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Saksfremlegg 
 
 
Mandat for konseptfasen Nytt sykehus i Drammen 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte 48/2014 25.08. 2014 
 
Vedlegg: 
 

1. Mandat Nytt sykehus i Drammen 
2. Styresak 27/2014: Mandat for Konseptfasen for Nytt sykehus i 

Vestre Viken 
3. Styresak 043/2014 i Helse Sør-Øst: Idefase for prosjekt Nytt 

sykehus i Drammen med mandat for konseptfasen 
 
 

 
Ingress 
Etter styresak 43/2014 i Helse Sør-Øst 19. juni oppdateres mandatet for konseptfasen for Nytt 
sykehus i Drammen i denne saksutredningen. 
 
Forslag til vedtak 

1. Styret godkjenner mandatet for konseptfasearbeidene for Nytt sykehus i Drammen  
2. Godkjent mandat for konseptfasen oversendes Helse Sør-Øst for endelig godkjenning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drammen, 15. august 2014  
Nils Fr. Wisløff 

 
Administrerende direktør  

 
 
 
 

Dato: 15. august 2014 
Saksbehandler: Frode Instanes 
Direkte telefon:  
Vår referanse:   
Deres referanse:    
Klinikk/avdeling: Prosjekt nytt 

sykehus  
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Bakgrunn 
Styret i Vestre Viken behandlet i sak 27/2014 Mandat for konseptfasen for Nytt sykehus i Vestre 
Viken. Dette mandatet ble oversendt Helse Sør-Øst som behandlet dette i styresak 43/2014 
Idefase for prosjekt Nytt sykehus i Drammen med mandat for konseptfasen. Denne saken 
innarbeider de tilleggskravene som Helse Sør-Øst vedtok. I tillegg inngår to endringer som 
Vestre Viken ser behovet for å ha med i oppdatert mandat. 
 
 
Vurdering 
 
Helse Sør- Øst vedtok i styresak 43/2014: 
 
1. Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner at Vestre Viken HF viderefører planene for et 
evt. nytt sykehus i Drammen inn i en konseptfase, med de føringer som framgår i 
saken. 
2. Styret legger til grunn at vurderingene fra pågående arbeid med 
kapasitetsvurderinger i Helse Sør-Øst, og hovedstadsområdet spesielt, blir 
innarbeidet. 
3. Styret ber om at konsekvenser av utviklingen innen teknologiområdet, herunder IKT, 
vurderes særskilt, med tanke på prosjektets totale investeringsramme og fremtidige 
driftskostnader. 
4. Videre forutsetter styret at konsekvensene for oppgave- og funksjonsdeling innad i 
sykehusområdet, investeringsomfang, og driftsøkonomiske konsekvenser av 
forutsatt videreført aktivitet ved Kongsberg sykehus, utredes nærmere i 
konseptfasen. 
5. Planer for kostnadstilpasning og organisasjonsutvikling, herunder fremtidig 
gevinstuttak fra driften, forutsettes ytterligere kvalitetssikret og konkretisert gjennom 
konseptfasearbeidet. 
6. Styret ber om at det planlegges for en eventuell etappevis ferdigstillelse av 
sykehuset, slik at det er bygningsmessig fleksibilitet til å tilpasse kapasitetsbehovet i 
2030. 
7. For å utvikle gode løsninger og underbygge og forberede behandlingen av 
konseptfaserapporten når denne foreligger, ber styret ber om at det etableres en 
konkret samhandlingsarena mellom Vestre Viken HF og Helse Sør-Øst RHF, slik at 
det samarbeides med Helse Sør-Øst RHF i de valg som tas underveis i 
prosjekteringen 
8. Styret ber om at den videre fremdrift i tomtevalg og forberedelse til kjøp etableres 
som eget prosjekt, organisert i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF. 
9. Styret ber om at føringer gitt i denne saken innarbeides i mandatet for konseptfasen, 
og at dette oversendes administrerende direktør i Helse Sør-Ost RHF for endelig 
godkjenning. 
 
Alle de nevnte forhold i vedtaket fra styret i HSØ vil bli hensyntatt i arbeidet i konseptfasen for 
Nytt sykehus i Drammen. 
 
Vestre Viken innarbeider disse to tilleggspunkter til mandatet vedtatt i styresak 27/2014: 
 

1. Distriktspsykiatrisk senter Drammen (DPS Drammen) 
DPS Drammen har lenge hatt behov for å bygge et samlet senter.  
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Lokalisering av Drammen DPS er ikke avklart. Et av alternativene for lokalisering av DPS 
Drammen er Brakerøya. Styret vil få sak om idefase for nytt DPS Drammen i styremøte  i 
september. Dersom styret vedtar en slik lokalisering er det naturlig at denne 
planleggingen inkluderes som en del av mandatet for nytt sykehus i Drammen. 

 
2. Prosjektnavn Nytt sykehus i Drammen 

Det er ønskelig å få et endelig navn på prosjekt for nytt sykehus i Vestre Viken.  
 
 
Konklusjon 
 
Administrerende direktør foreslår at styret vedtar de tilleggsendringer som Helse Sør-Øst har 
vedtatt, og at Distriktspsykiatrisk senter i Drammen (DPS Drammen) inkluderes i konseptfasen 
for nytt sykehus i Drammen.  Prosjektnavnet endres fra Nytt sykehus i Vestre Viken til Nytt 
sykehus i Drammen. 
 



 
 
 
 
Mandat for konseptfasen for Nytt sykehus i Drammen 

 

Vedtak: 

1. I Helsedirektoratet sin veileder for ”Tidligfaseplanlegging i 
sykehusprosjekter” er det definert innhold for konseptfasearbeidene. I 
veilederen står det at konseptfasen skal bygge på utviklingsplanen og 
idèfaserapporten. 

Styresak 
27/2014 i 

Vestre Viken 

2. I konseptfasen skal forslagene til alternative løsninger fra idèfasen 
utredes i detalj. Utredningene skal være tilstrekkelig detaljert og 
omfattende til å kunne gi grunnlag for å velge ett alternativ og 
dokumentere konsekvensene av det valget som anbefales gjennomført.  

3. Utredningene skal være likeverdige for alle alternativene. De skal vise 
om alternativene kan innpasses i investeringsrammene og hvilke effekt 
gjennomføringen har på helseforetakets økonomiske bæreevne. 

4. Alternativene skal analyseres og vurderes i forhold til de oppsatte 
målene og et definert sett kriterier. Det beste alternativet anbefales 
som grunnlag for gjennomføring av investeringsprosjektet.  

5. Pågående arbeid med kapasitetsvurderinger i HSØ og 
hovedstadsområdet spesielt innarbeides. 

Styresak 
43/2014 i 

Helse Sør-Øst 6. Konsekvenser av utviklingen innen teknologiområdet, herunder IKT 
vurderer særskilt, med tanke på prosjektets totale investeringsramme 
og fremtidig driftskostnader inngår. 

7. Konsekvensene for oppgave- og funksjonsfordeling innad i 
sykehusområdet, investeringsomfang og driftsøkonomiske 
konsekvenser av forutsatt videreført aktivitet ved Kongsberg sykehus 
utredes. 

8. Planer for kostnadstilpassing og organisasjonsutvikling, herunder 
fremtidig gevinstuttak fra driften, kvalitetssikres og konkretiseres 
ytterligere.  

9. Det utredes om det er mulig med etappevis ferdigstillelse av sykehuset, 
slik at det er bygningsmessig fleksibilitet til å tilpasse 
kapasitetsbehovet i 2030, i forhold til en planhorisont fram til 2015. 

10.  Det etableres en konkret samhandlingssarena mellom Vestre Viken og 
Helse Sør-Øst . HF, slik at det samarbeides med Helse Sør-Øst RHF i de 
valg som tas underveis i prosjekteringsarbeidet. Dette gjøres for å sikre 
gode løsninger og underbygge og forbedre behandlingen av 
konseptfaserapporten når den foreligger. 

