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Nytt sykehus Drammen  

• Styret i Helse Sør-Øst RHF har i sak 54-2016 

besluttet at nytt sykehus i Drammen skal 

bygges på Brakerøya.  

 

• Kostnadsnivået i prosjektet må reduseres med 

600 millioner kroner slik at utbyggingen kan 

skje innenfor en ramme på 8 200 millioner 

kroner  

 

• Vedlikeholds/oppgraderingsprosjektet (BRK) i 

Vestre Viken HF må sees opp mot tiltak som 

skal iverksettes for revurdering av 

helseforetakets interne fordeling av funksjoner 

og kapasiteter  

 

• Arbeidet skal oppsummeres i egen rapport for 

styret i  Helse Sør-Øst RHF februar 2017. 

Styret vil beslutte tidspunkt for oppstart av 

forprosjektet.  
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• Mandat gitt i foretaksmøte 22. juni 2016 

 

• Videreføring av arbeid med nytt sykehus i Drammen skal tilpasses til 

planforutsetningene og følgende tiltak skal iverksettes:  

 

– Generell optimalisering av foreliggende skisseprosjekt 

– Revurdering av helseforetakets interne fordeling av funksjoner og kapasiteter 

– Vurdering av etappevis utbygging og fremdriftsmessige forutsetninger 

– Større grad av egenfinansiering 

 

• Etablert egen arbeidsgruppe for hvert av tiltakene med ressurser fra  

Vestre Viken HF og Helse Sør-Øst  

 

 

 

 

 

Mandat for videreføringen av arbeidet med nytt 

sykehus i Drammen  
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Gjennomføring  

• Helse Sør-Øst RHF har ansvar for å gjennomføre prosjektet i henhold til 

prosedyre for gjennomføring av byggeprosjekter i Helse Sør-Øst. Arbeidet 

skal gjennomføres i samarbeid med og stor involvering av Vestre Viken HF. 

 

• Vestre Viken HF har ansvar for å sikre nødvendig medvirkning og forankring 

av tiltak mot brukere og ansatte i egen organisasjon.  

 

• Det er etablert en oppfølgingsgruppe mellom Helse Sør-Øst RHF og Vestre 

Viken HF som har ansvar for å koordinere arbeidet og sikre at oppgavene 

følges opp som forutsatt. 
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November brukes til å konsekvensvurdere og 

ferdigstille en felles rapport fra de fire gruppene 

• Det gjenstår fortsatt noe arbeid før arbeidsgruppene lever sine endelige innspill.  

 

• Det skal utarbeides samlerapport som skal fremlegges for styrene i Vestre Viken 

HF og Helse Sør-Øst. 

 

• Konsekvensene av endring av opptaksområder og overføring av aktivitet og 

funksjon skal vurderes ut fra pasientenes perspektiv og fagmiljøene.  

 

• I løpet av november vil de foreslåtte tiltakene fra arbeidsgruppene bli oppsummert  

og målt opp i mot den forutsatt kostnadsreduksjon på 600 millioner. Som en del av 

vurderingene  inngår konsekvensvurderinger av helseforetakets fremtidige 

driftsøkonomi. 
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Arbeidsgruppe 1 

Generell optimalisering  

av foreliggende 

skisseprosjekt 
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Mandat arbeidsgruppe 1  

 
 

• Alle sider av konseptet skal vurderes uten spesielle begrensninger.  

 

• Områder som peker seg ut er:  

– Redusere fotavtrykket, revurdere byggehøyder og vurdere andre konstruktive- 

og tekniske forhold.  

– Etablering av differensierte arealer for «lette funksjoner» og ikke- medisinske 

aktiviteter må også vurderes. 

– Vurdere effekter av å endre byggets plasseringen på tomten.  

