
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styremøte 

Innkalling med sakspapirer 
 
 

Dato: 21. og 22. juni 2012 
 
Kl.: 19.30, dag 1 
 10.30, dag 2 
 
Sted: Rica Ishavshotel, Tromsø 
 
 
  
 





 

  

 
 

Møtedato: 21. og 22. juni 2012 
Arkivnr.: 2011/308-48/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36  Dato: 8.6.2012 
 
 
Styresak 68-2012 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for 
styremøte, den 21. og 22. juni 2012: 
 
Sak 68-2012 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 69-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøte 1. juni 2012 Side 3 
Sak 70-2012 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy – 

godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om 
detaljprosjektering og bygging  

Side 12 

Sak 71-2012 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, pasienthotell – 
godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om 
detaljprosjektering og bygging  

Side 28 

Sak 72-2012 Plan 2013-2016, inkl. rullering av investeringsplan 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 36 

Sak 73-2012 Tertialrapport nr. 1-2012 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 37 

Sak 74-2012 Virksomhetsrapport nr. 5-2012 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 38 

Sak 75-2012 Budsjett 2012 – justering økonomiske rammer nr. 2 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 39 

Sak 76-2012 Private somatiske sykehustjenester, anskaffelse 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 40 

Sak 77-2012 Styreansvarsforsikring Side 41 
Sak 78-2012 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF:  

Tertialrapport pr. 30.april 2012 
Side 55 

Sak 79-2012 Internrevisjonsrapport 04/2012:  
Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord, 
oppsummering  

Side 81 

Sak 80-2012 Internrevisjonsrapport 07/2010: Internkontroll ved behandling 
av helseopplysninger i Helse Nord, oppsummering  
– oppfølging av styresak 20-2011 og styresak 72-2011 
Saken trekkes fra behandling i dette styremøtet. 

Side 84 

Sak 81-2012 Internrevisjonsrapporter om Nasjonal internrevisjon av 
medisinsk kodepraksis – oppfølging av styresak 138-2011 
Saken trekkes fra behandling i dette styremøtet. 

Side 85 

Sak 82-2012 Orienteringssaker Side 86 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig   
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig   
 3. Lærlingeordning i Helse Nord Side 89 
 4. Fullmaktsstrukturen i helseforetakene  

– oppfølging av styresak 67-2008 og styresak 76-2009 
Side 91 
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Sak 83-2012 Referatsaker Side 94 
 1. Protokoll fra drøftingsmøte, den 11. juni 2012 ad. 

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy – 
forprosjekt og beslutning om delprosjektering og bygging, 
jf. styresak 70-2012 
Sakspapirene ettersendes. 

  

 2. Protokoll fra drøftingsmøte, den 11. juni 2012 ad. 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, pasienthotell – 
forprosjekt og beslutning om delprosjektering og bygging, 
jf. styresak 71-2012 
Sakspapirene ettersendes. 

  

Sak 84-2012 Eventuelt Side 95 
 
 
Bodø, den 8. juni 2012 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
 
 

Styremøte Helse Nord RHF 
21. og 22. juni 2012 - sakspapirer

side 2



 

  

 
 

Møtedato: 21. og 22. juni 2012    
Arkivnr.: 2011/308-49/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36  Dato: 8.6.2012 
 
 
Styresak 69-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøte  

1. juni 2012 
 
 
Protokoll styremøte 1. juni 2012 
 
Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 1. juni 2012 – kl. 8.30 
Møtested: Radisson Blu Hotel, Tromsø 
 
Tilstede: 
 
Navn:  
Bjørn Kaldhol styreleder 
Inger Lise Strøm nestleder (deltok fra ca. kl. 09.00 – sak 61-2012) 
Alf E. Jacobsen styremedlem 
Ann-Mari Jenssen styremedlem 
Fredrik Sund styremedlem 
Inge Myrvoll styremedlem 
Inger Jørstad styremedlem 
Jan Sahl styremedlem 
Kari Jørgensen styremedlem 
Kari B. Sandnes styremedlem 
Kristina Torbergsen styremedlem 
Line Miriam Sandberg styremedlem 
Sissel Alterskjær styremedlem 
Werner Johansen observatør fra Regionalt brukerutvalg  

