 
Sarpsborg, den 27.03.2018 
 
 
 
Just Ebbesen 
administrerende direktør 
 
 
 
Vedlegg: Prosjektdirektiv - Konseptutredning utvidelse av akuttmottak 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjoner 
Administrerende direktør anbefaler styret å gi sin tilslutning til den fremlagte planen for 
konseptutredning av alternative utvidelser av akuttmottaket i Sykehuset Østfold (SØ) Kalnes.  
 

2. Faktabeskrivelse 
 
2.0 Kort bakgrunn 
Akuttmottaket i SØ Kalnes har siden åpning hatt kapasitets- og arealmessige utfordringer. I den 
forbindelse har det vært iverksatt flere prosesser og utredninger for å finne kortsiktige- og 
langsiktige løsninger på utfordringene for å sikre trygg pasientbehandling i akuttmottaket. 
Tidligere alternative utredninger for utvidelse av akuttmottaket, samles nå i en konseptutredning.     
 
2.1 Hensikt 
Målet med konseptutredningen er å utrede og fremskaffe et faglig godt grunnlag som gir 
tilstrekkelig sikkerhet for å beslutte utbyggingsløsning for akuttmottaket ved SØ Kalnes, og om 
prosjektet skal videreføres til neste fase (forprosjekt). Konseptfasen skal dokumentere og gi 
grunnlag for å beslutte hvilket alternativ som best oppfyller definerte mål, forutsetninger og 
rammer i gitt i prosjektmandat for utvidelse av akuttmottaket i SØ. 
 
Konseptrapporten vil bli gjennomført i samsvar med «Veileder for tidligfasen i sykehusprosjekter», 
utgitt av Helsedirektoratet desember 2011 og revidert av Sykehusbygg oktober 2017. Figur 1 viser 
planfasene og beslutningspunktene fra nasjonale føringer- og regionale føringer, via idefase til 
konseptfase og forprosjektfase. 
 

 
 
Figur 1 Faser og beslutningspunkter i tidligfasen 
 
Konseptfasen for utvidelse av akuttmottak ved SØ gjennomføres i to faser: 
 

- del I – avklare utvidelsesløsning og konsept, økonomiske rammer og grunnlag for eventuell 
lånefinansiering 

- del II – bearbeiding og detaljering av valgt løsning /konsept, skisseprosjekt 
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Denne konseptutredningen omfatter konseptfase Del I og inneholder en sammenfatning av de 
utredninger som er foretatt. 
 
2.2 Grunnlag 
SØ har gjennomført en idefase og utarbeidet mulighetsstudie for utvidelse av akuttmottaket i SØ, 
presentert i sykehusledermøte i 2017 (sak 66-17). Mulighetsstudien utredet en løsning med et 
fotavtrykk på ca. 630 kvadratmeter BTA. Konklusjonen var at SØ ikke hadde økonomisk bærekraft 
til å gjennomføre løsningen per dags dato. 
 
Divisjon FM ved eiendomsavdelingen fikk derfor i oppdrag å se på muligheter for en forenklet 
løsning for utbygging. Mulighetsstudie for forenklet utvidelse av akuttmottak ble presentert som 
orienteringssak i sykehusledermøtet 20. juni 2017. Administrerende direktør Just Ebbesen 
besluttet 22. august 2017 følgende:  

Prosjekt «Utredning av forenklet utvidelse av akuttmottak» iverksettes og ledes av 
klinikksjef Liv Marit Sundstøl. 

 
Utredningen av forenklet utvidelse av akuttmottaket ble fremmet i AMU 10. oktober 2017, og tatt 
til orientering. Sykehusledermøtet behandlet saken 7. november 2017 i sak 168-17 og fattet 
følgende vedtak: 
 

1. Sykehusledermøtet gir sin tilslutning til at prosjektskisse med kostnadskalkyle oversendes 
styret og Helse Sør-Øst. 

2. Prosjektperiode og byggestart komprimeres så mye som mulig. 
 
Saken var planlagt lagt frem for styret 18. desember 2017, sak 70-17. På bakgrunn av 
kostnadsramme og signaler fra Helse Sør-Øst ble denne stoppet for videre behandling av 
administrerende direktør. Mulighetsstudien ble ikke et vedlegg til styresaken, men kun som en 
orientering til styrets medlemmer.  
 
Tillitsvalgte og vernetjenesten har deltatt i arbeidsgruppen og i styringsgruppen i begge 
utredninger. Brukerutvalget ved leder er orientert om prosessen og er tilbudt en presentasjon for 
brukerutvalget. 
 
I styreseminar 26. februar 2018 fikk styret en gjennomgang av sykehusets eiendomsportefølje. 
Styret ga SØ i oppdrag å konseptutrede tre alternative utvidelser av akuttmottaket og at forslag til 
overordnet fremdriftsplan legges frem for styret til orientering 9. april 2018. 
 