11. Det  etableres et eget prosjekt, organisert i samarbeid med Helse Sør-
Øst RHF for den videre fremdriften i tomtevalg og forberedelse til kjøp. 

12. Nytt Drammen DPS skal inkluderes i arbeidet hvis styret vedtar 
lokalisering til Brakerøya i september 2014. 

Styresak 
september 

2014 i Vestre 
Viken 

13. På grunnlag av utredningen av konseptfaserapporten skal det 
gjennomføres ekstern kvalitetssikring (KSK) 

Styresak 
27/2014 i 

Vestre Viken 
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Saksfremlegg 
 
 
Mandat for Konseptfasen for Nytt sykehus i Vestre Viken 
 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styret i Vestre Viken HF 27/2014 28.04.2014 
 
Vedlegg: 
 

1. Idéfase nytt sykehus i Vestre Viken sak 26/2014 med vedleggene 
2. Helsedirektoratets “Veileder tidligfaseplanlegging i 

sykehusprosjekter” (S-1369 fra desember 2011) 
3. Notat om delutredninger i konseptfasen 
4. Notat om organisering av konseptfasen 

 
Ingress 
I saken legges det fram forslag til mandat for gjennomføring av konseptfasearbeidene for Nytt 
sykehus i Vestre Viken. 
 
 
Forslag til vedtak 
 

1. Styret godkjenner mandatet for konseptfasearbeidene for Nytt sykehus i Vestre Viken  
2. Godkjent mandat for konseptfasen oversendes til Helse Sør-Øst RHF for videre 

behandling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drammen, 22. april 2014  
 

Nils Fr. Wisløff 
 

Administrerende direktør 
 
 
 
 
 
 
 

  

Dato: 22. april 2014 
 
 

Saksbehandler: Frode Instanes 
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Bakgrunn 
 
I foretaksmøte den 28. mars 2012 ble det vedtatt at Vestre Viken skulle igangsette utredning av 
en utviklingsplan for hele helseforetaket. Dette arbeidet ble sluttført i desember 2012.  
 
Styret i Vestre Viken behandlet mandatet for idèfasen i styremøte den 19. juni 2013 og styret i 
HSØ i styremøte den 12. september 2013. Idèfaserapporten ble ferdigstilt 20. november 2013 og 
ble forelagt styret i desember. Idèfaserapporten var til høring i januar og februar 2014. Endelig 
behandling er planlagt den 28. april 2013. Vedtakene i styremøtene er førende for denne sak. 
 
 
Overordnet mål for konseptfasen 
 
I konseptfasen skal det utvikles et grunnlag som gir tilstrekkelig sikkerhet for valg av det 
alternativet som best oppfyller målene og behovet for sykehustjenester i det nye Vestre Viken 
sykehuset. Tjenestene skal videreutvikles og understøtte visjoner og målsetninger for 
helsetjenester i hele opptaksområdet i Vestre Viken.    
 
I Helsedirektoratet sin veileder for ”Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter” er det definert 
innhold for konseptfasearbeidene. I veilederen står det at konseptfasen skal bygge på 
utviklingsplanen og idèfaserapporten. Utviklingsplanen viser prioritet for tiltaket for hele Vestre 
Viken som kan gjennomføres innenfor det finansielle handlingsrommet. I idèfasen er tiltaket, 
nytt Vestre Viken sykehus, presisert og avgrenset i forhold til andre tiltak, både når det gjelder 
økonomisk bæreevne og tid for gjennomføring. 
 

• I konseptfasen skal forslagene til alternative løsninger fra idèfasen utredes i detalj. 
Utredningene skal være tilstrekkelig detaljert og omfattende til å kunne gi grunnlag for å 
velge ett alternativ og dokumentere konsekvensene av det valget som anbefales 
gjennomført.  

• Utredningene skal være likeverdige for alle alternativene. De skal vise om alternativene 
kan innpasses i investeringsrammene og hvilke effekt gjennomføringen har på 
helseforetakets økonomiske bæreevne. 

• Alternativene skal analyseres og vurderes i forhold til de oppsatte målene og et definert 
sett kriterier. Det beste alternativet anbefales som grunnlag for gjennomføring av 
investeringsprosjektet.  

• På grunnlag av utredningen av alternativene (konseptfaserapporten) skal det 
gjennomføres ekstern kvalitetssikring (KSK).   

 
Grunnlag for oppstart av konseptfasen 
 
Konseptfasen skal bygge på strategier og føringer fra utviklingsplanen og de avgrensninger og 
presiseringer av prosjektet som er framkommet i idèfaserapporten. Hensikten med 
konseptfasen er å utvikle et faglig godt grunnlag som gir tilstrekkelig sikkerhet for valg av det 
alternativet som er best oppfyller målene innenfor definerte rammer.  
 
Konseptfaserapporten skal gi tilstrekkelig grunnlag for beslutning av det konseptet som 
sykehuset skal bygges etter, når det gjelder: 
 

• Analysere kapasiteter og funksjoner for det nye sykehuset med angivelse av antall rom, 
avdelinger, avhengigheter mellom rom og avdelinger for å oppnå best mulig og rasjonell 
pasientbehandling / pasientforløp. 

• Sikre et best mulig driftssikkert sykehus, kombinert med lavest mulig driftskostnader.  
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• Holde rammene for brutto arealstørrelser og kostnader gjennom hele 
utredningsarbeidet. 

• Utforme et standardisert sykehus når det gjelder rom, avdelinger og byggeelementer for 
å effektivisere og rasjonalisere prosjekteringsarbeidet og selve byggeprosessen.  

• IKT området skal utredes særskilt, og koordineres med Helse Sør-Østs fornyingsprosjekt   
• Sikre økonomien i prosjektet slik at bærekraft for helseforetaket sikres slik at prosjektet 

kan gjennomføres.   

Sentrale føringer i konseptfasearbeidet 
 
Ved planlegging av det nye sykehuset skal det legges til grunn en planhorisont frem til år 2030.  
 
Somatikk og psykiatri skal samlokaliseres med gode funksjonelle forbindelser. Byggene skal ha 
mest mulig standardløsninger. Det skal legges vekt på gode funksjonelle løsninger i rommene, i 
avdelingene og mellom avdelinger som samarbeider, slik at det oppnås optimale pasientforløp 
og arbeidsprosesser i hele sykehuset. Sykehuset skal være et driftseffektivt sykehus med 
robuste og fremtidsrettede løsninger. 
 
I konseptfasen skal alternativene utredes og dokumenteres til et felles likt nivå. Det skal være 
mulig å gjøre reelle sammenligninger mellom alternativene. Dette gjelder også etterprøving og 
justering av kapasiteter, krav til utstyr, teknikk og IKT i det nye sykehuset. Det skal utformes 
fysiske løsninger og beregnes prosjektkostnader og driftsøkonomiske konsekvenser.  
 
Etter at alternativene er vurdert og rangert ut fra felles kriterier og ett alternativ er valgt for 
videreføring til forprosjekt, skal det gjennomføres en ekstern kvalitetssikring (KSK). KSK kan 
føre til kommentarer som kan kreve endringer i konseptfaserapporten. Disse kravene skal 
”lukkes” og konseptfaserapporten skal justeres før den er endelig ferdigstilt.   
 
Alternativer som skal utredes 
 
Idèfaserapporten viser hvilke alternative løsningsforslag som skal bearbeides i konseptfasen 
(viser til vedtak i sak 26/2014 om idéfasen Nytt sykehus i Vestre Viken 26/2014 – vedlegg1).  
 
Det er disse alternativene som skal utredes: 
 

• 0-alternativet 
• 1 . Somatikk og all sykehuspsykiatri samlet i det nye Vestre Viken sykehuset. 
• 2.  Som alternativ 1, men med alderspsykiatrien lagt til Bærum sykehus. 

