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STYRESAK 35-2007

NARVIK SYKEHUS – STATUSRAPPORT

Møtedato: 29. mars 2007
1. Innledning
Det vises til tidligere foreløpig informasjon til styret for Helse Nord RHF om den
bygningstekniske situasjon ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Narvik.
I denne saken redegjøres for hvordan arbeidet vil bli håndtert framover. På kort sikt er det
nødvendig å gjennomføre utbedringer ved UNN Narvik for å gjøre sykehus brannsikkert, jfr.
lov og forskriftskrav. Dette må skje på en måte som gir effektiv framdrift i arbeidet og en
forsvarlig drift av sykehuset. Ansvaret for gjennomføringen av dette har UNN.
De ansatte ved UNN Narvik må holdes orientert og gis nødvendig medvirkning i arbeidet.
Den videre prosess mht. langsiktig utvikling av UNN Narvik vil være del av den løpende
investeringsprosessen i Helse Nord. Den nye dokumentasjon som framskaffes gjennom det
arbeidet UNN og Helse Nord RHF får gjort, blir en viktig del av det videre arbeid.
Styret for Universitetssykehuset Nord-Norge HF gjorde 27. mars 2007 følgende vedtak
1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF konstaterer med bakgrunn i de fremlagte
dokumenter og orientering gitt i styremøtet, at det for videre drift og for å ivareta
sikkerhet for pasienter og personale må foretas betydelig ombygging av sykehuset, jfr
også vedtak i sak 15/07. Dette vil medføre en betydelig redusert aktivitet over mange år.
2. Det må senest innen 18. april foreligge en avklaring fra Helse Nord om det skal investeres
i strakstiltak for å sikre forsvarlig pasientbehandling og forsvarlig arbeidsmiljø for de
ansatte, da dette vil ha avgjørende betydning for styrets behandling i styremøtet 18. april
2007.
3. Dersom UNN ikke gjøres økonomisk i stand til umiddelbart å gjennomføre strakstiltakene
vil konsekvensen være at sykehuset må stenge.
4. Styret anser at det er Helse Nord sitt ansvar å avgjøre videre beslutning om ombygning,
evt stenging av bygget, og ivaretakelse av overtallig personell.
2. Om situasjonen ved UNN Narvik
Situasjonen ved UNN Narvik kan etter de foreløpige og ikke avsluttede vurderinger som er
gjort kort beskrives slik:
-

Det er behov for umiddelbare tiltak som ivaretar krav til brannsikring. Omfang og kostnad
ved dette er ikke endelig verifisert. Dette arbeidet er under utredning ved UNN. I tillegg er
det forhold ved bygget som representerer utfordringer på andre områder, eksempelvis i
forhold til arbeidsmiljø.

-

Bygningsmassen ved UNN Narvik er av en slik standard at det er behov for omfattende
modernisering og opprustning for å etablere et tidsmessig sykehus, jfr. de utredninger som
er lagt til grunn for nåværende vedtatte investeringsplan. Her er det planlagt med 280
millioner kroner til investeringer i Narvik. Dette er ytterligere understreket av de
vurderinger UNN har gjort så langt.

