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Oppstart prosjektinnramming – stråle- og somatikkbygg Kalnes  

 

Den somatiske døgnkapasiteten i Sykehuset Østfold HF ligger under det faktiske behovet. 
Planarbeidet for å utvide den somatiske kapasiteten i et langsiktig perspektiv må derfor starte 
så raskt som mulig. Mandat for prosjektinnramming, som er første steg, legges frem for 
godkjenning. 

 
 
 

Forslag til vedtak:  

 
1. Styret godkjenner mandat for prosjektinnramming – stråle- og somatikkbygg Kalnes.  
2. Styret ber administrerende direktør oversende saken til Helse Sør-Øst RHF for endelig 

godkjenning. 
 
 
 
 
Sarpsborg, den 13.12.2021 
 
 
 
Hege Gjessing 
administrerende direktør 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg:  Mandat for prosjektinnramming – stråle- og somatikkbygg Kalnes 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger/konklusjoner 

Administrerende direktør vurderer at det foreslåtte mandatet for prosjektinnramming – stråle- og 
somatikkbygg Sykehuset Østfold HF (SØ) i Kalnes er i henhold til tidligfasen i sykehusbygg-
prosjekter, og anbefaler styret å vedta dette før det oversendes til Helse Sør-Øst RHF (HSØ) for 
endelig godkjenning.  
 

I HSØ-styresak 064-2020 – «Evaluering av nytt østfoldsykehus» fremkommer det at den somatiske 
døgnkapasiteten ligger langt under det faktiske behovet. I framskrivingen av sykehuset er det 
beregnet en manglende kapasitet på 60 senger i 2020, 80 senger i 2025 og 100 senger i 2030. SØ 
planlegger ombygging som vil gi 18 somatiske senger i løpet av 2022, men har ikke mulighet til å 
øke sengekapasiteten ytterligere gjennom ombygginger. Dette tilsier at SØ må starte planarbeidet 
for å utvide den somatiske kapasiteten i et langsiktig perspektiv. 
 

I tillegg er det i HSØ-styresak 030-2016 besluttet etablering av nye stråleterapienheter i 
sykehusområder som ikke har eget strålebehandlingstilbud, dette inngår derfor i 
prosjektinnrammingen. 
 

SØ har utarbeidet et mandat for prosjektinnramming som følger veileder for tidligfase for 
sykehusprosjekter. I gjennomføringen av prosjektinnrammingen skal framskrivingen av den 
somatiske kapasiteten gjennomgås og vurderes frem mot 2040. Det skal også utarbeides et 
styringsdokument og et mandat for konseptfasen. 
 

For å sikre fremdrift i utvidelse av sykehusets somatiske døgnkapasitet skal prosjektet se på 
muligheter for å fremskynde de langsiktige løsningene. 
 

2. Faktabeskrivelse 

2.1 Tidligere vedtak i saken 

SØ er av HSØ gitt i oppdrag å arbeide med en plan for å styrke kapasiteten ved sykehuset (jfr. HSØ- 
styresak 064-2020). 
 

Styret i SØ fattet følgende vedtak i møtet 15. juni 2020, sak 35-20 Dimensjonering og 
kapasitetsutvikling i Sykehuset Østfold fram mot 2040: 
 

1. Styret tar redegjørelsen om fremtidig dimensjonering og kapasitetsutvikling til etterretning. 
2. Styret konstaterer at Sykehuset Østfold HF i nåværende driftssituasjon har en underdekning på om 

lag 60 somatiske døgnplasser. Dette vil i foreliggende framskriving øke til 80 i 2025 og om lag 100 i 
2030. Det må derfor gjøres tiltak for å øke foretakets kapasitet med hensyn til somatiske 
døgnplasser. 

3. Styret konstaterer også at foretaket gradvis vil møte flere kapasitetsutfordringer som det må legges 
en plan for å løse i et lengre perspektiv. 