I konseptfasen skal de alternative løsninger som er nevnt ovenfor utredes i detalj. Utredningene 
skal være tilstrekkelig detaljerte og omfattende til å kunne gi grunnlag for å velge ett av de angitt 
alternativene og dokumentere konsekvensene av det valget som skal gjøres. 
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Innholdet i konseptfasen  
 
Konseptfasen skal gjennomføres i henhold til føringene i Helsedirektoratets “Veileder 
tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter” (S-1369 fra desember 2011, vedlegg 1) og de vedtak 
som fattes av styret i sak 26/2014 Idèfase Nytt sykehus i Vestre Viken.  
 
Utover dette skal følgende delutredninger gjennomføres: 
 

• Planprogram, konsekvensutredning og reguleringsplanarbeider knyttet til tomtevalget  
• Overordnet IKT program  
• Konsekvenser av samhandlingsreformen 
• Utnyttelse av eksisterende og utvikling av nye standarder i prosjektering og 

byggeprosess 
 
Innholdet i delutredningene er nærmere beskrevet i vedlegg til saken.  I vedlegget er det til 
orientering også tatt med de presiseringer som gjelder spesielt for konseptfasen for Nytt Vestre 
Viken sykehus sett i forhold til det som beskrives Helsedirektoratets “Veileder for 
tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter”.  

Planlagt fremdrift for konseptfasen 
De overordnede milepælene for konseptfasen er angitt i tabellen nedenfor. 
 
Aktivitet Oppstart Avsluttes 
Hovedfunksjonsprogrammer August 2014 November 2014 
Delfunksjonsprogram November 2014 Mars 2015 
Skisseprosjekt November 2014 September 2015 
Kvalitetssikring September 2015 Oktober 2015 
Sluttføring av konseptfaserapport November 2015 November 2015 
Styrebehandling VV HF Desember 2015 - 
Styrebehandling HSØ RHF Februar 2016 Mars 2016 
 

 
 

Konseptfasen - Overordnet fremdriftsplan
2014 2015

Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des

HFP

Delfunksjons-
program (DFP)

HPU

OTP

Skisseprosjekt (SPR) KSK

20.06.2014 01.12.2015

O-IKT

Forberedende 
aktiviteter

Rapport
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Organisering av prosjektet 
 
Det er laget en egen prosjektorganisasjon for konseptfasen. Organiseringen i konseptfasen er 
basert på erfaringer fra en rekke tidligere sykehusprosjekter, og skal bidra til at dette prosjektet 
får et godt faglig innhold og lokal forankring. For at de ansatte skal få faglig innflytelse og 
”eierskap” til den sin nye arbeidsplass når det nye sykehuset står ferdig, vil medvirkningen fra 
de ansatte i sykehusene være svært viktig. 
 
Det vil bli engasjert tre rådgivningsgrupper for å gjennomføre konseptfasen: 
  

• En rådgivingsgruppe for funksjonsplanlegging/programmering som vil bestå av 
rådgivere med spesiell kompetanse innenfor funksjonsplanlegging av sykehus  

• En rådgivningsgruppe for skisseprosjektet som vil bestå av arkitekter og 
ingeniørrådgivere 

• En rådgivningsgruppe for utarbeidelse av konsekvensutredning og reguleringsplan    
 
Medvirkningen vil være gjennomgående i alle deloppgavene som skal gjennomføres i 
konseptfasen.  Medvirkningsgruppenes sammensetning vil tilpasses de deloppgavene som det til 
enhver tid arbeides med i konseptfasen. Den bredeste medvirkningen som involverer flest 
medarbeidere fra VV HF vil være knyttet til utarbeidelsen av delfunksjonsprogrammet og 
skisseprosjektet.  
 
Organiseringen er beskrevet i vedlegg til saken (vedlegg 4). 
 
Videre prosess 
 
Mandatet for konseptfasen skal oversendes til HSØ for endelig behandling i deres styre i juni 
2014.   
 
Det er planlagt at styret i Vestre Viken kan behandle den ferdige konseptrapporten i sitt 
styremøte i desember 2015 og deretter oversendes til HSØ for styrebehandling der i 
februar/mars 2016.   
 
Styrebehandlingene av konseptfaserapporten skal gi grunnlag for å: 
 

• beslutte at prosjektet skal gjennomføres og hvilket alternativ som skal legges til grunn 
for forprosjektering 

• godkjenne plan for gjennomføring av forprosjektfasen og gjennomføringsfasen 
• godkjenne mandat for forprosjektfasen 

 
Lokalisering og tomtevalg  

Lokaliseringen av det nye Vestre Viken sykehuset er utredet i idèfasen. Idèfaserapporten blir 
behandlet i sak 26 i styremøtet 28. april 2014. 
 
Det endelig tomtevalg skal stadfestes i Helse Sør-Øst før oppstart av skisseprosjekt.  
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Budsjett for konseptfasen 
 
Det er budsjettert med kr 44 millioner for gjennomføring av konseptfasen, inklusiv 
konsekvensutredning og reguleringsplan. 
 
I budsjettet er det avsatt midler til rådgivningshonorarer og til prosjektorganisasjonen, men ikke 
til frikjøp av ansatte som inngår i medvirkningsgruppene. Dette er slik som øvrige 
sykehusprosjekter er gjennomført i Helse Sør-Øst.   
 
Administrerende direktørs vurdering 
 
Det er behov for et nytt sykehus som samlokaliserer psykiatri og somatikk så raskt som mulig. 
Sykehuset har for liten kapasitet for framtiden i tillegg til at dagens bygg har eldre og til dels lite 
egnede lokaler. 
 
Investeringen i nytt sykehus må finansieres og det må sikres økonomisk bærekraft for foretaket 
som helhet. Bærekraftsanalysene som er utført i samarbeid med Helse Sør-Øst, viser at dette er 
mulig. I konseptfasen skal bærekraftsanalysen kvalitetssikres, og det må gjøres vurderinger av 
hvordan endringer med Kongsberg sykehus som nå er vedtatt, vil påvirke denne.  
Det må gjøres en fornyet gjennomgang av de driftsøkonomiske gevinster som fremgår av 
bærekraftanalysen i idéfasen. Det er viktig i konseptfasen å holde de planlagte investeringene på 
et nivå som er i samsvar med de rammene som er angitt. Det skal i konseptfasen utredes om det 
er mulig å redusere arealrammene uten at den medisinskfaglige kapasiteten blir redusert.   
 
Mandatet for konseptfasen følger veilederen for ”Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter” med 
de nødvendige tilpasningene som er gjeldende for Vestre Viken sitt sykehusprosjekt. 
 
Fram til nå har prosjektet fulgt den overordnede tidsplanen som tilsier at byggearbeidene kan 
starte høsten 2017 og at det nye sykehuset er ferdigstilt i 2021/22. 
 
Det videre arbeidet må følge en stram tidsplan. Konseptfasearbeidene starter i august. I forkant 
av dette vil det pågå forberedende arbeider for å belyse sentrale overordnede føringer. Disse 
føringene vil legges til grunn for det videre arbeidet med funksjonsplanleggingen og de 
planløsningene som skal utarbeides.     
 
For å gi riktig og god informasjon, og for å få forankret planprosessene hos alle medarbeidere i 
Vestre Viken, blir det utarbeidet en egen kommunikasjonsstrategi for konseptfasen.   
 
Parallelt med konseptfasearbeidene vil arbeidet med utarbeidelsen av planprogram, 
konsekvensutredning og reguleringsplan pågå. Reguleringsplanen og skisseprosjektet må 
utvikles parallelt slik at disse to er avstemt.  
 