– Revurdere lokalisasjon for legevakt og DPS, dersom dette bidrar til å redusere 

totalkostnadene. 
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Status for arbeidet i gruppe 1  

 
• Reduksjon av fotavtrykket med cirka 8 300 m2 

gjennom: 

– Funksjonene i laboratoriebygget etableres 

som egen etasje i behandlingsbygget  

– Reduksjon fra tre til to poliklinikk bygg, 

med en ny etasje i begge byggene  

– Byggene for psykisk helse og rus er 

redusert til tre bygg, hvorav en er i to 

etasjer og to er i tre etasjer 

– Endret plassering av byggene for psykisk 

helse og rus  

• Omstrukturert adkomstbygget til et kontorbygg 

• Omstrukturert sengekorsene som følge av ny 

struktur i byggene  

• Strammet opp hovedkorridor, fjernet «hagen» 

og redusert byggets lengde med cirka  

200 meter 

8 



Optimalisering skisseprosjekt 

Utgangspunkt Brakerøya – Skisseprosjekt 1.1  
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 Optimalisering skisseprosjekt 
Ny basismodell 
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1. Optimalisering skisseprosjekt 

Endringer som følge av optimalisering 

1. Optimalisert teknisk arealbehov (2 000 m²) 

2. Redusert kommunikasjonsareal  (2 200 m²) 

1. Forenklet grunnarbeid 

2. Redusert tak 

3. Redusert omfang utomhus areal 

4. Redusert risiko for forurensing i grunnen 

5. Redusert risiko for spunting og peling i sprengsteinsfylling 

6. Flyttet kontorfunksjoner til adkomstbygg 

7. Omarbeiding skisseprosjekt før anbud prosjektering 

8. Ny basismodell er ikke så gjennomarbeidet som opprinnelig skisseprosjekt. 

Dette kan føre til noen tillegg grunnet prosjektmodenhet 

 

Effekt: Cirka 400 millioner kroner  
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Effekt på styringsrammen  

 
BYGGOPTIMALISERING Nytt Drammen sykehus Basisestimat

Budsjett kr P50 

(Prisdato: 

Oktober 2015)

Sum fremlagt for styret 16.06.2016 8 449 000 000 8 821 000 000

1 Redusert teknisk arealbehov -38 000 000 

2 Redusert kommunikasjonsareal. GG og U1 -43 000 000 

3 Forenklet grunnarbeid -170 000 000 

4 Redusert tak -46 000 000 

5 Redusert omfang utomhus areal -48 000 000 

6 Redusert risiko forurensing i grunnen -29 000 000 

7 Redusert risiko spunting og peling i sprengsteinsfylling -29 000 000 

8 Flyttet kontorfunksjoner til Adkomstbygg -48 000 000 

9 Omarbeiding skisseprosjekt før anbud prosjektering 10 000 000

Sum endringer optimalisering -441 000 000 

Korrigert budsjett etter optimalisering 17.10.2016 8 008 000 000

Forventede tillegg (opprinnelig 372 mill) 412 000 000 8 420 000 000

Kostnadsbesparelse ved byggoptimalisering 401 000 000

Resterende behov for besparelse: 220 000 000

Status per ultimo oktober 2016 - 

styre Vestre Viken HF 28.10.16 



Optimalisering skisseprosjekt 

Hovedpunkter i forslag til endringer 

• Fotavtrykket  

– redusert med 8 382 m² 

- fra 34 093 m² i skisseprosjektet til 25 711 m² 

– Sykehusbyggets lengde er redusert fra cirka 500 meter til cirka 300 meter 

– bruttoareal  redusert med 2 181 m² uten endring av funksjonsareal  

• Investering  

– Kostnadsbesparelse 400 millioner kroner  

• Driftsøkonomi  

– Øker robustheten for gjennomføring av gevinstuttaket  
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Arbeidsgruppe 2 

 
Revurdering av helseforetakets interne 

fordeling av funksjoner og kapasiteter 
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Fordeling av funksjoner og kapasiteter 
Arbeidsform  

 
• Arbeidet er delt inn i følgende områder: 

A. Vurdering av endret opptaksområder for lokalsykehusfunksjoner 

B. Flytte hele/deler av medisinske funksjoner/støttefunksjoner 

C. Flytting av annen elektiv virksomhet fra Drammen sykehus til annet sykehus i 
Vestre Viken HF  

D. Flytting av deler av alderspsykiatri fra Drammen sykehus til DPS 

 