4. Styret gir administrerende direktør mandat til oppstart av tidligfase for å utarbeide en 
prosjektbeskrivelse til styremøtet 02.11.20 for å løse sykehusets behov for utvidet kapasitet: 

a. Ett prosjekt for å løse sykehusets behov for døgnplasser innen somatikk på kort sikt.  
b. Ett prosjekt som skal gi føringer på alle sykehusets kapasiteter i perioden frem mot 2040 

med periodisk utvikling. 
5. Administrerende direktør bes utarbeide en sak som gir styret et beslutningsgrunnlag for å kunne 

velge hovedretning for mandatet i vedtakspunkt 4. Saken skal inneholde en vurdering av faglige og 
økonomiske aspekter, pasientsikkerhet og et likeverdig tilbud til befolkningen i opptaksområdet. 
Saken legges frem i styremøtet 22.09.20. 
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6. Prosjektene skal følge de nasjonale og regionale føringer og vedtak og Veileder for tidligfasen i 

sykehusbyggprosjekter skal benyttes i prosjektgjennomføringen. 
 

I styremøte 22. september 2020 (styresak 50-20) besluttet styret i SØ at det ikke skal re-etableres 
akuttmottak og somatisk døgnkapasitet i Moss. Det ble også gjort vedtak om at en langsiktig 
dimensjonering, kapasitetsøkning og oppgave- og funksjonsfordeling utredes i eget prosjekt, jfr. 
styresak 50-20: 
 

2. Behovet for langsiktig dimensjonering, kapasitetsøkning og oppgave- og funksjonsfordeling utredes 
i eget prosjekt. Styringsdokument legges frem for styret til beslutning 2. november 2020. 

 
2.2 Prosjektinnramming 
I henhold til veileder for tidligfasen i sykehusprosjekter er prosjektinnramming den første 
planleggingsfasen av et byggeprosjekt som vist i figur 1. 
 

 
Figur 1: Faser og beslutningspunkter knyttet til investeringsbeslutning. Tidligfasen er markert innenfor stiplet linje, mens beslutningspunktene er 
markert som gule punkter. 
 

Det er utarbeidet et mandat for prosjektinnrammingen (vedlegg). Målet med prosjekt-
innrammingen er å avdekke behovet for kapasitet innen den somatiske virksomheten frem mot 
2040, sikre god kvalitet i pasientbehandlingen og ivareta pasientsikkerheten. Alternativene som 
utredes skal sikre et helsefremmende miljø for pasienter og medarbeidere.  
 

I prosjektinnrammingen skal det utarbeides et styringsdokument for prosjektet og et mandat for 
gjennomføring av konseptfasen. De innledende avklaringene skal avgrense og definere innhold, 
dimensjonering og kapasitet, økonomiske rammer og leveranser knyttet opp mot gjeldende mål 
og strategier for SØ. Følgende skal legges til grunn for arbeidet: 
 

 Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 

 Regional utviklingsplan 2035 – Helse Sør-Øst RHF (styresak 114-2018) 

 Utviklingsplan for Sykehuset Østfold HF 2018-2035 og 2022-2037 

 Evaluering av nytt østfoldsykehus (Helse Sør-Øst RHF-styresak 064-2020) 

 Økonomisk langtidsplan  

 Regional kreftplan (Helse Sør-Øst RHF-styresak 030-2016 Etablering av nye 

stråleterapienheter i sykehusområder som ikke har eget strålebehandlingstilbud i dag) 

 Framskriving av aktivitet og beregning av kapasitet Sykehuset Østfold HF 2040 (oppdateres 

i prosjektinnrammingen) 

 Regionale vedtak og føringer 
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2.3 Framskrivinger 

Prosjektinnrammingen skal bygge på en oppdatert framskriving av den somatiske virksomheten 

ved SØ fram mot 2040. Nasjonal modell for framskriving skal benyttes. I framskrivingen skal nyeste 

tilgjengelige befolkningsdata fra SSB benyttes og aktivitetsdata fra NPR (2019). 

I innrammingsfasen skal det utarbeides et framskrevet bemanningsbehov i samsvar med 

kapasitetsbehov.  

