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    Lars Alvar Mickelsen/902 21 400  Bodø, 13.3.2020 

 

Styresak 38-2020 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-

Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2019 

 
 
Formål  
I denne styresaken legges frem et sammendrag av tertialrapporten for 3. tertial 2019 for 
utbyggingsprosjektene ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN).  
 
Styret ble sist orientert om byggeprosjektene i UNN i styresak 113-2019 Byggeprosjekter 
i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. august 2019 (styremøte 30. 
oktober 2019). 
 
Dette dokument baserer seg på styresak i UNN 16. mars 2020, jf. sak 20 Tertialrapport 
byggeprosjekt – 3. tertial 2019. Forslag til vedtak i denne styresaken er som følger:  
  
1. Styret ved Universitetssykehuset Nord Norge HF tar tertialrapporten pr. 31.12.2019 om 

byggeprosjekter ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF til orientering. 
 
Økonomi  

 A-fløy PET UNN Narvik 
Ramme inneværende år        76 mill kr 
Sum investert hittil 2019   9,3 mill kr 4,1 mill kr 110,4 mill kr 
Sum investert totalt 1.483,5 mill kr 553,6 mill kr 218,6 mill kr 
Investeringsramme  1.547,0 mill kr 567,9 mill kr Etter forprosjekt 
Prognose økonomiavvik +11,5 mill kr +62 mill kr  
Merknader: P85-ramme på 47 mill. kr. 

er ikke brukt. 1.547-
1.483,5=63,5 lavere enn 
bud. (63,5-52) mill kr. til 
dialyseenhet = +11,5 mill. 
 
I sak 26/2018-3, oppf. av 
sak 117-2017 ble reserven 
på 47 mill. omtalt som 
sikkerhet. UNN planlegger 
gj.føring av dialyseenhet i 
B2.9. Antatt kostn. 52 mill. 
kr. 
 
I sak 117-2017 heter det: 
Finansiering av siste del av 
prosjektet ligger i Helse 
Nord og må utløses til UNN 
før videre gjennomføring. 

 Prosjektet har en anstrengt 
økonomi og dette kan komme til 
å påvirke måloppnåelse. 
Tomtekostnader og 
tunnelarbeider har vist seg å 
være kostnadsdrivende i 
prosjektet og utfordrer 
økonomien.  Endelig oversikt 
over dette vil ikke foreligge før 
forprosjektet legges frem for 
behandling i prosjektets 
styringsgruppe i slutten av mars. 
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Fremdrift  
A-fløy PET UNN Narvik 
Som siste enhet har 
slagenheten flyttet inn på plan 
8 i A-fløya. Dette fullfører 
ibruktakelsen av prosjektet. I 
forbindelse med innflyttingen 
har det vært kjøpt inn 
nødvendig utstyr og senger. 
Rapporteringen på A-fløy 
prosjektet avsluttes med 
denne rapporten. 

I denne perioden har det vært 
fokusert på stabilitet i etablerte 
systemer. 
 
Det har oppstått noen stopp i 
kritiske ventilasjonsanlegg som 
er rettet opp fortløpende.  
 
Hendelsene har påvirket 
valideringsprosessen negativt.   
 
Samtidig har det vært fokus på å 
sikre at nødvendig 
dokumentasjon på bygg har blitt 
tilgjengelig og planlegge endelig 
opplæring for teknisk personale. 
Dette har vært en del av 
fremdriftsplan for validering. 

I perioden har det vært arbeidet med 
medvirkerprosess i forprosjektet, og 
ferdigstilling av grunnlaget for 
forprosj.rapport. Sykehusbygg HF har hatt 
prosjektledelsen, herunder 
sykehusplanleggere, økonomikontroller 
og spesial-kompetanse.  Det planlegges 
styrebehandling i UNN i april 2020. 
 
Det er utarbeidet felles reguleringsplan 
for området, inkludert Narvik kommunes 
planlagte og eksisterende bygg. Arbeidet 
har avdekket hvilke begrensninger og 
forutsetninger som det nye sykehuset må 
ta hensyn til. Bl.a. gjelder dette en 
hensynsone for fremtidig dobbeltspor for 
Ofotbanen og skredsoner opp mot fjell. 
Dette påvirker byggbart areal, plassering 
av bygg og muligheter for parkering. 
 
