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STYRESAK 11-2010/3  BRUS-BYGG1

 NORD-NORGE TROMSØ – HF-STYRETS  
 VED UNIVERSITETSSYKEHUSET  

 BEHANDLINGER AV SAKEN 
 

Møtedato: 3. februar 2010 

 
Bakgrunn/fakta 
Det vises til vedlagte orienteringssak nr 80/2009 til styret ved Universitetssykehuset Nord-
Norge HF. Saken ble behandlet i styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF i møte, den 
9. desember 2009. 
 
Bygging av BRUS-bygget startet som et mindre byggeprosjekt og er senere blitt utvidet i to 
faser. Prosjektet ble initiert av Planlegging av spiseforstyrrelsesenhet for barn og ungdom 
(november 2002 – desember 2004). Byggekonseptet inneholdt seks behandlingsplasser for 
alvorlige spiseforstyrrelser, med en ramme på 23,8 mill kroner og et areal på 780 m2. Saken 
ble behandlet av styret i Helse Nord RHF i styresak 6-2004 Regionalt senter for behandling 
av alvorlige spiseforstyrrelser i Helse Nord.  
 
Prosjektets første utvidelse vedrørte MYRA – Generalplan for barne- og ungdomspsykiatriske 
døgnavdelinger i Barne- og ungdomsklinikkens (desember 2004 – mai 2007). Denne 
utvidelsen ble behandlet i styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF i sak 37/2005. 
Bygget fikk da en ramme på 94,8 mill kr og et areal på 4 300 m2. Styrevedtaket ved UNN 
lyder som følger: 
 
1. Styret for Universitetssykehuset Nord-Norge ber om at det settes i gang et arbeide med å 

realisere Regionalt senter forspiseforstyrrelser (RSS), Barnepsykiatrisk avdeling (BPA), 
ny intermediæravdeling og Skole for medisinske institusjoner (SMI) i et samarbeid med 
Helse Nord RHF. 

2. Styret ber direktøren avklare finansieringen av disse byggeprosjektene med Helse Nord 
RHF. Når saken legges frem for styret til endelig godkjenning, skal det ligge ved en 
driftsøkonomisk konsekvensutredning. 

3. Styret forutsetter at arbeidet med å realisere byggeplanene startes så snart som mulig. 
 
I styresak 58-2005 Budsjett 2006 – Premisser for drift og investeringer tildelte styret i Helse 
Nord RHF en samlet investeringsramme på 95 mill kroner til det utvidede prosjektet. 
Vedtaket i styret for Helse Nord RHF anviser ingen ytterligere behandling på RHF-nivå. 
Gjeldende bestemmelser i foretaksgruppen for investeringer i 2005 hadde ikke entydige 
bestemmelser om slik behandling. Styret for Universitetssykehuset Nord-Norge HF forutsatte 
imidlertid i vedtakspunkt 2 at saken skulle tilbake til endelig behandling i UNN-styret. Det 
framgår av styresaken, som ble lagt frem for styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF i 
styremøte, den 9. desember 2009 at slik endelig godkjenning ikke ble behandlet i styret i 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF.  
 
I styresak 64-2008 Investeringsplan 2009-2018 som ble behandlet av styret i Helse Nord RHF 
i styremøte, den 18. juni 2008 ble Universitetssykehuset Nord-Norge HF gitt ytterligere økt 
investeringsramme med 15 mill kroner i hovedsak begrunnet med prisøkning for realisering 
av BRUS-bygget. Det framkommer ikke informasjon til Helse Nord RHF om avvik fra UNN-
styrets vedtak om at saken skulle endelig godkjennes der, jf. punkt 2 i vedtak i styresak 
37/2005 i Universitetssykehuset Nord-Norge HF.  
                                                 
1 BRUS = Barne- og ungdomspsykiatri, Regional senter for spiseforstyrrelser, Ungdomspsykiatrisk Seksjon 



 
 
Prosjektets andre utvidelse vedrørte: BRUS – samling av all barne- og ungdomspsykiatrisk 
virksomhet i Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (juni 2007 – nov 2009). Av vedlegg til 
styresak 80/2009 som ble behandlet i UNN-styret, den 9. desember 2009 framkommer at 
utvidelsene ble besluttet administrativt i desember 2006 og juni 2007. Utvidelsene var på 
1750 m2 (samlet areal bygg etter utvidelse på 6055 m2) og med en økt kostnadsramme med 
60 mill kroner til samlet 155 mill kroner. Denne utvidelsen er ikke senere styrebehandlet av 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 
 
Saken ble behandlet i styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF, den 9. desember 
2009, og det ble gjort følgende vedtak: 
 
Styret registrerer at BRUS-bygget som prosjekt har overskredet de vedtatte rammer. 
Styret kan ikke se at ordinære saksbehandlingsprosedyrer har vært fulgt, og ønsker å påpeke 
at dette er en framgangsmåte som ikke vil bli akseptert i framtiden. 
 
Vurdering 
Bygging av BRUS-bygget med det endelige arealet som framkommer og totalt 
kostnadsramme, er ikke behandlet i tråd med de forutsetninger som styret for 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtok underveis i prosessen.  
 
Helse Nord RHF vedtok i styresak 109-2007 konsernbestemmelser for investeringer som 
presiserer og strammer inn krav til planlegging og styrebehandling av investeringsprosjekter. 
Herunder krav om særskilt behandling i RHF-styret for investeringsprosjekter over 50 mill 
kroner og/eller som innebærer vesentlige endringer med hensyn til oppgavefordelingen i 
regionen. Krav om at disse bestemmelsene skal følges ble vedtatt i foretaksmøter med 
helseforetakene, den 14. februar 2008, og tatt inn i de årlige oppdragsdokumentene. 
Oppfølging av at konsernbestemmelsene følges er en del av den månedlige rapporteringen og 
de oppfølgingsmøtene som avholdes mellom ledelsen i foretakene og ledelsen i Helse Nord 
RHF.  
 