2.4 Økonomisk analyse 

Økonomivurderingene i innrammingsfasen skal gjennomføres iht. nasjonal veileder, nærmere 
beskrevet i den regionale veilederen Driftsøkonomiske effekter i tidligfasen. Det skal gjøres en 
analyse av økonomisk bæreevne på prosjektnivå og en vurdering av hvordan driftsøkonomien 
påvirkes av investeringsprosjektet. Videre skal det gjøres en vurdering av økonomisk bæreevne for 
helseforetaket som helhet og det skal lages en finansieringsplan. I prosjektinnrammingen skal det 
metodiske grunnlaget for de økonomiske analysene legges. Disse skal være gjennomgående for 
alle planfaser fram til beslutning om gjennomføring blir gjort.  
 

Investeringsnivå og oppdatering av økonomisk langtidsplan (ØLP) 
I prosjektinnrammingsfasen skal forutsetningene vedrørende investeringsnivå oppdateres og 
inkludere en benchmarking mot andre tilsvarende prosjekter. Fra prosjektinnrammingen skal 
forutsetningene for investeringsnivå, driftsøkonomi og finansieringsplan oppdateres med siste 
informasjon og implementeres i økonomisk langtidsplan. 

2.5 Avhendingsobjekter 

Det foreligger ingen eiendom eller bygningsobjekter som vil være en del av avhendingen knyttet til 
prosjektet. 

2.6 Alternativer som skal utredes 

I tillegg til 0-alternativet skal det beskrives minst 3 alternativer med definerte funksjoner, 
aktiviteter, utstyr og kapasitet. Alternativene kan innebære ett nytt bygg, flere bygg, eller en 
kombinasjon av nybygg og eksisterende bygg.  Alternativ bruk av eksisterende arealer skal 
vurderes. Beskrivelsene skal skille mellom to hovedalternativer der det ene er utvidet somatisk 
kapasitet og det andre er stråleterapi. Avklaring av tomt, regulering og vern skal gjennomføres i 
samsvar med godkjent eiendomsstrategi. 

2.7 Kriterier for valg av alternativ 

I prosjektinnrammingen skal det utarbeides kriterier som grunnlag for alternativvurderingene i 
konseptfasen. Til bruk ved avgrensing av prosjektet i første del av konseptfasen skal det i 
prosjektinnrammingen utarbeides en modell og kriterier for prioritering av funksjoner som skal 
inngå i det videre arbeidet. Videre skal det utarbeides en modell og vurderingskriterier for valg av 
konseptuell løsning etter at flere alternativ er utredet i siste del av konseptfasen.  

2.8 Forhold knyttet til tomt, regulering og vern 

I prosjektinnrammingen skal de reguleringsmessige forhold knyttet til utviklingen av ulike 
alternative utvidelser og utbygginger på Kalnes avklares. I prosjektinnrammingen skal det avklares 
om det skal gjennomføres endringer i gjeldende reguleringsplan.  
 

Det skal beskrives om alternative utvidelser og utbygginger kommer i konflikt med allerede av-
klarte verneundersøkelser og vernehensyn. Herunder vern av vilt og amfibier, samt kulturminner. 
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Utbyggingsmønster og muligheter må utredes for å sikre fremtidig elastisitet og fleksibilitet. 
Utbyggingsmønster må avstemmes i forhold til tomt og reguleringsmessige forhold.  
 

2.9. Hovedleveranser  

Prosjektinnrammingen skal resultere i følgende dokumenter: 

 Prosjektinnrammingsrapport for utvidelse av SØ Kalnes  

 Forslag til mandat for konseptfasen  

 Forslag til styringsdokument for konseptfasen 

 Vurderingskriterier for valg av ulike løsninger i konseptfasen 
 

Leveransen skal avsluttes med beslutningspunkt 2 (godkjenning av prosjektinnrammingen). 
Godkjenning og mandat for neste fase (konseptfasen) skal besluttes av HSØ. 
 

