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Styresak 47-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø,  
    konseptrapport, oppfølging av styresak  

73-2010 og 132-2010 
    Sakspapirene var ettersendt. 
 
Formål/sammendrag 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 73-2010 Universitetssykehuset Nord-Norge 
Tromsø, A-fløy – godkjenning av konseptrapport og oppstart av forprosjekt i styremøte, den 
22. juni 2010. Pasienthotellet i Tromsø er en integrert del av utbyggingen av A-fløya og 
ombygging av B-fløya ved sykehuset. Styret vedtok derfor i styresak 73-2010 om A-fløya 
følgende i punkt 5: 
 
Styret ber adm. direktør følge opp at Universitetssykehuset Nord-Norge HF ferdigstiller 
konseptrapport for pasienthotellet i løpet av 2010, slik at forprosjektene for A-fløy og 
pasienthotell for Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø kan utredes parallelt og legges 
frem for styret til felles behandling. 
 
Konseptrapporten for pasienthotellet er nå ferdig. Det foreligger en anbefaling med hensyn til 
valg av alternativ, og det argumenteres med at det er hensiktsmessig at A-fløya og 
pasienthotellet planlegges i et felles forprosjekt.  
 
Hovedmålet med utbyggingen av A-fløya er å ivareta arealbehovet for langsiktig utvikling av 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF’s (UNN) regions- og universitetssykehusfunksjoner 
gjennom å sikre det fremtidige kapasitetsbehovet for senger ved UNN Tromsø og understøtte 
overgang til dagbehandling.  
 
Rapporten fra konseptfasen for A-fløya konkluderer med at arealbehovene kan løses i to 
prosjekter: Ny A-fløy og nytt pasienthotell. En fullføring av A-fløya forutsetter at 
pasienthotellet realiseres. Konseptrapporten for A-fløya er allerede oversendt Helse- og 
omsorgsdepartementet (HOD) for faglig godkjenning.  
 
Styret i Helse Nord RHF godkjente i styremøte, den 14. desember 2010 økning av 
investeringsrammen til Universitetssykehuset Nord-Norge HF i 2011 med til sammen 40 mill 
kroner for å ivareta forprosjekteringen av begge prosjektene, jf. styresak 132-2010 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy og pasienthotell – godkjenning av budsjett 
for forprosjekt, jf. styresak 73-2010. 
 
Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF behandlet konseptfaserapporten i styresak 
27/2011 i møte, den 14. april 2011. Styret fattet følgende vedtak: 
 
1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) godkjenner fremlagte 

Konseptrapport for nytt pasienthotell ved UNN Breivika. 
 



2. Styret ønsker en tydelig utvikling mot økt dagbehandling og dagkirurgi frem mot år 2020 
slik at presset på heldøgnsplasser etter 2020 ikke øker. For å sikre fremtidig 
kapasitetsbehov anbefaler styret at tidligfaseplanleggingen videreføres med en 
forprosjektfase basert på Alternativ B i konseptrapporten og ber om en utvidet 
investeringsramme for pasienthotellet på 70 mill kr. 

 
3. Konseptrapporten oversendes til Helse Nord RHF for videre behandling. 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres med dette til å godkjenne konseptfasen for pasienthotellet 
og gi sin tilslutning til at forprosjektering av pasienthotellet kan påbegynnes, integrert med 
planlegging av A-fløya i et felles forprosjekt. I vedtatt investeringsplan er det lagt til grunn 
oppstart bygging av A-fløya i 2013 og av pasienthotellet i 2017. UNN’s ønske om å 
fremskynde byggestart vil vurderes i rullering av investeringsplanen juni 2011. 
 
Bakgrunn og prosjektbeskrivelse 
HOD forutsetter at planlegging av nye sykehusbygg skal skje i henhold til retningslinjene i 
Helsedirektoratets veileder Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter utgitt i 2009. Nytt 
Pasienthotell har en kostnadsramme på 300 mill kroner og trenger således ikke å forelegges 
HOD. Adm. direktør anbefaler allikevel at konseptrapporten oversendes HOD, slik at A-
fløyprosjektet og pasienthotellet kan ses i sammenheng. 
 
