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VERSJONSOVERSIKT

Versjon Dato Beskrivelse Distribusjon Godkjent av

0.1 Løpende Arbeidsdokument Tilgjengelig kun for Lasse/Anne Ingen godkjenning

0.9 24/6-21 Oppstart KSK Leder styringsgruppen
Sykehusbygg, KSK

Anne Flo

0.91 6/7-21 Justering etter KSK og ROS. Leder styringsgruppen Anne Flo

1.0 10/8-21 Endelig versjon som grunnlag for styresak Åpen Heidi Nilsen

1.01 16/8-21 Oppdaterte linker Åpen Heidi Nilsen
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Dokumenttittel Utarbeidet 
av

Dokument-
nummer

År

Signert mandat HMR AIO-0000-Z-AA-0003 2021

Godkjent styringsdokument 
1.0

Prosjekt AIO-0000-Z-AA-0001 2021

Veileder for tidligfasen i 
sykehusbyggprosjekter

Sykehusbygg Sykehusbygg.no 2017

Bygningsmessig 
utviklingsplan

HMR AIO-0000-Z-AA-0005 2020

Konsept Delrapport B3A 
versjon 1.0 

Prosjekt AIO-0000-Z-AA-0002 2020

Puslebrikker Prosjekt AIO-0000-AD00-PP-0001 2020

VEDLEGG TIL KONSEPTRAPPORT
Dokumenttittel Utarbeidet 

av
Dokument-
nummer Pims

År Etablert 
Link

Hovedprogram steg 2 Prosjekt AIO-0000-Z-AA-0004 2021 X

Delrapport økonomi HMR AIO-0000-AD02-KB-0004 2021 X

0-alternativet Beskrivelse og vurdering HMR AIO-0000-AD02-KB-0006 2021 x

Skisseprosjektrapport Nordic AIO-R0001-A-RA-0001 2021 x

Tegningsvedlegg stor målestokk Nordic AIO-8001-A-RA-0002 03 2021 x

Tekniske notater RIB RIV RIE RIBr Nordic Flere nummer 2021 x

Gevinstnotat kvalitet HMR AIO-0000-AD02-KB-0002 2021 X

Økonomisk utredning av PET-tilbud HMR AIO-0000-AD02-KB-0003 2019 X

Møteoversikt Prosjekt AIO-0000-AD00-LI-0001 2021 X

Rapport ventilasjon Norconsult AIO-0000-V-RA-0001 2021 X

Rapport adkomst nord Norconsult AIO-0000-Z-RA-0001 2021 X

Rapport usikkerhet Advansia AIO-0000-AD02-KB-0005 2021 X

Rapport ROS-analyse Metier 2021 x

Gjennomførings- og rokadeplan Prosjekt AIO-0000-AD01-PP-0001 2021 X

IKT leveranseoversikt Sykehusbygg AIO-0000-AD02-KB-0001 2021 X

Vurdering av energibruk Enøk-senteret AIO-0000-J-RA-0001 2021 X

Styrende-, og bakgrunnsdokumentasjon

Vedlegg til Konseptrapport B3

Konseptrapporten er delvis 

dokumentert i vedlegg som er 

utarbeidet underveis i 

prosjektet. Disse listes og linkes 

til i tabell til høyre. 

I tabellen under listes 

dokumenter som har vært 

styrende for arbeidet.

På hvert lysark finner leseren 

link til relevante vedlegg i øvre 

høyre hjørne av presentasjonen.

Link til relevante vedlegg i øvre 

høyre hjørne på lysarkene

https://hemitmn.sharepoint.com/:b:/s/Prosjekt-lesundAIO/EdDMXKIObY5Nvad_WGiZ6ogBOUljfi_PrdhBwcJW2n60mw?e=NNlBWi
https://hemitmn.sharepoint.com/:p:/s/Prosjekt-lesundAIO/EYnyiW_bKjVKi3mcumYAjHcBYwyq3Te65Ou279yEjbbB_g?e=machl3
https://sykehusbygg.no/Documents/Veiledere/Veileder-for-tidligfasen-i-sykehusbyggprosjekter.pdf
https://hemitmn.sharepoint.com/:b:/s/Prosjekt-lesundAIO/EYKuxt7Ka29Bp7i4e3ysoFgBx9cdRgsAS4xa2uIu7eJ7pw?e=Gl2zCN
https://hemitmn.sharepoint.com/:p:/s/Prosjekt-lesundAIO/EcKgEC3iKh1PgoGMfluDnPMB2ty5FThfeKIJuBy7qeY1hQ?e=rM6rpZ
https://hemitmn.sharepoint.com/:p:/s/Prosjekt-lesundAIO/ETg0ABy0NodMg6YcpVe2N7YBLMiZPRrguLqvlp1YOSgRXg?e=ZWnEoU
https://hemitmn.sharepoint.com/:w:/s/Prosjekt-lesundAIO/EahVs-sio3dEmZsgTAqvvTUBgEaxmG8QPTiM1RTPmIcDlA?e=4d3AaV
https://hemitmn.sharepoint.com/:w:/s/Prosjekt-lesundAIO/EXp_sOiEKUtFpy2SX-u8IrcB63JyKGS7XJGiJVD1kbMigg?e=KdeKfx
https://hemitmn.sharepoint.com/:w:/s/Prosjekt-lesundAIO/EXT04-UZ1zZBvC6gFOO7f4EBnIBxPq97QRbELHtOCOvXvA?e=0BccMG
https://hemitmn.sharepoint.com/:b:/s/Prosjekt-lesundAIO/EWDOe2zqY6JGuAwOs5T5oUMBX_Z4yEWOSRDDZ_Iy766y5A?e=p0GCdM
https://hemitmn.sharepoint.com/:b:/s/Prosjekt-lesundAIO/ERS6kJY5ofFCkxbbS3v1OpMBiHvIa3RFerh1x5QsJMiCNA?e=h2PQm9
https://hemitmn.sharepoint.com/:b:/s/Prosjekt-lesundAIO/EUjTJ2XQHzlHpdX2gFoiZUcBrzKkG0BJmhHJtEHeQzTqog?e=2N8LWa
https://hemitmn.sharepoint.com/:b:/s/Prosjekt-lesundAIO/EWVvfcN8sTpBgoOk4EA5FGsBpZ7Yq4U-V_aGsu3i6GCbyw?e=ZS3mTS
https://hemitmn.sharepoint.com/:b:/s/Prosjekt-lesundAIO/EXhSV_3u2eRPuBPlWHTFWdcBAWLmZHWILIRg87xYndTKiw?e=pM8lgM
https://hemitmn.sharepoint.com/:b:/s/Prosjekt-lesundAIO/Ef_acWmjfeFNppV7G2iTrPkBGOgAufFaNRorw9OqQLKW_w?e=9xD2np
https://hemitmn.sharepoint.com/:p:/s/Prosjekt-lesundAIO/EQlk8rNVyJ9El5njhs5av30BX955pB_7c2xfjl9Ci8RViw?e=sc2nCa
https://hemitmn.sharepoint.com/:b:/s/Prosjekt-lesundAIO/EeCuG6kH165Bj9MMZSSNUgABNpqFnFbPp2oGOAZcrktFZg?e=S1cc5s
https://hemitmn.sharepoint.com/:w:/s/Prosjekt-lesundAIO/EXQmyKMJvkVApaOzEtho4ScB4uX8OE3OuwGdVtszB-ir7A?e=AFoytw
https://hemitmn.sharepoint.com/:b:/s/Prosjekt-lesundAIO/ESzRdjFG4-NCq9sSad752uUBH6uFTCdCSB43YywQDyVLzg?e=rMCZ5r
https://hemitmn.sharepoint.com/:b:/s/Prosjekt-lesundAIO/EZpXz5pgilxDmw3INjDQ4McB-fQqsXw73Cm0wINdAdDz8w?e=H9isAb
https://hemitmn.sharepoint.com/:b:/s/Prosjekt-lesundAIO/EQp-tZJ9eEhEhiV4Tpmld6cBHys1RpR9S2WAQ8uWw36LeQ?e=kKoJGk
https://hemitmn.sharepoint.com/:w:/s/Prosjekt-lesundAIO/EcLV5N1eWW1HiRy6D-lifMQB8App6ZP7e7K9bpWh0AesgQ?e=Ak6K3n
https://hemitmn.sharepoint.com/:p:/s/Prosjekt-lesundAIO/Ed7ANtnzWh1MhQQtuNwOrvEB3MHOTgAspUq9JPcyr866LQ?e=U5n35i
https://hemitmn.sharepoint.com/:x:/s/Prosjekt-lesundAIO/EYmAdddGzZpGtTFXLuYpkjsB76y3GiImLqR9cVDuqLNnOQ?e=hy9qeo
https://hemitmn.sharepoint.com/:b:/s/Prosjekt-lesundAIO/ERV4tekkPelDitA_n-3Qlj0BXphGOSQtaqC-1w2jtO6mEQ?e=wwXQZ7
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INNHOLD

Disposisjonen er i henhold til oppsett i 

Tidligfaseveilederen

For full funksjonalitet av dokumentet, velg å lese i 

visningsmodus

I visningsmodus kan leseren navigere direkte til kapittel 

ved å trykke respektive bilde, og kommer tilbake til 

meny ved  å trykke på knappen i nedre høyre hjørne

0

1

3

2

4



Del 0
Sammendrag

INNHOLD:
 Innledende dokumentasjon
Sammendrag
Hvordan prosjektet har utviklet seg
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OM DETTE DOKUMENTET Dette dokumentet 

oppsummerer arbeidet etter 

konseptfasens steg 2 og 

danner grunnlag for styrets 

B3-beslutning i henhold til 

«Tidligfaseveilederen».

Ved beslutningspunkt B3 tas det 

et endelig valg for hvilket 

konsept (alternativ) som skal 

bearbeides videre i et forprosjekt 

og gi grunnlag for lånesøknad til 

departementet, og eventuelt 

godkjenning etter 

spesialisthelsetjenesteloven. 

Videre skal forslag til mandat for 

forprosjektfasen besluttes.

Dokumentet er utarbeidet etter 

B3A-beslutning 25. mars 2021 av 

prosjektledelsen AIO i samarbeid 

med Sykehusbygg og 

prosjekteringsgruppen ledet av 

Nordic Office of Architecture. 

Konseptrapporten er skrevet i 

Microsoft PowerPoint og skal gi 

et utfyllende bilde av 

prosjektgjennomføringen og 

anbefalt konsept. Rapporten er 

egnet til både lesing og 

presentasjon. For utfyllende 

informasjon vises til vedleggene.

Rapporten med vedlegg er 

kvalitetssikret (KSK) av Oslo 

Economics. Deres rapport 

foreligger som et separat 

dokument.

Prosjektets gjennomføringsplan har fulgt de krav som stilles i «Tidligfaseveilederen». 
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SAMMENDRAG Prosjektet anbefaler en samlet 

tiltakspakke med fem elementer:

o Tilbygg i tre etasjer mellom 

høyblokk og Barne- og 

ungdomsavdelingen med 

tilhørende ombygging i 

tilstøtende areal

o Ombygg av Operasjons-

avdelingen (døgn-kirurgi)

o Stenge hovedinngang syd, 

bygge ny hovedinngang mot 

nord med ny adkomst fra 

busslomme på hovedvei

o Bygge om og på Vestibyle syd

o Oppgradering av ventilasjon

Samlet prosjektkostnad (P50) er 

estimert til 922 millioner kroner 

Samlet kostnadsramme (P85) er 

estimert til 1029 millioner 

kroner. Tallene er i mai 2021-

verdi og inkl. mva.

Ålesund sykehus ble ferdigstilt i 

1971 og akuttmottak, intensiv og 

operasjon (AIO) har et stort 

behov for oppgradering til 

moderne og tidsriktig standard 

og funksjonalitet. Prosjektets 

kvalitative og økonomiske 

gevinster er godt dokumentert, 

og avspeiles i den økonomiske 

bærekraftanalysen.

Det er vurdert at foretaket har 

nødvendig økonomisk 

bæreevne. AIO-prosjektet har en 

negativ netto nåverdi på -111 

MNOK ved en 

diskonteringsrente på 2%.

Prosjektet omfatter sykehusets 

mest operative og kritiske 

funksjoner. Påbygg og ombygg 

parallelt med klinisk drift er 

derfor vurdert som krevende. 

For å tydeliggjøre, og redusere, 

prosjektets risiko er det derfor 

etablert (og under arbeid) en 

detaljert gjennomføringsplan/ 

rokadeplan i nært samarbeid 

med de berørte avdelinger. 

Det er gjennomført analyse for å 

vurdere Risiko og Sårbarhet 

(ROS) med overskrift: «Ombygg i 

tett i tett parallell med klinisk 

drift». Denne bekrefter 

kompleksiteten, i prosjektet, 

men også at denne kan 

reduseres ved hjelp av konkrete 

tiltak. 

Ålesund sykehus har vært 

gjennom en lang periode med 

bygningsmessig utviklingsarbeid 

og prosjektgruppens vurdering 

er at det ikke finnes alternativer 

som er mindre inngripende i 

daglig drift, og som samtidig 

opprettholder AIO-prosjektets 

gode funksjonelle- og 

strukturelle løsninger. 

Driftsprinsipper for SNR-

prosjektet er lagt til grunn for 

utvikling av prosjektet.

Prosjektet har hatt en høy grad 

av medvirkning fra ansatte, 

ledere, tillitsvalgte, 

vernetjenesten og 

brukerorganisasjon.
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KONSEPTET VURDERES SOM GODT!

4 000 m2

Nybygg

5 000 m2

Ombygg

MNOK 922

Estimert
Prosjektkostnad 

(P50)

14

Antall plasser i
akuttmottak

18-20

Antall 
korttidsplasser

8

Antall 
intensivsenger

Konseptet oppfyller det 

prosjektutløsende behov og 

vurderes som funksjonelt og 

strukturelt svært godt. Det 

bygger oppunder sykehusets 

tilbud og drift gjennom:

o Akuttmottak, kardiologisk 

senter, Intensiv og Operasjon 

i samme raske og skjermede 

akuttakse

o Akutt24 (korttidspost) 

reduserer totale behov for 

døgnplasser

o God fleksibilitet mellom 

Akuttmottak og Korttidspost, 

og mellom Intensiv, Tung 

overvåkning (intermediær) og 

Postoperativ, legger til rette 

for god driftseffektivitet

o Sykehusets mest kritiske 

funksjoner oppgraderes til 

tidsriktig standard

o PET/SPECT senter gir bedre 

tilbud til regionens befolkning

o Sentralisert dagbehandling i 

verdige lokaler 

o Sykehusets front legger til 

rette for mer kollektivbruk og 

universell adkomst

o Oppgradert teknisk 

infrastruktur

9

Antall
operasjonsstuer

10

Antall senger 
Tung overvåkning

AIO-prosjektet. Farger angir nybygg eller ombygg
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AIO Akuttmottak og 

korttidspost

Følgeprosjekter, Ikke 
evaluert/utredet i steg 1:
• AIO 2a: Hovedinngang nord
• AIO 2b: Ombygg vestibyle 

syd

Intensiv og Tung 

overvåkning
Operasjon

Opsjoner
• AIO 3a: Adkomst nord
• AIO 3b: Økt areal poliklinikk
• AIO 3c: Ventilasjon

Brikkemetodikk for 
evaluering. Tre 
finalister (Se del II)

• AIO 1: KUBE-alternativet 
nybygg/ombygg
(Ikke spesifisert 1. etg.)

S
T
E
G

 1
S
T
E
G

 2

Tilkommet prosjekt etter mandat:

B3A

Evaluert og utredet
• AIO 2a:Hovedinngang nord
• AIO 2b: PET/SPECT-senter i 

syd

Evaluert og utredet
• AIO 3a: Adkomst nord
• AIO 3b: Økt areal poliklinikk
• AIO 3c: Ventilasjon

Videreutvikling:
• AIO 1: Kjeller, U1 og 2. etg.
• AIO 1: 1. etg.: Kard. senter

B3

Styret i Helse Møre og Romsdal 

HF godkjente 25. mars 2021 

prosjektets anbefaling for videre 

utredning i konseptfasens steg 

2. Styrets vedtak omfattet også 

utredning av forhold som ikke 

var behandlet i steg 1. 

Som en konsekvens av at 

prosjektet har utviklet seg 

underveis, og etter steg 1, har 

prosjektet måttet gjøre mindre 

konseptevalueringer i steg 2. 

For strukturens skyld er 

prosjektet gjennomgående 

beskrevet i 3 deler:

o AIO 1: Basisprosjektet

o AIO 2: Følgeprosjekter som 

en konsekvens av AIO 1

o AIO 3: Opsjoner som styret 

HMR ber prosjektet om å 

utrede

PROSJEKTETS INNHOLD OG

UTVIKLING

AIO-prosjekt. Farger angir AIO 1, 2 og 3 (Større figur neste side)

Konsept Delrapport B3A versjon 1.0 

Puslebrikker

Prosjektet, slik det er utviklet i henhold til Sykehusbyggs Tidligfaseveileder (Se slide 6) 

https://hemitmn.sharepoint.com/:p:/s/Prosjekt-lesundAIO/EcKgEC3iKh1PgoGMfluDnPMB2ty5FThfeKIJuBy7qeY1hQ?e=rM6rpZ
https://hemitmn.sharepoint.com/:p:/s/Prosjekt-lesundAIO/ETg0ABy0NodMg6YcpVe2N7YBLMiZPRrguLqvlp1YOSgRXg?e=ZWnEoU
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Del I
Bakgrunn, mål og gjennomføring

INNHOLD:

 Sykehusets utviklingsplan

 Målbildet

 Organisering av prosjektet

 Hovedprogrammet
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GJENNOMFØRINGEN AV

KONSEPTFASEN.
Prosjektet er ledet av Helse 

Møre og Romsdal HF, med 

støtte fra Sykehusbygg HF. 

Prosjekteringsleder er kontrahert 

fra Nordic Office of Architecture. 

Prosjekteringsteamet består av 

arkitekt (Nordic), Tekniske fag 

(RIB, RIV, RIE, RIBr) (Multiconsult) 

og kalkyleressurs fra (Metier 

OEC).

Prosjektet har lagt til grunn 

driftsprinsippene fra SNR-

prosjektet.

Advansia har ledet arbeidet med 

usikkerhetsanalyse og Oslo 

Economics har gjennomført KSK 

(Kvalitetssikring Konsept)

Sykehusbygg har bidratt med 

assisterende prosjektleder, 

sykehusplanlegger, 

fremskrivning, 

utstyrsplanlegging, IKT, 

dokumentstyring og 

prosjektleder for Opsjon 

Ventilasjon. 

Prosjektets styringsdokument 

ble godkjent 9. februar 2021 av 

administrerende direktør (B2).

Konseptfasens steg 1 ble 

gjennomført i perioden februar-

mars 2021. Styret i Helse Møre 

og Romsdal HF vedtok å 

videreføre anbefalt konsept til 

steg 2 (B3A) den 25. mars 2021 

(se vedtak til høyre). 

Konseptfasens steg 2 er 

gjennomført i fortsettelsen av 

styrevedtaket 25. mars og 

arbeidet er i hovedsak avsluttet 

ved oppstart av KSK 24. juni 

2021.

B3-beslutning er planlagt til 

august 2021.

Vedtak 
1. Styret i Helse Møre og Romsdal HF godkjenner anbefalt konsept for AIO prosjektet Ålesund. 

2. Styret i Helse Møre og Romsdal HF gir adm. dir fullmakt til å planlegge innenfor en økonomisk 
planleggingsramme på 675 mnok fram til B3 beslutning primo august. I tillegg må det tas høyde 
for en risikoavsetning på 20%. 

3. Styret i Helse Møre og Romsdal HF ber administrasjonen om å detaljere ut dei tiltaka som ikkje
er involvert i denne saka som til dømes poliklinikk, ventilasjon og adkomst ved inngangen i nord 
til styremøtet i mai. 