– møter for RBU-leder Midrid Pedersen 
 
Forfall:  
 
Navn:  
Mildrid Johansen observatør fra Regionalt brukerutvalg 
 
Fra administrasjonen: 
 
Navn:  
Lars Vorland adm. direktør 
Karin Paulke administrasjonssjef 
Kristian I. Fanghol kommunikasjonsdirektør 
Hilde Rolandsen direktør for eieravdelingen 
Tor Solbjørg leder for internrevisjonen 
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Styresak 57-2012  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 57-2012 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 58-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. mai 2012 
Sak 59-2012 Helse Nords styring og kontroll med spesialisthelsetjenester som  

ytes utenfor helseforetakene – iverksatte tiltak, oppfølging av  
styresak 108-2011 

Sak 60-2012 Landsverneplan spesialisthelsetjenesten –  
forvaltningsplaner, rutiner og prosedyrer 

Sak 61-2012 Mulighetsstudie for alternativ organisering av forvaltningstjenester i 
Helse Nord – avsluttende status  
pr. mai 2012, oppfølging av styresak 59-2010 

Sak 62-2012 Virksomhetsrapport nr. 4-2012 
Sakspapirene var ettersendt. 

Sak 63-2012 Møteplan 2013 
Sak 64-2012 Internrevisjonsrapporter om Nasjonal internrevisjon av medisinsk 

kodepraksis, anbefalinger fra hovedrapporten, status i oppfølgingen,  
jf. styresak 138-2011 
Saken var trukket fra behandling i dette styremøtet. 

Sak 65-2012 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 

• Felleskontrollerte virksomheter – styrets beretning  
m. m., jf. styresak 66-2012/3 

 3. Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring,  
jf. styresak 105-2009/3 
Sakspapirene var ettersendt. 

 4. Forskrift om fredning og kulturminneforvaltning, orientering om 
arbeidet 

Sak 66-2012 Referatsaker 
 1. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 27. april 2012 ad. årlig 

melding fra Helse Nord RHF og brev av 9. mai 2012 fra Helse Nord 
RHF med tilbakemelding på etterlyste punkter fra rapporteringen i 
årlig melding 2011 

 2. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 11. mai 2012 
 3. Årsberetning 2011 for Helseforetakenes senter for Pasientreiser ANS, 

Helseforetakenes Innkjøpsservice AS og Luftambulansetjenesten 
ANS, jf. styresak 65-2011/2 Orienteringssaker – adm. direktørs 
muntlige orienteringer 
Sakspapirene var ettersendt. 

 4. Protokoll fra drøftingsmøte, den 23. mai 2012 ad. sak om 
Mulighetsstudie for alternativ organisering av forvaltningstjenester i 
Helse Nord – avsluttende status pr. mai 2012, jf. styresak 61-2012 
Kopi av protokollen var ettersendt. 

 5. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 5. mars 2012 
Kopi av protokollen var ettersendt. 

 6. Protokoll fra valgstyrets møte, den 15. mai 2012 ad. valg av ansattes 
representanter i styret i Helse Nord RHF 
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart. 
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Sak 67-2012 Eventuelt 

1. Svar på prøvesvar 
 

 
Styrets vedtak: 

Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under behandling av 
saken.  
 
 
Styresak 58-2012  Godkjenning av protokoll fra styremøte 
 3. mai 2012 
 

 
Styrets vedtak:  

Protokoll fra styremøtet, den 3. mai 2012 godkjennes.  
 
 
Styresak 59-2012 Helse Nords styring og kontroll med  
 spesialisthelsetjenester som ytes utenfor  
 helseforetakene – iverksatte tiltak, oppfølging av  
 styresak 108-2011 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret tar informasjonen om iverksatte tiltak for å bedre Helse Nord RHF’s styring og 

kontroll med spesialisthelsetjenesten som ytes utenfor helseforetakene til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å videreutvikle samarbeidet med aktører som yter 

spesialisthelsetjenestene utenfor helseforetakene. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret tar informasjonen om iverksatte tiltak for å bedre Helse Nord RHF’s styring og 
kontroll med spesialisthelsetjenesten som ytes utenfor helseforetakene til orientering. 

