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Styresak 132-2010 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø,  

A-fløy og pasienthotell – godkjenning av 
budsjett for forprosjekt, jf. styresak 73-2010 

 
 
Formål/sammendrag 
Styret i Helse Nord RHF behandlet i styremøte, den 22. juni 2010 styresak 73-2010 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy – godkjenning av konseptrapport og 
oppstart av forprosjekt. Styret fattet følgende vedtak i punkt 3:  
 
For finansiering av forprosjektet viser styret til vedtatt investeringsbudsjett for 2010. Styret 
ber adm. direktør legge frem samlet budsjett for forprosjektet til styremøte i november 2010. 
Styret legger til grunn at prosjektet vil bli finansiert med 484 mill kroner i egenkapital fra 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF og tilsvarende beløp i lån fra Helse Nord RHF. I 
tillegg kommer årlig prisstigning og byggelånsrenter. Styret ber om at adm. direktør legger 
fram endelig finansieringsplan for prosjektet, inkludert lånetilsagn fra Helse- og 
omsorgsdepartementet, så snart dette foreligger. 
 
Det foreligger ennå ikke lånetilsagn fra Helse- og omsorgsdepartementet for prosjektet. I 
denne saken fremmer adm. direktør forslag til budsjett for forprosjektene i A-fløy og 
pasienthotell i Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Tromsø.  
 
Forslag til budsjett for forprosjektene 
De store prosjektene det arbeides med i UNN, er satt opp med følgende poster i henhold til 
konseptfaserapportene: 
 
Samlet investeringskostnader UNN HF Nybyggprosjekter 2011-2019
Faser i byggeprosjektet Nye UNN Narvik Pasienthotellet A-fløya
Forprosjekt *) 49 400                  7 500                   30 100              
Detaljprosjekt 91 000                  17 500                 49 200              
Bygg 1 499 000             282 000               968 000            
Sum 1 639 400             307 000               1 047 300         
Tall er oppgitt i 1000 nok inkl mva
*) Forprosjektkostnadene er ikke beregnet som en del av investeringskostnadene bygg i konseptrapportene  
 
UNN har lagt følgende fremdriftsplan for prosjektene, med foreslått byggestart i 2012. Det er 
ikke tatt stilling til byggestart for noen av prosjektene.  
 
Fremdriftsplan og økonomi i hht konseptrapportene

Prosjekt/År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018 2019
Nye UNN Narvik 15 000                  34 400                 40 000              51 000              89 000               456 000            477 000           477 000             
Pasienthotellet 7 500                    17 500                 140 000            142 000             -  -  -  - 
A-fløya 30 100                  49 200                 300 000            330 000            338 000              -  -  - 
Tall er oppgitt i 1000 nok inkl mva  
 



Tabellen viser at det er beregnet kostnader til forprosjekt for A-fløy med 30,1 mill kroner og 
kostnader til forprosjekt for pasienthotell med 7,5 mill kroner i 2011. Samlete kostnader er på 
37,6 mill kroner.  
 
I godkjent investeringsplan for 2011, jf. styresak 72-2010 Investeringsplan 2011-2018, 
rullering var det lagt opp til at bygging av A-fløy skulle starte opp i 2012 og planlegging av 
pasienthotell i Tromsø skulle starte opp i 2016. Styret har i egne styresaker om disse to 
prosjektene allikevel bedt om at forprosjektet gjennomføres for A-fløya, og at det tas stilling 
til forprosjekt for pasienthotell, når konseptrapport for dette prosjektet foreligger. Planen er at 
konseptrapporten for pasienthotellet legges frem for styret i mars 2011.  
 
Det er hensiktsmessig at disse to prosjektene planlegges samtidig og ses i sammenheng, selv 
om byggestart for pasienthotell er senere enn for A-fløya. For å følge dette opp foreslås det å 
øke investeringsrammen til UNN med 40 mill kroner i 2011. Dette innebærer ikke en økning 
av de totale investeringsrammene i perioden eller en godkjenning av en økt planramme for 
prosjektene. Det er kun en fremskyndet oppstart av planleggingen. Planrammer for 
prosjektene og pr helseforetak vil bli diskutert og vedtatt i forbindelse med rullering av 
investeringsplanen i juni 2011. 
 
Konklusjon 
Adm. direktør vurderer at økonomien i Helse Nord generelt og UNN spesielt gir muligheter 
for å fremskynde planleggingen av disse to prosjektene. Adm. direktør anbefaler at styret 
godkjenner at forprosjektet for A-fløya gis en ramme på 30,1 mill kroner i 2011, og at det 
avsettes en ramme for forprosjekt pasienthotell i Tromsø med 7,5 mill kroner i 2011. 
Sistnevnte med forbehold om at styret godkjenner konseptrapporten og vedtar at prosjektet 
videreføres i et forprosjekt parallelt med A-fløya.  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret godkjenner budsjett for 2011 for forprosjekt for Universitetssykehuset Nord-Norge 

Tromsø A-fløy med 30,1 mill kroner.  
 
2. Styret godkjenner budsjett for forprosjekt for Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø 

nytt pasienthotell med 7,5 mill kroner under forutsetning om godkjennelse av 
konseptrapport og vedtak om videreføring av prosjektet i et forprosjekt. 
 

3. Styret ber om at konseptrapport for pasienthotellet legges frem for styret i mars 2011. 
 
4. Styret godkjenner økning av investeringsramme til Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

i 2011 med til sammen 40 mill kroner. 
 
 
Bodø, den 3. desember 2010 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør  
 