Bærum og Ringerike sykehus skal sikres eiendomsutvikling i tråd med Helse Sør-Østs 
eiendomsstrategi. Disse to sykehusene skal også sikres en utvikling fremover slik at sykehusene 
faglig og driftsmessig får en standard som er nødvendig for å kunne gi gode helsetjenester. 
Utviklingsprogram for disse to sykehusene inngår ikke i mandatet for konseptfase for nytt 
sykehus, men vil bli organisert som egne prosjekter. Det må også fremmes en egen utredning for 
Kongsberg sykehus.  
 
Idèfaserapporten inneholder en overordnet plan for utvikling av alle de distriktpsykiatriske 
sentrene (DPS) i Vestre Viken. I planen er det foreslått noen føringer for det videre arbeidet. Det 
videre planarbeidet med DPSene inngår ikke mandatet for konseptfasen for det nye sykehuset. 
Den videre planleggingen av DPSene er i gang og legges frem for styret i juni 2014.   
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Administrerende direktør viser videre til foregående sak 26/2014 om idèfasen, hvor det 
anbefales å gå videre i konseptfasen med styrets vedtak.  
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Saksframlegg 

SAK NR 043-2014 

IDEFASE FOR PROSJEKT NYTT SYKEHUS l DRAMMEN, MED MANDAT FOR 
KONSEPTFASEN 

Forslag til vedtak: 

1. Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner at Vestre Viken HF viderefører planene for et evt. 
nytt sykehus i Drammen inn i en konseptfase, med de føringer som framgår i saken. 

2. Styret legger til grunn at vurderingene fra pågående arbeid med kapasitetsvurderinger i 
Helse Sør-Øst, og hovedstadsområdet spesielt, blir innarbeidet. 

3. Styret ber om at konsekvenser av utviklingen innen teknologiområdet, herunder IKT, 
vurderes særskilt, med tanke på prosjektets totale investeringsramme og fremtidige 
driftskostnader. 

4. Videre forutsetter styret at konsekvensene for oppgave- og funksjonsdeling innad i 
sykehusområdet, investeringsomfang, og driftsøkonomiske konsekvenser av forutsatt 
videreført aktivitet ved Kongsberg sykehus, utredes nærmere i konseptfasen. 

5. Planer for kostnadstilpasning og organisasjonsutvikling, herunder fremtidig gevinstuttak 
fra driften, forutsettes ytterligere kvalitetssikret og konkretisert gjennom 
konseptfasearbeidet. 

6. Styret ber om at det planlegges for en eventuell etappevis ferdigstillelse av sykehuset, 
slik at det er bygningsmessig fleksibilitet til å tilpasse kapasitetsbehovet i 2030. 

7. For å utvikle gode løsninger og underbygge og forberede behandlingen av 
konseptfaserapporten når denne foreligger, ber styret ber om at det etableres en konkret 
samhandlingsarena mellom Vestre Viken HF og Helse Sør-Øst RHF, slik at det 
samarbeides med Helse Sør-Øst RHF i de valg som tas underveis i prosjekteringen 

8. Styret ber om at den videre fremdrift i tomtevalg og forberedelse til kjøp etableres som 
eget prosjekt. organisert i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF. 
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9. Styret ber om at føringer gitt i denne saken innarbeides i mandatet for konseptfasen, og 
at dette oversendes administrerende direktør i Helse Sør-Ost RHF for endelig 
godkjenning. 

Hamar, 11. juni 2014 

Peder Olsen 
administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 

Planarbeidet for nytt sykehus nedre Buskerud har pågått i mer enn 1 O år, og ulike aspekter og 
faser har vært styrebehandlet av styrene i både Helse Sør RHF og i Helse Sør-Øst RHF. Siste 
styresak i Helse Sør Øst RHF var sak 068-2013 Oppstart av idifase for 1?Jit {Jke/ms i Vestre Viken HF, 
som ble behandlet 12.09.2013, hvor styret fattet følgende vedtak: 

1. "S !Jret godkjenner oppstati av idifase for I?Jtl {Jkeb11s i Vestre Viken HF i tråd med vurdeli11gme i 
sa~(ramlegget og 1ft fra mandatet gitt i .r!Jresak 03 7/2013 i Vestre Viken HF 

2. Dm videre prosessm må avstemmes mol de pågåmde regionale prosjektme 'Utredning/ a11klaring a11 

premisserfor kapasitetslosninger og samlrt aktivitet i bowdstadsområdet" og "A na!Jse av samlede 
aktivitetsvolumer og kapasitetsbehovfor H else Sor-Østfram mot 2030-2035 '~ " 

Vestre Viken HF gjennomførte idefasen høsten 2013. Idefaserapporten ble foreløpig behandlet i 
styret i V es tre Viken HF 16. desember 2013 og sendt på en høringsrunde, med frist 28. februar 
2014. Styret ba også om kvalitetssikring av flere forhold, som ble gjennomført i form av ftre 
tilleggsutredninger. I tillegg har foretaket gjennomført en bærekraftsanalyse av økonomien i 
prosjektet. Disse ble lagt ved som grunnlag ved helseforetakets styrebehandling 28. april2014. 
Styret i Vestre Viken HF sluttbehandlet idefaserapporten, med tilleggsutredninger, i sak 26/2014 
ldifase for Nytt .ryke!JIIs i møte 28. april 2014, med følgende vedtak: 

1. "Sryret ,gjorde sitt foreløpige vedtak for idifasen i .r!Jremote dm 16. desember 2013 og tJedtok å sende 
saken på en bred boring. S !Jret be.rtemte de.rsutm å be om flere tillegg.mtredninger for å få saken 

y tterligere be!Jst og kvalitetssikret. S (yret mener det er kommet fram viktige .rynspunkter fra 
boringsinstansene, og sammen med tilleggsHtredningme mmer sryret at saken nå er til.rtrekkelig 11/rcdet og 
bef)'St i samsvar med veileder for tidligfaseplanlegging. 

2. Foretaket.r samlede framtidige stmkt11relle utvikling samt planlegging av I!Jit .rykebus legger til grmm 
samlokalisering av somatikk og psykisk beise og ms på !Jke!JIIsnivå. Det vurderes et altemaliv om at 
alderspsykiatri kan lokali.rere.r til klinikk Bæmm syke!JIIs. De ftm distriktspsykiatriske senlrme 
(DPSene) rygges ut med me.rt mlflig samling av poliklinikk og sengeposter og så langt som m11lig k i!Jifet 
tillokalsyke!JIIsene. DPS Asker legges til Blakstad i 11Jt1 l!Jgg. De/fremmes Cl/ samlet plan for 
utryggingene av DPSene i sryremo/e i j uni 2014. 

3. Ut f ra e11 samlet v11rdering av den opprinnelige idifaserappotien, tillegg.rutredningene samt 
boringsinnspillene, mmer sryret al Brakef't!)la kommer sryrket ut .rom lokaliseling av det t?Ye Vestre 
Viken-sykebmet. Sryret ber om at det på gnomlag atJ en slik lokalisering igangsettes reguleting.rarbeid og 

forberedelser til tomteervero i kon.repifasm. Dersom det i dette arbeidet tilkommer '!Y kunnskap som bittil 
ikke bar blitt vurdert ber sryret om å få seg dette forelagt. 

4. I sitt vedtak i srymnote i desember 2013 om idifasen, la s!Jrel til gnom at det1!Ye [yke!Jifset skulle ta 
opp i seg akuttjimk.!J'omne ved Drammen og Kongsberg syke/J11s. Siden dm gang bar den '!J'e regjeringen 
igangsatt et omfattende arbeid med etable1ingen av en nasj onal belseplan, og det forvente.r at rollm til de 
mindre lokalsykeb11sene blir ncnmere omtalt i demre plamn. S (yret ser det deifor ikke som riktig at 
akuttjimksjonene tJed klinikk Kong.rberg sykebus vedta.r avviklet som en del arJ beslutningme k t!Jtle/ til 
idifa.ren fo r 11)tt [)lkebus. På dette gnmnlag ril virksomheten ved Kong.rberg sykeb11s bli viderefMi og 
spørsmålet om fimkgonifordelingen mellom {Jkebmene i Dramme11 og Kong.rbn:g vil bli vurdut på I!Jit 

så .mart de11 nag'onale be/sep/anen foreligger. 