 
2. Styret ber adm. direktør om å videreutvikle samarbeidet med aktører som yter 

spesialisthelsetjenestene utenfor helseforetakene. 
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Styresak 60-2012 Landsverneplan spesialisthelsetjenesten  
 – forvaltningsplaner, rutiner og prosedyrer 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF viser til ber adm. direktør sørge for at helseforetakene har 

ansvar for å ivaretar både

 

 forskriftsfredete og vernete bygg/anlegg i henhold til 
riksantikvarens forskrift og Helse- og omsorgsdepartementets Landsverneplan. 

2. Ivaretakelse av vernet bygg/anlegg innebærer blant annet at Styret i Helse Nord RHF ber 
styrene i helseforetakene godkjenner forvaltningsplaner for bygg/anlegg og sørger

3. Adm. direktør bes om å sikre at helseforetakene har nødvendige rutiner og prosedyrer for 
å kvalitetssikre forvaltningen/administrasjon av fredete og vernete bygg/anlegg.  

 for 
vedlikehold av disse innenfor vedtatte budsjettrammer. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør sørge for at helseforetakene ivaretar 
forskriftsfredete og vernete bygg/anlegg i henhold til riksantikvarens forskrift og Helse- 
og omsorgsdepartementets Landsverneplan. 

 
2. Styret i Helse Nord RHF ber styrene i helseforetakene godkjenne forvaltningsplaner for 

bygg/anlegg og sørge for vedlikehold av disse innenfor vedtatte budsjettrammer. 
 

3. Adm. direktør bes om å sikre at helseforetakene har nødvendige rutiner og prosedyrer for 
å kvalitetssikre forvaltningen/administrasjon av fredete og vernete bygg/anlegg.  

 
 
Styresak 61-2012 Mulighetsstudie for alternativ organisering av  
 forvaltningstjenester i Helse Nord  
 – avsluttende status pr. mai 2012, oppfølging av  
 styresak 59-2010 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF sier seg tilfreds med de resultatene som oppfølgingen av 

Mulighetsstudien synes å ville gi.  
  
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at oppfølgingen av tiltakene i helseforetakene 

videreføres og integreres i helseforetakenes kontinuerlige forbedringsarbeid.  
 
3. Styret ber om at fellestiltakene innenfor ENØK innarbeides i vedlikeholds- og 

investeringsplanene og at innkjøpsavtaler for teknisk driftsmateriell følges opp i 
sammenheng med kategoristyringen av innkjøp

 

 adm. direktør om å sørge for at ENØK-
tiltakene og innkjøpsavtalene følges opp som redegjort for i saksfremlegget. 

Enstemmig vedtatt. 
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Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF sier seg tilfreds med de resultatene som oppfølgingen av 
Mulighetsstudien synes å ville gi.  

  
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at oppfølgingen av tiltakene i helseforetakene 

videreføres og integreres i helseforetakenes kontinuerlige forbedringsarbeid.  
 
3. Styret ber adm. direktør om å sørge for at ENØK-tiltakene og innkjøpsavtalene følges opp 

som redegjort for i saksfremlegget. 
 
 
Styresak 62-2012 Virksomhetsrapport nr. 4-2012 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 4-2012 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør i større grad vektlegge legge stor vekt på oppfølging av 

kvalitetsparametre i ledelsesrapporteringen til styret, og planlegge

 

 iverksette tiltak for å 
redusere fristbrudd og ventetidene. 

3. Adm. direktør bes fortsette den tette oppfølgingen av økonomi og tiltak for økonomisk 
måloppnåelse i helseforetakene. 

 
4. Styret imøteser oppdatert prognose i tråd med revidert nasjonalbudsjett i neste styremøte. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 4-2012 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør legge stor vekt på oppfølging av kvalitetsparametre i 

ledelsesrapporteringen til styret, og iverksette tiltak for å redusere fristbrudd og 
ventetidene. 

 
3. Adm. direktør bes fortsette den tette oppfølgingen av økonomi og tiltak for økonomisk 

måloppnåelse i helseforetakene. 
 