Helse Nord RHF har i styresak 73-2010 godkjent konseptfasen for A-fløya og bedt UNN 
starte forprosjektfasen og integrere pasienthotellet i dette planarbeidet etter ferdigstillelse av 
konseptrapport for pasienthotellet. Det er i styresak 132-2010 samlet bevilget 40 mill kroner 
til forprosjekt for A-fløy og pasienthotell, og planleggingen av forprosjektarbeidet startet opp 
i februar 2011 med forbehold om at styret godkjenner konseptrapporten også for 
pasienthotellet. 
 
Hovedfunksjonsprogrammene for UNN A-fløya og Nye UNN Narvik forutsetter at det bygges 
et nytt pasienthotell, slik at sengeområder med pasienthotellplasser ved UNN Breivika 
frigjøres for ordinære senger eller andre funksjoner, før byggetrinn tre kan starte. Dersom det 
skulle vise seg at dette ikke er mulig, må kapasitetsberegningene for A-fløya revurderes, og 
prosjektet må revideres. 
 
Arbeidet med konseptfaseplanleggingen for pasienthotellet er nå fullført. Målet med denne 
saken er å presentere konseptrapporten og be om at styret godkjenner denne. Saksfremlegget 
for styret i UNN er med noen unntak identisk med denne saken. UNN behandlet saken i sitt 
styremøte, den 14.april 2011. Dersom styret i Helse Nord RHF godkjenner rapporten, vil det 
foreligge grunnlag for å videreføre planleggingen med samlet forprosjektfase for A-fløy og 
pasienthotell. 
 
Beregning av fremtidig aktivitet og kapasitetsbehov er hentet fra plandokumentene for UNN 
A-fløya og Nye UNN Narvik. De viktigste komponentene i konseptrapporten er 
dimensjoneringsgrunnlaget for A-fløya, kapasitetsbehovsberegninger for Pasienthotellet ved 
ulike prioriteter og skisseprosjektet. Det er beregnet kapasitetsbehov fram til 2020, og utført 
en tilleggsanalyse av endringer fra 2020 til 2030. Kapasitetsbehovsberegningene tar med seg 
dimensjoneringsgrunnlaget for A-fløya og bygger samtidig på erfaringstall fra 
pasienthotelldrift i UNN pr. utgangen av 2010.   



Kapasitetsbehovet er avhengig av hvilke grupper som skal bruke hotellet. Prosjektet var gitt 
en investeringsramme på 300 mill kroner, og innenfor denne rammen kan det bygges en 
kapasitet på 170 rom.  
 
Styringsgruppen besluttet en inndeling etter prioritet, og avhengig av valg av prioritet får man 
følgende kapasitetsbehov for rom: 
• Prioritet 1: Innlagte og medisinsk nødvendige ledsagere/pårørende – 90 rom 
• Prioritet 2: Som prioritet 1 og i tillegg pasienter til dagbehandling og poliklinikk – 165  rom 
• Prioritet 3: Som prioritet 2 og i tillegg pårørende og rest polikliniske pasienter – 206 rom 
 
Innenfor kostnadsrammen kan man løse kapasitetsbehovet for prioritet 1 og 2. Løsningen 
krever at en del polikliniske pasienter og pårørende fortsatt må bo på hoteller i byen. For å 
dekke kapasitetsbehovet i 2020 for prioritet 3 kreves det 206 rom. En økning på 36 rom vil 
kreve økte investeringer på ca 70 mill kroner ut over rammen på 300 mill kroner. 
 
Vurderinger av alternativene 
Konseptrapporten oppsummerer de delutredningene som er gjennomført i henhold til veileder 
for tidligfaseplanlegging. Arbeidet er gjennomført i samarbeid med ansatte og brukere ved 
UNN. Rapporten beskriver fremtidig kapasitetsbehov for pasienthotell avhengig av hvilke 
grupper gjester som prioriteres, og hvilke løsninger og investeringer dette krever. Det utredes 
også alternative modeller for bygging, eierskap og drift av hotellet. Hotellet kan driftes i regi 
av UNN eller den kan settes bort til en ekstern driver på grunnlag av en anbudsprosess. En 
slik anbudsprosess er ikke gjennomført, og valg av driftsmodell må avklares i løpet av 
forprosjektfasen. Tabell 1 sammenstiller sentrale tall for de ulike alternativene.  
 