5. A na!Jse atJ aktitntet og kapa.ritetsbebov 2030 He!Je S or-Øst er ikke .ful !fort på nåværende tidspu11kt og 
11il bli innarbeidet i konsepifaJ'm 
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6. Bæmm, Ringerike og Kongsberg .ryke!Jlls må sikres 11/vik/ing i tråd med Helse Sor-Østs eiendomsstrategi. 

7. Den foreliggende bærekrciftana!Jse, 13.03. 2014, inngår som en del atJ idifaserapporten. 
Bærekrciftana!Jsen oppdateres i konscpifasm. " 

Styret behandlet videre i samme møte sak 27/2014 Mandat for konsepifasen, med følgende vedtak: 
1. "Sryretgod~jenner mandatet for konscpifasearbeidene for Nytt .ryke!Jifs i Ve.rtre Viken 
2. Godk).mt mandat for konscpifasen over.rmdes til F-Ie/se Sør-Øst RHF for videre behandling. " 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer 

De viktigste elementene i styresak 26/2014 i Vestre Viken HF er: 

• Struktur og kapasitet 
• Lokalisering og tomteproblematikk 
• Bærekraftsanalyser 

• Høringen 

2.1 Struktur og kapasitet 

Utbyggingsplanene i Vestre Viken skal samordnes med det arbeidet som Helse Sør-Øst RHF gjør 
av aktivitet og kapasitetsbehov mot 2030. Dette arbeidet var ikke fullført ved sluttbehandlingen 
av idefaserapporten, og er derfor forutsatt innarbeidet i konseptfasen. 

Idefaserapporten baserer seg på samling av somatikk og psykisk helse og rus på sykehusnivå. D et 
foreligger fortsatt to alternative løsninger for alderspsykiatrien i henholdsvis nytt sykehus eller 
Bærum sykehus. Det er videre planlagt i størst mulig grad å samle poliklinikker og 
distriktpsykiatriske senter (DPS) og knytte disse til lokalsykehusene. Asker DPS er foreslått 
lokalisert til Blakstad. 

Høringsuttalelsene gir bred tilslutning til disse forslagene. 

Utgangspunktet for planleggingen var å bygge et nytt sykehus til erstatning for Kongsberg 
sykehus og Drammen sykehus. I styresaken i Vestre Viken HF anbefales det imidlertid nå at 
Kongsberg sykehus foreløpig videreføres med dagens funksjoner. 

Dette innebærer også at det først og fremst er dagens sykehus i Drammen og sykehuspsykiatrien 
ved Lier og Blakstad som er forutsatt samlet ved det nye sykehuset. 

Vestre Viken HF legger imidlertid til grunn at funksjonsfordelingen mellom Kongsberg sykehus 
og det nye sykehuset vil kunne bli endret i løpet av planprosessen fram til byggestart for et 
eventuelt nytt sykehus 
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Vestre Viken HF legger valget av tomt til et eventuelt nytt sykehus til idefasen. 

For å skaffe oversikt over mulige lokaliseringer har Vestre Viken HF hatt kontakt med 
kommunene Drammen, Nedre E iker og Øvre E iker, ut fra fortolkninger av brev fra Helse- og 
omsorgsministeren, datert 22. oktober 2013. Det er kommunene som har fremmet alle 
lokaliserings forslagene som er vurdert. 

Til sammen 13 tomter har vært foreslått. Av disse er åtte forkastet, da de ikke tilfredsstiller 
kriteriene i strategiplanen og/ eller har en desentral plassering, slik at tilgjengelighetsanalysene 
viser at de vil ha store kostnader knyttet til transportarbeidet. 

Fem tomter ble funnet tilfredsstillende for videre analyse i idefasen: Drammen sykehus, 
Brakerøya, Sundland og Stormoen, alle i Drammen kommune, og Ytterkollen i Nedre Eiker 
kommune. 

Kriterier for tomtevalg har vært følgende: 

• Bør være 250 mål for å sikre utviklingsmuligheter 

• Kommunikasjon vei (E18/134), jernbane m.m. 

• Reiseavstander pasienter, pårørende og ansatte 

• Topografi og egnethet; flat tomt, ikke lang og smal 

• Helikopterlanding, unngå støyplager, inn/ utflyvning 

• Reguleringsmessige forhold 

• Arkeologiske forhold / fredede bygninger 

• Miljø 

• Strøm, vann, avløp for å begrense investeringene 

• Tilstrekkelig nærhet til både Drammen og Kongsberg 

De fem tomtene som ble funnet tilfredsstillende for videre analyse er vurdert at de har en 
plassering som gir tilstrekkelig nærhet til både Drammen og Kongsberg. 

I styremøtet i Vestre Viken HF 16. desember 2013 vedtok styret å gå videre med to av 
tomtealternativene: Ytterkollen i Nedre Eiker og Brakerøya i Drammen. De er analysert videre 
gjennom følgende tilleggsutredninger, som en kvalitetssikring av styrevedtaket: 

• Lokalisering av nytt sykehus, datert 24. mars 2014, utført av Multiconsult AS. 

• Samferdselsanalyse for tomtevalg for nytt sykehus i Vestre Viken, datert 11. mars 2014, 
utført av Multiconsult AS. 

• Samfunnsanalyse av to lokaliteter i Drammensregionen, datert 8. mars 2014, utført av C. 
F. Møller AS i samarbeid med Norconsult AS og Vista Analyse AS. 

• Verdiestimat av tomteområdet, Brakerøya, mottatt 11. mars 2014, utført av Multiconsult 
AS i samarbeid med Foss & Co Næringsmegling AS (unntatt offentlighet, jfr. 
offentlighetsloven § 23) 
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Ut fra disse tilleggsutredningene er det i styresaken i Vestre Viken HF sammenfattet vurderinger 
knyttet til: 

• Reguleringsmessige forhold. 
o Begge tomtene krever regulering/ omregulering. 
o Alle berørte kommuner er positive 

• Miljømessige forhold, knyttet til grunnforhold, jordvern og støy. 
o Byggene må pæles på begge tomtene. 
o Forurensninger på Brakerøya- gjenstår å rense 70-90 daa. 
o Dyrket mark på Ytterkollen- antas krevende omregulering. 

• Flomsikring, knyttet til flom, storflo og flodbølge 
o Brakerøya er flomutsatt. Heving til kote + 3 gir tilstrekkelig sikkerhet. 

• Nærhet til trafikknutepunkt, jernbanetilknytning og øvrig kollektivtilbud. 
o Ytterkollen har ikke nærhet til trafikknutepunkt, og inngår heller ikke i planlagt 

knutepunktsutbygging. Usikkerhet knyttet til mulighet for ny jernbanestasjon. 
o Brakerøya er tilknyttet trafikknutepunkter, og inngår i planarbeid i regi av Statens 

vegvesen og Jernbaneverket. Ny stasjon til erstatning for nåværende stasjoner på 
Brakerøya og Lier, bussterminal, nær nytt sykehus. 

• V egløsning 
o Ytterkollen forutsetter nytt kryss på E134, samt utbedring av FV 28. 
o Brakerøya kan få avkjøring til ny firefelts RV 23 nær tilknytningen til E18. 

• Vann, avløp, el-forsyning og fjernevarme. 
o Ytterkollen krever framføring til området. 
o Brakerøya har tilgjengelighet til teknisk infrastruktur i området. 

• Samfunnsmessige merutgifter til transport. 
o Ytterkollen genererer merkostnader på 550 MNOK i forhold til dagens 

beliggenhet av sykehuset, mens Brakerøya genererer en gevinst på 50 MNOK. 

Oppsummert konkluderer tilleggsutredningene med at Brakerøya framstår som det beste 
tomtealternativet. 