4. Styret imøteser oppdatert prognose i tråd med revidert nasjonalbudsjett i neste styremøte. 
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Styresak 63-2012 Møteplan 2013 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Møteplan for 2013 godkjennes som følger: 
 

• 6. februar 2013: Bodø (oppdragsdokument 2013 til helseforetakene) 
  – foretaksmøter med HF-ene avholdes i etterkant 
• 27. februar 2013:  Tromsø  
• 21. mars 2013: Bodø (årsregnskap og styrets beretning) 

 – foretaksmøter med HF-ene for behandling av årsregnskap  
 2012 m. m. avholdes i månedsskifte mars/april 2013    

• 24. april 2013  Møtested ikke bestemt foreløpig. 
• 22. mai 2013: Møtested ikke bestemt foreløpig. 
• 19. juni 2013:  Møtested ikke bestemt foreløpig. 
• 28. august 2013:  Møtested ikke bestemt foreløpig. 
• 25. september 2013: Møtested ikke bestemt foreløpig. 
• 30. oktober 2013:  Tromsø 
• 27. november 2013:  Bodø 
• 18. desember 2013:  Bodø  
 
Møtestedene for styremøter i april, mai, juni, august og september avgjøres i neste 
styremøte etter nærmere forslag fra adm. direktør. 
 
Andre arrangement:  
 
• 20. – 21. mars 2013: Bodø – styreseminar med HF-ene 
• 22. – 23. mai 2013: Bergen – felles styreseminar med Helse Vest RHF, foreløpig 
• 30. – 31. oktober 2013: Tromsø – styreseminar med HF-ene 

 
2. Helseforetakene bes om å planlegge sine styremøter ut fra vedtatt møteplan, jf. punkt 1 i 

vedtaket. I tillegg bes helseforetakene om å ta hensyn til følgende datoer for 
styrebehandling i helseforetakene: 
a. innen 21. mars 2013:  Årsregnskap og årlig melding for 2012 
b. innen 6. juni 2013:  Tertialrapport nr. 1-2013 
c. innen 6. oktober 2013:  Tertialrapport nr. 2-2013 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Styresak 64-2012 Internrevisjonsrapporter om Nasjonal  
 internrevisjon av medisinsk kodepraksis,  
 anbefalinger fra hovedrapporten, status i  
 oppfølgingen, jf. styresak 138-2011 
 Saken var trukket fra behandling i dette styremøtet. 
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Styresak 65-2012  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Foretaksmøte 5. juni 2012 
o Informasjon og avklaring av deltakelse 

- Møte i Lønnsrådet 5. juni 2012 
o Informasjon. 
o Styreleder vil i etterkant sette i funksjon kompensasjonsutvalget i styret for å 

diskutere adm. direktørs vilkår for styrets behandling i august 2012. 
- Møte med Nord-Norgebenken på Stortinget, den 29. mai 2012 – sammen med adm. 

direktør Vorland  
o Informasjon 

- Grunnsteinnedleggelse for nytt sykehus i Vesterålen, den 30. mai 2012 – sammen med 
adm. direktør Vorland  
o Informasjon 

- Risikostyringsseminar i regi av Helse- og omsorgsdepartementet, den 3. mai 2012 
o Styrets nestleder Inger Lise Strøm informerte om seminaret. 

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
- Revidert nasjonalbudsjett 2012 (RNB) 

o Informasjon om RNB og konsekvenser for foretaksgruppen Helse Nord. 
o Adm. direktør vil legge frem en styresak i styremøte 22. juni 2012 med forslag til 

bruken av midlene. 
- Felleskontrollerte virksomheter – styrets beretning m. m., jf. styresak 63-2012/3: 

o Det ble vist til styresak 113-2008/3 Styring av datterselskaper: For bedre 
involvering i strategiske spørsmål, er det ønskelig at styrets beretning m. m. fra 
datterselskaper legges frem som referatsak. 

o Adm. direktør orienterte om styrets beretning i felleskontrollerte virksomheter. 
- Møte med Helse- og omsorgsdepartementet, den 23. mai 2012 ad. 