Aktivitet Des 
2021 

Q1 
2022 

Q2  
2022 

Q3 
2022 

Q4 
2022 

Behandling i sykehusledelsen X     

Beslutning oppstart styret Sykehuset Østfold HF X     

Beslutning oppstart Helse Sør-Øst RHF  X    

Rekruttering og organisering av prosjektet  X    

Plan for kommunikasjon og brukermedvirkning  X    

Oppdatere kapasitets-framskrivinger  X    

Utarbeide dokumenter  X X X X 

Utarbeide kriterier for alternativvurdering   X X  

Beskrive ulike alternativer   X X X X 
Beskrive gjennomførbarhet sett opp mot økonomi og 
teknologi 

 X X X X 

Forankring i organisasjonen 
(ledelse, tillitsvalgte og vernetjenesten) 

 X X X X 

Forankring i brukerutvalget  X X X X 

Behandling i sykehusledelsen    X  X 

Behandling i styret Sykehuset Østfold HF     X 

Behandling i styret Helse Sør-Øst RHF      X 
 

2.10. Organisering  

Prosjekteier for prosjektinnrammingen er SØ ved administrerende direktør. Styringsgruppen vil 
bestå av representanter fra sykehusledelsen, tillitsvalgte, vernetjenesten og brukerrepresentant. 
Representant for HSØ deltar som observatør.  I tillegg skal eksisterende arenaer sikre samhandling 
med kommunehelsetjenesten og helsefellesskapet.  
 

Det opprettes prosjektgruppe under ledelse av en prosjektleder. I tillegg etableres arbeidsgrupper 
som skal utrede og håndtere de ulike delene i prosjektinnrammingsfasen. Prosjektgruppen består 
av prosjektleder, arbeidsgruppelederne, og prosjektstøtte. SØ vil benytte ressurser fra 
sykehusbygg inn i prosjektet. 
 
3. Administrerende direktørs vurderinger 
SØ har kapasitetsutfordringer innen somatikk. I evalueringen av Kalnes som HSØ har gjennomført, 
fremkommer det at SØ har en klar underdekning med hensyn til somatiske senger. Sykehusbygg 
har beregnet dette til 60 senger i dag, 80 senger i 2025 og 100 senger i 2030. SØ arbeider med 
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løsninger på kort sikt i tråd med styrets vedtak. Dette vil gi 18 nye sengeplasser og redusere noen 
av utfordringene på døgn og poliklinikker i et kortsiktig perspektiv, men kapasiteten innen 
somatikk vil fortsatt være for lav. Kapasitetsutfordringer påvirker pasienttilbudet negativt – i dag 
legges det blant annet to pasienter på rom som ikke er godt egnet til dette og pasienter må også 
legges på korridor. Dette er løsninger som ikke er gode for pasienter og medarbeidere. Det er 
derfor nødvendig å starte planarbeidet for å utvikle sykehusets kapasitet i et lengre perspektiv, 
hvor prosjektinnrammingen er første steg. 
 

Administrerende direktør vurderer at det vedlagte mandatet er i henhold til tidligfasen i 
sykehusbyggprosjekter og et godt grunnlag for å gjennomføre prosjektinnrammingen som 
avgrenses til somatikk og hvor strålebehandling inngår. Det vil utredes ulike alternativer hvor man 
starter med tre alternativer i tillegg 0-alternativet. 
 

HSØ vedtok i styresak 030-2016 etablering av nye stråleterapienheter i sykehusområder som ikke 

har eget strålebehandlingstilbud i dag. Prosjektinnrammingen skal vise hvordan SØ skal legge til 

rette for en slik etablering. 
 

Administrerende direktør mener arbeidet med prosjektinnramming og videre planer må 
gjennomføres så raskt det lar seg gjøre, da SØ allerede har kapasitetsutfordringer. De kortsiktige 
tiltakene vil ikke være tilstrekkelige og det legges derfor opp til en stram tidsplan.  
 

Administrerende direktør prioriterer dette arbeidet høyt og vil avsette ressurser for at 
planleggingen kan holde et nødvendig tempo. I forslag til milepælsplan (jf. mandatet), skal 
beslutning av oppstart besluttes av styret HSØ 1. kvartal 2022. Ferdig prosjektinnramming 
behandles i styret for SØ, og i styret for HSØ, 4. kvartal 2022. 