3. Videre prosess
3.1 Umiddelbare tiltak
For Helse Nord er det avgjørende å ha et sykehus i Narvik i drift. Arbeidet med å
gjennomføre de umiddelbare tiltak som er nødvendig for å håndtere brannsikkerhet, er satt i
gang. Det er bl.a. etablert forsterket vakthold i sykehuset. Videre foregår det utredninger av
tiltak av vedlikeholds- og investeringsmessig karakter som skal til for å ivareta krav til
brannsikkerhet. Omfanget av dette hva gjelder arbeid og kostnad, med konsekvenser for den
daglige drift av UNN Narvik, er p. t. ikke verifisert. Hovedinnfallsvinkelen er at nødvendige
tiltak for å sikre brannsikkerhet skal gjennomføres umiddelbart. Det er etablert samarbeid med
lokale brannmyndigheter.
3.2 Framtidig utvikling av sykehusanlegget i Narvik
I desember 2006 ble det vedtatt en investeringsplan for Helse Nord som inkluderer
ombygging og/eller nybygg for fire sykehus i Helse Nord. Det har lenge vært klart at
sykehusene er både umoderne, uhensiktsmessige og til dels dårlig vedlikeholdt. Disse
ombyggingene og nybyggene kommer i tillegg til det store ny- og ombyggingsprosjektet ved
Nordlandssykehuset i Bodø, Vesterålen sykehus og påbygging av A-fløy ved UNN.
Investeringsplanen har hatt som utgangspunkt at av lokalsykehusene, var det sykehuset i
Vesterålen som hadde mest omfattende og tidskritiske behov for renovering eller nybygg. Her
er forberedelsene også kommet lengst. Styret i Helse Nord RHF har vedtatt nybygg og
utredningen av dette er nå i forprosjektfasen.
For UNN Narvik har det tidligere vært vurdert både nybygg og ombygging. I og med at
Narvik kommune bygger nytt sykehjem, og dermed frigjør det gamle sykehjemmet som ligger
vegg i vegg med UNN Narvik, ble det tilsynelatende muligheter for å få til en økonomisk
fordelaktig løsning for et modernisert UNN Narvik. Det ble gjort en vurdering av å samle
psykiatri og somatikk for opptaksområdet til UNN Narvik i ett anlegg på Sykehushaugen.
Hålogalandssykehuset HF utredet en forstudie som tilsa at det var mulig å få til en god
løsning med oppgradering og ombygging av sykehjemmet og deler av det gamle sykehuset i
Narvik innenfor en ramme på 280 mill kroner.
Denne løsningen er det nå stilt spørsmål om kan gjennomføres. Det er konstatert at resten av
bygget som ikke var tenkt renovert i denne omgangen, sannsynligvis også må renoveres og
oppgraderes.
Det er antydet kostnader for strakstiltak på 120 mill kroner for å brannsikre hele
bygningsmassen. Gjennom det utredningsarbeid som nå gjøres, vil omfanget av
strakstiltakene med økonomiske konsekvenser bli endelig klarlagt.
Dersom de kortsiktige vedlikeholds- og investeringsbehovene blir svært store, og en ikke vil
ha nytte av denne ressursbruken i et framtidig anlegg, må spørsmålet om det vil være
fordelaktig å bygge nytt framfor å modernisere bygningsmassen vurderes. Dette spørsmålet
må det tas stilling til stilling til, når det endelige omfang av behov for modernisering på kort
og lang sikt er klart. Det må vurderes om det vil la seg gjøre å renovere anlegget innenfor en
akseptabel kostnadsramme eller om det totalt sett er mest fordelaktig å bygge nytt sykehus.
Ombygging kan realiseres innenfor en tidsramme på 2-3 år, mens nybygg vil kreve lengre
planlegging og byggetid, minst fem år. Det er nødvendig å foreta et godt og grundig forarbeid,
før det tas endelig beslutning om hva som skal gjøres i Narvik, så vel som de andre stedene.
Alle utredninger må eksternt kvalitetssikres før endelige beslutninger.

4. Videre arbeid og ansvar for oppfølging
Tilbudet ved UNN Narvik skal opprettholdes på et forsvarlig nivå, samtidig som umiddelbare
utbedringstiltak gjennomføres for å oppfylle krav til brannsikkerhet. Ansvaret for å
gjennomføre arbeidet, som vil ha karakter av både nødvendig vedlikehold og evt.
investeringer, er UNN’s.
Spørsmålet om finansiering skal løses i et samarbeid mellom UNN og Helse Nord RHF.
Derfor vil det bli tatt initiativ til et nært samarbeid med UNN om den videre prosess. Styret i
Helse Nord RHF vil få seg forelagt informasjon og evt. vedtakssaker underveis.
De langsiktige behov for utvikling av sykehusanlegget ved UNN Narvik vil være del av Helse
Nord RHF’s investeringsplan. Én av vurderingene her vil være forholdet mellom kortsiktige
vedlikeholds-/investeringskostnader, kostnader ved en omfattende renovering og
modernisering og et evt. nybygg.
Helse Nord RHF vil ta initiativ til en prosess overfor UNN, hvor innhold og prosess hva
gjelder arbeidet med det langsiktige utviklingsbehov avklares. Fordi dette til slutt vil handle
om Helse Nord RHF’s prioriteringer av investeringsmidler, må dette ses i sammenheng med
andre investeringer i Helse Nord. Styret vil bli orientert om organiseringen av dette arbeidet.
De ansatte vil bli berørt av dette arbeidet. De tillitsvalgte på UNN må delta aktivt i prosessen,
og de ansatte i UNN Narvik må holdes løpende orientert.

Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
1. Styret for Helse Nord RHF tar informasjonen til etterretning.
2. Universitetssykehuset Nord-Norge HF har ansvar for å ivareta de kortsiktige tiltak som er
nødvendig for å oppfylle kravene til brannsikkerhet. Finansieringen av tiltakene skal løses
i et samarbeid mellom Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Helse Nord RHF
3. Adm. direktør i Helse Nord RHF bes, i samarbeid med Universitetssykehuset Nord-Norge
HF, om å lage en plan for det videre arbeid med utviklingen av sykehusanlegget i Narvik.
4. De tillitsvalgte skal delta aktivt i arbeidet, og de ansatte ved Universitetssykehuset NordNorge Narvik holdes orientert om arbeidet.

Bodø, den 29. mars 2007

Lars Vorland
Adm. direktør