Nordområdesatsningen og beredskapen på Svalbard: Informasjon 
- Barn som pårørende – utgifter til reise:  

o Det ble vist til styremøte i Helse Nord RHF, den 3. mai 2012 og spørsmål fra 
RBU-leder Mildrid Pedersen ad. dekning av reiser for barn som er pårørende. 

o Adm. direktør informerte om hvordan dette håndteres i foretaksgruppen. 
- Endring i årsregnskapet for 2011: 

o Pensjonskostnadene for adm. direktør var feil og er korrigert til kr. 218.000,-.  
o Årsregnskapet er avlevert og kan derfor ikke endres. Feil i pensjonskostnadene for 

adm. direktør må derfor håndteres som en tilleggsopplysning til Helse- og 
omsorgsdepartementet. 

- Smittevernplan Helse Nord – kikhoste, jf. styresak 52-2012 Smittevernplan Helse Nord 
2012-2015 og Tuberkulosekontrollprogram Helse Nord 2012-2015: 
o Informasjon om håndtering av pasienter med påvist kikhoste. 

- Regional Brukerkonferanse og regional brukeropplæring, den 9. til 11. mai 2012: 
Informasjon. 

- Møte med folkebevegelsen for lokalsykehus, den 15. mai 2012: Informasjon 
- Fagdag for RHF-ansatte, den 11. mai 2012 og Holmenkollstafetten i Oslo, den 12. 

mai 2012: Informasjon om deltakelse fra Helse Nord RHF’s bedriftsidrettslag. 
- Fødselsomsorg – valg av fødested 

o Informasjon om fødendes mulighet for å velge fødested. 
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3. Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 
4. Forskrift om fredning og kulturminneforvaltning, orientering om arbeidet 
 

 
Styrets vedtak:  

Framlagte saker tas til orientering.  
 
 
Styresak 66-2012  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 27. april 2012 ad. årlig melding fra Helse 

Nord RHF og brev av 9. mai 2012 fra Helse Nord RHF med tilbakemelding på etterlyste 
punkter fra rapporteringen i årlig melding 2011 

2. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 11. mai 2012 
3. Årsberetning 2011 for Helseforetakenes senter for Pasientreiser ANS, Helseforetakenes 

Innkjøpsservice AS og Luftambulansetjenesten ANS, jf. styresak 65-2011/2 
Orienteringssaker – adm. direktørs muntlige orienteringer 
Sakspapirene var ettersendt. 

4. Protokoll fra drøftingsmøte, den 23. mai 2012 ad. sak om Mulighetsstudie for alternativ 
organisering av forvaltningstjenester i Helse Nord – avsluttende status pr. mai 2012, jf. 
styresak 61-2012 
Kopi av protokollen var ettersendt. 

5. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 5. mars 2012 
Kopi av protokollen var ettersendt. 

6. Protokoll fra valgstyrets møte, den 15. mai 2012 ad. valg av ansattes representanter i styret 
i Helse Nord RHF 
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart. 

 

 
Styrets vedtak:  

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Styresak 67-2012  Eventuelt 
 
Styremedlem Inger Jørstad reiste spørsmål ad. praksisen rundt prøvesvar til pasienter. Denne 
saken vil bli diskutert nærmere i forbindelse med styrets behandling av internrevisjonsrapport 
nr. 04/2012 Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord. 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

Protokoll fra styremøtet, den 1. juni 2012 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 8. juni 2012 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 21. og 22. juni 2012 
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug/Hilde Rolandsen  Dato: 8.6.2012 
 
 
Styresak 70-2012 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy 

– godkjenning av forprosjektrapport og beslutning 
om detaljprosjektering og bygging  

 
 
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. Styret fattet følgende vedtak: 
 
1. Styret godkjenner at tidligfaseplanleggingen videreføres med forprosjektfase basert på 

alternativ 1 i konseptrapporten. Styret ber om at adm. direktør utarbeider et 
oppdragsbrev til Universitetssykehuset Nord-Norge HF basert på denne saken. 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF bes om å igangsette forprosjektet umiddelbart, og 
at det ferdigstilles innen årsskiftet 2011/2012, slik at prosjektet kan realiseres i samsvar 
med den fremdriftsplanen som fremgår av plangrunnlaget, dvs. ferdigstilling i løpet av 
våren 2016. 