Helse Nord RHF er nå også representert i styringsgruppene for alle større bygg 
investeringsprosjekter.   
 
Det er derfor adm. direktørs vurdering at det er implementert rutiner i Helse Nord som nå bør 
sikre at dette ikke vil oppstå igjen. 
 
 
 
Trykte vedlegg: Styresak 81/2009 ”Ferdigstilling av BRUS-bygget” ’
 (Universitetssykehuset Nord-Norge HF) 
 
Utrykte vedlegg: Vedlegg til styresak 81/2009 ”Ferdigstilling av BRUS-bygget” ’
 (Universitetssykehuset Nord-Norge HF) 
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VEDLEGG 1 Sak 104/02 (RHF) – regionalt behandlingstilbud til pasienter med 
alvorlige spiseforstyrrelser i Helse Nord

Vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF erkjenner behovet for etablering av et regionalt, høyspesialisert 
behandlingstilbud for pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser.

2. Styret vedtar opprettelsen av et regionssenter med behandlingstilbud for mennesker med 
alvorlige spiseforstyrrelser. Den overordnede faglige ledelsen legges til 
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF. På sikt skal det gis tilbud til både barn og unge 
under 18 år, samt til voksne.

3. Enheten for barn og unge legges til UNN. Pga. den aktuelle ressurssituasjonen, samt 
usikkerhet rundt kapasitetsbehov i en høyspesialisert enhet, legges det i første omgang til 
rette for 6 plasser.

4. Enhet for voksne vurderes i fremtiden lagt til Nordlandssykehuset HF, faglig underlagt 
regionsenteret.

5. I  løpet av 2003 tas det stilling til ressursbehovet for videre oppbygging og drift fra og med 2004, som 
også inkluderer tilbud for voksne. Dette bør inkludere vurdering av ressursbehov for hele kjeden som 
behandler denne pasientgruppen.

• Sak 45/02 – etablering av Barne- og ungdomsklinikken

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset i Nord-Norge gir sin tilslutning til den foran skisserte 
organisering:

Psykiatrisk senter Midt-Troms: Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Midt-Troms, 
Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Indre Sør-
Troms og voksenpsykiatriske enheter integreres i en organisasjon.

Psykiatrisk senter Nord-Troms: Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikk i Nord-Troms 
og voksenpsykiatriske enheter integreres i en organisasjon.

Barne- og ungdomsklinikken: Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, 
Barnepsykiatrisk avdeling, Ungdomspsykiatrisk avdeling og Barneavdelingen integreres i 
en organisasjon.

Faglig nettverk etableres for å sikre ivaretakelse av det enekelte fagets behov for 
utvikling av de tjenester og funksjoner som måtte være fagspesifikke.

Det etableres tverrfaglige sammensatte lederteam med en faglig leder ved ovennevnte 
avdelinger. Lederstillingen lyses ut internt.

2. Dagens direktørenhet for barne- og ungdomspsykiatri avvikles. Ansatte ved neheten gis 
tilbud om ny arbeidsplassering i UNN.
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3. Ny organisering iverksettes pr. 01.01.03 og gjøres til gjenstand for løpende vurdering.

4. Styret ber om å bli holdt orientert vedrørende arbeidet knyttet til iverksettelsen av 
vedtaket

Enstemmig vedtak.

• Sak 57/03 Barne- og ungdomsklinikken – behov for tilleggsareal

Vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge gir sin tilslutning til at man for å
avhjelpe Barneavdelingens behov for tilleggsarealer, går til innkjøp av en
brakkerigg på ca 400 m2.
Investeringen på 3,5 mill kr. avskrives over 20 år.

Enstemmig vedtatt.

Merknad:

Styret ber om en evaluering av sammenslåingen av Barneavdelingen og BUP til
den nye Barne- og ungdomsklinikken.

 Styresak 122-2003/3 (RHF) Etablering av Regionalt Senter  for behandling av alvorlige 
spiseforstyrrelser i Helse Nord.

• Sak 61/04 Ungdomspsykiatrisk avdeling – tilførsel av ressurser i forbindelse med 
ivaretakelse av akutt- og ø-hjelpsfunksjon samt godkjenning i forhold til tvungent 
psykisk helsevern

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge oppretter et styrket tilbud til
barn og ungdom med psykiske lidelser i Troms og Finnmark med behov for
akutt innleggelse, herunder også bruk av tvungent psykisk helsevern.

2. Som ledd i dette arbeidet er det avgjørende viktig å sette
Ungdomspsykiatrisk avdeling i stand til å ivareta denne funksjon og
oppgave. Dette krever bygningsmessige, beredskapsmessige og
personellmessige tiltak samt nødvendig godkjenning i forhold til bruk av
tvungent psykisk helsevern.

3. Styret ber direktøren avklare med Helse Nord hvem som skal dekke
driftsutgifter til dette innenfor en kostnadsramme på 5,3 millioner.

4. Styret ber om at Helse Nord RHF gjennom pågående arbeid med regional
plan for psykisk helsevern vurderer tiltak i forhold til
døgnbehandlingskapasitet for barn og ungdom med psykiske lidelser i
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Troms og Finnmark.