2.3 Investeringer og analyser av bærekraft 

Vestre Viken HF la frem idefaserapporten for bygging av nytt sykehus den 22. november 2013. 
Flere av forutsetningene som lå til grunn den gang er endret, og administrerende direktør i Vestre 
Viken HF besluttet derfor å utrede de økonomiske konsekvensene på nytt. Denne utredningen 
ble gjennomført av en prosjektgruppe ledet av Vestre Viken HF, og foreligger vedlagte i 
sluttrapport "Vestre Viken HF- Økonomiske analyser i idefasen" datert 13. mars 2014. 

Rapporten per 13.mars 2014 inneholder økonomiske analyser av nullalternativet og alternativ 2A. 
Alternativ 2A ble valgt for illustrasjonsformål i analysene da det var marginale forskjeller i 
forutsetningene mellom dette alternativet og de tre øvrige alternativene, alternativ 2B- 2D. 
Alternativ 2A legger til grunn samlokalisering av Kongsberg og Drammen sykehus, samt at all 
sykehuspsykiatri legges til prosjekt nytt sykehus i Drammen. Investeringen i tomten Brakerøya er 
inkludert i analysene av alternativ 2A. De økonomiske analysene består av økonomisk bæreevne 
for prosjekt og helseforetak, samt nåverdianalyse. 
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Estimerte investeringer for alternativene fremgår av tabellen under: 

Alternativ Investeringer 
(mill kroner) 

Alternativ 2A 13.416 

Null alternativet: 2014-2021 7.753 
Null alternativet: 2026-2035 7.237 

Alternativ 2A inneholder, i tillegg til det denne saken dreier seg om -investeringer i nytt sykehus 
(9.677 mill kroner) og tomt på Brakerøya (880 mill kroner)- også DPS-investeringer (1.525 mill 
kroner) og ombygging og oppgradering av Ringerike og Bærum sykehus (1.334 mill kroner). 

Byggnær IKTer inkludert i investeringskalkylen, og inneholder blant annet fysisk IKT
infrastruktur, sikkerhetssystemer, meldingstjener, pasientsignal og SD-anlegg og IKT-utstyr. 

I rapporten av 13. mars er det videre foretatt analyser av økonomisk bæreevne med Ytterkolleo 
og Stormoeo som tomtealternativ. Estimatene på tomtekostoadeoe er basert på anslagene i deo 
opprinnelige idefaserapporteo pr 22. november 2013. Estimatene på tomte- og 
iofrastrukturkostoader for Ytterkolleo og Stormoeo er betydelig lavere enn for Brakerøya. 
Anslaget for iofrastrukturkostoader er nedjustert for Ytterkolleo i etterkant av analysene pr 13. 
mars 2014, og fremgår av Vestre Vikens styresak 26/2014 Idejase Nytt SykeiJifs i Vestre Viken. 
Dette medfører at tomtealternativene Ytterkollen og Stormoen gir bedre økonomisk bæreevne 
enn Brakerøya når øvrige forutsetninger er det samme. Samfunnsmessige kostnader er imidlertid 
ikke inkludert i analysen av økonomisk bæreevne. I rangeringen av tomtene i Vestre Viken HFs 
styresak 26/ 2014 er de samfunnsmessige kostnadene inkludert, noe underbygger Brakerøya som 
det tomtealternativet som styret i Vestre Viken HF anbefaler. 

Nullalteroativet kan betegnes som et utsettelsesalternativ hvor det i perioden 2014-2035 må 
gjennomføres vesentlige investeringer for at Vestre Viken HF skal kunne yte et forsvarlig 
helsetilbud til befolkningen i sitt opptaksområde innenfor eksisterende bygningsmasse. Videre 
må det gjennomføres investeringer i nytt sykehus i perioden 2026-2035 for at deo økonomiske 
levetiden for den oppgraderte bygningsmassen skal kunne opprettholdes til 2030-2035. 

Styret i Vestre Viken HF besluttet i behandlingen av idefase for nytt sykehus den 28. april2014 at 
virksomheten i Kongsberg sykehus skal videreføres. Denne beslutningen påvirker analysene i 
rapporten per 13. mars 2014 som legger til grunn en samlokalisering av funksjonene i Drammen 
sykehus og Kongsberg sykehus. I Vestre Viken HF sin styresak 26/2014 beskrives endringene i 
økonomiske forutsetningene som følge av at funksjonene ved Kongsberg sykehus opprettholdes: 

• Det totale investeringsnivået opprett/Jo/des i de okonomiske ana!Jsene i id~fasen, men konsep!fasen må 
.rynligg'ore bvilkm nedskalering av investeringene dette gir for nytt .rykeb/ls. Det vil være nodvendig med 
investeringer for oppgradering av Kongsbet;g .ryke!JIIs. &dHsert investeringsnivå for totalprosjektet må 
påregnes og må 11tredes nærmere i konsep!fasm. 

• Ukviditet i form av salg av Ko11gsberg .ryke/Jus vil redusere egenfinansieringm i ana!Jsme au okonomisk 
bæreevne. Dette vil medjore at låneandelen oke~Jra ca. 77 % til 80%. 

• Estimerte d1ijtsgevinsterpå 76 mill kroner per år las ut av bæreevneana!Jsen da dette er ki!Jitet til 
samlokalisering av fimkgonene på Kongsberg .ryke!JIIs og Drammm .ryke!Jfls. 
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Endringene som følge av at Kongsberg sykehus skal videreføres påvirker ikke nullalternativet. 

Netto driftsøkonomiske gevinster som følge av investeringene er estimert til 640 millioner kroner 
per år for alternativ 2A. For nullalternativet er de netto driftsøkonomiske gevinstene anslått til å 
være 400 millioner kroner per år for investeringen i perio den 2014-2021, og 540 millioner kroner 
for investeringen i perioden 2026-2035. Den økonomiske levetiden til et prosjekt er perioden 
etter ferdigstillelse av investeringen hvor netto driftsgevinster kan forutsettes opprettholdt. I 
analysene av nytt sykehus i Vestre Viken (som inkluderer nytt sykehus i Drammen samt 
investeringer i DPS og ombygginger/oppgraderinger av Bærum sykehus og Ringerike sykehus) er 
det lagt til grunn en økonomisk levetid på 26 år. 

Økonomisk bæreevne er forskjellen mellom kontantstrøm fra lån (avdrag og renter) og netto 
driftsgevioster. Analyser på prosjektnivå skal kun inneholde investeringsutgifter og 
driftsøkonomiske konsekvenser som er direkte knyttet til investeringsprosjektet. Prosjektet vil ha 
økonomisk bæreevne dersom summen av de fremtidige driftsgevinstene er tilstrekkelig til å dekke 
det totale investeringsbeløpet og rente på investeringsbeløpet. Denne tilnærmingen vil gi et 
grunnlag for å vurdere prosjektets driftsøkonomiske konsekvenser opp mot totalinvesteringen 
uavhengig av om prosjektet finansieres med fremmedkapital Oån), egne oppsparte midler eller 
oppnådde positive resultater. Det gjennomføres videre analyser av økonomisk bæreevne på 
helseforetaksnivå. I disse analysene inkluderes helseforetakets egenfinansiering av prosjektet, 
driftsøkonomi på virksomhet som ikke er omfattet av investeringsprosjektet og eventuelle andre 
økonomiske forhold som påvirker helseforetakets totaløkonomi. Det kan være økonomisk 
bæreevne på helseforetaksnivå, selv om det ikke er økonomisk bæreevne på prosjektnivå. 

N ullalternativet har ikke økonomisk bæreevne på prosjektnivå eller helseforetaksnivå. Alternativ 
2A har ikke økonomisk bæreevne på prosjektnivå. Alternativ 2A vil imidlertid ha marginal 
økonomisk bæreevne på helseforetaksnivå med en økonomisk levetid på 26 år. Dette vil 
innebære at Vestre Viken HF under gitte forutsetninger vil klare å betjene de faktiske 
låneforpliktelsene med netto driftsgevinster som investeringsprosjektet genererer, men netto 
driftsgevinster vil i utgangspunkt ikke være tilstrekkelige til å bygge opp igjen egenfinansieringen. 