0-alt 2010 0-alt 2015
Utbygg 

alt A
Utbygg 

alt B

Kapasitet, rom 88 73 165 206
Kapasitet prioriterte grupper prio 2 prio 3
Arealbehov i m2 bto 9000 11000
Investeringsbehov p85 i MNOK 324 394
Økte FDV kostnader alt A og B, MNOK 3,5 3,5 6,4 7,8
Kostnader hotelldrift, MNOK 8,0 8,0 12,0 14,7
Driftsinnsparing, MNOK 18,6 15,3

Oversikt over kapasitet, arealbehov og kostnader for 

 
Tabell 1: Alternative utbyggingsløsninger, kapasitet, areal og kostnader 
 
Kolonnen 0-alt 2015 viser kapasiteten i rom fra 2015, når trinn 3 i A-fløyprosjektet skal starte.  
Begrepene rom og plasser kan variere noe. Et rom vil normalt ha en plass, men det er mulig 
for pårørende/foreldre å bo i samme rom som pasient eller gjest. 
 
0-alternativet 
0-alternativet fyller ikke dagens kapasitetsbehov, og det leies i dag kapasitet tilsvarende 60 
rom i byen. Ved gjennomføring av byggetrinn 3 for A-fløya vil underkapasiteten øke med 32 
plasser.  
 
0-alternativet er ikke en aktuell løsning, hvis de oppsatte målene skal kunne realiseres. Når 
trinn 3 i A-fløy prosjektet skal gjennomføres, reduseres hotellkapasiteten med 32 plasser. 
Dette øker presset på heldøgnsplassene i sykehuset og begrenser mulighetene for overgang til 
dagbehandling. 
 



Både innhold og fremdrift for A-fløy prosjektet forutsetter at hotellplassene i sykehuset 
frigjøres fra 2015. Hvis hotellkapasiteten må opprettholdes, slik 0-alternativet forutsetter, vil 
A-fløyprosjektet ikke kunne realiseres i henhold til planen. 
 
0-alternativet ansees ikke å være en realistisk løsning. 
 
Alternativ A 
Alternativ A har nok kapasitet (170 rom) til å dekke kapasitetsbehovet for prioritet 1 og 2. 
Ved å gjennomføre kuttiltak vil alternativ A kunne realiseres innenfor rammen. Samlede netto 
kostnader vil øke med 10,1 mill kroner første driftsår sammenlignet med 0-alternativet. 
 
Hvis etterspørselen etter hotellplasser i forbindelse med dagbehandling og poliklinisk 
behandling fortsetter å øke, slik endringen fra 2009 til 2010 viser, vil man med dette 
alternativet få en underkapasitet som må kompenseres med bruk av hotell i byen. Dette vil 
kunne endre forutseningene for kapasitetsbehov for heldøgnsplasser etter 2020, og kan føre til 
et kapasitetsunderskudd som er større enn de beregnede 25 plassene. 
 
Alternativ A oppfyller de målsettingene som er formulert for prosjektet. Det sikrer grunnlaget 
for gjennomføring av A-fløy prosjektet og kan realiseres innenfor rammen. Alternativ A kan 
anbefales. 
 
Alternativ B 
Alternativ B har kapasitet til å dekke det samlede kapasitetsbehovet for alle grupper 
pasienter/brukere i 2020. Med den økte kapasiteten kan hotellet også bli en ressurs for 
Universitetet i Tromsø og for sykehuset forøvrig.  
 
Alternativ B krever en investering som er ca 94 mill kroner større enn rammen eller 70 mill 
kroner, når det tas hensyn til samme kostnadskutt som kreves gjennomført for alternativ A (24 
mill kroner). Alternativ B gir en økning i netto driftskostnader, renter og avskrivninger på 
18,6 mill kroner sammenlignet med 0-alternativet og 8,5 mill kroner sammenlignet med 
alternativ A.  
 
Det er ikke utarbeidet et skisseprosjekt for alternativ B, men skisseprosjektet for alternativ A 
viser hvordan den samlede utbygging på tomten kan økes med 6 000 m2 brutto. 
 