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August

Prosjektferie

B2

B3A

B3

Kontrahering

Alternativer

Hovedpr. 1 Hovedprogram 2

Skisseprosjekt

Usikkerhetsanalyse

KSK

Bærekraftanalyse

Konseptrapport oversendes administrasjon HMR

Start

Styrevedtak Helse Møre og Romsdal HF (B3A), 25. mars 2021

Planen er satt opp med forutsetning om ferie i juli og styrebehandling primo august. Ingen avvik fra 

opprinnelig plan

Styrevedtak, se over
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OM ÅLESUND SJUKEHUS

Hovedbygget ble åpnet i 

1971 Ålesund sykehus er en blanding av nytt og gammelt og er spredt over et stort område

Ålesund sjukehus holder til i 

bygninger på Åse i Ålesund 

kommune, 9 km øst for Ålesund 

sentrum. Sykehuset er 

organisert under helseforetaket 

Helse Møre og Romsdal HF, som 

igjen sorterer under Helse Midt-

Norge RHF. Hovedbygget ble 

åpnet i 1971. Teknisk 

oppgradering og vedlikehold 

har vært begrenset i perioden 

og bygningsmassen har behov 

for omfattende teknisk 

oppgradering.

Senere er sykehuset tilført nye 

bygg for psykisk helsevern 

voksne, ungdom og barn, 

kreftklinikk, klinikk for barn og  

ungdom, apotekbygg og nytt 

pasienthotell

Før det nåværende sykehuset 

ble bygget på 1960-tallet var 

Ålesund sjukehus i en eldre 

bygning i sentrum av Ålesund. 

Det såkalte gamlesykehuset 

holdt til i Borgundveien 43 i to 

bygg reist i 1894 og 1905, dette 

ble tatt ut av bruk som sykehus i 

1971 og revet 1983.[1]

Sykehuset tilbyr diagnostikk, 

behandling, rehabilitering og 

pleie for pasientene på 

Sunnmøre i Møre og Romsdal. I 

tillegg har sykehuset en rekke 

fylkesdekkende funksjoner.

Det pågår for tiden flere 

prosjekter ved Ålesund sjukehus: 

o Ny strømforsyning

o Byggnær IKT

o Ny fasade

o Habiliteringsbygget

4

7

1
2

3

5 6

1. Opprinnelig somatisk sykehus 6. Kreftklinikk

2. Apotek 7. Psykisk helsevern barn og unge

3. Psykisk helsevern voksne 8. Helikopterbase

4. Barne- og ungdomsavdeling 9. Habilitering barn og voksne

5. Pasienthotell 10. Administrasjon Helse Møre og Romsdal HF

8

9
10
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BYGNINGSMESSIG

UTVIKLINGSPLAN
AIO-prosjektet gjennomføres i 

henhold til siste reviderte 

bygningsmessige utviklingsplan 

vedtatt av styret Helse Møre og 

Romsdal 13.05.2020.

AIO-prosjektet omfatter 

tiltakene:

Tiltak 3 

Akuttmottak, Akutt24 

(korttidspost), intensiv, Tung 

overvåkning og postoperativ

Tiltak 4

Døgnoperasjon

Tiltak 9

Ny hovedadkomst

Tiltak 10

Inngang og PET. 

PET er flyttet til «vestibyle syd»

Nytt

Nye arealer til poliklinikk i 

påbygg syd 

Vedtatt bygningsmessig utviklingsplan Ålesund sykehus

Bygningsmessig utviklingsplan

https://hemitmn.sharepoint.com/:b:/s/Prosjekt-lesundAIO/EYKuxt7Ka29Bp7i4e3ysoFgBx9cdRgsAS4xa2uIu7eJ7pw?e=Gl2zCN
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EFFEKTMÅL
Ansvarlig: Prosjekteier
Fornøyde pasienter, effektiv og 
rasjonell drift med høy 
behandlingskvalitet og uten 
pasientskade 

PROSESSMÅL
Ansvarlig: Prosjektet
Gjennomføring med riktig 
grad av risiko, minimal 
forstyrrelse av klinisk drift i 
byggeperioden og uten skade 
på mennesker og miljø

RESULTATMÅL
Ansvarlig: Prosjektet
Nye og ombygde arealer med 
tilstrekkelig kapasitet som 
legger til rette for effektmålet, 
levert i henhold til vedtatte 
kostnadsrammer.

HELSEFORETAKETS MÅL
Helse Møre og Romsdal skal vidareutvikle
seg for å møte framtidas utfordringar, og 
vi skal sikre likeverdige tenester med god 
kvalitet tilpassa pasientane sine behov 
innanfor dei rammer vi har fått.

PROJEKTETS OVERORDNEDE 
MÅLBILDE

1

PROSJEKTULTLØSENDE BEHOV
Sykehuset i Ålesund er bygget i 1971 og har et stort 
behov for oppgradering, kapasitetsøkning og tilpasning 
til nye driftsformer for å kunne ivareta sine forpliktelser 
i opptaksområdet i form av en effektiv, bærekraftig, 
sikker og pasientvennlig virksomhet. I henhold til 
bygningsmessig utviklingsplan er Akuttmottak, intensiv 
og operasjons-avdelingen gitt prioritet.

VEIEN TIL MÅLET
Veien til målet har en sør- og en 

nordgående retning. Prosjektet 

begynner i nord, tar 

utgangspunkt i Helse Møre og 

Romsdals overordnede 

målsetning, og kjører sørover. 

Basert på revidert 

bygningsmessig utviklingsplan 

er det prosjektutløsende 

behovet definert og formulert.

Prosjektet valgte tidlig å 

definere et overordnet målbilde 

som senere brytes ned til 

foretakets/sykehusets spesifikke 

og helst målbare effektmål 

(kvalitative og økonomiske). 

Ved å kombinere effektmål og 

prosjektets rammebetingelser er 

det mulig å definere prosjektets 

resultatmål.

For hver fase defineres egne 

målsetninger. 

Når prosjektet er ferdig definert 

begynner kjøreturen tilbake 

igjen mot nord.

Gjennomføringsfasen svarer ut 

prosess- og resultatmål. Når 

bygget tas i drift er det 

organisasjonen/foretaket som er 

ansvarlig for hente effektene ut 

av det ferdige bygget 

(gevinstrealisering) 

3
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BAKGRUNN FOR DET

PROSJEKTUTLØSENDE BEHOVET

På følgende 7 lysark beskrives begrunnelsen (det prosjektutløsende 

behov) for hvert objekt i AIO-prosjektet
AIO-delprosjekter med begrunnelse for tiltaket. Bakgrunn for hvert objekt beskrives i etterfølgende 7 

lysark

Det er i utviklingsplanen lagt til 

grunn at dagens sykehusstruktur 

skal bestå. SNR er planlagt med 

de funksjonene og tilbud som 

ligger til grunn i dag og er 

dimensjonert for Nordmøre og 

Romsdals sitt nedslagsfelt. Det 

foreligger heller ingen endringer 

knyttet til Volda sitt nedslagsfelt 

så lenge en har fjordkryssing og 

ikke fastlandsforbindelse.

Det er gjennomført en samlet 

framskriving av aktiviteten ved 

Ålesund sjukehus basert på data 

fra NPR 2018, framskrevet til 

2035 som underlag for å 

beskrive prosjektutløsende 

behov 

Kapasitet/ frem-

skrivninger

Oppgradering Andre 

forhold

Nybygg Ombygg

AIO 1a Akuttmottak og korttidspost X X             792          1 005 

AIO 1b Intensiv og tung overvåkning X X             848             897 

AIO 1c Poliklinikk og dagbehandling X             615             360 

AIO 1d Operasjon X          1 881 

AIO 2a Hovedinngang nord X             257             337 

AIO 2b PET/SPECT X             470 

AIO 3a Hovedadkomst nord X

AIO 3b Poliklinikk og dagbehandling X             470 

AIO 3c Ventilasjon X

            531 

            400 

         3 913          4 950 

AIO 2: Følgeprosjekter, vedtatt prosjektramme styre HMR 25/3-21

Kjeller

Takbygg ventialsjon

Arealsummer (Kvm BTA)

Kortnavn Funksjonsområde

Begrunnelse Areal (kvm BTA)

AIO 1: Basisprosjektet, vedtatt prosjektramme styre HMR 25/3-21

AIO 3: Opsjoner, Styret ber om utredning i styremøte HMR 25/3-21

Utomhus + heishus

Oppgradering teknikk i 

eksisterende bygg
Andre areal
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BAKGRUNN FOR DET PROSJEKTUTLØSENDEBEHOVET

AIO 1A: AKUTTMOTTAK OG

AKUTT24 (KORTTIDSPOST)
Akuttmottak (Dagens kapasitet: 1 traumerom, 6 UB-rom, 5 

triageplasser)

Dagens akuttmottak har en utforming, standard og størrelse som ikke 

er i samsvar med gjeldende krav. Det er derfor behov for å legge til 

rette for blant annet: 

o Bedre håndtering av kontaminerte pasienter – herunder etablering 

av et isolat 

o Oppgradering og utvidelse av området for traumeteam

o Sikre formålstjenlig tilgang til CT-fasiliteter for bl.a. akuttpasienter

o Bedre flyt for selvhenvendere

o Bedre skjerming av ambulanser i samband med ankomst til 

akuttmottaket

o Kryssende trafikk

o Bedre mulighet for å konferere pasienter

Akutt24 (Ingen kapasitet i dag)

Foretaket har som sin strategi å etablere korttidssenger i forbindelse 

med akuttfunksjonen. Dette gjøres i SNR-prosjektet. Strategien bygger 

på erfaring fra andre sykehus der dette reduserer totalbehovet for 

sengekapasitet. 

Akutt24 skal også bidra til at kapasiteten på akuttmottaket kan 

dimensjoneres i forhold til gjennomsnittlig toppbelastning, ved at 

korttidsposten «ventilerer» de ekstreme toppene.

Framskriving

2018 2030 2035 Vekst 

2018-2035

Akutt m liggedager 12085 12691 12808 6 %

Akutt u liggedager 1329 2509 3080 132 %

Samlet akutt innlagte 13414 15200 15888 18 %

Det er beregnet et behov for 15 

plasser i akuttmottaket på 

Ålesund sykehus mot dagens 12 

plasser. Det skilles ikke mellom 

UB-rom, triageplasser eller 

traumestuer i fremskrivningene 

og fordelingen mellom disse i 

prosjektet gjøres basert på 

erfaring. 

Det er ikke mulig å fremskrive 

aktiviteten i et akuttmottak 

direkte, ettersom dette ikke er 

en organisatorisk enhet som er 

synliggjort i NPR (Norsk Pasient 

Register). NPR er basert på 

utskrevet behandling, og 

oppholdet er derfor registrert 

ved behandlende avdeling, uten 

informasjon om andre steder på 

sykehuset som pasienten har 

vært. 

Ant.  
2035

Timer i 
mottak

Utn.-
grad

Ant.
rom 
2018

Ant. 
Rom 
2035

15888 4 16 9,2 10,9

15888 3 16 6,9 8,2

15888 2 16 4,6 5,4

15888 4 12 12,3 14,5

15888 3 12 9,2 10,9

15888 2 12 6,1 7,3

Frem til 2035 forventes en vekst på 18% på 

akuttmottaket i Ålesund. Veksten vil være høyest på 

pasienter u/liggedager. Hovedforklaringen er en 

dreining fra innlagte til dagbehandling av pasienter 

som legges inn med symptomdiagnoser (kapittel R i 

ICD-10). 

Vi legger til grunn scenario med 4 

timers gjennomsnittlig oppholdstid 

og 12 timer med toppbelastning. Det 

gir et behov for 14,5 (=15) 

behandlingsrom.

Fremskrivninger

Hovedprogram steg 2

https://hemitmn.sharepoint.com/:w:/s/Prosjekt-lesundAIO/EahVs-sio3dEmZsgTAqvvTUBgEaxmG8QPTiM1RTPmIcDlA?e=4d3AaV
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BAKGRUNN FOR DET PROSJEKTUTLØSENDEBEHOVET

AIO 1B: INTENSIV OG TUNG

OVERVÅKNING (INTERMEDIÆR)
Intensiv (Kapasitet 6 medisinske-, 6 kirurgiske- og 1 

kontaktsmitterom)

Intensivavdelingen ligger godt plassert i bygget, men utformingen 

støtter ikke en effektiv driftsform, rommenes størrelse er i dag om 

lag halvparten av hva som er dagens standard, og avdelingen har 

behov for en oppgradering. I realiteten driftes avdelingen som en 

hybrid mellom intensiv og tung overvåkning. Dagens kapasitetstall 

må således ikke leses som ren intensivkapasitet. Følgende behov for 

oppgradering er identifisert:

o Intensivrom tilpasset moderne utstyr og med gode 

arbeidsforhold

o Gode siktlinjer som letter samhandling

o Bedre håndtering av kontaminerte- og smittepasienter, herunder 

etablering av isolat 

o Skjermede personalsoner

o Dagens fysiske skille mellom kirurgiske og medisinske pasienter 

er ikke hensiktsmessig

o Det er både medisinsk, driftsmessig og kapasitetsmessig ønske 

om å etablere tre godt integrerte enheter: Intensiv, tung 

overvåkning og postoperativ i tett samspill («trekkspill») for økt 

fleksibilitet, effektivitet og forbedret ressursutnyttelse.

Beregninger viser at behovet for 

intensivsenger etter den såkalte 

Wales modellen vil være 8 i 

2035. I tillegg er det behov for 

14 intermediære plasser. 

Beregninger basert på Wales-

modellen tar ikke hensyn til 

regionfunksjoner. Det betyr at 

aktiviteten for St. Olav hospital 

eller andre sykehus med 

regionfunksjoner er med i 

beregnet antall plasser. 

Beregninger gjort ved hjelp av 

Hill-Burton metode viser at det 

vil være behov for rundt 7  

intensivsenger. Hill-Burton 

metode tar hensyn til 

gjestepasienter, dvs. alle som 

har vært behandlet ved Ålesund 

sykehus.

Sammenligning mot dagens 

kapasitet må gjøres samlet for 

intensiv og tung overvåkning, 

gitt sykehusets hybride 

driftsform. Samlet 

kapasitetsbehov i 2035 for 

intensiv og tung overvåkning er 

beregnet til ca. 22 plaser (8 + 

14) mot dagens 13 plasser.

Fremskrivninger

Fremskrivning til 2035 for intensiv og intermediærplasser basert på Wales-metoden. 

Hill-Burton metoden avviker med én plass. Vestnes kommune er i tabellen inkludert i 

Ålesund sykehus, dette er ikke besluttet.

Hovedprogram steg 2

https://hemitmn.sharepoint.com/:w:/s/Prosjekt-lesundAIO/EahVs-sio3dEmZsgTAqvvTUBgEaxmG8QPTiM1RTPmIcDlA?e=4d3AaV
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BAKGRUNN FORDETPROSJEKTUTLØSENDE BEHOVET

AIO 1C/3B:
POLIKLINIKK OG DAGBEHANDLING

Poliklinikk

Dagens somatiske poliklinikkapasitet er beregnet til 124 rom, 

eksklusiv røntgen, barn- og ungdomsklinikken og kreftavdelingen.

Det finnes ingen oversikt over utnyttelsesgrad, eller om 

kombinasjonsbruk som kontor. Det er grunn til å tro at 

poliklinikkarealene ikke er utnyttet på et nivå som tilsvarende nye 

sykehus. Kapasitet er utviklet over tid, og sambruk mellom 

fagmiljøene er lite utbredt og fysisk vanskelig å få til. Hver klinikk har 

sine dedikerte poliklinikkarealer med egen ventesone og 

ekspedisjon. Mer spesialiserte undersøkelsesrom har bygget 

oppunder en slik utvikling.

Det er et uttalt behov for mer kapasitet for poliklinikk, og er med 

dagens belastning estimert til 15 rom. 

Dagbehandling (utenom dialyse og kjemoterapi)

Klinikkene utfører infusjonsbehandling/dagbehandling i ulik grad. 

De polikliniske klinikkene er ikke rigget for dette og behandling 

foregår delvis i uverdige lokaler som i korridor, undersøkelsesrom 

eller venteareal. Det er uttrykt faglig ønske om å sentralisere denne 

aktiviteten i mer verdige lokaler og med styrket fagmiljø.

Fremskrivninger

Polikliniske 
konsultasjoner etter 
behandlingstype, og 
beregnede antall 
rom/plasser, 2018 
framskrevet til 2035, med 
forutsetning om 8/6 
times brukstid på 
poliklinikk. 

Poliklinikkaktiviteten ved Ålesund 

sykehus er forventet å øke med 

43% frem til 2035. Ved 6 timers 

gjennomsnittlig drift av rom 

beregnes behovet til 82,7 

poliklinikkrom i 2035. Med 8 

timers effektiv utnyttelse 

beregnes behovet til 62. HMR har 

en ambisjon om å øke til 8 timers 

utnyttelsesgrad.

I tillegg til den matematiske 

modellen må man ta hensyn til:

o at behov for rom må rundes 

opp for hvert fagområde om 

det ikke ligger til rette for 

sambruk av rom pga. fysisk 

nærhet.

o at på eldre sykehus benyttes 

poliklinikkrommene i noe grad 

også til kontor

o At det må beregnes tillegg for 

rom med spesielle funksjoner 

og utstyr. 

I flere sykehusprosjekter har man 

benyttet en faktor på 50% for å 

justere for ovennevnte. 83 rom + 

50% = 125 rom, altså omtrent 

som dagens kapasitet. Da med 

lav utnyttelsesgrad.

I forbindelse med AIO-prosjektet 

mister sykehuset til sammen 17 

poliklinikkrom:

o 6 rom kardiologi: Ny nord-syd 

akse

o 2 rom diabetes: Ny 

hovedinngang

o 6 rom Nevrologi: Ny 

kardiologisk avdeling

o 3 Fedme: Ny kardiologisk 

avdeling

Delprosjektene 1C og 3B tilfører 

16 nye poliklinikkrom:

o 9 rom i første etasje nybygg

o 7 rom over syd vestibyle

Nytt senter for 

dagbehandling(AIO 3b) avlaster 

poliklinikkene og vil således øke 

kapasitet

Hovedprogram steg 2

https://hemitmn.sharepoint.com/:w:/s/Prosjekt-lesundAIO/EahVs-sio3dEmZsgTAqvvTUBgEaxmG8QPTiM1RTPmIcDlA?e=4d3AaV
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BAKGRUNN FOR DET PROSJEKTUTLØSENDEBEHOVET

AIO 1D: OPERASJON

Døgnoperasjon (Kapasitet 12 stuer, mer eller mindre 

fullverdige)

Operasjonsavdelingen ligger godt plassert i bygget, men har behov 

for en kraftig oppgradering. Mye av dagens fastmonterte utstyr og 

teknikk er fra 1971 og har behov for en kraftig oppgradering. Stuene 

er små og tilfredsstiller ikke dagens krav. Følgende behov er 

identifisert:

o Operasjonsstuer tilpasset moderne standard

o Standardisering som gir fleksibilitet

o Størrelse og utforming av operasjonsstuer som tilrettelegger for 

fremtidige kirurgiske behov

o Bedre tilrettelegging av lagerhold og rask tilgang til utstyr

o Bedre tilrettelegging av vareforsyning og avfallshåndtering

Dagkirurgi (Kapasitet 6 stuer)

Dagkirurgi (plan 1) ble totalrehabilitert 2017 inngår ikke i AIO-

prosjektets omfang

Fremskrivning operasjon viser et behov for 6,7 (7 avrundet) stuer 
for døgnkirurgi. Med én reservert sectiostue er behovet definert 
til totalt 8 operasjonsstuer

Det er beregnet et behov for 8 

døgnkirurgiske stuer på Ålesund 

sykehus (2035), inkludert en stue 

reservert for hastesectio.

Forutsetninger for 

kapasitetsberegningene er bruk i 

8 timer per dag 230 dager per 

år. For døgnkirurgisk aktivitet 

antar man at 5 prosent av 

operasjonene gjøres utenfor de 

8 timene, og i tillegg at 3 

prosent av døgnoppholdene har 

flere operasjoner per opphold. 

Dersom man operer mye 

utenfor normal arbeidstid vil 

man kunne utnytte kapasiteten 

bedre, og dermed redusere 

stuebehovet.

Til informasjon er behovet for 

dagkirurgiske stuer i 2035 

beregnet til 4,3 stuer.

Oppgradering av døgnoperasjon 

kan ikke begrunnes i kapasitet, 

da dagens kapasitet overskrider 

fremskrivningsbehovet.