5. Styret ber om en evaluering etter 1 år, spesielt med tilbakemelding om
hvilke personellmessige tiltak som er iverksatt og resultatet av dette.

 Styresak 06-2004 (RHF) Regionalt senter for behandling av alvorlige 
spiseforstyrrelser i Helse Nord

Vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar opprettelse av to selvstendige enheter for behandling av
mennesker med alvorlige spiseforstyrrelser, dvs. et regionsenter for barn og unge ved
Universitetssykehuset Nord Norge HF med 6 døgnplasser, og et regionsenter for voksne
ved Nordlandssykehuset HF med 12 døgnplasser. Dette innebærer endringer av styresak
104/2002.

2. For å sikre en helhetlig koordinering av behandlingstilbudet til barn, unge og voksne,
forutsetter styret i Helse Nord RHF at det etableres en samarbeidsform mellom regionalt
senter for barn og unge ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF og regionalt senter for
voksne ved Nordlandssykehuset HF

3. For tilbudet til barn og unge settes investeringsrammen for nybygg / utstyr til 24 mill
kroner. Det tas sikte på realisering av tiltaket i 2005-2006.

4. Tilbudet til voksne vurderes etablert gjennom utnytting av eksisterende bygningsmasse i
somatisk avsnitt.

5. Regionalt senter for barn og unge tilføres 5 mill kroner til drift for 2004. For behandling
av voksne med alvorlige spiseforstyrrelser settes av 7 mill kroner for 2004, hvorav
Regionalt senter for voksne tilføres 2 mill kroner direkte. De øvrige 5 millioner øremerkes
sentralt i RHF til å sikre oppfølging og behandling av voksne pasienter som er til
behandling i utlandet eller utenfor regionen.

6. Videre oppbygging og drift fra 2005 vil vurderes i forbindelse med neste års budsjett.

• Sak 37/05 Nybygg for barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner ved
Universitetssykehuset Nord-Norge

Vedtak:

1. Styret for Universitetssykehuset Nord-Norge ber om at det settes i
gang et arbeide med å realisere Regionalt senter for
spiseforstyrrelser (RSS), Barnepsykiatrisk avdeling (BPA), ny
intermediæravdeling og Skole for medisinske institusjoner (SMI) i et
samarbeid med Helse Nord RHF.

2. Styret ber direktøren avklare finansieringen av disse
byggeprosjektene med Helse Nord RHF. Når saken legges frem for
styret til endelig godkjenning, skal det ligge ved en driftsøkonomisk
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konsekvensutredning.

3. Styret forutsetter at arbeidet med å realisere byggeplanene startes så
snart som mulig.

Enstemmig vedtatt

• Sak 58/05 (RHF) Budsjettbrev II – Premisser for drift og investeringer 2006

Fortsatt gjenstår investeringer til fullføring av enhet for regionalt senter for alvorlige 
spiseforstyrrelser for barn/unge i Helse Nord. Prosjektet er bearbeidet med et nytt konsept 
inneholdende en samordning av tiltak for barn/unge

• Ungdomspsykiatrisk avdeling (UPA)
• Intermediærplasser for ungdom (del av tiltaksplan)
• Regionssenter for spiseforstyrrelser (RSS)
• Barnepsykiatrisk avdeling (BPA) (del av tiltaksplan)
• Skoletilbud for barn/ungdom

På idéstadiet er prosjektet anslått til 95 mill. kroner. I budsjett 2006 er innarbeidet
nødvendige midler til fullføring av prosjekteringsarbeidet, grunnarbeider og byggestart med
30 mill. kroner.
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VEDLEGG 2 Seksjonering og overføring av stillinger fra UPS til RSS, i perioden 
2007 – 2009

Før seksjonering starter har RSS følgende ansatte:
1 Leder fra 01.08.03 
1 Nettverkskoordinator fra 01.04.04
1 Familieterapeut fra 01.02.07

RSS-virksomheten er samlokalisert og drives sammen med UPS. Det er felles inntaksteam for 
RSS og UPS, og det finnes ingen fordelingsnøkkel på antall senger til hver. Henviste pasienter 
prioriteres etter alvorlighetsgrad, og RSS og UPS deler senger og personalet på lik linje. Totalt 
10 senger og 52,5 stillingshjemler (49,5 UPS + 3 RSS) pr 01.08.07
.
Seksjoneringen planlegges i 4 trinn.
Trinn I: 
I forbindelse med nedleggelse av BPA sommeren 2007, overføres 3 miljøterapeutstillinger fra 
BPA til UPS. Det betyr at det nå kan lyses internt ut 3 miljøstillinger til RSS. Det ansettes/ 
overføres fra UPS 3 st.hjemler:

2 sykepleiere fra 01.10.07
1 miljøterapeut fra 01.10.07

Trinn II:
Ansette postleder og ytterligere 3 miljøstillinger på RSS, for så å opprette 4 senger på post Nord, 
som er tiltenkt RSS pasienter. Det ansettes/overføres 5 st.hjemler:

1 postleder fra 01.03.08
1 sykepleier fra 01.04.08 
1 miljøterapeut fra 01.04.08
1 miljøarbeider fra 01.04.08
1 sykepleier fra 25.08.08

Fra 01.09.08 driver RSS sin virksomhet i 4 av 5 senger på post Nord med totalt 11 stillinger 
( + 10,6 turnusstillinger fra UPS)

Trinn III:
Planlegge flytting i nytt bygg med to døgnseksjoner. Lage to separate turnuser hvor det øvrige 
personalet på post Nord får tilbud å bli overført til RSS. Innflytting slutten av august -09. 
Det ansettes/overføres 6,66 st.hjemler:

2 miljøterapeuter fra 01.09.09
3,93 miljøterapeuter -natt fra 01.09.09
0,73 miljøterapeuter -helg fra 01.09.09

         - 0,5 nettverkskoordinator, som øverføres til BUPA fellesfunksjon (undervisningskoord.)
RSS har pr 01.09.09 13,66 miljøstillinger i turnus og 3,5 dagstillinger, totalt 17,16
stillingshjemler (hvorav 1 på BUPA fellesfunksjon)

Trinn IV:
Ansettelse av behandlere på RSS i 2010; 1 psykolog, 1 LIS og 1 overlege. Det er hittil ansatt:

1,0 LIS fra okt 09 (BUPA fellesf.)
1 overlege fra 01.11.09 (BUPA fellesf.)
1 psykolog ledig 01.01.10 (er utlyst med søkn.frist 02.12.09), totalt 20,16
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VEDLEGG 3

UNN HF - fra Spiseforstyrrelsesenhet til BRUS

Spiseforstyrrelsesenhet barn og ungdom

1. Mandat fra direktøren, datert 20.05.2003
1. Nybygg for Regional behandlingstilbud til pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser i 
Helse Nord
2. Nybygg for Barnepsykiatrisk avdeling ( Berglund ) - mulighet 
vurderes
   Frist for et kvalifisert anslag over byggekostnadene bør foreligge innen 
10.09.03

2.
Brev av 22.05.03 fra Sjef allmenne serviceavdelinger samt 
møteinnkalling
Helse Nord har vedtatt at det regionale senteret for spiseforstyrrelser skal legges til 
Tromsø, og
at det er bevilget et beløp til planlegging av dette senteret.
Det er bevilget 5 mill kroner til utredning av regionsenter for 
spiseforstyrrelser, ....

4. 
Møter plangruppe 06.06.03, 16.06.03, 24.06.03 , 19.08.03, 
03.09.03
1. Mål: utarbeide byggeprogram for spiseforstyrrelsesenhet.
2. Rammer/utgangspunkt
    6 behandlingsplasser
    Krav til leiligheter og skole avklares
3. Tomta - evt. makebytte med Troms fylkeskommune avklares
4. Utarbeidet Faglig profil 
5. Utarbeidet romprogram 
6. Krav til å utarbeide alt. med 10 plasser - møte 19.08.03
7. Arrangert prosjekteringskonkurranse 
8. Foreløpig romprogram 1.056 m2 netto, 1.584 m2. Justeres ned til 1.500 
m2.
9. Foreløpig kostnadsramme RSS 33 mill og skole 10 mill.
   Justert på møte 03.09.03 til RSS 34,1 mill, skole 9,3 mill., garasje/lager 0,4 
mill
10. Prosjekteringsgruppa engasjeres.
11. Frist til å levere foreløpig prosjekt med areal og økonomi til direktøren: 
12.09.03

5.
Brev av 12.09.03 fra UNN v/direktøren til HN RHF v/Beathe 
Reiert Nilsen
Oversendelse av "Regionsenter for spiseforstyrrelser - Areal og 
økonomi"

6. Møte i plangruppe 08.10.2003
Tomta avklart.
Forslag til disponering av tomta lagt frem. BPA medtatt i 
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forslaget.

7. Møte i plangruppe 22.10.2003
Forprosjekt planlagt ferdigstilt 15.02.04.
Ordre fra SAS: tomta skal planlegges med RSS, Petø, BPA og 
skole
Rammer for prosjektet ikke fastsatt ( økonomi/areal )

8.
Brev av 03.11.03 fra UNN v/direktøren til HN RHF v/kst. adm. dir Finn 
Henry Hansen
Ang. ny behandling i styret for HN RHF.

9. Møte i plangruppe 31.10.2003
Orientering om "Nytt utkast til vedtak". Prosjektet videreføres som tidligere 
planlagt.

10. HN RHF styresak nr 122-2003/3

11.
Brev av 09.02.04 fra UNN v/direktøren til HN RHF v/adm. dir 
Lars Vorland
Areal RSS på 1.030 m2 

12. HN RHF styresak nr 06-2004
Investeringsramme for nybygg/utstyr 24 mill.

13. Brev av 19.03.04 fra UNN v/SAS til HN RHF 
UNN har igangsatt en gjennomgang av de arealmessige rammer for 
behandlingsenheten 
for barn og unge. 

14. Møte i plangruppe 14.04.04
Skisseprosjekt med kostnadsoverslag utarbeides,  ferdigstilles i løpet av april.

15. Brev av 18.06.04 fra UNN v/SAS til HN RHF 
Revidert skisseprosjekt av 07.06.04
Areal 1030 m2 brutto. Pris 23,8 mill, prisnivå 15.10.03, ekskl. 
byggelånsrenter.

16. Møte UNN/HN RFH i august 2004
Uenighet om rammer.

17. Granskning av prosjektet
Mandat for gruppen godkjent av dir. Knut E. Schrøder 29.09.04
Rapport av 05.12.04 samt kommentarer fra UNN`s 
representanter

18. Møteinnkalling fra SAS - møte 20.12.09 RSS - Ny situsjon
RSS skal ses i sammenheng med bygging av BPA og UPA.
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19. Arbeidsseminar 21.04.05 på Finnsnes - Generalplan

20. Styremøte UNN HF 06.06.05
Sak 37/05

MYRA - generalplan

.01 Oppstart - Møte i koordineringsgruppe 02.09.05
Kostnadsramme ca 94,6 mill, areal ca 4300 m2 ( 22.000,- pr m2 
)
  RSS: 6 behandlingsplasser, areal ca 985 m2
  Forbindelse UPA/RSS
  UPA Intermediær: 7 plasser  ( UPA 10 plasser ), areal ca 825 
m2
  BPA: 5 plasser + 5 plasser i leiligheter, areal ca 1187 m2
  Felles leiligheter 4 stk
  Skole: 33 elever og 21 lærere, areal ca 833 m2

.02 Bygging av veg - egen entreprise
Vegen planlagt for høyt
Korrigering mht MYRA 23.10.06. Prosjekt belastet.