Fremskriving av aktiviteten til 2020 viser et kapasitetsbehov som går ut over den foreslåtte 
rammen, når alle prioriteter er regnet med. Alternativ B vil ha kapasitet til å ta forventede 
økninger innenfor dagbehandling og dagkirurgi, og bidra til at presset på heldøgnsplasser etter 
2020 ikke øker. Pårørende er i økende grad en ressurs ved diagnostikk og behandling i 
sykehuset. Hvis pasienten har pårørende samme med seg på rommet, kan innleggelse unngås 
og tilbud kan gis som dagbehandling. 
 
Økt andel eldre vil øke presset på innleggelse, men dette presset reduseres ved bedre tilbud i 
kommunene. Behovet for utredning og behandling vil også øke, og dette vil kreve tilbud fra 
spesialisthelsetjenesten. Det er viktig at slike tilbud kan gis uten innleggelse, hvis det av 
medisinske grunner ikke er nødvendig. God kapasitet på pasienthotellet er en forutsetning for 
dette. 
 
 



Konklusjon – alternativer 
Prosjektet har en investeringsramme på 300 mill kroner. Dette gir muligheter for å bygge et 
hotell med 170 rom. Det er utarbeidet et program og et forprosjekt for et hotell (alternativ A) 
med 170 rom. Dette har et investeringsbehov på 324 mill kroner, når det settes krav til 85% 
sannsynlighet (p85) for å realisere prosjektet innenfor en ramme. Forventet kostnad er på 277 
mill kroner (p50), og det skal i forprosjektet legges frem kuttlister som viser hvordan 
prosjektet kan realiseres innenfor rammen på 300 mill kroner i p85.  
 
For å kunne dekke kapasitetsbehovet i 2020 for alle grupper gjester/brukere, kreves det et 
hotell med 206 rom (alternativ B) og investeringer på 395 mill kroner (p85), eller ca 70 mill 
kroner høyere enn for alternativ A. Dette alternativet sikrer tilgang til hotellplass for alle 
aktuelle brukere og bidrar til den fleksibiliteten som er nødvendig for å kunne avlaste bruken 
av ordinære senger også etter 2020.  
 
Forutsatt at investeringsrammen kan økes, bør alternativ B gjennomføres. 
 
Innplassering 
Konseptrapporten beskriver foreløpig skisse til innplassering av hotellet og hvordan dette skal 
kobles til eksisterende anlegg. 
 
Eksisterende hotell er tenkt benyttet til kontorer og annen virksomhet, slik at det ikke er 
beregnet rivningskostnader for nåværende hotell. 
 
Det nye hotellet plasseres syd for nåværende hovedinngang som illustrert i figuren nedenfor. 
 

 
 
Budsjettkonsekvenser for UNN  
Dagens hotell skal verken rives eller selges. Det er tenkt benyttet til kontorlokaler. 
Ombyggingskostnader og driftskostnader for videre drift av dette er ikke tatt hensyn til i 
konseptrapporten.   
 



Dette skyldes at slik videre drift både kan ha en kostnadsside og en kostnadsbesparende side i 
form av reduserte leiekostnader eller drift i andre bygg, slik at den fremtidige økonomien for 
dagens hotell går i balanse. Driftsbesparelsene ved å flytte hotelldriften til nytt hotell utgjør 
4,3 mill kroner årlig og kommer til fradrag i driftskostnadene for nytt hotell. 
 
De budsjettmessige konsekvensene ved bygging og drift av nytt hotell vil bestå av 
driftskostnader for nytt hotell, pluss renter og avskrivninger forbundet med driften. Dette 
utgjør til sammen 71,6 mill kroner i brutto kostnader første driftsår i alternativ B. Disse 
kostnadene reduseres med driftsinntekter fra nytt hotell, bortfall av drift i eksisterende hotell, 
samt effektivisering av sykehusdriften. Dette utgjør til sammen en brutto innsparing på 53 
mill kroner. Netto budsjettkonsekvens for UNN ved nytt hotell i alternativ B sammenlignet 
med 0-alternativet vil dermed bli 18,6 mill kroner i første driftsår. Budsjettkonsekvensen er 
vist i tabell 2 for de fire første driftsårene. Merkostnadene ved å velge alternativ B 
sammenlignet med alternativ A fremgår av siste linje i tabell 2. 
 