 
2. Kostnadsrammen for prosjektet, basert på 85 % sannsynlighet for at kostnadsrammen 

overholdes og som skal ferdig utredes i forprosjektet, fastsettes til 968 mill kroner i 
kostnadsnivå pr 15. april 2010, inkludert utstyr.  

 
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. 

 
4. 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. 

 
5. Styret ber adm. direktør oversende konseptrapporten til Helse- og omsorgsdepartementet 

for faglig godkjenning og som underlag for søknad om lånefinansiering av prosjektet. 
 
I samsvar med punkt 3 i vedtaket behandlet styret i Helse Nord RHF budsjett for forprosjektet 
i styremøte, den 14. desember 2010, jf. styresak 132-2010 Universitetssykehuset Nord-Norge 
Tromsø, A-fløy og pasienthotell – godkjenning av budsjett for forprosjekt, jf. styresak 73-
2010. Budsjettramme for forprosjekt inklusiv pasienthotell, ble satt til 40 mill kroner. 
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Forprosjektfasen skal gi grunnlag for revisjon av planforutsetninger og kostnader og 
godkjenning for bygging, og den skal gjennomføres i samsvar med de rammer som angis i 
konseptrapporten og verifisere endringer som anses nødvendig som følge av 
prosjektutviklingen. 
 
Gjennom forprosjektet skal prosjektet utvikles, slik at det blir et gjennomarbeidet og komplett 
grunnlag for detaljprosjektering i gjennomføringsfasen. Dette ved detaljering av: 
• Funksjonelle og tekniske løsninger. 
• Budsjett- og investeringsanalyser. 
• Studier av levetids- og driftskostnader for bygget. 
• Entreprisemodell og fremdriftsplanlegging. 
 
Forprosjektet skal identifisere og behandle prosjektets utfordringer og muligheter, slik at 
usikkerhetsspennet reduseres. Gjennom forprosjektet skal prosjektets miljøprofil utvikles og 
tydeliggjøres. 
 
I forbindelse med oppstart av forprosjektet for A-fløyen måtte prosjektledelsen innarbeide 
viktige forutsetninger for videre gjennomføring som ikke var på plass ved starten av 
forprosjektet. Dette gjaldt aktiviteter som ikke var løst i konseptfasens skisseprosjekt, og at 
programgrunnlaget ikke var endelig avstemt mot faktisk arealmessig gjennomførbarhet i 
sykehusets eksisterende bygningsmasse. Delfunksjonsprogrammering, konsekvenser av 
rokadeplan for flyttinger i eksisterende bygningsmasse, dimensjoneringsgrunnlag for 
fremtidig kapasitet og ledelsesmessig forankring av enkelte fag- og funksjonsområder er 
eksempler på viktige forutsetninger som ikke var endelig avklart i konseptrapporten. 
 
I konseptfasen var således ikke rokadebehovet og ombyggingsgrunnlaget fullt ut utredet. Det 
foreslåtte og vedtatte alternativet i konseptfasen har derfor vært basert på usikre kalkyler for 
rokader og ombygginger i A- og B-fløy. Likeledes ble det tidlig i forprosjektet klart at plass 
for PET-CT-scanner ikke ville være mulig i A-fløyprosjektet og utredes derfor i eget prosjekt.  
 
Den beste løsningen for A-fløyprosjektet er å redusere omfanget av rokader og ombygging 
gjennom å bygge en ekstra etasje på A-fløyen. Utredningsarbeidet har vist betydelige ulemper 
med gjennomføring av konseptrapportens anbefalte alternativ (Alt 0), og et alternativ med 
større areal, men vesentlig lavere kostnader er derfor anbefalt av styringsgruppen (Alt 1).  
 