.03 Opparbeiding av tomta
Oppstart okt 2006

.04 Entreprise B01 Tett råbygg
Planlagt totalentreprise.
Anbudsrunde nr 1 mislykket pga at alle tilbyderne tok mange 
forbehold.
Anbudsrunde nr 2 feb 2007 - mai 2007.
Oppstart 24.05.07.

Endring fra totalentreprise til delte entrepriser pga mislykket konkurranse.
BRUS

.05 Utspill endring fra BPA til BUP mai 2008.
Endring fra BPA til BUP, Styringsgruppemøte 21.06.07
Omprosjektering av alle bygg.
Frendriftsmessig og økonomisk konsekvens for hele prosjektet.
Revidert skisseprosjekt/rammesøknad ferdig i 22.11.07.

.06 Entreprise B02 Fasader
Anbudsrunde jan 2008 - mars 08
Oppstart 13.05.08

.07 Entreprise B03 Innervegger og himlinger
Anbudsrunde april 2008 - juni 2008
Oppstart 01.09.08

.08 Entreprise B04 Innv. snekkerarbeider
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Anbudsrunde sept 2008
Oppstart ihht fremdriftsplan

.09 Entreprise B05 Maler-, byggtapetser- og flisarbeider
Anbudsrunde aug - sept 2008
Oppstart 22.09.08

.10 Entreprise E01 El.installasjoner
Anbudsrunde 1 mislykket pga høy pris 
Anbudsrunde 2 juli 2008 - sept 2008
Oppstart

.11 Entreprise E02 Heis
Anbudsrunde 1 mislykket 
Anbudsrunde okt 2008
Oppstart

.12 Entreprise V01 Røranlegg
Anbudsrunde feb - mai 2008
Oppstart 20.05.08

.13 Entreprise V02 Ventilasjonsanlegg 
Anbudsrunde mars - juni 2008
Oppstart 04.08.08

.14 Midlertidig brukstillatelse bygg S 26.05.09

.15 Brukstillatelse bygg S 26.05.09

.16 Brukstillatelse 02.07.09

.17 Ferdigatttest 03.09.09
25.11.09 
RN
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VEDLEGG 4

UNN HF - Fra Spiseforstyrrelsesenhet til BRUS

Kostnadsoppstilling basert på opprinnelig m2-pris. Justert med SSB's byggekostnadsindeks

FASE 1.  
SPISEFORSTYRRELSESENHET

.1
Skisseprosjekt 
Spiseforst.enhet 440 000

Bevilget 5 mill til utredning av regionsenter for 
spiseforst.
Oppstart 20.05.03, prosjekt stoppet i des. 2004

FASE 2.  MYRA -
Generalplan

.1 Kostnad 06.06.05
94 600 

000
Bruttoareal 4300 m2, m2-pris kr 22.000,-. ( 
Prisnivå okt 03.)

.2 Endring

a. arealøkning på 887 m2 
19 520 

000 Godkjent forprosjekt des 06, bruttoareal 5187 m2

.3
Prisregulering til 
byggestart

Beregnet med SSB's indeks
11 980 

000 10,5%. Beregnet 06.06.05 - 15.05.07
Sum Prosjektkostnad mai 
07

126 540 
000

Inkl. kostnad skisseprosjekt 
Spiseforstyrrelsesenhet

Oppstart bygging 15.05.07
Entreprise B01 Tett 
råbygg

.4 Prisreg. SSB til juni 07 250 000 0,2 %. Beregnet 15.05.07 - 15.06.07, ekskl. B01
Sum Prosjektkostnad juni 
07

126 790 
000

FASE 3.  BRUS
.1 Endring

b. Utvidelse pga BUP,  868 
m2

16 100 
000

Juni 2007. Samlokalisering, endring fra BPA til 
BUP

Omprosjektering juni 07 - des 07 Revidert forprosjekt. Tot. areal økt til 6055 m2.
.2 Endring

c. Nye regler energibruk 0
Fremtidig reduksjon av energikostnader samt 
miljøhensyn.

.3 Prisreg. SSB til mai 08 7 250 000
Prisreg. entreprise B01 i byggetida samt beregnet 
pris-
reg. av øvrige byggekostnader 15.06.07 - 15.05.08 
(5,8%)

Prosjektkostnad mai 08
150 140 

000
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.4 Prisreg. SSB i byggetida 2 010 000 Fra mai 2008 til gj.snitt i byggetida 