Prosjektledelsen og styringsgruppen 
anbefaler at parkering samles i et 
parkerings-hus bygget og driftet av 
eksterne. Saken var satt opp til 
behandling i styremøte i UNN 6. februar, 
men ble utsatt til 22. april. 
 

 
Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø  

A-fløy PET UNN Narvik 
Ingen rapporterte hendelser. Ingen rapporterte hendelser To medarbeidere er ansatt i prosjektet. 

Prosjektleder samt prosjektmedarbeider 
for teknisk oppfølging og innflyttingsfase. 
 
Det har ikke vært rapportert uønskede 
hendelser på byggeplass i perioden. 
 

 
Miljø og avfallshåndtering  

A-fløy PET UNN Narvik 
Ikke relevant p.t. Ikke relevant p.t. Prosjektet har utformet en egen 

miljøoppfølgningsplan for prosjektet. Den 
er styrende for prosjektets miljøprofil. 
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Risiko 
A-fløy PET UNN Narvik 
Overvåkningssystem på 
intensivavdelingen har vært 
gjenstand for utfordringer. I 
desember ble det avtalt 
utprøving av nyeste modell fra 
leverandøren like etter nyttår.  
Denne utprøvingen er 
gjennomført og vurdert som 
suksessfull. UNN vil 
kostnadsfritt få levert nye 
enheter fortløpende frem til 
1.6.2020. 

Valideringen antas å være inntil 
6 måneder forsinket. Årsaker til 
dette er dels forsinkelser i 
forutsetningene for å utarbeide 
SLA avtaler, blant annet 
prosedyreverk for drift og 
vedlikehold og opplæring av 
personell i teknisk- og 
medisinteknisk avdeling, dels 
forsinkelse i leveranse fra HN 
IKT og dels betydelig 
ressursmangel på grunn av 
fravær i kritiske stillinger i 
sykehusapoteket og PET-
senteret. Antatt ferdigstilling av 
validering er desember 2020. 
 

Det er særskilt fokus på helse, miljø og 
sikkerhet (HMS) og miljøstyring i 
prosjekteringsfase. HMS-arbeid følges opp 
av innleid byggherreombud. 

 
Aktiviteter neste periode 

A-fløy PET UNN Narvik 
Prosjektet er nå ferdigstilt og 
satt i drift og rapportering 
avsluttes. 
 

Det arbeides fortsatt med å 
lukke mangler og utbedre 
reklamasjoner i tilknytning til 
enkelte tekniske anlegg utenom 
valideringsavhengige anlegg. 
Dette ønskes avsluttet i 
kommende tertial. 
Siste runde med opplæring av 
teknisk personell vi pågå i uke 
10 og 11.  
PET-senterleder frikjøper en 
ressursperson for å ivareta 
oppfølgning av IKT og 
samarbeid med HNIKT imot 
valideringskrav. 
 

Forprosjektet vil pågå med ukentlige 
samordnings og prosjekteringsmøter. 
Fortløpende avklaringer i forhold til 
byggherrepremisser, tekniske program og 
funksjonsbeskrivelser. 
Forprosjektet skal ferdigstilles innen 26. 
mars for intern godkjenning og 
oversendelse til endelig styrebehandling i 
UNN HF 22. april. Det ventes endelig 
vedtak om igangsetting i Helse Nord RHF 
sitt styremøte 27. mai. 
Det pågår samtaler med Sykehusbygg HF 
der hensikten er å utvikle en revidert 
organisering og rollefordeling i 
prosjektledelsen. Dette skal sikre at det 
gode og fruktbare samarbeidet kan 
videreføres i en organisasjonsmodell som 
gir Sykehusbygg en tydeligere definert 
rolle i prosjektet uten at dette utfordrer 
UNNs intensjoner om bruk av egen 
utbyggingsorganisasjon. 
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Organisasjonsutvikling  
A-fløy PET UNN Narvik 
Prosjektet er avsluttet og 
bygget er satt i drift. 