 
2.3 Prosjektutløsende faktorer 
Prosjektutløsende behov for utvidelse av akuttmottak ved Sykehuset Østfold Kalnes er at det over 
flere år vært en økende pågang av pasienter til akuttmottaket. Fra januar 2015 til dags dato har 
økningen vært på ca. 10 %.  I tillegg har liggetiden i akuttmottaket blitt lenger enn planlagt i 
konseptet for nytt sykehus. Dette har resultert i arealutfordringer i akuttmottaket og økt ventetid 
for pasientene. Mangel på undersøkelsesrom gir økt tid til triage (hastegradsvurdering) og 
legevurdering, med risiko for reduksjon i pasientsikkerhet.  
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Den arealmessige hovedutfordringen er knyttet til arealet for «gående» pasienter, både på 
undersøkelsesrom og venteplasser for pasienter og pårørende. Arbeidsforholdene er uoversiktlige, 
noe som påvirker mulighetene til å følge opp pasientene på en god måte. SØ skal fra 2. mai 2018 
overta pasienter fra Vestby kommune. Dette vil medføre en ytterligere økning av pasienter til 
akuttmottak (anslag ca. 6 %). 
 
Akuttmottaket har tidvis et betydelig korridorbelegg. Antallet behandlingsplasser er 21, og 
venteromskapasiteten er på ca. 20 plasser for pasienter og pårørende.  Antallet pasienter i 
akuttmottak har på det mest hektiske vært 75 pasienter samtidig. 
 
Samtidig er forholdene i ambulanseinngangen lite tilfredsstillende. Det er trangt og vanskelig å 
klargjøre bårer etter bruk, noe som innebærer at ambulansetjenesten benytter areal inne i 
akuttmottaket. 
 
 
2.4 Mandat for konseptfasen 
Overordnet prosjektmandat for konseptfasen for utvidelse av akuttmottak på SØ Kalnes ble gitt av 
styret 26. februar 2018. SØ har deretter utarbeidet mandat for konseptfasen, som er godkjent av 
administrerende direktør, jf. vedlegg. Mandatet beskriver overordnede føringer og mål, hvilke 
alternativer som skal utredes, dimensjoneringsgrunnlag og hvordan prosjektet skal organiseres og 
styres. 
 
Det er lagt til grunn at følgende alternativer skal utredes i konseptfasen: 
 
Nullalternativet: Videreføring av eksisterende løsning 
Alternativ 1:  Utvidelse av akuttmottaket ved akuttinngang (vest), se figur 2 
Alternativ 2:  Forenklet utvidelse av akuttmottaket ved akuttinngang (vest), se figur 2 
Alternativ 3:  Utvidelse av akuttmottak mot helikopterplass (nord), se figur 2 
 

   
Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 

Figur 2 Illustrasjon av alternativ 1, 2 og 3 
 
Som en del av konseptfasen skal fotavtrykk for fremtidig innplassering av tre strålebunkere 
vurderes i alternativ 3 slik som det fremkommer av figur 2. Utvidelse av akuttmottak er illustrert 
med rød farge. Ved en utvidelse av strålebunkere vil fotavtrykket også omfatte rødt stiplet område 
i alternativ 3 over. 
 
Nullalternativet omfatter dagens løsning, men nødvendige investeringer for at alternativet skal 
kunne fungere med samme levetid og være sammenlignbar med de andre utvidelsesalternativene. 
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Alternativ 1 er basert på løsninger fra mulighetsstudiet. 
Alternativ 2 er basert på forprosjekt for forenklet utvidelse av akuttmottak, fullføres april 2018.  
Alternativ 3 gir en prinsipielt annen løsning for plassering an akuttmottaket som følge av 
innlemmelse av fremtidige strålebunkere. Alternativet omfatter også flytting av helikopterplass. 
 
Alternativene varierer vesentlig i omfang og kompleksitet hvilket medfører ulike konsekvenser for 
gjennomføringstid og finansiering. I konseptfasen skal det være en målsetning at alternativene blir 
tilstrekkelig detaljert for å kunne velge ett av de angitte alternativene og dokumentere 
konsekvensene av det valget som skal gjøres.  
 

2.5 Målsetninger 
Samfunnsmål  
Akuttmottaket skal etter utvidelsen være: 

- Et akuttmottak som sikrer et helsemessig godt og samfunnsøkonomisk effektivt 
behandlingstilbud til befolkningen i Østfold, og utvidet opptaksområde Vestby. 
 

Effektmål  
- Et tryggere og mer effektivt mottak av pasienter  
- Oversiktlig pasientlogistikk  
- Kortere ventetid og redusert oppholdstid i akuttmottak for pasienter 
- Økt kapasitet for mottak av pasienter 
- Bedrede arbeidsforhold for medarbeidere og støttepersonell i akuttmottak 
- Helhetlig og bærekraftig fremtidsrettet løsning  

 
Resultatmål  
Prosjektets konkrete resultatmål er at det i juni 2018 foreligger tilstrekkelig grunnlag for å beslutte 
utvidelseskonsept med valg av alternativ og gjennomføringsmodell som best oppfyller målene 
innenfor de rammer som er gitt i mandatet.  
 