Prosjektkostnad 
152 150 

000 Bruttoareal 6055 m2 ( iflg revidert rammesøknad )
.5 Endringer

d. Endringer tekniske 
anlegg 1 200 000 For å redusere fremtidige driftskostnader

e. Tillegg møbler 700 000
BUP-møbler overtatt av LUO UNN Breivika, 
vederlagsfritt

f. Telematikk, AV, PC o.l. 950 000

Prosjektkostnad 
155 000 

000 Pris pr m2 25.600,-
Pris pr m2 justert til nivå 06.06.05: 
21.227,-
Beregnet med SSB's 
byggekostnadsindeks.

KOMMENTARER TIL 
ENDRINGER/TILLEGG

a.
Forprosjekt godkjent med areal på 
5187 m2

b.
Utvidelse av prosjektet i forb. flytting av BUP fra 
C0 til BRUS.
UNN styringsgruppe for byggesaker besluttet 15.06.07 om at det ikke bygges sengepost for 
barn og at BUP
flyttes fra C0 til BRUS. Økonomiske konsekvenser for endringen var ikke kalkulert men 
anslått til 15 mill.
Revidert forprosjekt ble utarbeidet: bygg S fikk en ekstra etasje og planene 1, 2 og 3 ble 
utvidet for å dekke
BUP's arealbehov, bygg T og en del av bygg R ble omprosjektert for å dekke behov for 
garderober og møterom. 
Arealet på BRUS ble økt med 868 m2. Kostnadsramme er økt med 16,1 mill ( m2-pris 
18.500,-).   
Endringen medførte i realiteten store fremdriftsmessige og økonomiske konsekvenser.
BUP-areal som er frigjort i C0 er på ca 1380 m2 brutto ( ekskl. RBUP ). Verdi med BRUS-pris 
= ca 35,3 mill.

c. Kostnadsoverslag er ikke justert pga nye krav til U-verdier/energiøkonomisering.
Bygget er prosjektert/bygget ihht nye regler, bla yttervegger 250 mm og vinduer med U-verdi 
1,1.

d. Endring av tekniske anlegg
Tekniske anlegg endret til samme type som i UNN Breivika - inv. for å redusere 
driftskostnader

26.11.09 RN
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Sak: Ferdigstilling av BRUS-bygget
Til: Styret ved UNN
Fra: Adm. direktør
Møtedato: 9. desember 2009

Ferdigstillelse av BRUS-bygget med etablering av Nye Barne- og 
ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) inkl. Regionalt Senter for 
Spiseforstyrrelser – barn og unge (RSS)
Klinikksjefen er av direktøren bedt om å redegjøre for ferdigstilling av BRUS-bygget i Breivika 
som samler den barne- og ungdomspsykiatrisk virksomheten i Tromsø under samme tak i BUPA 
som del av Barne- og ungdomsklinikken (BUK), UNN HF.

Den nye avdelingen består av seksjonene: Ungdomspsykiatrisk seksjon (akuttpost), Regionalt 
Senter for spiseforstyrrelser – barn og unge, Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) 
samt Skole for Sosialmedisinske institusjoner (SMI-skolen).

Dette notatet vil beskrive og redegjøre for historikk, organisasjonsutvikling og faglig
virksomhet og de investeringer som har vært foretatt. Notatet er utformet i nært samarbeid med 
fagmiljøene i barne- og ungdomspsykiatri, Senter for Økonomi og Analyse og Drifts- og 
Eiendomssenteret. Det følger med 4 vedlegg.

Sammendrag
Byggingen av BRUS-bygget er nå sluttført. Bygget er et spleiselag mellom Helse Nord RHF og 
UNN HF. Prosessen har tatt 6 år og er inndelt i 3 faser: a) planleggingen av enhet for 
spiseforstyrrelser for barn og ungdom, b) MYRA - Generalplan for barne- og 
ungdomspsykiatriske døgnavdelinger i Barne- og ungdomsklinikken (BUK) og c) BRUS –
samling av all barne- og ungdomspsykiatrisk virksomhet i BUK i én Barne- og 
ungdomspsykiatrisk avdeling i Breivika. Kostnadsrammen gjennom prosjektets faser har endret 
seg fra 23,8 mill. (enheten for spiseforstyrrelser) til 155 mill. (den samlede virksomheten). I 
prosjektet ligger en omfattende organisasjonsmessig og faglig utvikling på flere nivåer for 
Barne- og ungdomsklinikken i UNN. Klinikkens samlede virksomhet fremstår i dag med den 
kvalitet som kreves av en universitetsklinikk. Prosjektet har frigjort ca. 2000 m2 til LUO -
omstilling i UNN. Prosjektet har i tillegg gitt klinikken anledning til å dimensjonere virksomhet 
etter behov. Klinikkledelsen ser store fremtidige muligheter for synergieffekter i 
samlokaliseringen - på drift og på fag. 

Historikk
Helsedepartementet påla i Styringsdokument for 2002 Helse Nord RHF å styrke 
behandlingstilbudet til mennesker med alvorlige spiseforstyrrelser. Det skulle skje ved bl.a. å 
følge opp tiltakene i Strategiplan mot spiseforstyrrelser fra Sosial- og helsedepartementet i 2000. 
I 2001 ble det etablert et eget prosjekt for pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser i 
Rikstrygdeverkets BUAS - Prosjekt behandling i utlandet av pasienter med alvorlige 
spiseforstyrrelser. Helse Nord deltok i prosjektet, og ca 25 % av pasientene har vært henvist fra 
vår region. Derfor ble det i Styret i Helse Nord fattet et vedtak 104/02 om opprettelsen av 
regionale senter for spiseforstyrrelser hvor enheten for barn og unge ble besluttet lagt til UNN. 
Beslutningen om å legge denne virksomheten til UNN var bl.a. fordi UNN hadde besluttet å 
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etablere Barne- og ungdomsklinikken med barne- og ungdomsmedisin og barne- og 
ungdomspsykiatri i en klinikk med oppstart 1.1.03 som et resultat av foretaksreformen.

Gjennomføringen av byggesaken har retrospektivt gått i 3 faser – Fra Spiseforstyrrelsesenhet til 
BRUS.