• Det var enighet i oppfølgingsgruppen om at etterfølgende fagområder skal utredes for 
å kartlegge muligheter og konsekvenser ved flytting ut av nytt sykehus.  
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Fordeling av funksjoner og kapasiteter 
Områder som ble vurdert  

Områder foreslått for utredning: 

– Generell nevrologi 

– Revmatologi 

– Barn og ungdom 

– Øye 

– ØNH 

– Ortopedi 

– PHR 

– FOU 

– Medisinske støttefunksjoner 

– Ikke medisinske støttetjenester 

 

Enighet i oppfølgingsgruppen om å utrede: 

– Poliklinikk for nevrologi 

– Poliklinikk for barn og ungdom 

– Øye 

– ØNH 

– Elektiv ortopedi (20 %) 

– Laboratoriemedisin 

– PHR (alderspsykiatriske senger) 

– Bløtdelskirurgi (enkle tilstander) 

– Gynekologi 
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Status for arbeidet med justering av  

opptaksområde 

 
• Det er vurdert å endre opptaksområde for kommune Røyken og Hurum. 

Arbeidsgruppens innspill er at lokalsykehusfunksjoner for cirka 50 prosent av 

Røykens befolkning (cirka 13 000 innbyggere) kan flyttes fra Drammen sykehus til 

Bærum sykehus 

 

• Bærum sykehus styrkes i så fall med 10 senger, poliklinikk og radiologi  
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Status for flytting av aktivitet/funksjoner  

fra Drammen sykehus til Bærum sykehus 

• Det er foretatt vurdering av å flytte følgende funksjoner 

– Nevrologisk poliklinikk/dagbehandling for Asker og Bærum  

– Poliklinikk/dagbehandling for barn og unge for Asker og Bærum  

– Hele eller deler av øyeavdelingen 

– Hele eller deler av ØNH-avdelingen 

– Medisinske støttefunksjoner 

 

• Anbefaling fra arbeidsgruppen er å styrke Bærum med; 

– Generell poliklinikk innen nevrologi og barn og ung for Asker og Bærum  

– Øyeavdelingen (det arbeides med å utrede mer egnede arealer enn foreslått). 

Det etableres arealer til tilsynsfunksjonen ved Drammen sykehus 

– Flytting av noen laboratoriefunksjoner til Bærum 
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Status for flyttinger av annen elektiv virksomhet fra  

Drammen sykehus til annet sykehus i Vestre Viken  

• Det er foretatt vurdering av å flytte følgende funksjoner 

– 20 prosent av elektiv ortopedisk virksomhet (inneliggende, dag og poliklinikk) 

– Deler av elektiv gynekologi (unntatt kreft) 

– Deler av elektiv urologi (unntatt kreft) 

– Deler av elektiv gastrokirurgi (enkle tilstander) 

– Deler av elektiv kar (åreknuter) 

 

• Innspill fra arbeidsgruppen; 

– Styrke Kongsberg med 20 prosent elektiv ortopedi  

• 4 senger, poliklinikk og dagkirugi  

– Noe endring av kirurgi og gynekologi som følge av endring opptaksområde til 

Bærum  

– Øvrige fag holdes uendret 
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Status for flytting av deler av alderspsykiatri fra  

Drammen sykehus til DPS 

• Det er foretatt en vurdering av å kvalitetssikre dimensjonering av antall plasser 

alderspsykiatri på sykehusnivå.  

 

• Innspill fra arbeidsgruppen; 

– Det flyttes ikke senger innen alderspsykiatri til DPS 

– Deler av poliklinikk overføres til DPS - tilsvarende 150 m2.  

– Psykiatribyggene optimaliseres tilsvarende 150 m2 netto programareal 
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Vurdering av funksjoner og kapasiteter  

Oppsummering 

• Øyeavdelingen flyttes ut av nytt sykehus. Plassering på Bærum sykehus utredes. 

