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Styresak 47-2020/4 Universitetssykehuset Nord-Norge Harstad, 

helsehus - samarbeid med Harstad kommune 

    Saksdokumentene var ettersendt. 
 
 
Formål 
Denne styresaken er en orientering om Arealplan UNN Harstad og status i arbeidet med 
prosjektinnrammingen. I tillegg redegjør saken for spørsmålet om det er plass på 
sykehuseiendommen til å utvikle Universitetssykehuset Nord-Norge Harstad i 
overskuelig fremtid, samtidig som Harstad kommune etablerer et helsehus på 
eiendommen. 
 
Bakgrunn 
Harstad kommune arbeider med utvikling av et helsehus, og det foretrukne alternativet 
er at helsehuset skal ligge i tilknytting til Universitetssykehuset Nord-Norge Harstad 
sykehus. 
 
Større investeringer i Universitetssykehuset Nord-Norge Harstad er ikke planlagt 
innenfor nåværende investeringsplan (2020-2027). Det er grunn til å tro at det heller 
ikke vil være prioritert før etter 2030.  
 
Dette betyr at tilnærming til nærmere fellesskap med Harstad kommunes helsehus må 
baseres på en langsiktig arealplan, som sikrer at Universitetssykehuset Nord-Norge 
Harstads utviklingsmuligheter er godt ivaretatt. 
 
Historikk 
Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF behandlet styresak 28/2019 Arealplan 
UNN Harstad i styremøte 27. mars 2019. Styret i helseforetaket fattet følgende vedtak i 
saken: 
1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar Sykehusbygg HFs rapport 

Arealplan UNN Harstad til etterretning.   
2. Styret mener at det er av avgjørende betydning å sikre økt grad av strategisk samspill 

mellom arealplanen, det medisinskfaglige miljøet, utdanningsinstitusjonene og 
primærhelsetjenesten. Styret ber administrerende direktør invitere inn UiT, Harstad 
kommune og en representant for øvrige kommuner i det videre planleggingsarbeidet 
med tanke på et fremtidig samarbeid for sykehuseiendommen i Harstad.  

3. Styret beslutter å videreføre arealplanen for UNN Harstad i tråd med fremlagte 
styringsdokument og Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter til en 
prosjektinnrammingsfase i 2019.  

4. Inntil en endelig prosjektinnramming er gjort, beslutter styret å ikke båndlegge eller 
fradele tomten til andre formål. 
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Videre behandlet styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF styresak 21/2020 
Prosjektinnramming UNN Harstad i styremøte 16. mars 2020. Styret i helseforetaket 
fattet følgende vedtak i saken: 
1. Styret godkjenner fremlagte rapport Prosjektinnramming UNN Harstad med vedlagte 

styringsdokument som grunnlag for videre arbeid med utvikling av UNN Harstad i tråd 
med Veileder for tidligfase i sykehusbyggprosjekter. 

2. Prosjektinnramming UNN Harstad ligger ikke inne i Helse Nords langsiktige 
investeringsplan og styret ber administrerende direktør oversende rapport 
Prosjektinnramming UNN Harstad til Helse Nord RHF for videre behandling i tråd med 
gjeldende retningslinjer. 

3. Styret konstaterer at Mulighetsstudien viser at det etter etablering av skisserte 
helsehus fortsatt er handlingsrom på eiendommen for en utvikling av UNN Harstad i en 
trinnvis utbygging. 

4. Administrerende direktør bes iverksette anbefalte utredningsarbeider i samarbeid med 
Harstad kommune og Norges arktiske universitet UIT og i tråd med vedlagte 
styringsdokument og mandat innenfor en kostnadsramme på 1,5 mill kr. 

5. Styret ber administrerende direktør komme tilbake med en styresak som beskriver de 
nødvendige avklaringer og finansiering av disse slik de fremkommer av pkt 1-9 under 
Videre prosess i saksutredningen. 

6. Styret inviterer Harstad kommune til å etablere helsehus på sykehuseiendommen slik 
skissert i Mulighetsstudien under forutsetning av styrets og Helse Nord RHFs endelige 
godkjenning av nødvendige avtaler og finansiering av disse i tråd med vedtakspkt 5 i 
denne sak. 

 
Harstad kommunestyre gir i sitt innspillsbrev av 27. februar 2020 til 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF tydelig uttrykk for en forventning om en endelig 
avgjørelse på spørsmålet om bygging av helsehus på sykehustomten i løpet av første 
kvartal 2020. Slik kommunen ser det, vil et annet svar enn ja til kjøp av tomt nå, være et 
negativt svar og vil resultere i at Harstad kommune bygger sitt helsehus på annen tomt. 
 