Fremskrivninger

Hovedprogram steg 2

https://hemitmn.sharepoint.com/:w:/s/Prosjekt-lesundAIO/EahVs-sio3dEmZsgTAqvvTUBgEaxmG8QPTiM1RTPmIcDlA?e=4d3AaV
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AIO 2A/3A: NY

HOVEDADKOMST OG

NY HOVEDINNGANG
AIO 2A (Ny hovedinngang mot nord) er definert som et 

følgesprosjekt og AIO-3A (Ny hovedadkomst) som en opsjon. Disse 

har tydelige felles grensesnitt, men det vurderes likevel til at Ny 

hovedinngang bygges før og uavhengig Ny hovedadkomst.

Ny Hovedinngang (mot nord)

Dagens vestibyleområde mot syd er på ca 470 kvm og omfatter 

venteområde, kiosk og sentralbord/ekspedisjon. Det nye 

akuttmottaket med ny ambulanseinngang og kjørevei for 

ambulanser, kommer i konflikt med persontrafikk mot eksisterende 

hovedinngang og denne må stenges for pasienter og besøkende.

Ny hovedadkomst (fra busslomme på hovedvei)

Ålesund kommune og Statens vegvesen ønsker i forbindelse med 

Bypakke Ålesund å fjerne dagens busstopp nede på 

sykehusområdet, og flytte denne til ny og forbedret busslomme på 

hovedvei, nord for sykehuset. For å korte distansen fra ny 

busslomme til sykehus er det nødvendig å etablere en ny universell 

utformet adkomst. Ny hovedadkomst gjør dagens hovedinngang 

mot syd direkte uhensiktsmessig og bygger oppunder beslutningen 

om å stenge denne.

Ny hovedadkomst og ny hovedinngang nord, er begge lagt til grunn 

i bygningsmessig utviklingsplan mars 2020.

Fremskrivninger

Det er krevende å lage gode 

fremskrivninger for antall 

besøkende til sykehuset. 

Regnestykket under indikerer 

dog at foretaket må regne med 

ca. 1600 personer gjennom ny 

hovedinngang på hverdag 

mellom 07:00 og 18:00. Det er 

72 i timen, eller ca. én i minuttet. 

Tilsvarende vil ca. én i minuttet 

bruke inngangen som utgang. 

Til sammen altså 3.200.

Ny hovedinngang mot nord 

generer også behov for 

ombygg/tilpasning av korridorer 

i eksisterende bygg. Det er ikke 

gjennomført trafikkanalyser som 

grunnlag for disse endringene, 

og disse er således basert på 

erfaring og beste skjønn.

Det er vurdert som 

uhensiktsmessig å beregne 

trafikk fra ny busslomme via ny 

hovedadkomst til ny 

hovedinngang for å begrunne 

tiltaket. Det vurderes som 

sannsynlig at enkel adkomst vil 

øke andelen som velger offentlig 

kommunikasjon fremfor bil. 

Pr. år

Andel gjennom 

ny 

hovedinngang

Andel på 

hverdag 

mellom 

07:00 og 

18:00

Trafikk pr 

hverdag

Poliklinisk undersøkelse eller dagbehandling 200 000       95 % 100 % 950               

Antall opphold somatikk 17 000          60 % 90 % 46                  

Besøkende til inneliggende 17 000          90 % 80 % 61                  

Ansatte (pr. dag) 2 000            40 % 70 % 560               

SUM 1 617            

Tabellen indikerer en trafikk på ca. 1600 personer pr dag i primær åpningstid inn til 
sykehuset. 

Hovedprogram steg 2

Bygningsmessig utviklingsplan

https://hemitmn.sharepoint.com/:w:/s/Prosjekt-lesundAIO/EahVs-sio3dEmZsgTAqvvTUBgEaxmG8QPTiM1RTPmIcDlA?e=4d3AaV
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BAKGRUNN FOR DET PROSJEKTUTLØSENDEBEHOVET

AIO 2B: PET/SPECT-SENTER

PET CT-skanner

Det er pt. ingen tilbud om PET-diagnostisering i Helse Møre og 

Romsdal HF. Pasienter sendes til St. Olav. PET i Helse Møre og 

Romsdal ble første gang utredet i 2017 i forbindelse med arbeidet 

med utviklingsplan 2019-2022 der PET CT-skanner ble foreslått 

plassert i et nybygg mot nord på Ålesund sykehus.

Det har de siste årene vært en formidabel tiltagende satsing på PET i 

Norge. Nærmest alle helseforetak sammenlignbare med HMR har i 

løpet av de siste årene enten etablert PET, eller har konkrete planer 

om etablering av PET. 

I 2020 mottok Ålesund sykehus en gave etter lokal innsamling 

tilsvarende anskaffelse av PET CT-skanner. I HMR-styrets sak 11/21 

takker foretaket for gaven og vedtar oppstart av PET ved Ålesund 

sykehus.

SPECT-skanner

Det utføres i dag SPECT-skanning ved Ålesund sykehus. Skanneren 

er plassert i andre etasje mot nord. Fagmiljøene er tydelige på at PET 

og SPECT må samlokaliseres, bl.a. begrunnet med samlokalisering 

med mulig fremtidig produksjon av radioaktive sporstoff ved et 

kompakt syklotronanlegg.

Fremskrivninger

HMR har i 2018 en bruksrate på 

83 % av nivået i Trøndelag. Midt 

Norge ligger videre på 30-40% 

av nivået for Helse Sør-Øst. 

Dette taler for at man ved 

etablering av et PET-tilbud i 

Møre og Romsdal vil få en langt 

høyere bruk enn det som er 

dagens nivå (Møre og Romsdal 

hadde 352 PET-undersøkelser i 

2018). 

Gjennomsnittlig vekst i bruk av 

PET i Midt-Norge har vært 22 % 

i perioden 2015-2018 (altså etter 

at PET-tilbudet i Trondheim var 

godt etablert). Gitt at Helse-Midt 

ligger langt bak nivået i Sør-Øst, 

som igjen ligger langt under 

nivået i land som USA, Danmark 

og Belgia, er det grunn til å 

forvente en vesentlig vekst frem 

mot 2035. For 10 pasienter som 

får PET-undersøkelser i Sør-Øst, 

er det i dag kun 5 i Møre og 

Romsdal som gjennomfører 

tilsvarende.

Kilde: ØKONOMISK UTREDNING 

AV PET-TILBUD FOR HELSE 

MØRE OG ROMSDAL HF

Christoffer Lervåg (med flere) -

20.06.2019

Nivå HMR 2018 Helse Sør-Øst 2019 Danmark 2016 HMR 2035

Antall pasienter 352 704 2024 ?

1 dag/uke 2 dager/uke 5 dager pr. uke ?

8 pas./dag 8 pas./dag 9,2 pas./dag ?
Kapasitetsutnyttelse

Det er ikke gjennomført fremskrivninger basert på etablert Sykehusbygg-metodikk for denne typen 
undersøkelser. Tabellen indikerer likevel en kraftig vekst ved etablering av PET CT-skanner på Ålesund 
sykehus og full kapasitetsutnyttelse forventes av fagmiljøene i god tid før 2035. 

Økonomisk utredning av PET-tilbud

https://hemitmn.sharepoint.com/:b:/s/Prosjekt-lesundAIO/EeCuG6kH165Bj9MMZSSNUgABNpqFnFbPp2oGOAZcrktFZg?e=S1cc5s
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AIO 3C: VENTILASJON

I 2012 startet man arbeidet med å vurdere rehabilitering, og allerede 

da brukte man beskrivelser som kritisk og nødvendig med utskiftning 

av ventilasjonsanlegget. Sykehuset har store utfordringer med:

o å skaffe nye deler ved havari

o hyppig forekomster av havari

o behovsstyrte luftmengder. Ulike typer areal, f.eks. kontor og 

operasjonsarealer har helt forskjellige ventilasjonsbehov, men i dag 

deler de og det er ikke mulighet for å differensiere.

Ventilasjonsanlegget tilfredsstiller heller ikke krav til:

o Lufttilførsel

o Varmegjenvinning/energieffektivitet

o Kjøling

o Luktreduksjon

o Spesifikk vifteeffekt

Det påpekes videre at sykehuset mangler en samlet strategi for videre 

utvikling av ventilasjonsanleggene. Dette gjør det vanskelig å gjøre 

riktige og bærekraftige valg når det er behov for utskiftinger og større 

vedlikehold. 

AIO-3C omfatter de deler av 1971-sykehuset som ikke dekkes av AIO-

prosjektet.

Rapport ventilasjon

https://hemitmn.sharepoint.com/:b:/s/Prosjekt-lesundAIO/ESzRdjFG4-NCq9sSad752uUBH6uFTCdCSB43YywQDyVLzg?e=rMCZ5r
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Videreutvikle 
seg 

Ålesund sykehus skal følge utviklingen 
innenfor medisin og i samfunnet for øvrig og 
skal legge denne til grunn for egen utvikling

Møte 
fremtidens 

Utfordringer

Ålesund sykehus må være bevisst og forstå 
de krav som befolkningen forventer til 
fremtidens helsetjenester og samtidig være i 
stand til å møte disse

Likeverdige 
tjenester

Ålesund sykehus skal gi riktig 
pasientbehandling til alle, tilpasset dennes 
behov

Organisasjonen må derfor:

God 
kvalitet

Ålesund sykehus skal levere høy 
behandlingskvalitet med høy 
pasientsikkerhet samtidig som pasienten 
skal sitte igjen med en positiv opplevelse 

Innenfor 
økonomiske 

rammer

Ålesund sykehus må ha en effektiv drift for å 
sikre økonomisk bærekraft for 
gjennomføring av målene over 

«På lag med 
deg for helsa 

di»

Overordnet målbilde AIO-prosjektet

… organisere arbeidet sitt slik at fagmiljøer 
og den enkelte ansatte kan omstille seg i 
tråd med endrede behov

… jobbe etter prinsippet kontinuerlig 
forbedring. Ha trygge og effektive 
pasientforløp,  som gir høy pasienttilfredshet

... ha fagmiljø som  systematisk jobber mot 
målsettingen om å være på nasjonalt nivå 
når det gjelder faglig standard og forskning

… tilpasse endringer i dagens organisering 
for å ha økonomisk bærekraft. Følge opp de 
effekter som skal tas ut etter gjennomført 
prosjekt

... ha regelmessig samhandling med  
interessenter, og eksterne og interne 
samarbeidspartnere. Tenke nytt og kunne 
endre eksisterende arbeidsmønstre
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VURDERING AV OM KONSEPT

LEGGER TIL RETTE FOR DET

OVERORDNEDE MÅLBILDET

Prosjektgruppens vurdering 

er at konseptet legger godt 

til rette for det 

overordnede målbildet gitt 

prosjektets forutsetninger

Det overordnede målbildet 

bygger på helse Møre og 

Romsdals overordnede 

målsetning, og ble etablert tidlig 

i  steg 1 og har således fungert 

som en rettesnor og inspirasjon 

i konseptvalg- og utvikling. 

Prosjektgruppens vurdering er 

at konseptet legger godt til rette 

for det overordnede målbildet.

Tomten og plassering av bygget 

gir begrensninger for form og 

planløsning. Funksjonene i «det 

nye sykehuset» er dog godt 

plassert i forhold til hverandre 

og bygger oppunder sykehuset 

opprinnelige idé da det ble 

bygget. 

… være fleksible og raskt kunne tilpasse seg 
nye metoder. Byggene må også legge godt  
til rette for forskning og faglig utvikling

… ha tilstrekkelig kapasitet og ikke være 
begrensende for bruk av ny teknologi eller 
nye behandlingsmetoder 

… være tilpasset ulike individers- og 
befolkningsgruppers behov 

Byggene må derfor: 

… være tidsriktige og moderne med gode 
lysforhold og muligheter for skjerming. Det 
skal legges til grunn gode siktlinjer for de 
ansatte. Rask og effektiv akuttakse.

… være tilrettelagt for rasjonell drift uten 
overflødig areal og korte avstander å bevege 
seg for de ansatte

Den fysiske nærhet mellom mottaket og 
korttidsposten legger til rette for både dag til dag 
fleksibilitet og en mer langsiktig fleksibilitet. Den 
samlede kapasiteten for intensiv- og tung 
overvåkning øker og fysisk nærhet gir fleksibilitet

Vurdering etter steg 2

Konseptet er dimensjonert i forhold til siste 
fremskrivninger. Rommene er dimensjonert i henhold 
til standardromkatalogen. I operasjonsarealet er det 
lagt til rette for senere robot eller hybridstue

Enerom, bedre skjerming og separasjon av 
pasientstrømmer, samt tilrettelegging for besøkende 
bygger oppunder denne målsetningen

Konseptet omfatter totalt ca. 9000 kvm nybygg eller 
ombygg til mer tidsriktige arealer. Det legges vekt på 
gode lysforhold, men tomtens plassering og form 
vanskeliggjør dette. I både første- og andreetasje 
plasseres funksjoner med tanke på gode siktlinjer. 
Akuttaksen vurderes som bedre enn dagens. 

Andre sykehus har god erfaring med innføring av 
korttidspost integrert med akuttmottak. Intensiv, tung 
overvåkning og postoperativ er samlokalisert. Rask og 
skjermet akuttakse.
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PROSJEKTETS EFFEKTMÅL

Ansvaret for å realisere 

effektmålene tilligger 

organisasjonen/foretaket ved 

administrerende direktør. Plan 

for gevinstrealisering er 

beskrevet under DEL IV.

Det overordnede effektmålet 

definert over bygger på det 

overordnede målbildet og deles 

i det videre arbeid inn i :

o Kvalitative mål (beskrevet i 

eget vedlegg)

o Økonomiske mål (beskrevet i 

Delrapport økonomi).

Forutsetningen for å nå 

effektmålene er oppfyllelse av 

resultatmålene. Det forventes 

ikke full effekt av effektmålene 

umiddelbart etter ferdigstillelse. 

For de økonomiske målene er 

det derfor lagt til grunn en 

trinnvis realisering.

Oppsettet til høyre er viser 

innen hvilke områder, delt i 

økonomiske og kvalitative mål, 

det er forventet effekt. De 

kvalitative effektmålene vil i noe 

grad bygge oppunder de 

økonomiske målene, og mål for 

personell vil i noe grad bygge 

oppunder pasientmålene

Økonomiske mål

Prosjektet forventes å gi betydelige 

driftsøkonomiske gevinster for Ålesund sykehus. 

Disse er dokumentert og inngår i Delrapport 

økonomi og er delt inn i følgende områder:

o Samlokalisering/tverrfaglig dagbehandling

o Akuttmottak

o Akutt24 post

o Sengeposter

o Intensiv, tung overvåkning og postoperativ

o Døgnoperasjon

o Dagoperasjon

o Anestesi

o Poliklinikk

o FDV-kostnader

o (Driftskonsekvenser i byggeperioden)

Totalt gir dette årlige driftsbesparelser på 50-58 

millioner kroner/år. I de økonomiske 

beregningene er gevinsten av forsiktighetshensyn 

redusert til 75%.

Kvalitative mål

Prosjektet omfatter noen av de mest kritiske og 

akutte delene av sykehuset i Ålesund og tilfører 

høyere kvalitet til både pasienter og ansatte. 

Under er listet hvor disse skal realiseres

PASIENTER

o Redusert ventetid

o Raskere avklaringer

o Optimalt behandlingsnivå

o Høyere kvalitet på tjenestene

o Bedre ivaretagelse av personvern

o Bedre isolering av smittepasienter

o Pandemihåndtering

PERSONELL

o Gode arbeidsforhold i moderne lokaler

o Oversiktlige pasientforløp

o Bedre organisert drift

o Faglig forsvarlig drift

o Stolthet på arbeidsplassen

o Mindre sårbarhet på personalsiden

o Forutsigbar logistikk

o Rett kompetanse på rett sted til rett tid

o Samhandling på tvers av fag og avdelinger

o Skjerming av personalsoner

o Økt ansatt sikkerhet (isolat)

o En attraktiv arbeidsplass og stabile fagmiljø

Delrapport økonomi

Gevinstnotat kvalitet

https://hemitmn.sharepoint.com/:w:/s/Prosjekt-lesundAIO/EXp_sOiEKUtFpy2SX-u8IrcB63JyKGS7XJGiJVD1kbMigg?e=KdeKfx
https://hemitmn.sharepoint.com/:p:/s/Prosjekt-lesundAIO/EQlk8rNVyJ9El5njhs5av30BX955pB_7c2xfjl9Ci8RViw?e=sc2nCa
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PROSJEKTETS RESULTATMÅL

(DEN FYSISKE LEVERANSEN)

Prosjektets leveranse ved 

ferdigstillelse (overlevering til 

driftsorganisasjonen) er definert 

som resultatmål. 

Prosjektorganisasjonen ved 

styringsgruppen/prosjektstyret 

står ansvarlig for å oppfylle 

målene.

Resultatmålene er delt inn i 

Omfang og Kvalitet og tar 

utgangspunkt i det 

prosjektutløsende behov, 

prosjektets overordnede 

målbilde og effektmålene.

I definisjon og beskrivelse av 

resultatmål er også erfaringer 

fra SNR-prosjektet lagt til grunn.

Resultatmålene leveres av prosjektet og er definert med utgangspunkt i det prosjektutløsende behovet, 

det overordnede målbildet og effektmålene
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Omfang Akuttmottak Akutt24 Intensiv, Tung 
overvåkning og 
Postoperativ

Operasjon

Oppgradering • Generell 
oppgradering og 
modernisering

• Luftsmitteisolat

• Generell 
oppgradering og 
modernisering

• Luftsmitteisolat

• Generell 
oppgradering og 
modernisering

• Operasjonsstuer i 
henhold til 
standardromkatalog

Kapasitet • 2 traumestuer
• Tilstrekkelig UB- og 

triagekapasitet i 
henhold til 
fremskrivning

• Kapasitet skal 
tilsvare 10% av 
normalseng-
kapasitet

• 6 intensivsenger
• 10-14 

intermediærsenger

• Tilstrekkelig 
kapasitet i henhold 
til fremskrivning

Tilpasning til nye 
driftsformer

• CT i akuttmottak
• Mottak og akutt24 

samlokalisert

• Innføring av 
Akutt24 er i seg 
selv et resultatmål

• Intensiv, Tung 
overvåkning og 
Postoperativ 
samlokalisert

• Operasjonsstuer i 
henhold til 
standardromkatalog

• Luftsmittestue
• Robotstue

PROSJEKTULTLØSENDE BEHOV
Sykehuset i Ålesund er bygget i 1971 og har et stort 
behov for oppgradering, kapasitetsøkning og 
tilpasning til nye driftsformer, for å kunne ivareta sine 
forpliktelser i opptaksområdet i form av en effektiv, 
bærekraftig, sikker og pasientvennlig virksomhet. I 
henhold til bygningsmessig utviklingsplan er 
Akuttmottak, intensiv og operasjons-avdelingen gitt 
prioritet.

Kvalitet

Siktlinjer Gode siktlinjer som gir god 
oversikt over avdelingen

Fleksibilitet Samlokalisering av 
«beslektede funksjoner»

Standardiserte rom

Skjerming Kryssende pasientstrømmer 
begrenset

Skjerming for fortrolige 
samtaler

Gode venteareal og 
pårørende soner

2

3

EFFEKTMÅL
Ansvarlig: 
Prosjekteier
Fornøyde pasienter, 
effektiv og rasjonell 
drift med høy 
behandlingskvalitet 
og uten 
pasientskade 
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PROSJEKTETS PROSESSMÅL

Prosjektet består av to 

planleggingsfaser (Konseptfase 

og Forprosjekt) og èn

gjennomføringsfase. 

Prosessmålene vektlegges og 

prioriteres forskjellig for hver 

fase av prosjektet. 

Et prosessmål er definert som de 

delmål som prosjektet arbeider 

mot i de ulike fasene. Det er 

viktig at prosjektet tidlig er 

bevisst prosessmålene for 

gjennomføringsfasen  for å 

legge til rette for disse i tide.

I figuren til høyre er 

prosessmålene for de to 

prosjektfasene vist.