      År 1 År 2 år 3 år 4 

Driftskostnader nytt Hotell 40 800 40 800 40 800 40 800 
Avskrivninger   12 333 12 333 12 333 12 333 
Renter 

 
  18 500 17 883 17 267 16 650 

Brutto økte kostnader   71 633 71 017 70 400 69 783 
  

 
    

 
    

Inntekter nytt hotell   -26 100 -26 100 -26 100 -26 100 
Mer effektiv sykehusdrift -22 600 -22 600 -22 600 -22 600 
Netto besparelse nedlagt hotell -4 300 -4 300 -4 300 -4 300 
Brutto besparelser   -53 000 -53 000 -53 000 -53 000 

Netto kostnadsøkning i budsjett 18 633 18 017 17 400 16 783 

Merkostnad alternativ B i forhold til A              8 533               9 957               9 340            8 723  

Tabell 2: Budsjettkonsekvenser for UNN ved drift av nytt pasienthotell alternativ B 
 
UNN vil ha økonomisk bærekraft til å påta seg disse økte kostnadene, men det må foretas 
omprioritering i driften av helseforetaket.  Slik omprioritering må synliggjøres i forprosjektet.  
 
Bærekraftanalyse 
Bærekraftanalysen i tabell 3 viser hvordan realisering av byggeprosjektet påvirker foretakets 
resultatregnskap i årene under og etter utbyggingen for alternativ A.  
 



Bærekraft
UNN HF 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Inntekter 5.619,3     5.639,3     5.639,3     5.639,3     5.639,3     5.639,3     5.639,3     5.639,3     5.639,3     5.639,3     
Kapitalkompensasjon -            -            -            -            -            -            20,0          20,0          20,0          
Sum inntekter 5.619,3     5.639,3     5.639,3     5.639,3     5.639,3     5.639,3     5.639,3     5.659,3     5.659,3     5.659,3     

Driftskostnader ekskl avskrivninger 5.362,5     5.389,2     5.421,8     5.437,9     5.417,3     5.417,3     5.417,3     5.417,3     5.417,3     5.417,3     
Økte driftskostnader A-fløy 34,0         34,0         34,0         
Økte kostnader, renter lån A-fløy -            -            -            -            -            -            -            22,4 21,7 20,9
Økte kostnader renter lån Pasienthotell -            8,1            7,9            7,6            7,3            7,0            6,8            

Avskrivninger åpningsbalansen 154,1        150,9        130,5        125,4        116,2        91,1          49,5          -            -            -            
Avskrivninger A-fløy -            -            -            -            -            -            -            34,3          34,3          34,3          
Avskrvninger Pasienthotell -            12,3          12,3          12,3          12,3          12,3          12,3          
Øvrige avskrivninger 98,7          110,2        113,0        117,0        117,0        114,0        111,6        117,9        127,8        131,5        
Sum avskrivninger 252,8       261,1       243,5       242,4       245,5       217,3       173,5       164,5       174,4       178,1       

Redusert renteinntekter likviditet A-fløy 2,5            5,5            11,4          19,7          22,8          22,8          22,8          22,8          
Redusert renteinntekter likviditet Pasienthotell 0,5            4,3            8,1            8,1            8,1            8,1            8,1            8,1            8,1            
Økte rentekostnader 4,0            4,0            
Netto rentekostnader 4,0            4,5            6,8            13,6          19,5          27,8          31,0          31,0          31,0          31,0          

Sum kostnader 5.619,3     5.654,8     5.672,1     5.693,9     5.690,5     5.670,3     5.629,3     5.676,5     5.685,4     5.688,1     

Kostnadsreduksjonskrav

Overskudd 0,0 -15,5 -32,8 -54,6 -51,2 -31,0 10,0 -17,2 -26,1 -28,8

Overskuddskrav -            20,0          24,0          38,0          52,0          38,0          24,0          24,0          10,0          10,0          

Differanse 0,0 -35,5 -56,8 -92,6 -103,2 -69,0 -14,0 -41,2 -36,1 -38,8

Tabell 3: Økonomisk bærekraft 
 
Beregning av likviditet og bærekraft for UNN inkluderer både A-fløya og pasienthotellet. 
Beregningene viser effektene av investeringer i A-fløya på driftsbudsjettet fra 2018 og for 
pasienthotellet fra 2015.  
 