Ikke kommentert. OU-prosjektet har i 3. tertial 2019 
samarbeidet med byggeprosjektet om 
utformingen av romlister og 
delfunksjoner, utarbeidelse av IKT-
konsept og logistikkonsept. 
Det holdes månedlige møter med Narvik 
kommune, med samarbeidsforum med 
lokale tillitsvalgte, hovedverneombud og 
verneombud for Nye UNN Narvik, i tillegg 
til nødvendige informasjonsmøter med 
klinikker og ansatte. 
 
I neste periode skal det avklares videre 
samarbeid med Nasjonalt senter for e-
helseforskning om aksjonsforskning 
relatert til pasientforløp, utvikling og bruk 
av teknologi og samhandlingsløsninger. 
Samarbeidet med UiT/ Campus Narvik 
skal videreføres og det skal signeres 
intensjonsavtale mellom partene.  
Planlegging og initiering av  neste OU-
fase, herunder gjennomføre workshoper 
med pasientrepresentanter, ansatte og 
eksterne samarbeidspartnere for å få 
innspill på aktuelle prosjekter og avklare 
forventninger til NUN. 

 
Gevinstrealisering 

A-fløy PET UNN Narvik 
Ikke kommentert. Ikke kommentert. Det er utarbeidet en plan for 

gevinstrealisering som er tatt inn i 
styringsdokumentet for prosjektet. 

 
Andre forhold som styret skal være kjent med  

A-fløy PET UNN Narvik 
Ingen aktuelle forhold Ingen forhold som ikke er 

kommentert 
 

Ingen forhold som ikke er kommentert 

 
Medvirkning 
Saken er oversendt arbeidsmiljøutvalg, brukernes arbeidsutvalg samt ansattes 
organisasjoner og vernetjenesten til drøfting og innspill i egne møter i uke 9. I 
drøftingsmøte med tillitsvalgte og vernetjenesten 25. februar 2020 tilkom følgende 
merknad til protokollen: Ansattes organisasjoner og vernetjenesten uttrykker bekymring 
for at de økte kostnadene for tunnel, vei og annen infrastruktur kan og gå ut over 
pasientene i UNN. 
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Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør er fornøyd med at A-fløyen nå er ferdigstilt og kommet i driftsfase, og at 
prosjektet er gjennomført innenfor P50-rammen, med positiv margin på 13 mill. kroner.  
Jf. tidligere styresaker skal videreføringen med dialyseenhet utløses av Helse Nord RHF.  
 
Det er adm. direktørs vurdering at prosjektet er gjennomført i tråd med forutsetningene 
og tilrår at Universitetssykehuset Nord-Norge HF får aksept for å videreføre arbeidet 
med dialyseenheten som planlagt.  
 
Adm. direktør er fornøyd med at aktiviteten i PET-senteret øker i tråd med plan, men må 
konstatere at det er ytterligere utsettelse på valideringsprosessen for produksjon av 
egne legemidler. Ferdigstillelse forventes i desember 2020. Universitetssykehuset Nord-
Norge HF forsterker oppfølgingen av fremdrift av aktivitetene som ligger på kritisk linje.  
 
Adm. direktør er tilfreds med at det jobbes godt med arealoptimalisering i forprosjektet 
for nye Narvik sykehus, men konstaterer at det er utfordringer med å få prosjektet 
innenfor de økonomiske rammene. Rapport fra forprosjekt ventes lagt frem for styret i 
Helse Nord RHF i mai 2020.  
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2019 om 

utbyggingsprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering. 
 

2. Styret godkjenner videreføring av etablering av dialyseenhet i B2.9 innenfor en 
ramme på 52 mill. kroner med ferdigstillelse innen utgangen av 2020, og ber om at 
fremdrift i dette arbeidet inkluderes i tertialrapportene. 

 
 
Bodø, den 13. mars 2020 
 
 
Cecilie Daae  
adm. direktør 
 
 
 
Utrykte vedlegg:  Sak 20/2020 - Tertialrapport byggeprosjekt - 3. tertial 2019 
 

Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel  
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