Ikke skade på 
mennesker

Ikke skade på miljø og 
omgivelser

M
in

im
e

re
 r

is
ik

o Opprettholde 
behandlingskvalitet

Ikke driftsstans

Ferdigstillelse i 
henhold til tidsplan

Tid

Kvalitet

Kost Tid

Kost

Kvalitet

Tidligfase

Gjennom-
førings-
fasen

K
o

n
s

e
p

tf
a
s

e

F
o

rp
ro

s
je

k
t

P
rio
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P
rio
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Ikke overstige 
styringsrammen (P50)

Kvalitet og omfang

Absolutte mål

Ikke økt fristbrudd

P
rio

rite
rin

g

Rapport ROS-analyse

https://hemitmn.sharepoint.com/:w:/s/Prosjekt-lesundAIO/EcLV5N1eWW1HiRy6D-lifMQB8App6ZP7e7K9bpWh0AesgQ?e=Ak6K3n
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ORGANISERING OG

MEDVIRKNING
Prosjektet er organisert i fire 

beslutnings- og 

medvirkningsnivåer:

o Nivå 4 Fokusgrupper

Består av: Prosjektleder, 

sykehusplanlegger, arkitekt 

sammen med de ansatte, 

deres tillitsvalgte og 

vernetjenesten. Det er i Steg 1 

gjennomført 19

fokusgruppemøter i , i steg 2 

35. Alle møter er 

dokumentert og referert i 

eget vedlegg.

o Nivå 3 Prosjektgruppen

Gruppen er bredt 

sammensatt, med møter ca

èn gang pr. uke. 

o Nivå 2 Referansegruppen

Møter ca. hver 14. dag og er 

satt sammen av sentrale 

mellomledere ved Ålesund 

sjukehus. Gruppen fungerer 

som støtte til prosjektleder.

o Nivå 1 Styringsgruppen

Består av ledere og 

tillitsvalgte og ledes av 

viseadministrerende direktør. 

Gruppen har hatt til sammen 

7 møter.

o Nivå 0 Administrerende 

direktør HMR

Godkjenner 

styringsdokument og legger 

beslutningssak B3A/B3 frem 

for styret i Helse Møre og 

Romsdal HF.

Organisasjonsmodellen er 

supplert i steg 2 med AIO 2 og 

AIO 3 (markert med stiplet linje). 

AIO 3a og AIO 3c inngår i 

konseptrapporteringen, samlet 

estimat og usikkerhetsanalyse, 

men har vært ledet av egne 

ressurser.

Organisasjonskart for konseptfasen er bredt sammensatt med tydelige beslutningsnivåer. Modellen har 

fungert godt og har tilført prosjektet riktig grad av beslutninger og faglig støtte gjennom gode 

medvirkningsprosesser

Møteoversikt

https://hemitmn.sharepoint.com/:w:/s/Prosjekt-lesundAIO/EXQmyKMJvkVApaOzEtho4ScB4uX8OE3OuwGdVtszB-ir7A?e=AFoytw
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Fremdrifts- og 

koordineringsansvar

AD, HMR

Styre HMR
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Ressursteam Sykehusbygg
• Fremskrivning
• Teknikk
• IKT
• Utstyr
• Controller
• innkjøp/kontrahering

Innleide ressurser
• Usikkerhetsanalyse
• KSK

Prosjekteringsgruppe
• Arkitekt
• Rådgivende 

ingeniører
• Kalkulasjon

Organisasjons-
og 

virksomhets-
utvikling

Økonomigruppen

Bærekraftberegning

Referansegruppen

AIO Prosjekt
• Anne Flo (prosjektleder)
• Lasse Berg (rådgiver)
• Marte Tøndel (sykehusplanlegger)
• Finn Andersen (anestesi lege)
• Hanne Hemsen (prosjekteringsleder)
• Berit Lund (økonomi)
• Leif-Erling Løvoll (eiendomsdrift)
• Miriam Kvalsvik (eiendomsforv. og utbygging)
• Frode Hanssen

• Marit Vassås Vinje

• Eli Mona Heggernes/Ann Margrethe Leivdal

1

2

3

0

4

• Elin Dybvik (avdelingssjef AIO)
• Toril Kongsrud (avdelingssjef kirurgi)
• Torolv Dalheim (seksjonsleder 

eiendomsforvaltning og utbygging)
• Inge Lode (avdelingssjef radiologi) 
• Pascal Brügger- Synnes (seksjonsoverlege) 
• Are Knudsen (seksjonsleder AMK) 
• Trine Sperre (økonomidirektør)
• Helge Ristesund (spes.rådgiver)
• Siri  Talseth-Frilund (avdelingssjef medisin)

• Heidi Nilsen (styringsgruppeleder)

• Mona Aagaard-Nilsen (klinikksjef drift og 

eiendom)

• Elisabeth Siebke (klinikksjef Ålesund)

• Torstein Hole (fagdirektør)

• Per Erik Tødenes (klinikksjef diagnostikk)

• Maud-Kristine Aga Ljoså (Dnlf/YLF)

• Marianne Nydalen (NSF)

• Inger Ann Synnes Kjerstad (HVO)

• Asle John Giske (Brukerutvalget)

PET/SPECT – AIO 2b

Inngang Nord – AIO 2a

Poliklinikk/dagbehandling – AIO 3b

Adkomst nord – AIO 3a
Leder: Helge Ristesund/HMR

Ventilasjon – AIO 3c
Leder: Finn Drangsholt

AIO 1

Kardiologisk senter – AIO 1c
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HOVEDPROGRAM: FUNKSJON

Operasjon

Funksjonsprogrammet gir 
innledningsvis en enkel 
beskrivelse av dagens 
virksomhet. Videre avklares 
hvilken virksomhet som inngår i 
prosjektet, hvordan denne 
er tenkt organisert i et fremtidig 
driftskonsept og beskriver krav 
og forutsetninger som 
må vektlegges for fremtidig 
bygg og virksomhet ved Ålesund 
Sykehus, basert på 
Utviklingsplanen og 
dialog med helseforetaket.

Funksjonenes kapasitet
De dimensjonerende 
forutsetningene for framtidig 
virksomhet i helseforetaket og 
konsekvensene av endringer, er 
beskrevet i utviklingsplanen. 
Beregninger av funksjonenes 
fremtidige kapasitet skal i 
hovedsak bygge på disse, men 
det vil likevel være behov for en 
kvalitetssikring, avgrensing og 
evt. detaljering av den 
framskriving som er foretatt i 
arbeidet med utviklingsplanen. 

Derfor er det i tillegg besluttet å 
bestille en oppdatert 
framskrivning av fremtidige 
funksjons- og kapasitetsbehov, 
som basis for dimensjonering i 
dette prosjektet.

Konsept for logistikk
Funksjonsprogrammet gir en 
beskrivelse av prinsipper for 
person- og vareflyt, som 
grunnlag for videre planlegging 
av fysiske løsninger som skal 
understøtte god 
pasientbehandling og effektiv 
drift og arbeidsprosesser.

Nærhetsdiagrammer vist til 
høyre viser behovet for nærhet 
mellom ulike funksjonsområder i 
ulik grad: innenfor samme rom, 
innenfor samme funksjon 
mellom ulike funksjoner.

Nærhetsdiagrammer AIO-prosjektet (Illustrasjon Nordic)

AIO Akuttmottak/

Akutt 24

Intensiv/Tung 

overvåkning/

Postoperativ

Hovedprogram steg 2

https://hemitmn.sharepoint.com/:w:/s/Prosjekt-lesundAIO/EahVs-sio3dEmZsgTAqvvTUBgEaxmG8QPTiM1RTPmIcDlA?e=4d3AaV
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HOVEDPROGRAM: TEKNIKK

Eksempel fra Programdel Teknikk.

Programdel Teknikk
Teknikkdelen av 
hovedprogrammet, også omtalt 
som programdel teknikk, definerer 
ambisjonsnivået for tekniske 
løsninger og bygningsdesign på et 
overordnet nivå. Programdel 
teknikk viser overordnede krav til 
bygningsutforming, teknisk 
infrastruktur, energieffektivitet, 
miljøbelastning, sikkerhet, 
transportløsninger og tekniske 
systemer. Programmet definerer i 
tillegg hvilke delområder som skal 
risikovurderes (ROS), 
kostnadsvurderes (LCC) og 
livssyklusvurderes (LCA).

Programmet skal være styrende i 
planleggingen av AIO. Det skal 
bidra til å skape en overordnet 
felles teknikk referanse for ulike 
grupper og aktører gjennom hele 
planleggingsprosessen.

Programmet skal videreføres og 
detaljeres slik at det foreligger et 
godt underlag for gjennomføring 
av videre faser i prosjektet. 
Overordnede krav i programmet er 
ivaretatt av en prosjektspesifikk 
kravliste som inkluderer ansvar og 

rollefordeling, illustrerte til venstre. 
Hensikten med dette oppsettet er 
at føringer som har betydning for 
kostnader og design blir fanget 
opp før utarbeidelse av skisser, 
kostnadskalkyler og 
usikkerhetsanalyser.

Listen over tekniske krav er delt i 
følgende kategorier:

• Tverrgående føringer
• Bygning
• VVS
• Elkraft
• IKT og automasjon
• Andre installasjoner
• Utendørs
• Spesialrom

Innholdet i listen er basert på 
erfaringer fra andre sykehus og er 
samlet gjennomgått med ressurser 
fra Sykehusbygg, Helse Møre og 
Romsdal, og er senere 
kvalitetssikret av prosjektets 
prosjekterings-gruppe: ARK, RIB, 
RIV, RIE.

Hensikten med dette 

oppsettet er at føringer 

som har betydning for 

kostnader og design blir 

fanget opp før 

utarbeidelse av skisser, 

kostnadskalkyler og 

usikkerhetsanalyser.

Hovedprogram steg 2

https://hemitmn.sharepoint.com/:w:/s/Prosjekt-lesundAIO/EahVs-sio3dEmZsgTAqvvTUBgEaxmG8QPTiM1RTPmIcDlA?e=4d3AaV
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HOVEDPROGRAM: UTSTYR

Byggutstyr og funksjonsutstyr
I utbyggingsprosjekter skilles 
det mellom bygg- og 
funksjonsutstyr. Byggutstyr 
inkluderer fastmontert inventar 
(f.eks. kjøkkeninnredning, 
laboratoriebenker) og annet fast 
utstyr som inngår i byggets 
infrastruktur og kalkuleres som 
en del av entreprisekostnadene.
Funksjonsutstyr (tidligere kalt 
brukerutstyr) er knyttet til 
funksjonen i rommet og 
omfatter i hovedsak løst utstyr.

Hovedmålsetningene for 
utstyrsprosjektet
o Sikre at alle avdelinger/rom 

har et komplett 
utstyrsprogram som ivaretar 
den planlagte funksjonen og 
kapasiteten i arealet.

o Oppgradere funksjonene 
med tidsriktig utstyr som 
understøtter valgte 
driftskonsept

o Anskaffe moderne, effektivt 
utstyr

o Sikre at utstyr som anskaffes 

er sikkert, sertifisert, 
miljøvennlig og 
brukervennlig

o Sikre driftseffektive løsninger 
med lavest mulige 
levetidskostnader

o Sikre at ansatte i 
driftsorganisasjonen 
medvirker i valg av teknologi 
og løsninger

o Få til sambruk av 
teknologi/utstyr der det er 
mulig

o Standardisere løsninger så 
langt det er mulig

o Gjennomgå eksisterende 
utstyrspark med henblikk på 
mulighet for gjenbruk

o Sikre god og tilstrekkelig 
opplæring for best mulig 
utnyttelse av utstyret

o Innhente all nødvendig 
informasjon som kan påvirke 
utforming og dimensjonering 
av bygg og teknikk

o Fastslå tidspunkt for når nytt 
utstyr skal kjøpes inn

Estimerte kostnader for funksjonsutstyr i norske kroner basert på arealoversikt for 

programmerte arealer i dRofus pr. 16/6-2021. 

Merk:  Arbeidet med utstyrsbudsjettet har fortsatt etter gjennomføring av usikkerhetsanalysen. 

Summen i tabellen over er ca. 1,5 millioner kroner lavere enn tallet som er lagt til grunn for 

usikkerhetsberegningen og den samlede prosjektkalkylen. Dette har ingen betydning for totalen 

da utstyr trekkes fra og så legges til basisestimatet. Avviket kan imidlertid ha en liten effekt på 

usikkerhetsanalysen, men denne er neglisjerbar. 

Standardisering
Ved programmering er det tatt 
utgangspunkt i 
Standardromkatalogen, versjon 
3.0. Utstyr bør standardiseres for 
å sikre et likt brukergrensesnitt. 
Det vil gi bedre pasientsikkerhet 
og legge til rette for sikre og 
effektive arbeidsprosesser. 
Standardisering forenkler 
opplæring, sertifisering og 
vedlikehold. 

Utstyrsdatabase
Alle rom som inngår i prosjektet 
AIO, vil gis en 
funksjonsbeskrivelse i 
romfunksjonsprogrammet (RFP) 
og det vil bli utarbeidet et 
utstyrsprogram som skal være 
dekkende for funksjonen som er 
beskrevet. RFP og utstyr vil bli 
programmert i databasen 
dRofus. Databasen vil inneholde 
opplysninger om alt utstyr som 
skal plasseres og kjøpes inn i 
prosjektet. 

Gjenbruk
Dette vil bli nærmere vurdert 
senere i prosjektet. Foreløpig 
settes gjenbruksverdien til 20% 
av anskaffelseskostnaden.

Areal og kostnadsestimat
Estimerte kostnader for 
funksjonsutstyr i norske kroner 
basert på arealoversikt for 
programmerte arealer i dRofus
pr. 16/6-2021. 

Hovedprogram steg 2

https://hemitmn.sharepoint.com/:w:/s/Prosjekt-lesundAIO/EahVs-sio3dEmZsgTAqvvTUBgEaxmG8QPTiM1RTPmIcDlA?e=4d3AaV
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HOVEDPROGRAM: O-IKT

IKT områder i sykehusbyggprosjekter

Nybygg/utbyggingen i Ålesund 
vil bli en naturlig del av HMR 
HF/Helse Midt Norge sitt IKT-
landskap. Regionale strategier 
og teknologiske valg fra Helse 
Midt Norge skal være førende 
for AIO -prosjektet, samt at 
lokale forutsetninger samt 
videreføring av eksisterende 
løsninger skal ivaretas.
Det en forutsetning at det blir 
etablert stabile, robuste og 

framtidsrettede IKT-
løsninger. Planlegging, 
tilrettelegging og realisering av 
fremtidsrettede IKT-løsninger 
ved AIO skal skje i samsvar med 
føringer og IKT-utviklingen for 
øvrig i Helse Midt-Norge.

I konseptfasen av prosjektet 
skisserer vi på overordnet nivå 
en mulig oppgavefordeling av 
IKT-leveranser. I 
Forprosjektfasen vil endelig 
fordeling og fastsettelse av 
ansvar foretas. Likeledes vil det i 
forprosjektet redegjøres for 
hvilke leveranser som vil 
håndteres av HEMIT og hvilke 
leveranser som må anskaffes 
gjennom entreprisen eller 
etablerte og nye 

rammekontrakter.

IKT i AIO-prosjektet foreslås å 
deles opp slik det er vist i 
figuren øverst til høyre.

Leveranseoversikt
I konseptfasen er det utarbeidet en 
foreløpig oversikt over hva som skal 
leveres, hvem som har ansvaret, 
hvem som skal levere og hvordan 
leveransene skal finansieres. Se eget 
vedlegg for dokumentasjon.

Overordnet kalkyle/budsjett
Det er fremdeles mange usikre 
variabler og for tidlig å gjøre endelig 
valg av løsninger og teknologi innen 
IKT. En overordnet kalkyle for IKT er 
ikke ferdigstilt. Erfaringsvis bør det 
avsettes 3-4.000,- kr pr kvm til IKT. I 
AIO-prosjektet ligger estimatet noe 
under dette og kan forklares med at 
store deler av arealet er ombygg, og 
at sykehusets allerede installerte 
infrastruktur og systemer legges til 
grunn for prosjektet.

Estimat kostnader IKT AIO-prosjektet

Overordnede strategiske føringer for IKT ved utbygging i HMR

IKT Sentrale områder

Det er fremdeles mange 

usikre variabler og for tidlig å 

gjøre endelig valg av 

løsninger og teknologi innen 

IKT.

Hovedprogram steg 2

IKT leveranseoversikt

https://hemitmn.sharepoint.com/:w:/s/Prosjekt-lesundAIO/EahVs-sio3dEmZsgTAqvvTUBgEaxmG8QPTiM1RTPmIcDlA?e=4d3AaV
https://hemitmn.sharepoint.com/:x:/s/Prosjekt-lesundAIO/EYmAdddGzZpGtTFXLuYpkjsB76y3GiImLqR9cVDuqLNnOQ?e=hy9qeo
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HOVEDPROGRAM: ROM OG

AREAL
Standardromskatalog
AIO-prosjektet legger til grunn 
Sykehusbyggs 
Standardromkatalog med 
veiledende arealer. Til hvert 
rom/romkjerne knyttes det til et 
valgt areal. Det angis som netto 
funksjonsareal (NTA) som 
tilsvarer arealet i rommet målt 
innenfor veggene. Det presiseres 
at dette er et ombyggings-
/tilbyggsprosjekt, og at det vil 
kunne medføre avvik fra 
Standardromkatalogen.

Romdatabase og BIM
I konseptfasens steg-2 er det 
utarbeidet et komplett 
romprogram med romlister. 
Romprogrammet er basert på 
klassifikasjonssystemet, 
standardromkatalog, og 
rommene legges inn i 
romdatabaseprogrammet 
dRofus og synkroniseres mot 
BIM modell. 

Stegene i etablering av 
romprogram konseptfase:

1. Arealramme og kapasiteter 
etablert i steg 1.

2. Rombehov og arealbehov 
beregnet, steg 1.

3. Etablering av romprogram-
romliste, oppstart steg 1.

4. Romprogram legges inn i 
romdatabasen dRofus når 
romprogram er stabilt og 
innenfor angitte 
arealrammer, oppstart steg 
2.

5. Romprogram drofus og 
BIM-modell er synkronisert 
og er 1-1 ved leveranse 
skisseprosjekt (B3.)

Rom- og arealbehov
I forbindelse med AIO-
prosjektet, er det av 
Sykehusbygg i 2021 utført 
framskrivinger av aktivitet for 
sykehuset som helhet, 
operasjonsaktivitet og 
kapasitetsberegninger, aktivitet 
for ø-hjelp og av behov for 
intensivplasser. Supplert med en 
beskrivelse av fremtidig 

driftskonsept og virksomheten 
med dens organisering, er det 
fremskrivningene som danner 
rammen for rom og areal. 
Fremskrivningene er beskrevet i 
Konseptrapportens DEL II –
PROSEKTUTLØSENDE BEHOV

Det presiseres at dette er et 
ombyggings-/tilbyggsprosjekt, 
og at det vil kunne medføre 

arealmessige avvik fra 
Standardromkatalogen på 
romnivå. AIO-prosjektet er 
begrenset av tomten og 
eksisterende areal. Dette betyr 
at innhold og romprogram må 
tilpasses de bygningsmessige 
begrensninger. I praksis er 
romprogrammet derfor delvis 
utviklet i parallell med 
prosjektering av areal.

Figuren viser areal pr. funksjon i dRofus og i arkitektens BIM-modell. Like store søyler viser 

at det er stor grad av samsvar.

dRofus er systemet Sykehusbygg 

benytter for romplanlegging. 

Databasen er synkronisert med 

arkitektens BIM-modell

Hovedprogram steg 2

https://hemitmn.sharepoint.com/:w:/s/Prosjekt-lesundAIO/EahVs-sio3dEmZsgTAqvvTUBgEaxmG8QPTiM1RTPmIcDlA?e=4d3AaV
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Del II
Alternativvurdering

INNHOLD:

 Tidligere vurderte alternativer

 Evalueringsprosessen

 Tre finalister og 0-alternativet

 Evaluering i steg 2 (AIO 2 og 3)
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TIDLIGERE EVALUERTE

UTVIKLINGSSCENARIOER

I forbindelse med utarbeidelse 

av den bygningsmessige 

utviklingsplanen for Helse Møre 

og Romsdal ex SNR (Se DEL I 

Konseptrapport) ble det 

vurderte fem alternative 

utviklingsscenarioer. Tre 

finalescenarioer hadde til felles å 

etablere korttidspost der 

sengesentralen ligger i dag. 

Akuttmottaket skulle bygges om 

To av scenarioene (herunder det 

anbefalte) innebar å bygge en 

helt ny operasjonsavdeling over 

teknisk sentral («Operasjon på 

stylter»), og bygge dagens 

operasjonsavdeling om til 

intensiv/tung overvåkning.