 Fase 1: Planlegging av spiseforstyrrelsesenhet for barn og ungdom (nov 2002 – des 
2004)

 Fase 2: MYRA – Generalplan  for barne- og ungdomspsykiatriske døgnavdelinger i 
Barne- og ungdomsklinikken (BUK) (des 2004 – mai 2007)

 Fase 3: BRUS – samling av all barne- og ungdomspsykiatrisk virksomhet i Barne- og
ungdomspsykiatrisk avdeling (juni 2007 – nov 2009)

Fase 1:
RHF vedtar etableringen av regionalt senter for alvorlige spiseforstyrrelser for barn og unge. Det 
vedtas 6 plasser med en investeringsramme på 24 mill. for nybygg og utstyr (styresak UNN HF 
104/02). Arealrammen settes til 780 kvm brutto. Tomteavklaring knyttet til geografisk nærhet til 
Ungdomspsykiatrisk avdeling (UPA). Arbeidsgruppen jobber fram skisseprosjekt med antall 
plasser samt areal og økonomi. Skisseprosjektet angir en arealramme på 1.030 kvm brutto. 
Ombygging av UPA gjelder 200 kvm brutto. Pga. arealoverskridelsen beslutter Helse Nord RHF 
å gjennomføre en kvalitetssikring av prosjektet med ekstern konsulent og arealet reduseres.

Fase 2:
Ledelsen på UNN, i samråd med ledelsen i BUK beslutter at etableringen av RSS skal sees i 
sammenheng med at døgnavdelingene i barne- og ungdomspsykiatri skal samles i Breivika 
(styresak UNN HF 37/05 – juni 2005). Forprosjektet godkjennes i desember 2005. RHF omtaler 
saken i Budsjettbrev II – premisser for drift og investeringer 2006 med en kostnadsramme på 95 
mill. – 15. mill i 2005, 30 mill. i 2006 og 50 mill. i 2007 (se vedlegg 1, s. 8). Generalplanen 
omfatter Ungdomspsykiatrisk avd., Intermediærplasser for ungdom, regionsenter for 
spiseforstyrrelser, Barnepsykiatrisk avdeling og Skoletilbud for barn/ungdom. Areal beregnet til 
4300 m2. Det skal bygges vei og tomta skal opparbeides. To anbudsrunder fra høst 2006 – mai 
2007. Endring fra totalentreprise til delt entreprise pga. mislykket konkurranse.

Fase 3:
Våren 2007 beslutter klinikkledelsen som del av sparekravet til BUK på 12 mill. å legge ned 
Barnepsykiatrisk avdeling på Berg (som er prosjektert inn i Generalplanen) (Styremøte 15. mai 
2007). Tiltaket velges fordi det i tråd med nye faglige strømninger i feltet, å ikke legge inn barn i 
institusjon - hvoretter det besluttes å omdanne tiltaket til et ambulant tilbud. Ledelsen på UNN 
og klinikkledelsen ser nå muligheten til å samle hele det barne - og ungdomspsykiatriske tilbudet 
i BUK under samme tak. Det besluttes i Styringsgruppemøte den 21.6.07 å foreslå og flytte 
Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) fra CO-bygget opp sammen med resten av 
fagfeltet. Dette vil frigjøre plass til det forestående omstillings- og utviklingsarbeidet i UNN 
(LUO) med klinikkdannelsen. I tillegg innledes diskusjoner med Regionalt Senter for barn og 
unges mentale helse (RBUP – Universitetet) om å overta lokalene i de gamle lokalene til 
Ungdomspsykiatrisk avdeling. Det blir laget fremdriftsplan for det nye bygget med tilhørende 
økonomiske konsekvenser. Revidert skisseprosjekt/rammesøknad er ferdig i nov. 2007. Skolen 
for Sosialmedisinske Institusjoner reduseres fra 33 til 16 plasser. Entreprisene med anbudsrunder 
starter for fasader jan. 2008 med oppstart i mai 2008. Entreprisene følger så etter hverandre. 
Midlertidig brukstillatelse til bygget blir gitt 26.5.09, brukstillatelse for hele prosjektet fra 2.7.09 
og ferdigattest blir gitt 3.9.09. 
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Organisasjonsutvikling og faglig virksomhet.
Barne- og ungdomspsykiatrien i Tromsø som en del av Barne- og Ungdomstjenesten (sammen 
med barnevernet) i Troms Fylkeskommune overtas av UNN HF i forbindelse med 
foretaksreformen i 2002. Regionsykehuset i Tromsø mangler en opptrappingsplan i tråd med den 
Nasjonale Opptrappingsplanen. Feltet er fragmentert faglig og spredt på flere lokasjoner. Det er 
behov for en rekke utviklingsprosjekter. Et viktig prosjekt er utvikling av Ungdomspsykiatrisk 
Avdeling i Breivika med tilførsel av ressurser (sykepleiere + todelt vaktsjikt av leger og 
psykologer) i forbindelse med ivaretakelse av akutt- og ø-hjelpsfunksjon samt godkjenning i 
forhold til tvunget psykisk helsevern (se styresak 61/04). Fagfeltet blir en del av Barne- og 
ungdomsklinikken fra 1.1.03 (sammen med barne- og ungdomsmedisinen).  I alt tilføres Barne-
og ungdomsklinikken 15 mill. kr. av UNN’s egne omprioriterte midler i perioden 2003 –
2006. Hoveddelen av disse midlene går til ansettelse av leger, - spesialister og leger i 
utdanningsstillinger ( i alt 9 stillinger) samt til etableringen av akutt- og ø-hjelpsfunksjonen 
i ungdomspsykiatri (spl. + vaktsjikt for leger og psykologer). Parallelt starter arbeidet med å 
etablere det regionale senteret for alvorlige spiseforstyrrelser for barn og ungdom i regi av Helse 
Nord RHF. ”Sørge-for-ansvaret” for innlagte pasienter med spiseforstyrrelser blir ivaretatt 
gjennom opptrappingen av virksomheten ved Ungdomspsykiatrisk avdeling. For ”sørge-for-
ansvaret” tilføres BUK 5 mill. kr. årlig i perioden 2003 – 2008. I mai 2008 har Helse Nord RHF 
en gjennomgang av status for etableringen av enheten. For 2009 bevilges 7,2 mill. og for 2010 
ytterligere 4 mill.
RSS starter med 3 ansatte behandlere i 2003. Gjennom en utvikling over 3 trinn i perioden 2007 
– 2009 seksjoneres enheten gradvis ut fra Ungdomspsykiatrisk seksjon (se vedlegg 2). Det 
trappes opp til totalt 20,16 stillinger, inntil man flytter over i nytt bygg.  Kompetanseutvikling, 
nasjonalt og regionalt nettverksarbeid og pasientbehandling er hovedfokus i perioden. 
Behandlingsprinsippene er: innleggelse, ambulant virksomhet, poliklinisk behandling og 
multifamiliegruppe. Pt. anvendes 4 senger og 2 familieleiligheter står under oppføring i den 
gamle bygningen til UPA. Disse kan benyttes fleksibelt som intermediærplasser for 
Ungdomspsykiatrisk seksjon, de få unge som trenger innleggelse eller til pasienter med alvorlige 
spiseforstyrrelser fra RSS. Spiseforstyrrelser for yngre barn tas i utgangspunktet hånd om på 
Barneavdelingen, hvor sengeplassene kan benyttes i fellesskap med øvrige enheter i BUK for 
denne pasientgruppen. Virksomheten synes å være dimensjonert etter behovet.

