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Styresak 134-2011 Utbyggingsprosjekt ved Nordlandssykehuset  
    Bodø – utvidet ramme 
 

 

Bakgrunn 
Styret i Nordlandssykehuset HF har i styresak 88/11 Utbyggingsprosjekt ved 

Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger behandlet 

rammeforutsetningene for prosjektet og rettet forespørsel til Helse Nord RHF om utvidet 

kostnadsramme. 

 

I denne saken gjøres det rede for de beslutningene som tidligere er fattet i Nordlandssykehuset 

HF og i Helse Nord RHF. Det er blant annet vist til at helseforetaket til dette 

utbyggingsprosjektet gjennom sakene fra 2007 har fått tildelt en prosjektramme på 2 389,3 

mill 2007-kroner inkludert utstyr. Denne rammen hadde den gangen innebygd en usikkerhet 

med 50 % sannsynlighet (P50) for at kostnadsrammen ikke skulle overskrides. 

 

Normalt i store investeringsprosjekter er det satt en prosjektramme i tråd med 

Helsedirektoratets veileder for tidligfaseplanlegging. Den tilsier en kostnadsramme for 

investeringsprosjekter med en innebygd usikkerhet på 85 % (P85) for at kostnadsrammen ikke 

skal overskrides. Basert på prisnivå 2011 tilsier dette at kostnadsrammen skulle vært på  

2 781,3 mill kroner ved P50 og 2 926,8 mill kroner ved P85. Dette utgjør en differanse på 

145,4 mill kroner. 

 

Nordlandssykehuset HF har foretatt en ny usikkerhetsvurdering som viser større usikkerhet 

særlig knyttet til prosjektering.  

 

Forøvrig vises det til grundig redegjørelse i saksfremlegget i sak 88/11 til styret i 

Nordlandssykehuset HF – se vedlegg. 

 

Adm. direktørs vurdering og tilrådning 
Dersom beslutningene om igangsetting av prosjektet ved behandling av saken i 2007 hadde 

lagt til grunn P85 i stedet for P50, ville Nordlandssykehuset HF kunne gjennomført prosjektet 

innenfor de samme rammebetingelsene som ellers gjelder for tilsvarende prosjekter. 

 

Måten helseforetaket bygger nytt og bygger om sykehuset på, samtidig som det er full drift, 

medfører store forstyrrelser i driften og større usikkerhet enn det som lå til grunn i 2007. 

 

Det er derfor etter adm. direktørs vurdering urimelig at kostnadsrammene for sykehuset i 

Bodø skal vurderes annerledes enn tilsvarende investeringsprosjekter. Særlig i et så 

komplisert prosjekt som dette.  

 



I saksfremlegget og vedtaket i sak 88/11 fra Nordlandssykehuset HF ber helseforetaket om å 

få utvidet ramme for prosjektet med 145 mill kroner. Denne anmodningen anbefaler adm. 

direktør at styret i Helse Nord RHF slutter seg til.  

 

Helse Nord RHF vil i så fall ta denne endringen i investeringsrammen inn i rulleringen av 

investeringsplanen som skal behandles i styret i juni 2012. 

 

 

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:  

 

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner at Nordlandssykehuset HF får utvidet rammen for 

utbyggingsprosjektet i Bodø med 145 mill kroner. 

 

2. Endringen i investeringsrammen innarbeides i revideringen av investeringsplanen ved 

styrets behandling i juni 2012. 

  

 

Bodø, den 11. november 2011 

  

  

  

Lars Vorland 

Adm. direktør 

  

  

Utrykte vedlegg: Nordlandssykehuset HF styresak 88/11: Utbyggingsprosjekt ved  

   Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og  

   rammeforutsetninger med endelig vedtak 

 