Basert på det anbefalte/vedtatte 

scenario (scenario 3 illustrerte til 

høyre) ble det 2018/2019 

gjennomført et konseptstudie 

av akuttmottak og korttidspost 

slik beskrevet i gjeldende 

utviklingsplan. Etter anbefaling 

fra prosjektgruppen ble dette 

prosjektet ikke anbefalt 

videreført:

«Tiltakene i Ålesund beskrevet i 

versjon 0.3 er vurdert som for 

kostbare og beheftet med for 

stor usikkerhet. Tiltakene 

berører direkte mange kliniske 

funksjoner uten at disse har 

noen direkte fordel av 

prosjektet. Det som skaper 

kompleksiteten og det som 

genererer både kostnader og 

usikkerhet er planen om å legge 

korttidsposten der 

sengesentralen ligger i dag.»

Senere ble også «Operasjon på 

stylter» vurdert som for 

komplisert å gjennomføre og 

utviklingsplanen ble revidert.
Summen av «ikke-nødvendige-rokader» gjorde at konseptarbeidet i 2019 ikke anbefalte å 

videreføre Oppgradert akuttmottak og korttidspost i sengesentral.

Scenario 3 ble anbefalt som basis for bygningsmessig utviklingsplan 2018. Dette var ett av til 

sammen fem alternativer som ble vurdert.

Dokumentasjon på forespørsel



39|

AIO

S
lu

tt
e
v
a
lu

e
ri

n
g

F
o

rm
 n

y
b

y
g

g
K

o
s
tn

a
d

, 
F

u
n

k
s

jo
n

, 
R

is
ik

o
 

o
g

 A
rk

it
e

k
tu

r

EVALUERINGSPROSESSEN AIO 1 I
TRE TRINN

Prosjektet er delt i tre deler:

o AIO 1: Basisprosjektet

o AIO 2: Følgeprosjekter

o AIO 3: Opsjoner 

AIO 1 utgjør hovedtyngden av 

prosjektet og er begrunnet i de 

prosjektutløsende behov, som 

ble evaluert i steg 1 (i henhold 

til «Tidligfaseveilederen). 

AIO 2 og 3 tilkom prosjektet i 

avslutningen av Steg 1 og 

evaluering og nedvalg ble 

gjennomført i Steg 2. 

Evalueringsprosessen for AIO 1 

er grundig beskrevet i  

Delrapport konsept (Steg 1, 

B3A) 

Evaluering foregikk i tre trinn 

basert på de fire dimensjonene: 

Kostnad, Risiko, Funksjon og 

Arkitektur, og ble gjennomført 

for de tre kliniske funksjonene i 

bygget (Mottak, intensiv og 

operasjon)

I sluttevalueringen ble benyttet 

en puslebrikkemetodikk for 

nedvalg til et håndterbart antall 

alternativer. 

Totalt 7 bygningsformer er evaluert. 
Fire av disse er forkastet og prosjektet 
legger frem for endelig evaluering tre 
bygningsformer:

o KUBE
o LAMELL
o HYBRID

Det er gjennomført individuelle 
vurderinger av Kostnad, Funksjon, 
Risiko og Arkitektur for 1) 
Mottak/observasjon, 2) Intensiv og 3) 
Operasjon. Alternativer er 
fremkommet og er evaluert i 
fokusgruppene og av 
prosjektgruppen

Konseptfasens Steg 2

Det endelige konsept kan settes 
sammen i 20 teoretiske 
kombinasjoner. Styringsgruppen 
valgte ut tre av disse som finalister, 
og anbefalte ett alternativ for videre 
utredning i Steg 2

B2, Styringsdokument

Samlet 

vurdering av 

funksjon

1. etasje

KUBE Mottak i nybygg 1,22                      

KUBE Korttidspost i nybygg 1,67                      

LAMELL Korttidspost i nybygg 2,06                      

2. etasje overvåkning

KUBE Intensiv i nybygg 1,08                      

KUBE Intermediær i nybygg 1,92                      

LAMELL Intensiv i nybygg 1,58                      

LAMELL Intermediær i nybygg 2,50                      

2. etasje operasjon

SYD Ombygg 2,64                      

HELE Ombygg 2,64                      

HELE Ombygg 1,64                      

B2

20 teoretiske 

alternativer

3 1

Konsept Delrapport B3A versjon 1.0 

https://hemitmn.sharepoint.com/:p:/s/Prosjekt-lesundAIO/EcKgEC3iKh1PgoGMfluDnPMB2ty5FThfeKIJuBy7qeY1hQ?e=rM6rpZ
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PUSLEBRIKKEMETODIKKEN – FRA

20 TIL TRE ALTERNATIVER

12 puslebrikker kan settes 

sammen i 20 teoretiske 

alternativer. Hver puslebrikke er 

evaluert med tanke på Kostnad, 

Funksjon, Risiko og Arkitektur. I 

styringsgruppens arbeidsmøte 

18. mars 2021 ble det gjort et 

nedvalg til tre «Finalister». 

Både finalist 1 og 2 ble vurdert 

som gode. Alternativene skilles 

av byggets form i 1. etasje og 2. 

etasje. Byggets underetasje er lik 

i begge disse alternativer. 

Finalist 1 har en enklere 

«sårflate» mot eksisterende 

bygg på plan 1 og 2 og har 

således fått en bedre 

risikorangering, men er av de 

ansatte på intensivavdelingen 

vurdert som dårligere enn 

finalist 2, med noe lavere 

kapasitet og dårligere 

muligheter for godt samspill 

mellom intensiv og intermediær. 

Finalist 3 er lavkostalternativet. 

Dette alternativet er bygget 

mindre tett integrert mot 

eksisterende bygg på alle tre 

plan og har i tillegg en lavere 

ombyggingsgrad av 

operasjonsavdelingen.

I etterfølgende er de tre 

finalistene, og 0-alternativet  

ytterligere beskrevet. 

I det etterfølgende benyttes 

følgende betegnelser for å 

beskrive hver etasjes form: 

KUBE: Tilnærmet kvadratisk form 

med bred «sårflate mot 

eksisterende bygg. LAMELL: 

Rektangulær form med en «bro» 

som forbindelse inn til 

eksisterende bygg. HYBRID: Når 

disse to kombineres.

Akuttmottak

Intensiv

1. etasje

Kjeller

Operasjon

Tre finalister AIO 1

Brikkemetodikk for 
evaluering. 20 
teoretiske alternativer 
ga tre finalister

Puslebrikker

https://hemitmn.sharepoint.com/:p:/s/Prosjekt-lesundAIO/ETg0ABy0NodMg6YcpVe2N7YBLMiZPRrguLqvlp1YOSgRXg?e=ZWnEoU
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HYBRID KUBE LAMELL

Kjeller Kj-K Kostnad 51    Kj-K Kostnad 51    KJ-K Kostnad 51    

Risiko Risiko Risiko

Funksjon Funksjon Funksjon

Arkitektur Arkitektur Arkitektur

U1 U1-K-MN Kostnad 145  U1-K-MN Kostnad 145  U1-L-KN Kostnad 79    

Risiko 2 Risiko 2 Risiko 2

Funksjon 1,22 Funksjon 1,22 Funksjon 2,06

Arkitektur 1 Arkitektur 1 Arkitektur 1

1.etasje 1-L Kostnad 43    1-K Kostnad 60    1-L Kostnad 43    

Risiko 1 Risiko 2 Risiko 2

Funksjon Funksjon Funksjon

Arkitektur 1 Arkitektur 2 Arkitektur 1

2-L-INN Kostnad 126  2-K-INN Kostnad 144  2-L-INN Kostnad 126  

Risiko 1 Risiko 2 Risiko 1

Funksjon 1,58 Funksjon 1,08 Funksjon 1,58

Arkitektur 1 Arkitektur 2 Arkitektur 1

O-HB Kostnad 216  O-HB Kostnad 216  O-S Kostnad 72    

Risiko 2 Risiko 2 Risiko 3

Funksjon 1,07 Funksjon 1,07 Funksjon 2,64

Arkitektur Arkitektur Arkitektur

Sum 

prosjektkostnad MNOK 580  MNOK 615  MNOK 370  

Finalist 2 Finalist 3

2. etasje intensiv

2. etasje 

operasjon

Finalist 1
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FINALIST 1 - HYBRID
Finalist 1 har fått sitt navn 

HYBRID, fordi den er satt 

sammen av kvadratiske form i 

underetasjen og rektangulær 

form på plan 1 og 2. Lamellene 

på plan 1 og 2 er plassert 8 

meter fra eksiterende bygg, er 8 

meter brede og kobles sammen 

med eksiterende bygg med en 

smal forbindelse med lav 

sårflate. Avstand til barn- og 

ungdomsavdelingen er 9 meter.

Bro over til 

operasjonsavdelingen i samme 

bredde som lamellen. 

Operasjonsavdelingen er fult 

rehabilitert i hele arealet. 

Uvektet gjennomsnittsscore fra steg 1-

evalueringen. Fargekode er basert på skala 

grønn, gul, rød der 1 er grønn og 3 er rød

HYBRID MNOK 580  

Snitt Risikovurdering 1,50 

Snitt Funksjonalitet 1,29 

Snitt Arkitektur 1,00 

Tilbygg plasseres mellom høyblokk og barn- og ungdomsavdelingen 

med bro til operasjonsavdelingen

Finalist 1 ligger kostnadsmessig mellom den rimeligste og 

den dyreste finalisten. Alternativet ble vurdert som 

funksjonelt akseptabelt, men dårligere enn finalist 2.  

Alternativet har best score på risiko, primært fordi 

sårflaten mot eksisterende bygg er mindre på plan 1 og 2,. 

Arkitektur får maks relativ score.

Type Areal (BTA)

Nybygg 2 450

Ombygg 3 750

Konsept Delrapport B3A versjon 1.0 

https://hemitmn.sharepoint.com/:p:/s/Prosjekt-lesundAIO/EcKgEC3iKh1PgoGMfluDnPMB2ty5FThfeKIJuBy7qeY1hQ?e=rM6rpZ
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FINALIST 2 - KUBE
Finalist 2 har fått sitt navn KUBE, 

fordi den er satt sammen av 

tilnærmet kvadratiske former i 

alle tre etasjene. Avstand fra 

eksisterende bygg til yttervegg 

er 16 meter. Bro over til 

operasjonsavdelingen i bredde 

som lamellen (8 meter). Avstand 

til barn- og ungdomsavdelingen 

er 9 meter.

Operasjonsavdelingen er fult 

rehabilitert i hele arealet. 

Dette er det anbefalte 

alternativet og det som ble 

vedtatt videreført til steg 2 av 

styret i Helse Møre og Romsdal. 

Styringsgruppen vektla 

funksjonalitet i sin anbefaling.

Uvektet gjennomsnittsscore fra steg 1-

evalueringen. Fargekode er basert på skala 

grønn, gul, rød der 1 er grønn og 3 er rød

Tilbygg plasseres mellom høyblokk og barn- og ungdomsavdelingen 

med bro til operasjonsavdelingen

Finalist 2 er alternativet med høyest estimert 

prosjektkostnad og areal. Det ble vurdert av de ansatte 

som det mest funksjonelle. 

Dette alternativet scorer dårligst  på risiko, primært fordi 

sårflaten mot eksisterende bygg blir stor i alle tre etasjer.  

Arkitektur har også dårligst score (i parentes bemerkes at 

arkitekt har endret sitt syn på dette etter at prosjektet er 

videre bearbeidet i steg 2)

KUBE MNOK 615  

Snitt Risikovurdering 2,00 

Snitt Funksjonalitet 1,13 

Snitt Arkitektur 1,67 

Type Areal (BTA)

Nybygg 2 750

Ombygg 3 950

Konsept Delrapport B3A versjon 1.0 

https://hemitmn.sharepoint.com/:p:/s/Prosjekt-lesundAIO/EcKgEC3iKh1PgoGMfluDnPMB2ty5FThfeKIJuBy7qeY1hQ?e=rM6rpZ
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FINALIST 3 - LAMELL

Uvektet gjennomsnittsscore fra steg 1-

evalueringen. Fargekode er basert på skala 

grønn, gul, rød der 1 er grønn og 3 er rød

Tilbygg plasseres mellom høyblokk og barn- og ungdomsavdelingen 

med bro til operasjonsavdelingen

Finalist 3 har lavest estimert prosjektkostnad. Det ble 

vurdert som funksjonelt dårligst grunnet mindre areal, 

lengre avstand og dårligere siktlinjer. Alternativet har liten 

sårflate mot eksiterende bygg og burde således gitt lav 

risiko, men risiko ved å legge akuttmottaket i eksisterende 

areal ble vurdert som høy. Siden dette alternativet kun 

omfatter en delvis ombygg av operasjonsavdelingen øker 

dette risikoen for behov for plutselige behov for 

investeringer

Arkitektur får maks relativ score.

Finalist 1 har fått sitt navn 

LAMELL, fordi den er satt 

sammen av rektangulære former 

i alle tre etasjene. Lamellene er 

plassert 8 meter fra eksiterende 

bygg, er 8 meter brede og 

kobles sammen med 

eksiterende bygg med en smal 

forbindelse med lav sårflate. 

Avstand til barn- og 

ungdomsavdelingen er 9 meter.

Bro over til 

operasjonsavdelingen i samme 

bredde som lamellen. 

Operasjonsavdelingen er 

totalrehabilitert kun mot syd

LAMELL MNOK 370  

Snitt Risikovurdering 2,00 

Snitt Funksjonalitet 2,09 

Snitt Arkitektur 1,00 

Type Areal (BTA)

Nybygg 2 150

Ombygg 2 550

Konsept Delrapport B3A versjon 1.0 

https://hemitmn.sharepoint.com/:p:/s/Prosjekt-lesundAIO/EcKgEC3iKh1PgoGMfluDnPMB2ty5FThfeKIJuBy7qeY1hQ?e=rM6rpZ
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NULLALTERNATIVET Beskrivelse av 0-alternativet

Det er utarbeidet et begrenset 

0-alternativet der drift foregår i 

eksisterende lokaler uten 

hverken omfattende 

ombygginger eller nybygg:

o Ingen tilførsel av nye areal

o Marginal funksjonell 

rehabilitering av eksisterende 

arealer

o Kun helt nødvendig 

utskiftinger av teknisk 

infrastruktur

o Akuttmottak, intensiv og 

operasjon driftes videre som i 

dag

o Ikke ny korttidspost (Akutt24)  

o Nytt trafikkmønster fra nord 

håndteres gjennom 

eksisterende inngang nord

o PET CT-skanner (gave fra 

befolkningen) driftes fra en av 

strålebunkerne i Kreftsenteret 

Risikoen ved fortsatt drift 

innenfor 0-alternativets rammer 

dokumenteres som høy. 

Den kvalitative 

sammenligningen viser et tydelig 

og nødvendig skifte fra 0 til AIO.  

Tabellen er en enkel sammenstilling 

av hvordan foretaket sammenligner 

ulike forhold knyttet til risiko, kvalitet 

og driftskostnader mellom anbefalt 

alternativ og 0-alternativet

Et null-alternativ (0-alternativ) 

skal utredes og framstilles 

sammenlignbart med valgte 

alternativ. 0-alternativ forstås i 

denne sammenheng som 

referansen som valgte tiltak skal 

sammenlignes mot. Hensikten 

med 0-alternativet er å sikre et 

best mulig beslutningsunderlag.

0-alternativet skal ta 

utgangspunkt i dagens 

konsept/løsning og lokalisering, 

lovlig drift, framtidig 

behovstilfredsstillelse/deknings-

grad, og skal ikke bli dårligere 

enn på beslutningspunktet. Det 

vil si at ordinært, korrigerende 

og forebyggende vedlikehold 

skal inkluderes. Videre inngår 

utskiftinger/fornyelse 

(nødvendige reinvesteringer, 

oppgraderinger) for å kunne 

fungere i den tidsperioden som 

forutsettes i analysen.

0-alternativet skal danne et 

sammenligningsgrunnlag mot 

det anbefalte konsept (benevnt 

som valgt AIO-alternativ). Valgte 

alternativer i AIO prosjektet 

omfatter delvis tilførsel av nye 

areal, og delvis ombygg av 

eksisterende areal. Ombygg av 

eksisterende begrunnes dels i 

funksjon, men også i teknisk 

kvalitet.

0-alternativet er grundig 

beskrevet i eget dokument der 

risiko og kvalitet knyttet til 

fortsatt drift med 0-alternativet i 

dagens arealer og med dagens 

driftsprinsipper, sammenlignes 

opp mot AIO prosjektet med 

nye driftsprinsipper.

I Delrapport økonomi er 0-

alternativet sammenlignet med 

AIO-prosjektet med tanke på 

nåverdi og bærekraft

0-alternativet Beskrivelse og vurdering
Delrapport økonomi

https://hemitmn.sharepoint.com/:w:/s/Prosjekt-lesundAIO/EXT04-UZ1zZBvC6gFOO7f4EBnIBxPq97QRbELHtOCOvXvA?e=0BccMG
https://hemitmn.sharepoint.com/:w:/s/Prosjekt-lesundAIO/EXp_sOiEKUtFpy2SX-u8IrcB63JyKGS7XJGiJVD1kbMigg?e=KdeKfx
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ALTERNATIVVURDERING I STEG 2 
– FØLGESOPPGRADERINGER (AIO 2)

Som en konsekvens av 

basisprosjektet (AIO 1) ble det 

på tampen av steg 1 identifisert 

to delprosjekter. Begge ble i 

Helse Møre og Romsdal 

styremøte 25. mars 2021 vedtatt 

utredet i konseptfasens steg 2.

AIO 2a: Grunnet flytting av 

ambulansetrafikken til syd for 

barn- og ungdomsklinikken ble 

det vurdert som usikkert med 

mye persontrafikk i samme 

området. Det ble derfor foreslått 

å fremskynde det som allerede 

er vedtatt i den 

bygningsmessige 

utviklingsplanen; og flytte 

sykehusets inngang til nord. Den 

opprinnelig begrunnelsen for 

dette var å binde sykehuset 

bedre mot ny busslomme som 

etableres i forbindelse med 

Bypakke Ålesund.

AIO 2b: Som en konsekvens av 

AIO 2a ble det samtidig foreslått 

å bygge om vestibyle syd til et 

PET/SPECT-senter. Ålesund 

sykehus har i gave fra fylkets 

innbyggere fått en PET-CT, som 

Helse Møre og Romsdal inntil nå 

ikke har klart å finne 

permanente lokaler til.

Disse tiltakene ble ikke evaluert 

eller utredet i steg 1, kun grovt 

estimert. 

AIO 2b ble i steg 1 grovt 

estimert til 38 millioner kroner

AIO 2a

Det ble vurderte tre plasseringer og utforminger 

av ny hovedinngang. 

Nedvalgsprosessen ble ikke gjennomført like 

systematisk som for AIO 1.  Styringsgruppen ga 

prosjekt mandat til å utarbeide en hybrid av 2 

og 3.

AIO 2b

I bygningsmessig utviklingsplan er PET plassert 

nær ny Hovedinngang nord. I AIO-prosjektets 

steg 2 ble det vurdert som mer hensiktsmessig å 

utnytte arealet som ble frigjort ved nedstengning 

av vestibyle syd. Det ble dessuten vurdert som 

uhensiktsmessig å plassere et stort bygg på det 

som blir sykehusets nye adkomstplass.

Det nye PET/SPECT-senteret  ligger i en viss 

avstand fra røntgenavdelingen noe som av 

radiologisk avdeling er vurdert som akseptabelt. 

Nærhet til dagens kreftsenter og nytt 

kardiologisk senter vurderes som en fordel.