Utviklingen i helseforetakets økonomiske bæreevne fremgår av figuren under. Kurvene viser 
akkumulert økonomisk bæreevne over den 
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av deo økonomiske levetiden. 

antatte levetiden. Vestre Viken HFs utgifter 
til renter og avdrag vil være større enn netto 
driftsgevioster frem til år 13 etter 
ferdigstillelse av investeringsprosjektet. Dette 
udøser et finansieringsbehov som vil påføre 
Vestre Viken HF ytterligere rentebelastning. 
Det er viktig at Vestre Viken HF søker å 
realisere gevinster så raskt som mulig for å 
minimere behovet for midlertidig regional 
finansiering. 

Rentebelastningen er inkludert i den grønne 
kurven. Ar 26 i figuren viser at Vestre Viken 
marginalt har økonomisk bæreevne ved udøp 
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Det er usikkerhet til flere av forutsetningene som inngår i analysen av den økonomiske 
bæreevnen. Det er foretatt sensitivitetsanalyser som viser at relativt små endringer i sentrale 
forutsetninger knyttet til å oppnå nødvendige driftsøkonomiske resultater vil få betydelig utslag 
på økonomisk bæreevne. 

2.4 Høring 

Høringsbrevet ble sendt ut til fire fylkeskommuner og 26 kommuner i Vestre Vikens 
opptaksområde. Det ble kunngjort på foretakets hjemmesider, og lag, organisasjoner og 
privatpersoner ble oppfordret til å la seg høre i tillegg til kommunene. 

Høringssvarene ble lagt ut fortløpende på nettsidene til foretaket slik at alle har kunnet følge med 
i hva som er innspilt underveis i høringsperioden. Vestre Viken H F mottok i alt 55 høringssvar. 
Det ble ikke mottatt høringssvar fra kommunene i Hallingdal og Sande. 

De sterkest berørte statlige etatene, Vegvesenet, Jernbaneverket og Fylkesmannen har ikke gitt 
høringsuttalelser, men vil medvirke formelt i reguleringsarbeidet etter plan- og bygningsloven, 
som vil følge i konseptfasen. 

De fleste høringsuttalelsene er knyttet til lokaliseringsspørsmålet. Kommunene og organisasjoner 
i Kongsberg sykehus sitt opptaksområde ønsker å beholde og videreutvikle sitt nåværende 
lokalsykehus. Nedre Eiker, Modum og Sigdal ønsker sykehus på Ytterkollen. Brakerøya får 
tilslutning fra de øvrige kommuner som har uttalt seg. 

Ellers er det bred tilslutning til idefaserapportens øvrige anbefalinger. 

Høringsuttalelser som gir innspill og eller stiller spørsmål angående grunnforhold, flomsikring, 
støy og forurensing av grunn med mer er gjennomgått og vurdert. Det er ikke kommet nye 
momenter som ikke er omtalt i rapporter og tilleggsutredninger som inngår i denne saken. 

2.5 Mandat for konseptfasen 

Forslaget til mandat for konseptfasen bygger på konklusjonene i idHasrapporten, og 
styrebehandlingen av denne. I tillegg legges føringene i Veileder for tidlig/ase i sykeiJ1fsprosjekter til 
grunn. 
Planhorisonten er 2030, og følgende føringer er beskrevet som sentrale: 

• Samlokalisering av psykiatri og somatikk. 

• Mest mulig standardløsninger. 
• Optimale pasientforløp og driftsøkonomiske, robuste og framtidsrettede løsninger. 
• Alternativene skal utredes til et fells likt nivå, med etterprøving/justering i kapasiteter, og 

i krav til utstyr, teknikk og IKT. 
• Eventuelle justeringer som følge av ekstern h."Valitetssikring skal tas inn før 

konseptrapporten ferdigstilles. 
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Følgende alternativ er forutsatt utredet i konseptfasen: 

• O-alternativet 

• 1. Somatikken og all sykehuspsykiatrien samlet i det nye sykehuset i Drammen. 

• 2. Som alternativ 1, men med alderspsykiatrien lagt til Bærum sykehus. 

Ut over kravene i Veileder for tidlig/ase i !)lkehusprogektet· er det forutsatt gjennomført følgende 
delutredninger: 

• Planprogram, konsekvensutredning og reguleringsplanarbeidet knyttet til tomtevalget 

• Overordnet IKT program. Dette må også omfatte de tjenester som skal leveres av 
Sykehuspartner og de konsekvenser det har for driftskostnader (tjenestepris) i Vestre 
Viken HF og samlede investeringer i Helse Sør-Øst RHF /Sykehuspartner. 

• Konsekvenser av samhandlingsreformen 

• Utnyttelse av eksisterende og utvikling av nye standarder i prosjektering og byggeprosess 

Sluttrapporten er planlagt ferdigstilt november 2015. 
Det endelige tomtevalget er av Vestre Viken HF forutsatt stadfestet av Helse Sør-Øst RHF før 
oppstart skisseprosjekt. 

Det er utarbeidet en organisasjonsplan for konseptfasen, med sterk linjetilknytning til ledelsen i 
V es tre Viken HF, og med vektlagt brukermedvirkning fra de ansatte, særlig knyttet til 
delfunksjonsprogram og fysiske løsninger. Helse Sør-Øst RHF er invitert til å stille med to 
observatører i styringsgruppen, som i idefasen. 

Utvikling av eiendomsmassen ved sykehusene på Ringerike og i Bærum er ikke omfattet av dette 
mandatet, men vil bli organisert som egne prosjekter. Det forusettes også fremmet en egen 
utredning for Kongsberg sykehus. 

Videre planarbeid med DPSene inngår heller ikke dette mandatet, med vil bli fremmet som egne 
styresaker i Vestre Viken HF. De største enkeltprosjektene er Drammen DPS og nytt Asker DPS. 
Det førstnevnte vil ha samlokalisering med akuttpsykiatrien i et nytt sykehus på Brakerøya som 
ett av alternativene, mens det sistnevnte vil bli fremmet som en kombinasjonsløsning med en 
utvidelse av kapasiteten på Blakstad for å kunne fraflytte Lier sykehus i påvente av nytt sykehus. 
Den sistnevnte saken blir lagt fram for styret i Vestre Viken HF 16. juni, som sak 37/2014. 
Disse sakene har ingen direkte binding til vedtak om nytt sykehus i Drammen, men vil ha 
betydning for dimensjonering av psykiatrien i dette sykehuset, avhengig av endelige vedtak i 
sakene. 

Videre planarbeid for DPSene, samt utvikling av eiendomsmassen ved Ringerike og Bærum, må 
gjennomføres i henhold til veileder for tidligfaseplanlegging av sykehusbygg, samt underlegges 
gjeldende prioriteringskriterier for byggeprosjekter i Helse Sør-Øst og eksisterende 
fullmaktsregime. Det må videre tas høyde for en trinnvis gjennomføring, og gjennomføringen 
må tilpasses foretaksgruppens samlede likviditetssituasjon. Det vil bli vurdert å søke ekstern 
finansiering for disse investeringsprosjektene. 
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2.6 Andre forhold 

Det er besluttet å etablere et felleseid interregionalt helseforetak for planlegging og bygging av 
sykehus, hvor erfaringsoverføring mellom sykehusprosjektene i Norge er et sentralt element. 
Samtidig er standardisering og gjenbruk av gode løsninger viktig for mer effektive og gode 
helsebygg. Disse aspektene er også omtalt i vedleggene i sak 26/2014 i Vestre Viken HF, og vil 
måtte ha betydning for det videre planleggingsarbeidet. 