I oppstarten av forprosjektet var man klar over at det gjensto en del arbeider, før man kunne 
starte forprosjektet:  
o Avslutte delfunksjonsprogrammering. 
o Løse sykehuset sine rokademessige utfordringer  
o Revidering av dimensjoneringsgrunnlag med vurdering av fremtidig kapasitet/behov på 

sykehuset. 
o Forankre og lokalisere fag- og funksjonsområder fra skisseprosjektet i 

medvirkerorganisasjonen og sykehusets ledelse.  
o Revidere skisseprosjektet. 
 
Med rokademessige utfordringer

  

 menes de store ulempene sykehuset får som følge av flytting 
av funksjoner samtidig som man skal bygge om, bygge nytt og drifte sykehuset uten å redusere 
sykehusets kapasitet, eller tilføre risiko. 

Forprosjektet ble etter disse arbeidene satt i gang fra 1. januar 2012. 
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Styret ble av adm. direktør muntlig orientert om at forprosjektet har tatt inn over seg at disse 
arbeidene har blitt lagt til grunn, og at valgt alternativ er justert i forhold til konseptrapporten.  
Her vises det til styremøte i Helse Nord RHF, den 3. mai 2012, jf. styresak 54-2012/2 
Orienteringssaker, adm. direktørs muntlige orienteringer, fjerde strekpunkt. Følgende ble 
protokollført: 
- Endret alternativ for Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy: 

o Foreløpig informasjon om saken. 
o Det er planlagt styresak til styremøte, den 22. juni 2012. 

 
Informasjonen gitt i styremøte, den 3. mai 2012 samsvarer med styresak 50/2012 Oppfølgning 
og alternativ utbyggingsløsning for A-fløya som ble behandlet av styret i 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN), den 1. juni 2012. I saken tilrådes å øke graden 
av nybygg på bekostning av renovering av eksisterende bygningskropp. Vedtaket bygde på 
utredningen Arealplan for UNN Breivika – forslag fra ledergruppens arbeidsutvalg, del 1. 
Styret i UNN har fått orientering om denne sken i styresak 50/2012 Oppfølgning og alternativ 
utbyggingsløsning for A-fløya. 
 
Planarbeidet med forprosjektet nå fullført.  
 
Målet med denne saken er å be om styrets godkjenning av forprosjektrapporten og tillatelse til 
detaljprosjektering, og å oppdatere søknad om lån i Helse- og omsorgsdepartementet, samt 
byggestart i 2013. 
 
Styret i UNN vedtok i sak 47/2009 Store byggeprosjekter ved UNN Tromsø å igangsette 
konseptfaseplanlegging av utbygging ved UNN.  Styret vedtok i sak 32/2010 Konseptrapport 
A-fløya å gjennomføre forprosjekt for A-fløyen på bakgrunn av konseptrapporten. Styret 
vedtok i sak 50/2012 Oppfølgning og alternativ utbyggingsløsning for A-fløya å øke forutsatt 
grad av nybygg på bekostning av renovering av eksisterende bygningskropp. Vedtaket bygde 
på utredningen ”Arealplan for UNN Breivika – forslag fra ledergruppens arbeidsutvalg, del 
1”. 
 
I denne saken presenteres forprosjektet med henvisning til hvordan forprosjektet er 
gjennomført i tråd med premissene i de nevnte sakene for styret i UNN og for styret i Helse 
Nord RHF.  
 
Styret inviteres til å stadfeste vedtaket fra styret i UNN om: 
• Godkjenning av forprosjekt 
• Videre detaljplanlegging 
• Bygging 
• Arealramme 
• Kostnadsramme 
• Finansiering 
• Fremdriftsplan 
• Utredning knyttet til PET-senter 
 
Hovedmålet med utbyggingen er å ivareta arealbehovet for langsiktig utvikling av UNNs 
region- og universitetssykehusfunksjoner. Planarbeidet med forprosjektet er nå fullført, og 
målet med denne saken er å be om styrets godkjenning av forprosjektrapporten, samt 
videreføre prosjektet med detaljplanlegging og bygging. 
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Forprosjektet er en utfyllende rapport som beskriver hvordan konseptrapportens formål best 
mulig kan realiseres med detaljert programmering av romfunksjoner, teknisk beskrivelse og 
arkitektenes tegninger av løsninger. 
 