• Justering av opptaksområdet for befolkningen i Røyken kommune 

• 20 % av ortopedisk aktivitet flyttes til Kongsberg sykehus 

• Laboratorieareal reduseres med 300 m² og erstattes på Bærum sykehus 

• Psykisk helse og rus reduseres med 300 m² gjennom flytting til DPS og optimalisering i 

forprosjekt 

• 20 senger reduseres ved opptaksområde (10), ortopedi (4), øye (1), generell 

driftseffektivisering (5)  
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Funksjonsendringer 

som skal utredes  

Funksjon Ny lokasjon 

Øyeavdelingen Bærum sykehus 

Poliklinikk nevrologi for Asker og Bærum  Bærum sykehus 

Poliklinikk barn og unge for Asker og 

Bærum  

Bærum sykehus 

Senger (endret opptaksområde) Bærum sykehus 

Laboratorier Bærum sykehus 

Elektiv ortopedi Kongsberg sykehus 

Psykisk helse og rus   DPS 

Effekt ca.133 millioner  
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Oppsummering areal  

Status per ultimo oktober 2016 - 

styre Vestre Viken HF 28.10.16 

Funksjoner - Oppsummert

Avrundet 

arealbehov 

ved flytting

Avrundet 

reduksjon 

Drammen

Kommentar

Kommuneendring

Poliklinikk 50 50 2 poliklinikkrom

Senger 270 270 10 senger

Radiologi 100 65 Redusere 1  røntgen, øke med 1 CT på BS

Øye 1 000 900 inkl. 1 seng

Ortopedi 300 300 inkl. 4 senger

Laboratorier 300 300 Redusere 300 m² 

PHR 150 300 Redusere 300 m² 

Senger 135 135 Redusere 5  senger

SUM 2 305 2 320



Effekt på styringsrammen 

Endring 

BTA m²
MNOK

Psykiatribygg 450 19

Poliklinikkbygg 0

Behandlingsbygg 0

Sengebygg 864 35

Adkomstbygg 2 131 79

Sum besparelse 133

Det er kvalitative gevinster som ikke kommer til uttrykk i 

reduksjon i investeringer. 

Status per ultimo oktober 2016 - 

styre Vestre Viken HF 28.10.16 



Oppsummering investeringskalkyle 

Investeringskalkyle lagt frem for styret i HSØ 8 821 000 000  

Styringsmål 8 200 000 000  

Utfordring 621 000 000  

Optimalisering bygg 401 000 000  

Fag/funksjonsfordeling 133 000 000  

Rest utfordring 87 000 000  

Status per ultimo oktober 2016 - 

styre Vestre Viken HF 28.10.16 



Arbeidsgruppe 3 

 

Vurdering av etappevis utbygging og 

fremdriftsmessige forutsetninger 
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3. Vurdering av etappevis utbygging og 

fremdriftsmessige forutsetninger 
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Status for etappevis utbygging 

• Arbeidsgruppe med deltakere fra Vestre Viken HF og Helse Sør-Øst RHF  

 

• Følgende alternativer vurderes: 

– Somatikk med adkomstbygg som første trinn  

– Psykisk helse og rus med adkomstbygget som første trinn 

– Forlenget gjennomføring uten nedrigging 
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Arbeidsgruppe 4 

 

Større grad av 

egenfinansiering 
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Større grad av egenfinansiering 

• Arbeidsgruppe med deltakere fra Vestre Viken HF og Helse Sør-Øst RHF 

  

• Effektene av tiltakene i arbeidsgruppe 1,2 og 3 kvantifiseres  

 

• Reviderte beregninger av økonomisk bæreevne blir gjennomført 

 

• Et mål er å redusere behovet for mellomfinansiering 
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Veien videre  

• Samlerapport foreligger i løpet av november  

 

• Styret i Vestre Viken HF drøfter og uttaler seg  

19. desember 

  

• Styrebehandling i Helse Sør-Øst RHF i februar 2017. 
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