For å sikre funksjonell og tilfredsstillende teknisk totalløsning skal nødvendig rivning og eventuell 
ombygging i eksisterende bygningsmasse, som følge av utvidelse av akuttmottak, inkluderes. 
Flytting av funksjoner skal inkluderes (helikopterplass), samt nødvendige bygningsmessige tiltak 
for fremtidige strålebunkere skal inkluderes.  
 
 
2.6 Fremdriftsplan  
Femdriftsplan for konseptfasens del I og II anbefales som følger; 
1. Konseptfasen del I – frist 18. juni 2018, utarbeide konseptrapport med: 

- Hovedprogram (funksjonsprogram, overordnet teknisk program, hovedprogram utstyr, 
overordnet KT-program, romprogram) 

- Analyser av alternative utvidelsesløsninger 
- Overordnet fremdriftsplan for alternative utvidelsesløsninger 
- Nærmere utredning av tomt og grunnforhold, inkludert flytting av helikopterplass og 

ambulansetrasé 
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- Konsekvenser for pasientbehandlingen i byggeperioden 
- Beregning av økonomisk bæreevne 
- Risikovurdering 
- Evaluering og anbefaling av utvidelsesløsning 

 
2. Konseptfase del II – frist desember 2018 

- Bearbeide valgt løsning til skisseprosjekt 
- Forslag til mandat for forprosjektfase 

 
Etterfølgende fremdriftsplan viser aktiviteter og varigheter/milepæl for de ulike alternativene. 
Fremdriftsplanen er kun veiledende og vil bli vurdert på nytt i konseptfasen. Alle alternativene for 
utvidelse av akuttmottaket vurderes gjennomført som totalentreprise. 
 
Om alternativ 2, forenklet utvidelse av akuttmottak, blir besluttet som beste alternativ utvidelse, 
vil det være mulig å beslutte påfølgende forprosjekt (B4) etter styrebehandlingen i SØ i juni 2018. 
Alle alternativer forutsetter at SØ har økonomisk bærekraft til gjennomføring. 
 

Aktivitet Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 
Konseptfase del II, Skisseprosjekt 06.2018 - 11.2018 juni 2018 06.2018 - 11.2018 
Beslutning om forprosjekt (B3) desember 2018 utført desember 2018 
Kontrahering rådgivere for 
utarbeidelse av konkurransegrunnlag 

januar 2019  utført januar 2019 

Utarbeidelse av kravspesifikasjon 02.2019 - 05.2019 utført 02.2019 - 05.2019 
Kunngjøring av totalentreprise juni 2019 juni 2018 juni 2019 
Godkjenne forprosjekt (B4) SØ, HSØ 01.2020 – 02.2020 01.2019 – 02.2019 01.2020 – 02.2020 
Kontrahering totalentreprise 03.2020 – 12.2020 03.2019 – 06.2019 03.2020 – 12.2020 
Forberedende byggearbeider inkludert 
rivning og flytting av helikopterplass 

01.2021 – 03.2021 07.2019-08.2019 01.2021 – 06.2021 

Byggeperiode  04.2021 - 03.2023 08.2019 - 10.2020 07.2021 – 12.2023 
Innflytting  juni 2023 desember 2020 juni 2024 

  
Byggetiden for utvidelse av akuttmottaket (alternativ 1 og 3) er vurdert tilnærmet fra 2 år til 2,5 
år. Byggetid for redusert utvidelse av akuttmottaket er ca. 1,5 år. Det legges til 3-6 måneder til 
overtakelse, innflytting og ibruktakelse basert på erfaringer fra tidligere byggeprosjekter. 
 
Gjennomføring av alternativ 3 er avhengig av Helse Sør-Øst vedtak om oppstart strålebehandling i 
SØ mellom 2025 og 2030.  
 

2.7 Organisering og medvirkning 
Sykehuset Østfold har etablert en styringsgruppe og to prosjektgrupper med egne resurser. 
Prosjektleder leder styringsgruppen som rapporterer til administrerende direktør i SØ. Det er 
etablert en struktur for medvirkning for de ansatte, brukere, tillitsvalgte og vernetjenesten. 
 

3. Administrerende direktørs vurderinger 
Allerede ved innflytning i Kalnes viste det seg å være utfordringer med kapasiteten i 
akuttmottaket, spesielt for de gående pasientene. Tilstrømningen til sykehuset har økt, samtidig 
som liggetiden i akuttmottak er lengre enn planlagt i konseptet.  Det er iverksatt en rekke tiltak for 
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å bedre pasientflyten i akuttmottak og ved overføring til døgnområder, men tiltakene har ikke 
vært tilstrekkelig til å løse kapasitetsutfordringene.  
 
Det utredes tre alternativer for utvidelse som helt eller delvis løser alle akuttmottakets 
utfordringer. Videre konseptutrening vil komme frem til det alternativet som på kort og lang sikt 
er det mest bærekraftige tiltaket for pasienter med pårørende, og som underbygget et 
helsefremmende, godt og sikkert arbeidsmiljø.     
 
I mellomtiden vil den løpende prosessen med optimalisering av pasientflyt i akuttmottaket 
videreføres internt i SØ og i samarbeid med kommuner.  
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