1

2

3

I hjørnet 
der 
dagens 
nord  
inngang 
ligger

Bueform
et mot 
apotek-
inngang

Kantet 
mot 
apotek-
inngang

Ny hovedinngang Kostnad Risiko Ansatte Arkitektur

Hjørne 29 583              2 2,49              3

Paviljong 23 019              1 1,17              1

Integrert 21 929              1 1,42              1

Skisseprosjektrapport

1

2

Grundig evaluering med bl.a. ansatte av valg av ny hovedinngang

Møteoversikt

https://hemitmn.sharepoint.com/:b:/s/Prosjekt-lesundAIO/EY4TGKZ85T1EulZuZ_2spCwBYUxBt30Ze_NPz5Yb97FEhw?e=yOrNVh
https://hemitmn.sharepoint.com/:w:/s/Prosjekt-lesundAIO/EXQmyKMJvkVApaOzEtho4ScB4uX8OE3OuwGdVtszB-ir7A?e=AFoytw
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ALTERNATIVVURDERING I STEG 2 
- OPSJONER (AIO 3)

I styrevedtaket fra Helse Møre 

og Romsdal 25. mars 2021 står 

det under punkt 3: 

Styret i Helse Møre og Romsdal 

HF ber administrasjonen om å 

detaljere ut dei tiltaka som ikkje

er involvert i denne saka som til 

dømes poliklinikk, ventilasjon og 

adkomst ved inngangen i nord 

til styremøtet i mai. 

Det er derfor i steg 2 etablert 

følgende tre 

delprosjekter/objekter:

AIO 3a: Adkomst nord

Kommunen vil i forbindelse med 

Bypakke Ålesund fjerne dagens 

bussholdeplass ned på 

sykehustomten. Denne flyttes 

opp til riksveien. Det må derfor 

etableres en universelt utformet 

adkomst fra ny busslomme til 

sykehusets nye hovedinngang 

mot nord.

AIO 3b: Dagbehandling

Styret nevner spesifikt 

poliklinikkarealer. Under 

utredning av dette er det 

besluttet å definere dette til 

areal for dagbehandling 

(infusjonsbehandling og 

lignende, ikke kreft). Dette 

foregår i dag spredt på de ulike 

poliklinikker under til dels 

uverdige forhold. 

AIO 3c: Ventilasjon

Dette prosjektet omfatter de 

arealer som AIO ikke berører. 

Det er ikke gjennomført noen 

alternativvurdering i dette 

delprosjektet og det beskrives 

således ikke ytterligere her.

AIO 3a

I vurdering av hovedadkomst fra ny busslomme 

er det vurdert flere løsninger i Steg 2. Arbeidet 

med disse er dokumentert i eget vedlegg.  I 

tillegg til de to hovedalternativene under er det 

også vurdert et alternativ med parkeringshus. 

Dette ble estimert til totalt 211 millioner kroner 

og ble forkastet.

Anbefalt alternativ er estimert til 65 millioner 

kroner. I AIO prosjektet er det tatt høyde for en 

planleggingsramme på MNOK 27,  noe som 

innebærer en kostnadsdeling med Statens 

veivesen for å gjennomføre den anbefalte 

løsningen i prosjektet. Viser det seg utfordrende 

å komme til enighet om kostnadsfordeling på 

dette tiltaket, må prosjektet se på en enklere 

løsning i forprosjektfasen.

AIO 3b

Vurdert tre plasseringer. 1 og 2 på tak, 3 på 

bakkeplan sammen med ny hovedinngang. 

Prosjektet anbefaler alternativ 1 begrunnet i lyse 

og fine arealer godt egnet for dagpasienter. 

Alternativ 2 og 3 er mindre egnet grunnet 

plassering.

23

1

2

1

3

Anbefalt alternativ uten bro

Anbefalt alternativ med bro

Skisseprosjektrapport

Rapport adkomst nord

Rapport ventilasjon
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Del III
Anbefalt konsept

INNHOLD:

 Overordnet beskrivelse

 Løsningsbeskrivelse for hvert AIO-objekt

 Gevinstbeskrivelse

 Basisestimat, usikkerhetsanalyse og samlet kalkyleoppsett

 Prosjektets økonomiske bærekraft
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Ny hovedinngang nord

Plassering og geometri på 

nybygget har i stor grad blitt 

styrt av tomtens begrensninger, 

tilliggende bygninger, og et 

ønske om maksimalt tilført areal. 

Det ble allikevel ved oppstart 

studert ulike alternativer på 

Kube og Lamell. Kuben ble valgt 

da den gav mest areal og best 

flyt og funksjonell sammenheng 

med det eksisterende. I den 

videre utformingen ble det lagt 

vekt på tilpasning til 

omkringliggende bygg og en 

design som både «glir 

harmonisk inn» og tilfører noe 

nytt. Ålesund Sykehus har en 

bygningsutforming der lameller 

i forskjellig høyde legger seg 

oppå en base i 1-3 etasjer.  

Fasadene er nå under utskifting 

på store deler av 

bygningsanlegget. Her er det 

brukt robust og varig 

platekledning i beige og bronse 

farge. Barnesenteret har sitt eget 

formspråk med betongkledning 

og vindusbånd. Skisseprosjektet 

landet på en utforming med:

o Kubeform som en naturlig del 
av sykehusets base

o Innslag av runde former ved 
innganger.

o Store takutstikk både ved ny 
ambulanseinngang og ny 
hovedinngang nord

o Fasader med samme 
materialitet som det nye 
fasadeprosjektet 

o Horisontale vindusbånd

AIO-bygget i syd med ny ambulanseinngang

Oversikt over delprosjekter (Se 

neste side)

TOMT OG ARKITEKTUR

Stedstilpasset 

arkitektur med 

spenstige 

elementer

Skisseprosjektrapport
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BASISPROSJEKT (AIO 1)

AIO-bygget sett fra syd med 

ambulanseinngang under takutspring. 

Dagens hovedinngang-syd til venstre 
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AIO 1: SAMMENHENGER OG

NÆRHETSBEHOV

Plassering av hovedfunksjoner

Ved plassering av funksjons-

områdene er det tatt hensyn til 

dagens tilliggende funksjoner og 

en optimalisering av nærhet, og 

vertikal og horisontal flyt 

mellom avdelingene.

Nærhet:

I underetasjene har det vært 

vesentlig å etablere en Akutt 24-

avdeling tett på akuttmottak for 

å avlaste sengeposter, snu 

pasienten raskt og mulighet for 

fleksibel bruk av behandlings-

rom. I 2.etasje er det ønske om 

nær plassering av de tre 

avdelingene: intensiv, tung 

overvåking og post-op for å 

oppnå sambruk, samhandling 

og fleksibilitet.  I begge etasjer 

er det planlagt sambruk av 

støttefunksjoner, personalrom 

og delfunksjonene er planlagt 

slik at de kan øke kapasiteten 

ved lån av tilliggende rom i 

naboavdeling.

Pandemi:

De erfaringer som sykehuset har 

opparbeidet seg gjennom 

pandemien er lagt til grunn for 

løsningsforslagene. Fleksible 

lokaler kan deles inn i 

«selvgående» kohorter ved 

behov, luftsmitteisolater og 

operasjons-smittestue med egen 

ventilasjonsløsning er strategisk 

plassert i akuttaksen for 

håndtering av kontaminerte 

pasienter.

Nærhetsdiagram

Pandemierfaring med 

kohort-tenkning og 

fleksible arealer er lagt 

til grunn for 

løsningsforslagene

Skisseprosjektrapport
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AIO 1: ADKOMST OG FLYT

Adkomst diagram

Adkomst:

Begrenset areal på bakkeplan 

samt trafikale forhold på tomten  

har hatt stor betydning for 

plassering av nybygget og valg 

av adkomst. På nybyggets 

nordside er det i dag en 

sekundærinngang til sykehuset 

med noe varelevering og krav til 

tilkomst. Internt i akuttmottaket 

er det ønskelig å skille inngang 

for pasienter med ambulanse og 

selvhenvendere. 

Den nye ambulanseinngangen 

er planlagt mot syd, for å unngå 

konflikt mellom varelevering og 

ambulanse. Inngang for 

selvhenvendere er foreslått 

plassert mot nord. Her har 

hensynet til adskilt flyt for de 

tunge og lette pasientene blitt 

vektlagt. Sanering og direkte 

inngang til det nye 

luftsmitteisolatet, mot nord.

Vertikal flyt: 

En viktig del av prosjektet har 

vært å oppnå bedre internflyt 

mellom sykehusets 

akuttfunksjoner i underetasjen 

og tunge behandlingsområder i 

andre etasje. Det er planlagt en 

ny vertikal akuttakse i nybygget 

ved en sentralt plassert heis som 

knytter sammen akuttmottak, 

intensiv, tung overvåking, 

postoperativ og operasjon. 

Horisontalflyt:

Det har vært et mål å redusere 

kryssende trafikk horisontalt. Det 

er særlig lagt vekt på å skille 

akuttflyt fra annen flyt.

Det er også et ønske om å 

minimere generell 

gjennomgangstrafikk, særlig i 

mottak og intensivområde. Disse 

funksjonene er derfor lagt i 

nybygget.

Vertikal flyt

Kort vei fra ambulanse 

til akutt behandling

Skisseprosjektrapport
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AKUTTMOTTAK OG AKUTT 24

Det ble i Steg 1 valgt å flytte 

akuttmottak ut i nybygget, og 

legge Akutt 24 (korttidspost) i 

eksisterende arealer. I 

planleggingen av den nye 

løsningen har det vært fokus på:

o Etableringen av en Akutt 24 
post i forbindelse med 
akuttmottak.

o Innarbeiding av nye 
traumerom og UB-rom etter 
dagens arealstandard

o Støtterom etter behov og 
dagens arealstandard

o CT i mottak

o Flere isolater inkl. et nytt 
luftsmitteisolat

o God fleksibilitet mellom 
mottak og akutt 24.

o Adskilt pasientflyt der 
kryssende trafikk mellom 
akuttpasienter og 
selvhenvendere unngås i 
størst mulig grad.

o Kort vei til intensiv og 
operasjon

o God oversikt for personale

o Minimal gjennomgangstrafikk 
i akuttområdet

o Sambruk av støtterom og 
personalefunksjoner

Det nye akuttmottaket er 

organisert med 

ambulanseinngang fra syd og 

selvhenvendere fra nord. 

Sentralt i nybygget ligger kontor 

for koordinator, traumerom, 

triage og CT.

Hvis det er behov for rask vei til 

operasjon og intensiv kan 

pasienten fraktes via den nye 

heisen i nybygget opp til 

2.etasje.

I tillegg til traumerommen har 

akuttmottaket syv 

undesøkelses- og 

behandlingsrom og et 

luftsmitteisolat. 

Det er planlagt en 

saneringsløsning på nordsiden 

av nybygget. 

Nærhetsdiagram

Rommene (For plantegning se neste lysark) Pasientflyt

Modernisert 

akuttmottak med nye 

traumerom, CT, 

luftsmitteisolat og 

egen Akutt 24 post

Skisseprosjektrapport
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AKUTT 24 (KORTTIDSPOST)

Planløsning 

underetasje 

Akuttmottak og 

Akutt 24

Akutt 24 er plassert i 

eksisterende arealer og rommer 

18-20 observasjonsplasser 

fordelt på ensengsrom med wc, 

sengesal og observasjonssal 

med lenestoler. Sentralt i posten 

ligger en arbeidsstasjon med 

overblikk over korridor. I tillegg 

er det plassert en arbeidsstasjon 

i observasjonsalen med 

overblikk over pasienter i seng 

og lenestolområde.

Syd i Akutt 24 er det to 

ensengsrom som kan være 

fleksible i bruk, enten som UB-

rom eller observasjonsrom.

Fellessonen mellom mottak og 

Akutt 24 er planlagt med 

støttefunksjoner slik som 

medisinrom, desinfeksjon og 

lager. Mot syd er det også 

innplassert kontor, samtalerom 

og pauseareal for personale, 

samt et visningsrom.

Kontorarealet strekker seg inn i 

selve mottakssonen. Dette gjør 

det mulig for leger og 

sykepleiere å arbeide tett på 

pasientene i akuttområdet.

Plandiagrammet viser 

samspillet mellom 

funksjonene

Skisseprosjektrapport
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Hjertemedisinsk poliklinikk 

ligger i dag i første etasje mot 

nord, og blir berørt av den 

planlagte nye hovedinngangen. 

Dagens arealer oppleves som 

for små, noe som skaper 

utfordringer for dagens drift. I 

ny løsningen er Kardiologisk 

senter planlagt flyttet til første 

etasje i nybygg og deler av 

eksisterende areal i høyblokka. I 

planleggingen er det lagt vekt 

på:

o God pasientflyt

o Nærhetsbehov innad i 

avdelingen, til den nye 

vertikale akuttaksen, 

nukleæravdeling med SPECT-

CT/PET.

o UB rom i varierende 

størrelser, tilrettelagt for 

nødvendig utstyr og 

videokonsultasjon

o Pacemakerstue med god 

plass for nødvendig utstyr

o Manøverrom med god innsikt 

til behandlingsrom

o Minimere 

gjennomgangstrafikk

o Gode arbeidsplasser

o Sambruk og fleksible pause-

og møterom

o Sentralt plassert utstyrslager

Den nye poliklinikken får en 

sentral beliggenhet i den nye 

vertikale akuttaksen,  med 

nærhet til akuttmottak direkte 

under i underetasjen, og til 

intensivavdelingen rett over i 2. 

etasje. Nærhet til ny nukleær-

avdeling er også prioritert.

NYTT KARDIOLOGISK SENTER Planløsning 1.etasje

Kardiologisk senter

Plassering hovedfunksjoner

Skisseprosjektrapport
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INTENSIV, TUNG OVERVÅKNING

OG POSTOPERATIV

Plandiagrammet illustrerer 

samspillet mellom de tre 

funksjonene

Den nye intensivavdelingen er 

plassert i nybygget, og tung 

overvåking i eksisterende bygg. 

Postoperativ er flyttet fra hoved-

bygget til bro over til AIO-

bygget. De tre enhetene blir da 

liggende samlet rundt den nye 

akuttheisen og det legges opp 

til felles støttefunksjoner sentralt 

i området. I planleggingen av 

den nye løsningen har det vært 

fokus på:

o Pandemiberedskap og 
variable kohortsoner 

o Nærhet og fleksibilitet 
mellom de tre enhetene

o Nærhet til operasjon

o Kort vei til akuttmottak

o Minimal gjennomgangstrafikk 
i intensivområdet

o Sambruk av støtterom og 
personalefunksjoner

o Intensivrom og støtterom 
som svarer ut dagens 
arealkrav og utforming.

o Flere isolater inkl. et nytt 

luftsmitteisolat

o God oversikt for personale

Postoperativt område har to 

enkeltrom med WC og to fire-

sengssaler. Arbeidsstasjoner er 

sentralt plassert. 

Intensiv har syv sengerom 

plassert rundt en  sentralt 

plassert arbeidsstasjon som har 

god oversikt over avdelingen. 

Mot nord er det plassert et 

luftsmitteisolat.  I avdelingen er 

det plassert noe kontorareal og 

stillerom slik at personale kan 

arbeide tett på pasientene.

Tung overvåking er planlagt 

med åtte enerom rundt en 

sentral arbeidsstasjon i nordlig 

del av eksisterende arealer. Mot 

intensivavdelingen ligger to 

kontaktsmitteisolat. Samlet gir 

dette en løsning med tre isolat 

(ett luftsmitte og to 

kontaktsmitte) i mellomsonen 

mellom avdelingene. 

Planløsning Intensiv (turkis), Tung overvåking (blå) og postoperativ 

(rosa). Støtteareal deles mellom Intensiv og Tung overvåkning

Planløsning 2.etasje

Intensiv, Tung overvåking 

og postoperativ

Fellesskap og fleksibilitet 

mellom intensiv og 

overvåkingsenheter

Skisseprosjektrapport
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OPERASJON

Postoperativ som i dag ligger 

innenfor operasjonsområde er 

planlagt flyttet ut i bro over til 

AIO-bygget, og det frigjorte 

arealet og hele resten av 

operasjonsavdelingen er 

planlagt bygget om.  I 

planleggingen har det vært 

fokus på:

o Operasjonsrom som svarer ut 
dagens standard på ca 50m2

o Etablering av en operasjons 
smittestue 

o Akuttstue i nærhet til inngang

o Mulighet for en ekstra stor 
operasjonsstue (robot)

o Mulighet for oppdeknings-
rom mellom operasjonsstuer

o Felles forberedelses 
anestesirom

o Kort vei til akuttmottak og 
intensiv

o Støtterom som svarer ut 
behov og dagens arealkrav

o Koordinator sentralt plassert

o Gode kontor og pausearealer 

innenfor operasjonsområdet

Smittestuen (OP1) er plassert 

ved inngang til operasjons-

avdelingen. Stuen er også tenkt 

benyttet til en standard 

operasjonsstue når det ikke er 

behov for smittestue.

Akuttstuer (OP2 og 3) er 

plassert videre inn i operasjons-

gangen og her det planlagt to 

noe mindre stuer for å gi 

fleksibilitet i bruk med hensyn til 

haste sectio, annen akutt 

operasjon eller mindre inngrep. 

Robotstuen (OP 4) ligger i 

hjørnet mot syd og arealet er 

planlagt med lagerfunksjon i 

enden som på sikt kan 

inkluderes i operasjonsstuen for 

å oppnå større areal.

Generelle operasjonsstuer (OP 

5-9) er standardisert og er på ca

50m2. De ligger på rekke mot 

øst. Arealet i forsyningsgang 

som i dag ligger mot fasade øst 

er da innlemmet i 

operasjonsstuer slik at de kan 

øke betraktelig i størrelse. 

Planløsning 2.etasje 

Operasjon

Diagrammet viser plassering av 

hovedfunksjoner

Skisseprosjektrapport

https://hemitmn.sharepoint.com/:b:/s/Prosjekt-lesundAIO/EY4TGKZ85T1EulZuZ_2spCwBYUxBt30Ze_NPz5Yb97FEhw?e=yOrNVh


59|

AIO

Prinsipp seksjonering og branncelleinndeling

Tekniske løsninger for nybygget 

og ombygde arealer som 

omfattes av prosjektet følger 

krav i TEK 17 og Teknisk 

program for prosjektet. Det er 

utarbeidet egne tekniske notater 

pr. fag som beskriver foreslått 

løsning.

Byggeteknikk: Kjeller i 

nybygget er planlagt med gulv 

på grunn og støpte vegger. Mot 

nordøst avgrenses kjelleren av 

eksisterende kulvert. Kjellervegg 

mot vest plasseres to meter fra 

fundamentene til eksisterende 

høyblokk, og det er planlagt 

avstivende skiver i nybygg mot 

høyblokk i de nederste etasjene. 

I etasjene er det planlagt 

søyle/bjelkeløsning og 

hulldekker, men akseavstander

gjør det også mulig med 

plasstøpte dekker.

Broen over til hovedbygget er 

planlagt med fagverksbjelker i 

fasadene for å unngå mange 

søyler under broen.

VVS er planlagt med nytt 

aggregatrom i kjeller i nybygget. 

Rommet skal forsyne både 

nybygg og eksisterende bygg til 

og med andre etasje. I nybygget 

er det planlagt en sentralt 

plassert VVS sjakt. I eksisterende 

bygg er det planlagt to nye VVS 

sjakter.

For operasjonsområde er det 

planlagt et nytt aggregatrom på 

tak over sydlige del av 

hovedbygget for å gi helt ny 

ventilasjon av operasjonsetasjen.

Elektro er planlagt med 

forsyning for strøm, nødstrøm 

etc fra eksisterende tekniske 

rom i sykehuset. Det er planlagt 

el-rom og IKT-rom i hver etasje 

sentralt plassert i området

TEKNIKK Brann: Nybygget er planlagt 

som en egen brannseksjon med 

seksjoneringsvegger mot 

eksisterende bygg . 

Seksjoneringsveggene trekkes 8 

meter inn på fasader i nybygget. 

Her vil det være noe behov for 

vinduer. Dette kan løses ved 

bruk av brannklassifiserte 

vinduer evt. i kombinasjon med 

branngardin.

Nybygget er plassert 8 meter fra 

barnesenteret og broen 8 meter 

fra høyblokk slik at tilstrekkelig 

avstand opprettholdes her.

Tak på nybygget og dekke over 

og under bro skal også 

tilfredsstille seksjoneringskrav.

Rømning fra kjeller er planlagt 

med to rømningsveier, utgang til 

kulvert og via trapp opp til U1. I 

øvrige etasjer er det planlagt 

horisontal rømning over til 

naboseksjoner.

I deler av arealene der det er 

ønskelig med åpenhet (f.eks. 

intensiv) er det planlagt større 

brannceller. 

Det er planlagt oppstillingsplass 

for brannbil syd for høyblokk og 

trapperom syd kan benyttes 

som adkomst for mannskap opp 

til etasjene. 

