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Styresak 148-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, 

parkeringsforhold og infrastruktur ved 
pasienthotellet – oppfølging av styresak 103-
2011 

 

 

Bakgrunn 

Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 103-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge 

Tromsø – kostnadsramme pasienthotell, oppfølging av styresak 73-2010, 132-2010 og 47-

2011 i styremøte, den 28. september 2011. Styret vedtok følgende i punkt 3: 

 

Styret ber om en orientering om planene rundt parkeringsforholdene og infrastrukturen ved 

pasienthotellet. 

 

Styret i Helse Nord RHF fikk i forbindelse med styremøte i Narvik, den 23.november 2011 en 

direkte orientering om parkeringsforholdene i Tromsø av drifts- og eiendomssjef ved 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN), Gina M. Johansen. Siden styret formelt har 

bedt om en orientering til styret i nevnte sak, gjengis også den muntlige orienteringen fra 

UNN skriftlig gjennom denne styresaken. 

 

Som grunnlag for denne orienteringen vises også til egen styresak for styret i Helse Nord RHF 

om parkeringsforhold, ref. styresak 96-2010 Parkeringsforhold ved våre sykehus, oppfølging 

av styresak 21-2009 og 116-2009/6.   

 

Orientering om parkeringsforholdene ved UNN Tromsø 

 

Generelt om parkeringsforhold ved UNN  

Pasienter og pårørende får fra UNN gjennom innkallingsbrev, informasjonsbrosjyrer og 

internett god informasjon om rettigheter, transportmuligheter og om parkeringsforhold ved det 

enkelte sykehus. Dette gjelder også syketransportforskriftens regler om bruk av egen bil, bruk 

av offentlige transportmidler og dekning av utgifter til reise i forbindelse med undersøkelse og 

behandling. 

 

Pasienter og pårørende anmodes om å benytte rutegående transport. I innkallingsbrevet gis det 

beskjed om at pasienter ikke skal ta med egen bil ved innleggelse i UNN. Dette fordi UNN, 

spesielt i Breivika i Tromsø, har noe manglende parkeringskapasitet for pasienter i tillegg til 

egne ansatte. De som likevel har med bil, henvises til det offentlige parkeringsområdet.  

 

Det skjer likevel at pasienter blir innlagt akutt. I slike tilfeller gir UNN en midlertidig 

parkeringstillatelse for den perioden som er aktuell mot en bekreftelse fra innleggende 

avdeling. Det er innarbeidet gode rutiner, når det gjelder informasjon om klageadgang og 

behandling av klager. Herunder er det opprettet et partssammensatt parkeringsutvalg i UNN 



som behandler klager fra pasienter som blir ilagt gebyr. Det tas særlig hensyn til de som er 

ilagt gebyr i de tilfeller der behandler ikke holder fastlagt tid for konsultasjon.  

 

UNN samarbeider med kommunale og fylkeskommunale myndigheter og transportselskap for 

å legge til rette for økt bruk av offentlige transportmidler. Herunder har UNN tilrettelagt med 

buss fra hurtigbåtanløp i Tromsø til sykehuset og daglig buss fra Narvik til Tromsø. Fra 

stoppested Setermoen er det egen passasjervert om bord. 

 

Nærmere om parkering i Breivika, Tromsø 

Gjesteparkeringen i Breivika har ca 130 parkeringsplasser. Denne er for gjester og pasienter.  

 

På gjesteparkeringen betaler man enten forskuddsvis (mynt eller kort), før man går inn på 

UNN eller etterskuddsvis (med kort). Betaler man etterskuddsvis betaler man kun for medgått 

tid. 

 

I avtalen med Europark er det slik at når en person klager på et kontrollgebyr og Europark 

ikke godtar klagen, så sendes klagen direkte til UNN for avgjørelse. Denne klausulen skal 

være med å ivareta pasienten/gjesten overfor den private aktør helseforetaket har avtale med. 

Dette fungerer bra, og UNN har derfor relativt få klager på Europark. Til nå i år har 

helseforetaket mottatt til behandling i underkant av 50 saker fra Europark som de har avslått. 

De aller fleste av disse har fått medhold av parkeringsutvalget og/eller leder for vakt- og 

sikkerhet. 

 

I perioder kan kapasiteten være for liten. UNN arbeider med utvidelse på 15-20 plasser for å 

kunne tilby flere p-plasser. Dette vil hjelpe godt på, siden UNN ikke har økt kapasiteten på 

parkeringen i like stor grad som helseforetaket har dreid behandlingen over på 

dagbehandling/poliklinisk behandling. 

 

Samlet vil antall pasient- og gjesteplasser kunne bli om lag 150. Til sammenligning er det 

planlagt 50 korttidsplasser i Bodø. I Bodø er det i tillegg ”ansatteplasser”, noen spesialplasser 

og anledning til å parkere i boligområder rundt sykehuset, samt at det er kort vei til sentrum.  

 

Et grovt anslag viser at Breivika vil ha om lag 3,5 poliklinikkbehandlinger pr dag pr 

parkeringsplass, mens tilsvarende tall for Bodø er om lag åtte, uten hensyn til gateparkering i 

boligområdene rundt sykehuset og evt. ledige plasser på ansatteparkeringen.  

 

Det er et mål å finne et balansert antall parkeringsplasser ved våre sykehus. Med dette menes 

det skal være et tilbud til de som må kjøre bil, men på den annen side legges det til rette og 

oppfordres til å benytte offentlig kommunikasjon, både for å redusere parkeringsbehov og for 

å bidra til bedre ytre miljø gjennom redusert bilbruk. 

 

Parkering ved nytt pasienthotell 

Når det gjelder planleggingen av pasienthotellet, vil parkeringsarealer bli tilrettelagt i 

forprosjektet. I konseptrapporten er det ved inngangen fra Hansine Hansens vei satt av 

nødvendig nærparkering med terskelfri adkomst. Bygningsanlegget er for øvrig plassert slik at 

det gis vekstmuligheter og parkeringsmuligheter videre mot sør/vest. Her er det også 

muligheter innenfor tomten til å legge til rette for parkering og senere til å oppføre ytterligere 

to hotellfløyer. Disse forholdene vil bli detaljert mer i forprosjektet. 

 

 



Vurderinger 

Adm. direktør vurderer at UNN har lagt parkeringsforholdene ved UNN Tromsø, Breivika 

godt til rette og registrerer også at parkeringsforholdene i forbindelse med nytt pasienthotell 

vil bli detaljert i forprosjektet. 

 

 

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

 

Styret tar informasjonen om parkeringsforhold ved Universitetssykehuset Nord-Norge 

Tromsø og infrastruktur ved pasienthotellet til orientering. 

 

 

Bodø, den 2. desember 2011 

 

 

Lars Vorland 

Adm. direktør 