Saksutredning 
Det er gjennomført et prosjekt Prosjektinnramming for UNN Harstad som identifiserer 
og styrker samarbeidsløsninger mellom Universitetssykehuset Nord-Norge Harstad, 
Harstad kommune og Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet (UiT).  Det er i 
denne sammenhengen også gjennomført en mulighetsstudie som beskriver 
tomtedisponering og byggløsninger som ivaretar dette samarbeidet og samtidig danner 
grunnlag for en fremtidig konseptfase i tråd med Veileder for tidligfasen i 
sykehusbyggprosjekter (2017).  
 
Mulighetsstudien viser at det er mulig å etablere et helsehus på tomten samtidig som det 
gir mulighet for utvikling av sykehuset.  
 
Harstad kommune har utarbeidet skisseprosjekt for helsehuset. Helsehuset er finansiert, 
og kommunen både kan og vil starte gjennomføringen umiddelbart. Hensynet til gode 
samarbeidsløsninger mellom helsetjenestenivåene og utdanning gjør at de ønsker å 
etablere helsehuset på sykehusets eiendom.  
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UiT har igangsatt et utviklingsarbeid på campus Harstad som skal være ferdig i løpet av 
2020. Helsefagutdanningen ved UiT campus Harstad har et ønske om å etablere 
utdanningsarenaer i relasjon til sykehuset og helsehuset. Dette vil styrke rekruttering og 
stabilisering av helsefagkompetanse i hele regionen. 
 
Arbeidet med prosjektet viser at det etter etablering av et helsehus på tomtens 
nordøstre hjørne fortsatt er handlingsrom på eiendommen for en utvikling av 
Universitetssykehuset Nord-Norge Harstad på eiendommen. 
 
Hovedkonklusjonen i prosjektet er at det er plass på eiendommen til å utvikle sykehuset 
i samarbeid med Harstad kommune og UiT gjennom en trinnvis utbygging. Sykehusets 
infrastruktur blir i liten grad berørt ved en utbygging på nordsiden av tomten. 
 
Prosjektet viser at det er mulig å gjennomføre en utbygging i tre faser:  
1. Helsehus etableres på eiendommen 
2. Ny sykehusfløy og mellombygg etableres på eiendommen  
3. Sykehusfløy nummer to etableres på eiendommen og gammelt sykehus rives 
 
For å kunne realisere fremtidige integrasjoner anbefaler prosjektet en felles planfase 
mellom Universitetssykehuset Nord-Norge HF, UiT og Harstad kommune for å avklare 
ulike forhold mellom samarbeidspartnerne på eiendommen.  
 
Følgende anbefales vurdert i det videre arbeidet og før en endelig beslutning om 
disponering av tomt:  
1. Helsehustomten med avklaringer og avtaleforslag i forhold til eie-/leieforhold. 
2. Arbeide videre med identifiserte samhandlingsfunksjoner og plassere disse 

hensiktsmessig for fremtidig samarbeid. 
3. Utarbeide et funksjonsprogram som ivaretar identifiserte behov for 

samhandlingsareal og logistikkløsninger. 
4. Utarbeidet et notat som beskriver forhold til trafikk- og infrastruktur (f. eks. 

ambulanse, brann og helikopter) over flere anleggsperioder. 
5. Identifisere og avklare teknisk infrastruktur (veier, parkering, vann/avløp m. m.) for 

å sikre drift som er forberedt for senere byggetrinn. 
6. Det må arbeides videre med pågående reguleringsplanprosess slik at sykehustomten 

gis tilstrekkelig kapasitet for fremtidig utvikling og plassering av bygg, uavhengig av 
plassering av helsehus. 

7. Utrede parkeringsmuligheter i anleggsperioden og i varig drift. 
8. Systematisk risiko- og sårbarhetsvurdering av alternativer 
9. Finansieringsløsninger av ulike alternativ, for eksempel eie-/leieforhold 
 
Prosjektledelsen anbefaler at disse punktene utredes i en såkalt pre-konseptfase i 
perioden april til oktober 2020.  Resultatene og anbefalingene fra pre-konseptfasen 
planlegges sluttbehandlet i prosjektet i oktober 2020 med behandling i styret i 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF november 2020. 
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Alternativer 
Dersom en legger til grunn at styret i Helse Nord RHF samtykker i å invitere Harstad 
kommune til å etablere seg på eiendommen, er følgende beslutningsalternativer mulig 
på nåværende tidspunkt: 
 
1. Harstad kommune inviteres til å etablere seg med et helsehus på sykehustomten slik 

Mulighetsstudien viser. På grunn av manglende finansiering i Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF gjennomføres ikke en felles planfase (kalt pre-konseptfase) i regi av 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF med Harstad kommune og UiT. Harstad 
kommune bekoster alle kostnader med etableringen inkl. tomtekostnader, 
nødvendig sanering av eksisterende bygg, omlegging av vei og teknisk infrastruktur 
samt erstatning for parkeringsplasser, både permanente og midlertidige. 
 