Utfordringer som må studeres 

videre i neste fase:

o Seksjonering og 

rømningsforhold i eksisterende 

arealer

o Konstruksjonsløsninger i 

eksisterende bygg

o Ventilasjon av eksisterende 

arealer 3.etasje høyblokk

o Ventilasjon av 

operasjonsområde

o Lave etasjehøyder i 

eksisterende bygg

Tekniske notater RIB RIV RIE RIBr

https://hemitmn.sharepoint.com/:b:/s/Prosjekt-lesundAIO/EUjTJ2XQHzlHpdX2gFoiZUcBrzKkG0BJmhHJtEHeQzTqog?e=2N8LWa
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https://hemitmn.sharepoint.com/:b:/s/Prosjekt-lesundAIO/EXhSV_3u2eRPuBPlWHTFWdcBAWLmZHWILIRg87xYndTKiw?e=pM8lgM
https://hemitmn.sharepoint.com/:b:/s/Prosjekt-lesundAIO/Ef_acWmjfeFNppV7G2iTrPkBGOgAufFaNRorw9OqQLKW_w?e=9xD2np
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AIOFØLGEPROSJEKTER OG OPSJONER

(AIO 2 OG AIO 3)

Ny hovedinngang nord 

med forplass
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AIO 2A: NY HOVEDINNGANG

Hovedinngang nord er planlagt i 

tilknytning til nytt adkomsttorg 

på nordsiden av sykehusbygget.

Adkomsttorget planlegges med 

ny universelt utformet adkomst 

fra ny busslomme i nord 

(nærmere beskrevet senere i 

rapporten). Det nye 

inngangsbygget inneholder:

o Inngangsparti, vindfang

o Vestibyle

o Kiosk

o Ekspedisjon

o Toaletter

Selve inngangspartiet er plassert 

slik at den nås fra adkomsttorget 

både fra nord og øst, og er lett 

tilgjengelig for både de som 

benytter ny bussadkomst i nord 

og de som ankommer/ hentes 

ved ny «kyss og køyr» sone i øst.

Hovedinngangen er planlagt 

som et transparent bygg med 

utstrakt bruk av glass i fasaden.

Taket er planlagt utkraget som 

overdekning over deler av 

inngangssonen og 

adkomsttorget. Dette gir 

muligheten for utendørs 

opphold beskyttet for vær og 

vind.

Ekspedisjonen som også 

inneholder kontorplass for 

pasientreiser, er tilgjengelig 

straks innenfor inngangsdøren. 

Her vil besøkende til sykehuset 

og de ansatte kunne få 

nødvendig bistand for det de 

måtte behøve.

Vestibyleområde er valgt delt 

opp i områder. Den ene ligger 

direkte ved inngangsdør og nær 

kiosk og vil også kunne fungere 

som et kafeareal. Innover i 

bygget er deler av poliklinikk 

arealer valgt ombygget til 

vestibyleområde slik at de 

besøkende kommer tettere på 

de avdelingene de skal besøke.
Planløsning Hovedinngang nord med ny korridor og oppholdssone gjennom dagens 

kardiologisk poliklinikk.

Kyss og køyr

Adkomst fra

ny busslomme

Skisseprosjektrapport
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AIO 2B: «VESTIBYLE SYD» 
(PET/SPECT-SENTER)

Alle pasientrom er plassert i 

dagens vestibyleareal i syd, 

mens noe kontor og 

personalefunksjoner er plassert i 

midtfløy eller som sambruk i 

AIO-bygget mot øst grunnet 

arealbegrensningen i 

vestibyleområde.

Det er planlagt en ny moderat 

inngang i østre del av arealet. 

Fra vindfanget kan man komme 

inn til trapp/heishus i høyblokka, 

og til det nye PET/Nucleær

arealet.

Her ligger resepsjon og kontor 

og ventearealer. 

Pasienter som skal til PET/CT 

kommer først til 

intervju/samtale, så til injeksjon 

og hvilerom hvor de oppholder 

seg noen timer. Disse 

funksjonene er plassert mot 

nordvest sammen med et 

arbeidsrom for personale. Herfra 

er det skjermet adkomst til 

PET/CT via omkledningsrom. 

Pasienter som skal til SPECT/CT 

kommer til egne injeksjonsrom 

som ligger i syd, så enten 

direkte til SPECT/CT eller tilbake 

til ventesone før diagnostikk.

Det er planlagt en felles hotlab i 

sydsiden. Her er det direkte 

forbindelse fra varemottak til 

sluse og fra hotlab til ett av 

injeksjonsrommene. 

Granskningsrom og kontor til 

rådgivere og teknikere er 

plassert i midtfløy. Her er det 

også toaletter til personale. I 

AIO-bygget mot øst vil det i ny 

poliklinikk komme 

pause/møterom hvor man 

tenker sambruk mellom 

avdelingene. 

Planløsning PET/SPECT i vestibyle syd

Skisseprosjektrapport
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AIO 3A: ADKOMST NORD (FRA

BUSSLOMME)
Det ble diskutert en løsning 

med en tredje heis plassert på 

forplassen med broforbindelse 

over veien, men i endelig 

løsninger er det planlagt 

fotgjengerovergang på 

bakkeplan.

Landskapsplan adkomst nord (Illustrasjon Norconsult)

I bygningsmessig utviklingsplan 

for Ålesund Sykehus som ble 

utarbeidet i 2018 lå det inne et 

forslag om å flytte sykehusets 

hovedinngang mot nord. En av 

årsakene til dette er at busstopp 

som i dag ligger nede på 

sykehusområdet skal flyttes opp 

til busslommen på nordsiden av 

sykehuset.  De som reiser 

kollektivt vil komme til 

sykehuset fra nordsiden og 

inngangen her må tilrettelegges 

for økt trafikk.  

I løpet av konseptfasen kom det 

frem at AIO-prosjektet også 

bidrar til å aktualisere flytting av 

hovedinngang fra syd til nord, 

da trafikkforholdene på 

sydsiden blir endret ved at det 

blir mer ambulansetrafikk i syd.

I tillegg til å studere flytting av 

hovedinngang til nord ble det 

derfor besluttet å videreføre 

studier for å etablere en ny 

universelt utformet 

adkomstløsning fra busslomme i 

nord og etablere en ny 

adkomstplass med samspill med 

den nye hovedinngangen. 

Landskapsarkitekter i Norconsult 

ble engasjert for oppgaven.

Løsningen viser alternative 

muligheter for adkomst fra 

busslomme som ligger flere 

meter høyere enn 

adkomstplassen, enten via 

trapp, heis eller rampeformede 

stier gjennom parkområde mot 

vest.

To heishus plassert langs 

trappetraséen gir trinnfri 

adkomst til forplassen. I 

tilknytning til heisen er det 

planlagt mulighet for et 

parkeringshus i terreng med tre 

etasjer med ca 240 

parkeringsplasser.

Busslomme

Forplass

Ny hovedinngang

Adkomstplassen (Illustrasjon Norconsult)

Universell utforming hele veien fra buss til behandlingsrom

Rapport adkomst nord

https://hemitmn.sharepoint.com/:b:/s/Prosjekt-lesundAIO/EZpXz5pgilxDmw3INjDQ4McB-fQqsXw73Cm0wINdAdDz8w?e=H9isAb
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AIO 3B: POLIKLINIKKAREAL, 
PÅBYGG VESTIBYLE SYD

I 2.etasje over dagens vestibyle i 

syd er det planlagt areal til 

nevrologisk poliklinikk og 

dagbehandling/infusjon med en 

deling av arealet på 470m2.

Dagbehandlingsplasser er 

plassert i ett stort rom mot syd 

og to enkeltrom mot nord. 

Totalt 8 dagbehandlingsplasser, 

men med mulig utvidelse.

Poliklinikken er plassert mot øst. 

Her er det planlagt ekspedisjon, 

kontor og venteareal, 5 UB-

rom/kontor og to spesialrom til 

EEG og ENG samt et kontrollrom

Mellom dagbehandlingsenheten 

og poliklinikken er det foreslått 

plassering ev felles støtterom 

slik som medisinrom, 

desinfeksjonsrom og lager, og 

et rom for fleksibelt bruk.
Planløsning poliklinikk og dagbehandling

Skisseprosjektrapport
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AIO 3C: OPPGRADERING AV

VENTILASJON ÅLESUND SYKEHUS

Rapporten fra Norconsult 

omhandler totalt 11 tiltak som er 

prioritert i følgende grupper:

Prioritet 1: Anbefales å starte nå 

med detaljbeskrivelse for 

anskaffelse umiddelbart og 

sende denne ut innen kort tid.

Prioritet 2: Det anbefales 

oppstart med prosjektering og 

detaljbeskrivelse for anskaffelse. 

Prosjektering vil avdekke 

avhengigheter mellom AIO 

prosjektet og eksisterende bygg. 

Ved å ikke se dette i 

sammenheng kan føre til 

unødvendige kostnader ved at 

AIO må ta hensyn til 

eksisterende installasjoner som 

kan bli kostnadsdrivende for AIO 

prosjektet.

Prioritet 3: Det anbefales 

oppstart med detaljbeskrivelse 

for anskaffelse og videre 

anskaffelse. 

Prioritet 4: Det anbefales 

oppstart av et tverrfaglig 

forprosjekt/skisseprosjekt med 

fokus på kalkyle for komplett 

rehabilitering av berørte arealer i 

de ulike arealene. Anbefaler 

oppstart av detaljprosjektering 

og eventuell anskaffelse må sees 

i sammenheng med AIO 

prosjektet.

Prioritet 5: Det anbefales 

oppstart i løpet av 2022 av et 

tverrfaglig forprosjekt/ 

skisseprosjekt med fokus på 

kalkyle for komplett 

rehabilitering av berørte arealer i 

de ulike arealene. 

Utredning av faser som er 

knyttet mot AIO prosjektet kan 

medføre en endret prioritering 

av faser ettersom denne 

kartleggingen kan avdekke 

grensesnitt mellom prosjektene 

som en ikke har fått avdekket i 

denne omgang.

Norconsult sin anbefaling er å 

gjennomføre Fase 0 til 6 og Fase 

10, men fase 5 og 6 må sees på 

tverrfaglig i et forprosjekt. Fase 

1, 2, 5 og 6 må sees i 

sammenheng med 

fremdriftsplanen for AIO 

prosjektet. 

Fase 3, fase 4 og fase 10 kan 

startes uavhengig av fremdrift 

på AIO prosjektet. Grunnet 

tilstanden og teknisk levetid på 

utstyr er det en sterk anbefaling 

å starte dette arbeidet innen 

kort tid for å sikre driften på 

sykehuset. 

Besparelsen på 

driftsbudsjettet for fasene 0-6, 

10 er beregnet til ca. 3 

millioner kroner årlig

Samlet estimat for anbefalte del av ventilasjons-

prosjektet. Den siste Fase 0 er Fase 10. 

Besparelsen på driftsbudsjettet er estimert til ca 3 

millioner kroner årlig

Parallelt med utvikling av AIO er 

det gjennomført en vurdering av 

ventilasjon på Ålesund sykehus. 

Resultatet av dette arbeidet 

rapporteres sammen med AIO-

prosjektet og inngår i den 

foreløpige kostnadsrammen 

prosjektet er gitt. 

Prosjektet er ledet av 

Sykehusbygg i tett samarbeid 

med driftsorganisasjonen ved 

Ålesund sykehus og med 

prosjekteringsbistand fra 

Norconsult. 

Norconsult anbefaler å 

gjennomføre fasene 0 - 6 og 10 

som en del av AIO-

gjennomføringen estimert til 72 

millioner kroner.

Fasene 7-9 er estimert til 45 

millioner kroner + uforutsett.

Rapport ventilasjon

Tekniske notater RIB RIV RIE RIBr
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BASISESTIMAT

Estimat basiskostnad etter konseptfasens steg 2 fordelt på AIO 1, 2 og 3. Estimatene 

er basert på erfaringsbaserte kvadratmeterpriser

Investeringsestimat etter 

konseptfasens steg 2 viser en 

basiskostnad på 817 millioner 

kroner (mai 2021) for summen 

av AIO 1, 2 og 3.

Basisestimatet er basert på 

erfaringsbaserte 

kvadratmeterpriser fra 

Sykehusbygg, vist i tabellen 

under. (Estimatene for AIO 3a 

Hovedadkomst og O-IKT  er mer 

detaljert beregnet). 

Erfaringsverdiene er hentet fra 

ferdigstilte prosjekter. Prosjektet 

valgte i steg 2, for å få disse ned 

på et nivå som ligner på et 

basisestimat, å redusere tallene 

med 10%. 

Kvadratmeterpriser inkluderer 

utstyr, utomhus, kunst og 

utsmykning, men ikke O-IKT. 

Antall kvadratmeter er hentet 

direkte fra arkitektens 

tegningsgrunnlag. 

Basisestimatet er ikke brutt ned 

på bygningsdelstabellen  (NS 

3451).

pr. 14/6-21

Objekt Type prosjekt Type areal

TNOK/ 

kvm

Areal 

(kvm 

BTA)

Basis-

kostnad 

(TNOK) Herav utstyr

Kjeller Nybygg Enkel 56      531 29 667         

AIO 1a, U1 (Mottak og Akutt24) Nybygg Blandet 79      792 62 686         

AIO 1a, U1 (Mottak og Akutt24) Middels omb. Enkel 28      1005 28 075         

AIO 1c, 1. etasje Nybygg Blandet 79      615 48 677         

AIO 1c, 1. etsje Tung omb. Blandet 71      360 25 644         

AIO 1b, 2. etasje (Intensiv og TU) Nybygg Komplisert 112    848 94 756         

AIO 1b, 2. etasje (Intensiv og TU) Tung omb. Blandet 71      897 63 897         

AIO 1c, 2. etasje (Operasjon) Tung omb. Komplisert 101    1881 189 165      63 707          

Takbygg ventilasjon operasjon Nybygg Tilpasset 25      400 10 000         

O-IKT 26 850         

Uspesifiserte rokadekostnader 25 000         

SUM AIO 1 (basisprosjektet) 82      7 329  604 418      

Ombygg vestibyle syd (PET) Tung omb. Blandet 71      470 33 480         2 869            

Omrokkering kurgisk poliklinikk Middels omb. Enkel 28      150 4 190           

Ny hovedinngang Nord Nybygg Enkel 56      257 14 359         238               

Ombygg kardiologisk til korridor Middels omb. Enkel 28      187 5 224           

Oppussing av korridorer i hovedbygg 2 000           

SUM AIO 2 (Følgesprosjekter) 56      1 064  59 253         

Ventilasjon 89 323         

Påbygg 2. etasje vestibyle syd Nybygg Blandet 79      470 37 200         10 599          

Ny adkomst nord (ramme) 27 000         

SUM AIO 3 (Opsjoner) 470     153 523      

SUM BASISKOSTNAD AIO 1, 2 og 3 817 194      168 790        

Arealsum nybygg 3 913  

Arealsum ombygg 4 950  

SUM areal 8 863  

ESTIMAT STEG 2 (Basiskostnad, mai 2021-verdi)

A
IO

 2
A

IO
 1

A
IO

 3

91 377          

Tabellen er direkte utgangspunkt for basisestimatene i tabell 

til høyre og viser kroner/kvadratmeter (mai 2021-verdi)

Nybygg

Tung 

ombygging 

(90%)

Middels 

ombygging 

(50%)

Lett 

ombygging 

(25%)

Snitt 79 943          71 948          39 971          19 986          

Komplisert 112 860       101 574       56 430          28 215          

Blandet 79 943          71 948          39 971          19 986          

Enkel 56 430          50 787          28 215          14 108          

Regnearkmodell på forespørsel



67|

AIO

USIKKERHETSANALYSE

Tornadodiagrammet viser de 

usikkerhetsdriverne og kalkylepostene som 

analysegruppen vurderte til å ha størst 

innvirkning på kostnadsusikkerheten.

Tallstørrelsene viser vurderingen av 

henholdsvis laveste og høyeste innvirkning på 

samlet prosjektkostnad i et av ti tilfeller. 

Dersom usikkerheten er usymmetrisk vil dette 

vises i form av skjevhet i tornadografen.

Gruppeprosessen ble 

gjennomført digitalt på Teams 

16. og 17. juni 2021 ledet av 

Advansia. I gruppesamlingen var 

prosjektledelsen og drift hos 

Helse Møre og Romsdal, 

prosjektledelsen i Sykehusbygg 

og rådgivergruppen 

representert.

Det ble identifisert 70 

usikkerhetselementer. 19 av 

usikkerhetene ble klassifisert i 

rød kritikalitetskategori. 28 av 

usikkerhetene ble klassifisert i 

gul kritikalitetskategori. I tillegg 

ble det identifisert 8 

kostnadsbesparende muligheter. 

Usikkerhetsdriverne som ble 

vurdert til å bidra mest til 

kostnads- og usikkerhetsbildet 

var knyttet til marked, tilstand 

eksisterende bygg, samt sykehus 

i drift.

Prosjektkostnad (P50) ble 

beregnet til 921,9 millioner 

kroner inkl. mva. mens 

kostnadsrammen (P85) ble 

beregnet til 1029,4 millioner 

kroner inkl. mva. 

Standardavviket ble beregnet til 

10,7 % av forventet kostnad. 

Dette kan virke noe lavt for en 

tidlig prosjektfase, men må ses i 

sammenheng med at 

basisestimatet er beregnet med 

utgangspunkt i kvadratmeter-

kostnader for gjennomførte 

prosjekter.

Det understrekes at 

usikkerhetsanalysen er et 

øyeblikksbilde av prosjektet 

med grunnlag i fremlagt 

informasjon og de vurderingene 

som ble gjort av 

analysegruppen. Hendelser og 

tiltak etter analysen kan bidra til 

å endre usikkerhets- og 

kostnadsbildet som er 

presentert i rapporten.

Sannsynlighetskurven for prosjektets kostnad 
viser sannsynligheten for gjennomføring av 
prosjektet innenfor gitte kostnadsnivåer lagt til 
grunn forutsetningen benyttet i analysen.

Gruppesamlingen ble innledet med en 
overordnet usikkerhetsvurdering av ulike 
hovedområder som i større eller mindre grad 
kan påvirke prosjektet. Resultatet fra denne 
gjennomgangen er presentert i et 
stjernediagram. Hvert av de ulike 
hovedområdene er rangert fra 1 (neglisjerbar) 
til 6 (meget høy) avhengig av vurdert grad av 
usikkerhet eller utfordringer innenfor området.

Rapport usikkerhet

https://hemitmn.sharepoint.com/:b:/s/Prosjekt-lesundAIO/EQp-tZJ9eEhEhiV4Tpmld6cBHys1RpR9S2WAQ8uWw36LeQ?e=kKoJGk
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SAMLET PROSJEKTESTIMAT

Samlet oversikt over prosjektets totale kostnadsramme

Tabellen til høyre viser det 

samlede prosjektestimatet 

oppsummert for de ulike 

delprosjektene og 

kostnadselementene. 

Sammenlignet med 

basisestimatet; merk at både 

utstyr og mva. er trukket ut av 

postene og lagt til til slutt.

For videre utvikling av prosjektet 

brukes P50 som styringsramme 

og P85 som kostnadsramme. 

Mai 2021-verdi

Kortnavn Delprosjekt/kostnadselement Areal MNOK

AIO 1

AIO 1 a-c Nybygg 3 186            140 481       

AIO 1 a-d Ombygg 4 143            177 507       

SUM AIO 1 7 329            317 988       

AIO 2

AIO 2a Hovedinngang Nord 594               20 428          

AIO2b PET/SPECT (Ombygg syd) 470               26 784          

SUM AIO 2 1 064            47 212          

AIO 3

AIO 3a Adkomst Nord 21 600          

AIO 3b Dagbehandling (Påbygg syd) 470               18 986          

AIO 3c Ventilasjon 71 458          

SUM AIO 3 470               112 044       

ANNET AIO-1-3

AIO 1-3 O-IKT 21 480          

AIO 1-3 Utstyr 135 032       

AIO 1-3 Rokadekostnader 20 000          

SUM ANNET 176 512       

AIO 1-4 Merverdiavgift 163 439       

SUM BASISKOSTNAD 8 863            817 194       

Forventet tillegg 104 740       12,8 %

PROSJEKTKOSTNAD (P50) 921 934       

Usikkerhetsavsetning 107 418       11,7 %

KOSTNADSRAMME (P85) 1 029 352    
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PROSJEKTETS BÆREKRAFT

figurene sammenligner resultatet mellom AIO-prosjektet mot nullalternativet. Figurene viser at AIO-

prosjektet ved Ålesund sykehus oppnår høyere netto nåverdi (diskonteringsrente 2%) og bæreevne i 

2053 enn nullalternativet. Totalt gir AIO-prosjektet 585 MNOK høyere nåverdi enn nullalternativet, og 

1068 MNOK bedre bæreevne i 2053. 

AIO-prosjektet har en negativ 

netto nåverdi på -111 MNOK 

ved en diskonteringsrente på 

2%.

