Vedlegg til «Veileder for arbeidet med utviklingsplaner»
– orientering om forestående arbeid
– mulige konsekvenser for oppfølging av LVP Helse

Landssamling LVP-Helse
Leangkollen – 13.12.2018
Endre Fjellestad
Teamleder Eiendom
Sykehusbygg HF

Sykehusbygg har gjennom oppdragsdokumentet for 2018,
fått i oppdrag å;
“(…) legge til rette for standardisering, samordning, læring og
erfaringsoverføring slik at en sikrer en helhetlig utvikling av
bygningsmassen som også omfatter eksisterende bygg”.
--• Standardisering av hva?
• Samordning av hva?
• Læring og erfaringsoverføring av hva?
Slik at… (?!);
• Helhetlig på hvilket nivå?
• Utvikling; I hvilken retning? Hvordan?

Oppdraget forsøkt reformulert som en problemstilling:
Hvordan bør spesialisthelsetjenestens eiendomsmasse utvikles,
gitt ulike;
• formål
(Hvorfor?)
• strategier
(Hvordan?)
• prosesser
(Hva?)
• organisasjoner
(Hvem?)
– og eiendommer?

Formål - tiltak for å få formålstjenlige eiendommer - samordning

???

Standardisering…

Helhetlig…

Læring og erfaringsoverføring…
målstyring og benchmarking…

Utvikling av eiendommene i hvilken retning?

Sir, my concern is not whether God is on our side;
my greatest concern is to be on God’s side,
for God is always right.
Abraham Lincoln

Utviklingsplan for
hele HF-et sin virksomhet,
herunder håndtering av
den samlede
eiendomsporteføljen
– inkl. Kulturminner

???

Veiledere for enkelttiltak - bygg
•
•
•
•

Tidligfaseveilederen
Verdibevarende vedlikehold
Avhending
+++

Resultatmål for prosjektet
Innen 01.11.2019, skal prosjektet ha levert et vedlegg til Veileder for arbeidet med
utviklingsplaner som:
1. inneholder en metodikk for det arbeidet som har relevans for utviklingsplanens
bygningsdel
2. beskriver overgangen fra et perspektiv på hele eiendomsporteføljen, til et
perspektiv på prosjektprogrammer og enkelttiltak, herunder når arbeidet med
utviklingsplanen slutter og andre arbeider (veiledere) overtar.
3. har type tiltak pr. bygg som output, beskrevet tilstrekkelig detaljert til å være et
egnet utgangspunkt for å ramme inn de enkelte tiltakene, jfr. prosjektfaglige krav til
effektmål og resultatmål i mandater.
Veilederens hovedkonklusjoner skal være forankret hos de regionale helseforetakene
før den blir endelig levert fra prosjektet.

Milepælsplan for prosjektet
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Prosjektet er startet og har mandat som er godkjent av prosjekteier
Mandatet er forankret i Kundeforum
Arbeidsgruppe og styringsgruppe er etablert, og første møte er avtalt
Oppstartsmøtet i arbeidsgruppen er gjennomført
Overordnet struktur i veilederen er behandlet i styringsgruppen
Første utkast til veileder foreligger og er behandlet i arbeidsgruppen
Det er gjennomført workshop med interne og eksterne deltagere
Veilederen er forelagt Kundeforum
Styringsgruppen har godkjent veilederen for høringsutsending
Høringsuttalelser er innarbeidet og godkjent av arbeidsgruppen
Veilederen er forankret i styringsgruppen, Kundeforum og SBs styre
Veilederen er forankret hos RHF-ene og sluttlevert fra prosjektet

Frist
06.11.2018
21.11.2018
21.12.2018
31.01.2019
22.02.2019
19.04.2019
16.05.2019
31.05.2019
15.06.2019
31.08.2019
30.09.2019
31.10.2019

Prosjektorganisering
Endre Fjellestad
Lasse Berg
XX
XX
XX
XX
XX
XX

Sykehusbygg HF
Sykehusbygg HF
Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest HF
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
konserntillitsvalgt
konsernverneombud

kjerneteam
kjerneteam
prosjektgruppe
prosjektgruppe
prosjektgruppe
prosjektgruppe
prosjektgruppe
prosjektgruppe

prosjektleder

Prosjektet står fritt til å utvide kjerneteamet og rekruttere øvrige ressurser etter behov.
Deltagere fra regionene skal rekrutteres i samråd med eiendomssjefene i det enkelte RHF.
Ledergruppen i Sykehusbygg HF fungerer som prosjektets styringsgruppe.

Konsekvenser for eiendommene som omfattes av LVP Helse ?

Sykehusbygg har gjennom oppdragsdokumentet for 2018,
fått i oppdrag å
“legge til rette for standardisering, samordning, læring og
erfaringsoverføring slik at en sikrer en helhetlig utvikling av
bygningsmassen som også omfatter eksisterende bygg”.
--• Bør kursen for prosjektet justeres – eventuelt i hvilken retning?
• Refleksjoner om konsekvenser for kulturminnefeltets framtid/posisjon…?
• Andre innspill å ta med videre i prosjektet?