2. Harstad kommune inviteres til å etablere seg på sykehustomten forutsatt styrene i 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Helse Nord RHF godkjenner etablering av 
pre-konseptfase, der nødvendige avtaler som regulerer tomteforhold, 
samlokalisering, samhandling, infrastruktur og byggefaser gjennomføres og legges 
frem for endelig godkjenning i helseforetaksstyrene før oppstart av byggefasen for 
helsehuset. 
 

3. Harstad kommune inviteres til å etablere seg på sykehustomten forutsatt styrene i 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Helse Nord RHF godkjenner etablering av 
pre-konseptfase og avhending av tomt til Harstad kommune. Adm. direktør i 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF gis fullmakt til å inngå avtaler med Harstad 
kommune og UiT som regulerer samarbeidet på sykehuseiendommen. 

 
Etablering av et helsehus på sykehustomten uten å etablere/integrere de identifiserte 
samhandlingsfunksjoner og -areal vil ikke svare ut målsettingen til HF-styrets vedtak i 
punkt 2 i Arealplan UNN Harstad (jf. styresak 28/2019). Etableringen vil heller ikke gi et 
fremtidsrettet helsetilbud for befolkningen i samsvar med ny Nasjonal helse- og 
sykehusplan 2020-2023 (Helse- og omsorgsdepartementet, 2019). I tillegg vil en slik 
etablering låse tomten, fordyre byggekostnadene og begrense fremtidig utforming av 
nye Universitetssykehuset Nord-Norge Harstad. Alternativ 1 anbefales derfor ikke. 
 
Både alternativ 2 og 3 gir gode muligheter å kunne realisere fremtidige integrasjoner og 
samhandlingsgevinster i tråd med styrets målsetting om økt grad av samspill mellom 
sykehuset, kommunene og utdanningsinstitusjonene. Alternativene understøtter 
målsettingene i Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 om pasientens helsetjeneste.  
 
Forskjellen på alternativ 2 og 3 er at styret i Helse Nord RHF i alternativ 3 gir i 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF fullmakt til å inngå nødvendige avtaler for å sikre 
etableringen. I begge alternativer skal avhending av tomt tilbake til helseforetaksstyrene 
i tråd med Helse Nord RHFs fullmaktstruktur. 
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Medvirkning 
Prosjektgruppen har gjennomført en workshop og flere tilbakemeldingsmøter. Brukere, 
ansatte, tillitsvalgte og ledelse har deltatt fra brukerorganisasjonene, sykehuset, 
opptakskommunene og UiT. Tilbakemeldingene har vært et entydig ønske om og behov 
for samlokalisering for å gi god samhandling mellom brukerne, sykehuset, UiT og 
kommunene. 
 
Adm. direktørs vurdering 
På sikt må det gjøres grunnleggende investeringer i sykehuset i Harstad. Det er andre 
store prosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF som ligger foran i 
langtidsplanen, f. eks. nye/nytt bygg for tilbudet innenfor psykisk helse. Tiltak knyttet til 
sykehuset i Harstad er foreløpig ikke kommet inn i langsiktig investeringsplan. 
 
Adm. direktør mener det er riktig å imøtekomme Harstad kommunes ønske om å 
etablere helsehus i nær tilknytting til nåværende sykehus, og vil samtidig understreke at 
slik etablering må skje uten forpliktelser for Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 
 
Adm. direktør er tilfreds med at det er gjort et grundig arbeid, og at det er identifisert 
løsninger for tettere samarbeid med Harstad kommune innenfor eksisterende tomt, som 
ikke innskrenker Universitetssykehuset Nord-Norge Harstads fremtidige fleksibilitet.  
 
Harstad kommune er prosjekteier, og Universitetssykehuset Nord-Norge HF inngår i 
arbeids- og styringsgruppe. Det gjenstår enda et utredningsarbeid før endelig beslutning 
kan fattes. Prosjektinnramming UNN Harstad planlegges behandlet i styret i 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF i november 2020.  
 
Adm. direktør mener det er hensiktsmessig at styret i Helse Nord RHF er oppdatert på 
utviklingsarbeidet som pågår ved Universitetssykehuset Nord-Norge Harstad, og tar 
sikte på å legge frem styresak om salg av tomt til beslutning i et senere styremøte, 
tentativt desember 2020.  
 
 
 
Utrykt vedlegg: Styresak 21-2020 Prosjektinnramming UNN Harstad, med 

Mulighetsstudie, datert 15. januar 2020 (styresak i 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF) 
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