I vedtatt investeringsplan er det oppstart A-fløy i 2013 og oppstart pasienthotell i 2017. Styret 
i UNN ønsker tidligere oppstart.  Dette vil bli vurdert i rullering av investeringsplanen i 
styremøtet juni 2011. Beregningene bygger på alternativ A og med et investeringsbehov på 
324 mill kroner. Alternativ B gir et kostnadstillegg på 70 mill kroner. Samlet kostnad for B-
alternativet vil dermed være 394 mill kroner ved p85, før kostnadskutt. Beregningene av 
bærekraft og budsjettkonsekvenser for UNN må korrigeres på grunnlag av forprosjektet. 
 
Konklusjon og anbefaling 
Adm. direktør mener at det er gjennomført et godt arbeid med konseptutredningen for 
pasienthotellet som sammen med A-fløya viser et klart bilde av fremtidige behov for 
pasienthotellplasser ved UNN Breivika.  
 
Det er spesielt viktig å merke seg at 0-alternativet ikke oppfyller målene for prosjektet. 
Alternativene A og B reflekterer ulike modeller for utbygging og to ulike modeller for drift 
(egen regi og ekstern driver). Når det er gjennomført en kontraheringsprosess, vil det i 
vurderingen av tilbudene opp mot en løsning med drift i egen regi avklares hvilken 
driftsmodell som ansees som den beste. 
 
Adm. direktør anbefaler at styret godkjenner konseptrapporten for pasienthotellet, og at 
alternativ B med en investeringsramme på 394 mill kroner ved p85 legges til grunn for 
gjennomføringen av forprosjektet.  
 



Adm. direktør slutter seg til UNN’s vektlegging av at alternativ B i størst grad møter 
helseforetakets overordnede mål om utvikling av universitetssykehusets tilbud innenfor 
diagnostikk og behandling, slik at den planlagte økningen i dagbehandling, dagkirurgi og 
poliklinisk virksomhet kan realiseres.  
 
Pasienthotellet skal avlaste bruken av ordinære senger og sikre fleksible, driftseffektive 
løsninger. Selv om alternativ A gir bedre kapasitet enn dagens hotell, vil man måtte 
opprettholde avtaler om hotellplasser i byen. Dette behovet vil øke spesielt etter 2020.  
 
Alternativ B medfører full måloppnåelse på alle punkter og vil sikre fremtidige fleksible og 
driftseffektive løsninger og avlaste bruken av ordinære senger. Adm. direktør anbefaler derfor 
at alternativ B legges til grunn for gjennomføringen av forprosjektet.  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret viser til vedtak i styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF og godkjenner 

konseptrapporten slik den fremkommer av denne styresaken, jf. styresak 27/2011 i 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF med tilhørende konseptrapport for nytt 
pasienthotell ved UNN Breivika. 
 

2. Alternativ B med 206 rom velges som grunnlag i et forprosjekt innenfor et areal på ca 
11 000 m2.  

 
3.  Styret godkjenner at den videre tidligfaseplanleggingen gjennomføres som en integrert 

del av forprosjekt A-fløya som tidligere er vedtatt igangsatt. For finansiering av 
forprosjektet viser styret til vedtak i styresak 132-2010 Universitetssykehuset Nord-Norge 
Tromsø, A-fløy og pasienthotell – godkjenning av budsjett for forprosjekt, jf. styresak 73-
2010. 

 
4. Kostnadsrammen for prosjektet basert på 85 % sannsynlighet for at kostnadsrammen 

overholdes, fastsettes til 394 mill kroner i kostnadsnivå pr. 1. januar 2011, inkludert 
utstyr. Kostnadsrammen inkludert forslagene til kuttliste som anvist i konseptrapporten 
skal ferdig utredes i forprosjektet. 

 
5. Tidligere byggestart enn 2017, jf vedtatt investeringsplan, vil bli vurdert i forbindelse med 

rullering av investeringsplanen i juni 2011.  
 



6. Styret ber adm. direktør oversende konseptrapporten til Helse- og omsorgsdepartementet 
til orientering i forhold til godkjenning av A-fløya og som underlag for søknad om 
lånefinansiering av prosjektet. 

 
 

Bodø, den 18. april 2011 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør  
 
 
 
Vedlegg  Styresak 27/2011 UNN HF: Konseptrapport – Nytt Pasienthotell  

UNN Breivika 
 
Utrykt vedlegg: Konseptrapport Pasienthotellet  
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