Analysen av økonomisk 

bærekraft viser at AIO prosjektet 

dog er mer lønnsomt enn 

nullalternativet, samtidig som 

foretaket og regionen har 

bæreevne til å gjennomføre 

investeringen. 0-alternativet har 

en negativ nåverdi på 

MNOK -696 med samme 

diskonteringsrente.

I et helsetjenesteperspektiv vil 

investeringene sjelden ha 

positive netto nåverdier, men 

nåverdi kan gi en indikasjon på 

hva som økonomisk sett er det 

mest gunstige alternativet. 

Analysene gir grunnlag for å 

sammenligne alternativene 

basert på de prissatte kostnads-

og nytteeffektene (dvs. de 

direkte økonomisk målbare 

effektene. 

Slike analyser viser imidlertid 

kun økonomiske/prissatte 

effekter, og må ses opp mot 

helsefaglige og kvalitetsmessige 

vurderinger for alternativene 

(kvalitative effektmål  redegjort 

for under DEL II).

Det er vurdert at foretaket har 

økonomisk bæreevne for AIO-

prosjektet. Vurderingen av 

bæreevne på helseforetaksnivå 

er basert på langtidsbudsjettet 

for HMR HF for perioden 2022-

2032. Det nylig utarbeidede 

langtidsbudsjettet inneholder 

ferske bærekraftsanalyser på 

foretaksnivå. Det er i 

langtidsbudsjettet tatt høyde for 

en investering knyttet til AIO-

prosjektet på MNOK 1000 og 

simulert bærekraft på MNOK 

1029 (P85) i forbindelse med 

AIO-prosjektet.

Gitt at man oppnår full effekt av planlagt omstilling vil man sikre positive resultater og positiv tilgjengelig 

likviditet hele langtidsbudsjettsperioden. Driftskredittrammen på 400 MNOK er inkludert i grafen som 

viser den tilgjengelige likviditeten. Investeringen for AIO er forutsatt finansiert gjennom 70% HOD-lån, og 

30% egenkapitalen generert gjennom positive resultater fra tidligere år og fra planlagt overskudd i 

investeringsperioden. 

Delrapport økonomi

https://hemitmn.sharepoint.com/:w:/s/Prosjekt-lesundAIO/EXp_sOiEKUtFpy2SX-u8IrcB63JyKGS7XJGiJVD1kbMigg?e=KdeKfx
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Del IV
Videre arbeid

INNHOLD:

 Plan for gjennomføring

 Risikovurdering

 Kontraktsstrategi

 Plan for gevinstrealisering

 Klima- og miljøprofil
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TENTATIV

GJENNOMFØRINGSPLAN
En realistisk og god 

gjennomføringsplan er 

avgjørende for å minimere risiko 

i et sammensatt prosjekt som 

AIO. Planen er tentativ og vil bli 

gjenstand for revisjon og 

detaljering i det videre arbeid. 

Dette kan påvirke både 

oppstartstidspunkt, 

gjennomføringstid og 

ferdigstillelse.

Planen er delt inn i tre 

hoveddeler:

o AIO 2, 3 Hovedinngang og 

ombygg syd

o AIO 1 Nybygg og tilhørende 

ombygg

o AIO 1 Operasjon

Merk at AIO 3a Hovedadkomst 

nord og AIO 3c Ventilasjon, ikke 

er inkludert i planverket.

Hver del innledes av en 

planleggings- og 

prosjekteringsfase (Forprosjekt) 

med varighet 12 måneder. Det 

planlegges videre at siste 

halvdel av forprosjektet benyttes 

til fysisk å tilrettelegge for 

oppstart (0-fasen eller 

forberedelsesfasen).

Prosjektene er videre vurdert 

med tanke på oppsplitting, og 

parallell eller sekvensiell 

gjennomføring. 

I sum er dette et svært 

omfattende løft for Ålesund 

sykehus og det er viktig at både 

pasienter, ansatte og besøkende 

forklares hensikten og er 

forberedt og innforstått med 

konsekvensene.

Planen anslår ferdigstillelse 

ultimo 2026.

Se vedlagte dokument: AIO 

Gjennomføringsplan

Planen forutsetter rask oppstart. Planen «blåses opp» på neste slide

Gjennomførings- og rokadeplan

https://hemitmn.sharepoint.com/:p:/s/Prosjekt-lesundAIO/Ed7ANtnzWh1MhQQtuNwOrvEB3MHOTgAspUq9JPcyr866LQ?e=U5n35i
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2021 2022 2023 2024 2025 2026

2. halvår 1. halvår 2. halvår 1. halvår 2. halvår 1. halvår 2. halvår 1. halvår 2. halvår 1. halvår 2. halvår

AIO 2,3 Hovedinngang, adkomst og syd

AIO 1 Nybygg og tilhørende ombygg

AIO 1 Operasjon

TENTATIVTIDSPLAN

A-1: Byggefase AIO-bygget

INN-1:

OP-0:

A-2A: Ombygg dagens mottak til Akutt24

A-2B:Ombygg dagens intensiv

A-2C:Tilpasning poliklinikk 1. etasje

OP-1: Bygge om operasjon syd OP-2:Bygge om operasjon nord

INN2:

A-0:

INN-0:

Stenge inngang syd

Planlegging og prosjektering

Bygge Hovedinngang Nord.  

Forberedelse til Fase 1

Ombygg og påbygg inngang syd

Planlegging og prosjektering

Planlegging og prosjektering

Forberedelse til Fase 1

Forberedelse til Fase 1
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ROKADEPLANER

For hver fase i den tentative 

gjennomføringsplanen er det 

utviklet en overordnet 

rokadeplan som beskriver 

rokaden med hensyn på:

o Periode (Varighet)

o Bygging (Hva skal gjøres)

o Kapasitet og avlastning

o Tilkomst

o Arbeidsforhold

o Andre berørte avdelinger

o Den akutte pasienten

o Brann

Hver fase er gjennomgått med 

de respektive fokusgruppene. 

Gitt tiltakene i rokadeplanene er 

konklusjonen fra ansatte og 

ledere at dette er 

gjennomførbart, men krevende. 

Å drifte sykehuset parallelt med 

klinisk drift i sykehusets mest 

intensive arealer skal ikke 

undervurderes. Det presiseres 

fra prosjektet at det på 

nåværende stadium ikke er 

mulig å planlegge for en hver 

tenkt situasjon. Dette betyr at 

rokadeplanlegging underveis i 

prosjektet vil måtte utvikle seg 

og at det må avsettes spesifikke 

ressurser for dette i forprosjekt 

og gjennomføringsfasen. 

Det er gjennomført ROS-analyse 

av: «Byggeprosess i parallell 

med klinisk drift». Resultatet av 

denne er dokumentert på neste 

lysark.

Kostnader for midlertidige 

ombygg, avlastning og 

tilpasninger er ikke spesifikt 

beregnet. I det økonomiske 

estimatet er dette satt til 25 

millioner kroner.

Det er i konseptfasen utviklet rokadeplaner for hver enkelt fase i prosjektet. Gitt tiltakene i 

rokadeplanene er konklusjonen fra ansatte og ledere at dette er gjennomførbart, men krevende

Gjennomførings- og rokadeplan

https://hemitmn.sharepoint.com/:p:/s/Prosjekt-lesundAIO/Ed7ANtnzWh1MhQQtuNwOrvEB3MHOTgAspUq9JPcyr866LQ?e=U5n35i
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Operasjon Akuttmottak Intensiv 1. etasje Inngang
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RISIKOVURDERING «OMBYGGING I

TETT PARALLELL MED KLINISK DRIFT»

Risikomatrise før tiltak. De to 

hendelsene i rød sone er 

knyttet til Kranløft over 

akuttinngang og negativ 

influens fra byggearbeider til 

tilliggende arealer

Det ble gjennomført ROS-

analyse med 19 ansatte for AIO-

prosjektet (Kun AIO 1) ved 

Ålesund sjukehus med 

forberedelse i uke 25 og 

gjennomføring i uke 26 2021. 

ROS-analysens omfang er 

definert til Ombygg i tett 

parallell med klinisk drift, og 

skal bidra til å identifisere 

uønskede hendelser og tiltak for 

å redusere sannsynlighet for at 

de oppstår og/eller begrense 

konsekvensen dersom de 

oppstår. 

Et samlet tall på 13 hendelser 

hvorav ingen hendelser i rød 

sone etter tiltak, og tilnærmet 

lik fordeling mellom gul og 

grønn sone etter tiltak uttrykker 

et håndterbart risikobilde, men 

likevel et risikobilde som må 

ytterligere bearbeides og følges 

opp. Med ombygging og 

nybygg så tett integrert med 

sykehus i drift, og nært knyttet 

til akuttmottak, operasjon og 

intensivvirksomhet, er 

risikobildet ikke overraskende. 

Denne typen ombygginger og 

utvidelser vil eksponere 

virksomheten for risiko. Derfor 

må identifisering og håndtering 

av risiko inngå som en viktig del 

av både planlegging av 

prosjektet og operativ prosjekt-

og virksomhetsledelse under 

gjennomføring. 

Det er viktig at det er identifisert 

tiltak for å bringe de to «røde» 

hendelsene over til gul sone, og 

det er også positivt at det er 

identifisert tiltak for å bringe 

fem hendelser fra gul til grønn 

sone. Dette innebærer behov 

for følgende vurderinger og 

handlinger framover:

1. Gjennomarbeiding av de 

identifiserte tiltakene med 

sikte på å sikre best mulig 

effekt, og for å ha kontroll på 

balansen mellom effekt og 

kostnader (gjelder både rød 

og gul sone). Konkretisere 

handlingsplanen.

2. Vurdere om det kan være 

andre tiltak enn de som kom 

opp i samlingen 29.06 som 

kan styrke tiltakseffektene 

(supplerende eller 

erstattende tiltak), eventuelt 

sikre samme effekt men til 

lavere kostand.

3. Overvåke situasjonen ift om 

vurderingen av sannsynlighet 

for og konsekvens av 

hendelser samt den 

forventede effekten av tiltak. 

Eventuelt gjøre nye punkt-

analyser knyttet til 

forprosjektfase og hver av 

ombyggingsfasene. 

Det bildet som kommer fram 

etter samlingen den 29.06 er 

ikke fullstendig. Det finnes risiko 

for hendelser som ikke er 

identifisert. Men omfanget av 

uidentifisert risiko er vesentlig 

begrenset. I tillegg betyr et 

systematisk fokus på risiko for 

uønskede hendelser og god og 

systematisk håndtering av disse 

i plan- og byggeperioden, at 

beredskapen til å håndtere 

uidentifiserte hendelser også 

styrkes. 

5 - Svært 

alvorlig
9

4 - Alvorlig 5, 7, 8 10, 12 3

3 -  Betydelig 4 13

2- Mindre 

alvorlig
2, 6 11 1

1 - Ubetydelig

 Konsekvens/ 

sannsynlighet

1 - 

Usannsynlig

2- Lite 

sannsynlig

3 - Mindre 

sannsynlig

4 - 

Sannsynlig

5 - Svært 

sannsynlig

5 - Svært 

alvorlig

4 - Alvorlig

3 -  Betydelig 4

2- Mindre 

alvorlig
2, 5, 6, 13 10, 12 3, 9, 11

1 - Ubetydelig 7, 8 1

 Konsekvens/ 

sannsynlighet

1 - 

Usannsynlig

2- Lite 

sannsynlig

3 - Mindre 

sannsynlig

4 - 

Sannsynlig

5 - Svært 

sannsynlig

Risikomatrise etter tiltak. 

Ingen hendelser i rød sone, 

men  fortsatt behov for 

videre fokus og bearbeiding 

av hendelser i gul sone

Rapport ROS-analyse

https://hemitmn.sharepoint.com/:w:/s/Prosjekt-lesundAIO/EcLV5N1eWW1HiRy6D-lifMQB8App6ZP7e7K9bpWh0AesgQ?e=Ak6K3n
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GJENNOMFØRINGS- OG

KONTRAKTSSTRATEGI

Sykehusbyggs tretrinnsmodell 

for valg av kontraktsstrategi er 

basert på erfaring fra flere 

sykehusbyggprosjekter. 

Foreløpige betraktninger som 

legger føringer for valg av 

kontraktsstrategi:

o Omfattende 

ombygg/rehabilitering

o Kompliserte sykehusarealer 

med mye teknikk og 

grensesnitt

o Prosjekt i parallell med klinisk 

drift

o Flere uavhengige objekter. 

Splittes i flere entrepriser?

o Hvordan er markedet i 

Ålesund for denne typen 

(kompliserte) prosjekter?

Sykehusbyggs tretrinns modell for valg av kontraktsstrategi 

Gjennomføringsstrategi er en 

helhetlig plan for hvordan et 

konkret prosjekt skal 

gjennomføres. Kontraktsstrategi 

er en del av prosessen med valg 

av gjennomføringsmodell og 

resulterer i et beslutnings- og 

styringsdokument som setter 

premisser for, og gir 

beslutningsgrunnlag for det 

videre arbeidet i prosjektet. 

Formålet med 

kontraktstrategien er at den skal 

maksimere sannsynligheten for 

at prosjektet når sine mål for 

kvalitet, fremdrift, økonomi og 

andre prosjektspesifikke mål. 

Kontraktstrategien utvikles 

gjennom en metodikk som 

gjennom tre trinn skal resultere i 

en omforent og besluttet 

kontraktsstrategi. 

Sykehusbygg har utviklet en 

egen metodikk for valg av 

kontraktsstrategi. 

Erfaringsmessig tar det tid å 

arbeide seg gjennom 

metodikken, og det anbefales at 

dette arbeidet påbegynnes 

straks. 



77|

AIO

PLAN FOR GEVINSTREALISERING

OG OU-PROSJEKTET

Planen for gevinstrealisering 

og OU-prosjektet er under 

etablering på Ålesund 

Sykehus. Denne må sees i 

sammenheng med 

mottagende organisasjon i 

gjennomføringsprosjektet 

(beskrevet lengre ned i 

rapporten).

I AIO prosjektet skal det i tillegg 

til avdelinger og fagområder, tas 

utgangspunkt i diagnose- og 

pasientgrupper som grunnlag 

for å vurdere endringer av 

dagens organisatoriske modell. 

Med utgangspunkt i dagens 

drift og organisering ble det i 

konseptfasen identifisert 

flaskehalser og tidstyver i 

forhold til pasientforløp og 

personalets arbeidsprosesser.

Ålesund Sykehus skal definere 

nye arbeidsprosesser og 

utarbeide fremtidige faglige 

driftskonsepter med målsetting 

om å bedre pasientflyt, og som 

understøtter de valgte 

målsettinger og gevinster i 

prosjektet. 

Organisasjonsutviklingsarbeid er 

ofte komplekst og tar tid. 

Erfaringer viser at struktur og 

grundighet i omstillingsarbeidet 

koblet med en riktig 

kompetanse og kultur i 

organisasjonen legger grunnlag 

for varige og robuste 

forbedringer. Som forberedelse 

til å kunne ta i bruk nye og 

ombygde arealer i forbindelse 

med AIO prosjektet, skal 

foretaket følge opp den 

organisatoriske delen i takt med 

planleggingen.  

I OU- arbeidet som skal utvikles 

i prosjekt, medvirker 

støttefunksjoner, linjen, 

tillitsvalgte og vernetjeneste til 

at gevinster blir ytterligere 

konkretisert og at det 

utarbeides planer for realisering 

av disse.

For å sikre full måloppnåelse 

planlegges det at OU-arbeidet 

opprettholdes med en 

optimaliseringsfase som 

avsluttes ca. ett år etter 

innflytting, alternativt tidligere 

dersom gevinster er oppnådd. 

Gevinstrealiseringsplanen er en 

operativ handlingsplan til bruk i 

oppfølgingen av prosjektet og 

realisering av ønskede gevinster 

(effektmålene). En god 

gevinstrealiseringsplan motvirker 

ansvarspulverisering og 

forplikter og motiverer 

linjeledelse og 

linjeorganisasjonen i arbeidet 

med realiseringen av gevinster.

Gevinstrealiseringsplanen 

kommuniserer de forventede 

gevinstene av et prosjekt og 

presenterer realistisk 

gevinstplanlegging overfor 

interessenter i prosjektet. Videre 

bidrar planen til å synliggjøre og 

prioritere virkninger og 

gevinstrealisering som ligger 

langt frem i tid.

Erfaringer viser at struktur 

og grundighet i 

omstillingsarbeidet koblet 

med en riktig kompetanse 

og kultur i organisasjonen 

legger grunnlag for varige 

og robuste forbedringer

I det overordnede målbildet er 

det beskrevet hva 

organisasjonen må gjøre for å 

nå gevinstene.
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KLIMA- OG MILJØPROFIL Standard for klima og miljø i 

sykehusprosjekter ble godkjent 

etter at AIO-prosjektet var 

igangsatt, noe som betyr at 

enkelte forhold forskyves til 

neste fase av prosjektet. Dette er 

etter beste evne hensyntatt i 

usikkerhetsanalysen

Sykehusbygg HF fikk i 2019 i 

oppgave av de fire 

helseregionene  å utarbeide en 

Standard for klima og miljø i 

sykehusprosjekter. Arbeidet er 

en videreføring av Grønt 

Sykehus Prosjektrapport II: 

Miljø- og klimatiltak i Bygg- og 

eiendomsforvaltning i 

spesialisthelsetjenesten. 

Formålet med «Standarden» er i 

første rekke å innføre effektive 

tiltak i prosjektene slik at 

helseforetakene kan bidra til at 

Norge når sine 

klimagassutslippsmål. 

Dokumentet skal være styrende 

for alle sykehusprosjekter, både 

for nybygging og rehabilitering. 

Standarden stiller konkrete krav 

til hvordan helseforetakene 

(byggherre), prosjektledelse, 

arkitekter, rådgivere og 

entreprenører skal følge opp 

klima og miljø i det enkelte 

sykehusprosjekt. 

Miljømål i sykeshusbyggprosjekter (Fra 
«Standarden»)

AIO-prosjektet

1. Lokalisering: Det skal ikke velges lokalisering for nye 
sykehus som er ugunstig for klima- og miljø.

Lokalisering er gitt. Det legges til rette 
for økt kollektivbruk

2. CO2-utslipp pr. bygget kvadratmeter nybygg skal 
reduseres med 40 % innen 2030.

Tiltak for å nå disse målene gjøres i 
forprosjektet

3. Fossilfri/utslippsfri byggeplass. Det skal legges til 
rette for fossilfrie og etter hvert utslippsfrie byggeplasser.

Dette realiseres i senere faser av 
prosjektet

4. Miljøstandard: Nybygg og hovedombygging skal 
gjennomføres til en miljøstandard som minimum tilsvarer 
BREEAM NOR «Very good».

Endelig beslutning om dette gjøres i 
neste fase

5. Avfall fra byggeriet skal reduseres, og ikke overstige 
25 kg per bygget kvadratmeter (tilsvarer ca. 50% 
reduksjon ifht dagens praksis) og minimum 90% skal 
kildesortere.

Dette realiseres i senere faser, men 
dette vurderes som svært krevende i 
rehabiliteringsprosjekt.

6. Energibehov skal reduseres med 25% fra 
referanseverdi.

Se rapport fra Enøk-senteret

Sykehusbyggs Standard for klima 

og miljø i sykehusprosjekter 

Vurdering av energibruk

https://hemitmn.sharepoint.com/:b:/s/Prosjekt-lesundAIO/ERV4tekkPelDitA_n-3Qlj0BXphGOSQtaqC-1w2jtO6mEQ?e=wwXQZ7
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