3. Administrerende direktørs anbefaling 

I utviklingsplanen i Vestre Viken sykehusområde, som var grunnlag for styrevedtaket i Helse Sør
Øst RHF i sak 068-2013 om oppstart av idHasen, var et nytt sykehus planlagt som en erstatning 
for sykehusene i Kongsberg og Drammen. Gjennom to styrebehandlinger av idefaserapporten i 
Vestre Viken HF er dette nå endret til å opprettholde både akutte og elektive funksjoner på 
Kongsberg inntil videre. Dette vil ha betydning for dimensjonering av et eventuelt nytt sykehus. 
Når det gjelder tomtevalget, er idefaserapporten, med underliggende delrapporter, entydige i sin 
påpekning av Brakerøya som den foretrukne lokaliseringen av et eventuelt nytt sykehus, 
hensyntatt de begrensninger som ligger i føringer gitt i foretaksmøter, med presiseringer gitt i 
brev fra Helse- og omsorgsdepartementet. 

Selv om det er grunnlag for å konkludere med at Brakerøya er det beste alternativet for bygging 
av et eventuelt nytt sykehus, vil administrerende direktør likevel påpeke at O-alternativet på 
eksisterende tomt i Drammen fortsatt er et alternativ som skal utredes. Samtidig forutsetter 
foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF i protokoll fra 17.12.2007 " ... at det i de tidlige planleggingsfasene 
for t!Je investeringer ikke må foretas disposigoner i form av tomtekjøp, inngåelse av opgonsavtaler eller lignmde 
som på fli 11beldig måte legger fotinger for den endelige investeringsbesiNtningm" 

E ndelig valg av Brakerøya som lokalisering kan derfor i utgangspunktet ikke gjøres før 
konseptfaserapporten er godkjent, og prinsippbeslutning om bygging av nytt sykehus er tatt. 

Administrerende direktør peker på nødvendigheten av at de analyser som er knyttet til bl.a. flom, 
grunn forurensning og andre faktorer som er viktige i forhold til samfunnssikkerhet og 
pasientsikkerhet, følges opp i den videre planleggingen, slik at det dokumenteres tilstrekkelig 
trygghet for tomtevalg, og konsek""Venser av dette valget. 

Administrerende direktør legger til grunn analysen av økonomisk bæreevne slik den foreligger fra 
Vestre Viken HF. Det må gjennomføres fornyet, og mer detaljert, gjennomgang av 
forutsetningene som ligger til grunn for de økonomiske analysene i konseptfasen, herunder blant 
annet investeringsnivået og forventede netto driftsøkonomiske gevinster. Videre må 
konsekvenser innenfor teknologiområdet, utredes nærmere. hvor blant annet ø konomiske 
effekter av regionale IKT-moderniseringsprogrammer inkluderes i analysene og vurderingene av 
investeringsprosjektet. 

Det må videre vurderes konkret hvordan endringene knyttet til Kongsberg sykehus som nå er 
vedtatt av styret i Vestre Viken HF vil påvirke forutsetningene og de økonomiske analysene. 
Sensitivitetsanalyser og vurdering av sentrale usikkerhetsfaktorer som blant annet tomtekostnader 
er viktig beslutningsinformasjon som forutsettes videreutviklet i konseptfasen. 
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Administrerende direktør registrerer at mandatet for konseptfasen baseres på at psykiatrien fra 
Lier og Blakstad samlokaliseres med de somatiske funksjonene fra dagens sykehus i Drammen i 
det nye sykehuset. I tillegg uttredes et alternativ med at alderspsykiatrien legges til Bærum 
sykehus. Administrerende direktør vil dessuten tilrå at også sikkerhetspsykiatrien, som kan være 
krevende å finne gode løsninger innenfor et samlet konsept, vurderes særskilt, gjerne i samarbeid 
med tilliggende foretak. 

Administrerende direktør understreker at denne saken bare dreier seg om nytt sykehus i 
Drammen, men legger likevel til grunn at foretaket må sikre en tilfredsstillende bygningsmessig 
utvikling i tråd med eiendomsstrategien i Helse Sør Øst for all bygningsmasse som skal 
videreføres i V es tre Viken HF. Bærekraftsanalysen må ta hensyn til at foretaket må ha 
tilstrekkelige bærekraft og likviditet til dette, og må oppdateres i henhold til endrede/justerte 
forutsetninger fram til konseptfasen er avsluttet. 

Både den pågående utredningen om aktivitet og kapasitetsbehov i Helse Sør-Øst i 2030, og 
oppfølgingen av kapasitetsløsninger og samlet aktivitet i hovedstadsområdet må hensyntas i den 
videre prosessen. 

Det må i denne sammenheng også legges til grunn at Ringerike sykehus og Bærum sykehus skal 
utnyttes fullt ut. 

Administrerende direktør ber spesielt om at det fokuseres på effektiv arealutnyttelse. For å 
kunne holde investeringsnivået innenfor tilgjengelige rammer, bør det nye sykehuset planlegges 
slik at det kan bygges i etapper hvis nødvendig, hvor tilpassing til et kapasitetsbehov i 2030 
eventuelt kan skje på et senere tidspunkt. Det er viktig at erfaringsoverføring mellom 
byggeprosjekter, og standardisering av gode løsninger, ivaretas i den videre planprosessen. D ette 
innebærer at dette prosjektet også må bidra til utvikling av gode løsninger som også kan 
videreføres, og samarbeide med andre prosjekter. 

Administrende dirktør ber om at det allerede i konseptfasen etableres systemer og samhandling 
for overføring av erfaringsdata og grunnlagsdata fra andre prosjekter, herunder prosjekt nytt 
østfoldsykehus og Sykehuset i Vestfold HF, og at det avsettes nødvendige midler til dette. Den 
erfaring som er vunnet med bruk av åpen BIM og BIM-modellering i andre prosjekter, må 
benyttes og videreutvikles i dette prosjektet, i henhold til Helse Sør-Øst RHF sin strategi. Dette 
gjelder bl.a. bruk og videreutvikling av objektkataloger, standardromskataloger og bruk av 
virtuelle modeller til planlegglegging, samhandling og beslutningsstøtte. 
Videre legger forutsetter at administrerende direktør at rapport fra delprosjet "Bygg og miljø" , 
vedtatt i styret i Helse Sør-Øst RHF, sak 098-2013 legges til grunn i prosjekteringen. 
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Trykte vedlegg: 
• Styresak 26/2014 i Vestre Viken HF - ldefase for Nytt sykehus 
• Styresak 27/2014 i Vestre Viken HF- Mandat for konseptfasen 
• Protokoll med vedtak 

Utrykte vedlegg: 
• Vedtak i styresak 67/2013 ldefase nytt sykehus i Vestre Viken. 
• ldefaserapport for Vestre Viken HF datert 20.11 .2013. 
• Tomteanalyse & mulighetsstudie NWS, datert 20.11.2013, utført av Multiconsult AS. 
• Tilleggsutredning, lokalisering av nytt sykehus, datert 24. mars 2014, utført av Multiconsult 

AS. 
• Samferdselsanalyse for tomtevalg for nytt sykehus i Vestre Viken , datert 11 . mars 2014, utført 

av Multiconsult AS. 
• Samfunnsanalyse av to lokaliteter i Drammensregionen, datert 8. mars 2014, utført av C. F. 

Møller AS i samarbeid med Norconsult AS og Vista Analyse AS. 
• Økonomisk analyse av idefasen 13.03. 2014- bærekraftanalyse utført av en prosjektgruppe 

ledet av Vestre Viken 
• Brev fra Lier kommune 11.04.14 
• Brev fra Drammen kommune 20.04.14 
• Høringssvar 
• Notat om delutredninger i konseptfasen 
• Notat om organisering av konseptfasen 
• Helsedirektoratets "Veileder tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter" (S-1 369 fra desember 

2011) 
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