Parallelt med flyttingen og prosjekteringen av BUP-Tromsø (poliklinikken) opp til det nye felles 
bygget, etableres Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling som ny felles organisasjon i Barne- og 
ungdomsklinikken våren 2008. Ny organisasjon ”Nye BUPA” i nytt bygg etableres gjennom et 
prosessarbeid i oppnevnt arbeidsgruppe og et beslutningsnotat fra klinikksjefen til direktøren i 
april 2009. Seksjonsledere på de enkelte enhetene tilsettes høsten 2009.

Investeringer
Totalt er det investert 155 mill. i prosjektet. Av disse har Helse Nord finansiert 95 mill. og resten 
har UNN tatt innenfor egen ramme. Prosjektet har vokst fra 23,8 mill. til 155 mill. gjennom 
prosjektets 3 faser.

 For 6 behandlingsplasser for alvorlige spiseforstyrrelser er utgangspunktet en 
økonomisk ramme på 23,8 mill. og et areal på 780 m2 (fase 1).

 MYRA – Generalplanen får en kostnadsramme på 94,6 mill. og et areal på 4300 m2 
hvorav RSS utgjør 985 m2 (fase 2)

 I BRUS er arealet 6055 m2 med en sluttsum på 155 mill. (fase 3)
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Kostnadsøkning skjer gjennom areal-utvidelse, prisstigning og ny byggeforskrifter 
(se vedlegg 4).

Utvidelse idet man flytter BUP fra CO-bygget, med økt areal på 868 m2, tilsvarer en kostnad på 
ca. 21 mill. (etter m2-pris i 2007) som øker til 35 mill. (etter BRUS-pris). Endringen medfører en 
ekstra etasje i BUP-modulen. Det er også krav fra DES - Drift- og Eiendomssenteret om at drift 
og vedlikehold skal ha samme tekniske anlegg som i Breivika, med tilhørende reduserte 
driftskostnader.

Kostnadsøkningen i prosjektet må sees i sammenheng med det areal som er blitt frigjort i CO-
bygget på 1380 m2. Det er da ikke tatt med det arealet som blir frigjort når Regionalt Senter for 
Barn og Unges Mentale Helse (RBUP) flytter ut, fra toppetasjen i CO-bygget over i det gamle 
bygget til Ungdomspsykiatrisk seksjon. Dette medfører at ca. 2000 m2 blir frigjort og muliggjør 
omstilling i UNN gjennom LUO.

Det er drift av vår virksomhet og ikke bygget som utgjør den store kostnaden når man tar i 
betraktning at bygget avskrives over gjennomsnittlig 40 år (bygg og teknisk anlegg). Én spart 
fagstilling (ca. 500.000,-) over 40 år utgjør ca. 20 mill. Bygging av 2000 m2 x 25.600,-  utgjør 
52 mill. BRUS-byggets ide og målet med etableringen av Nye BUPA har hele tiden vært å 
dimensjonere bygg og virksomhet etter behovet. Gjennom de endringer som er foretatt og den 
gradvise opptrappingen av spesielt enheten for alvorlige spiseforstyrrelser, har klinikken hatt en 
unik mulighet til å skaffe seg erfaringstall slik at framtidig drift blir rimelig avstemt mot behovet.

Tor Ingebrigtsen Hans Petter Fundingsrud
Adm. direktør Klinikksjef

”Det sker alltid noget uforudseelig på en rejse, og det der afgør om en rejse bliver en 
dannelsesrejse, er ens forhold til det uforudseelige. Anser man det uvendtede for en risiko, 
en fare, eller er det også en rigdom, en lærerig udfordring for nysgerrigheden?”     

Carsten Jensen i
Morgenbladet juni 02
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