Rapporten beskriver et prosjekt der A-fløyen bygges ut i til sammen 6 etasjer inkludert 
teknisk etasje på toppen av hele A-fløyen. Nybygg består av 12.000m2 og renovering av 
eksisterende bygg består av 6.500m2. Bygging og rehabilitering planlegges i 4 trinn over 4,5 
år med en logistikk som ivaretar full sykehusdrift i byggeperioden. Positron emisjon 
tomografi (PET) er tatt ut av løsningen for å muliggjøre et fullverdig PET-senter i eget bygg 
raskere og mer funksjonelt enn byggingen av A-fløyen tillater. 
 
Investeringskostnaden for A-fløyen er beregnet til 1 324 mill kroner (P85) og årlige 
driftskostnader til 34 mill kroner. 
 
Planleggingsbakgrunn 
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) forutsetter at planlegging av nye sykehusbygg skal 
skje i henhold til retningslinjene i Helsedirektoratets veileder Tidligfaseplanlegging i 
sykehusprosjekter utgitt i 2009 og revidert i 2011. Store investeringsprosjekter krever 
godkjenning fra det regionale helseforetaket (RHF), og prosjekter med kostnadsramme over 
500 mill kroner skal i tillegg forelegges HOD til faglig myndighetsgodkjenning. Prosjekter 
med kostnadsramme over 1 milliard kroner skal godkjennes i eierdialogen mellom HOD og 
RHF. 
 
Veilederen deler planprosessen i tidligfaseplanlegging og gjennomføringsfase. Tidligfasen 
består av idéfase, konseptfase og forprosjektfase, mens gjennomføringsfasen består av 
detaljprosjektering og byggefase. 
 
Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF har siden 2002 arbeidet med idéfasen for 
utbygging av UNN basert på en tredelt løsning. I styresak 47/2009 Store byggeprosjekter ved 
UNN Tromsø-ny strategi vedtok styret å godkjenne arbeidet som idefase og besluttet oppstart 
av konseptfase for to bygg, A-fløy og pasienthotell. Styresak 32/2010 Konseptrapport A-fløya 
godkjenner konseptrapporten og ber om at den godkjennes i Helse Nord RHF. Styret i Helse 
Nord RHF godkjente konseptrapporten i styresak 73-2010 Universitetssykehuset Nord-Norge 
Tromsø, A-fløy – godkjenning av konseptrapport og oppstart av forprosjekt og har siden fått 
lånetilsagn til prosjektet fra HOD. 
 
Mandatet for utbyggingen av A-fløyen er i hovedsak å ivareta arealbehovet for langsiktig 
utvikling av UNNs region- og universitetsfunksjoner, med spesiell vekt på fremtidig behov 
innen kreftdiagnostikk og -behandling. 
 
Spesielle forutsetninger som skal ivaretas i planleggingen er samlet kapasitet i hele UNN, 
inkludert UNN Narvik og UNN Harstad, pasientforløp, det langsiktige utviklings- og 
omstillingsprosjektet (LUO), forutsetning om etablering av pasienthotell og PET-CT tilbud. 
Samhandlingsreformen, Helse Nords vedtak om økt intensivkapasitet, fortsatt sentralisering 
av kirurgi, befolkningsutvikling og Helse Nord RHFs krav i forbindelse med årlig rullering av 
investeringsplan er viktige eksterne forutsetninger. 
 
Arbeidet med forprosjektet for A-fløyen er nå fullført. Målet med saken er å gi en 
presentasjon av det utstrakte prosjektarbeidet og dokumentasjonen som er opparbeidet i 
forprosjektfasen, og be om at styret godkjenner denne for å fortsette prosjektet i 
gjennomføringsfasen. 
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Det fremkommer en arealdifferanse mellom konseptfasens forslag til utbygging og denne 
forprosjektrapportens alternativ 1. Denne arealdifferansen vil fysisk være en ekstra etasje som 
legges på plan 9 i A2 og A3.  

Begrunnelse for endringer av arealer i alternativ 1 

• Teknikk - Behovet for teknikk har økt som følge av forskrifter og for å beholde en 
rasjonell struktur. 

• Funksjon - Laboratorium får full ombygning og en del funksjoner er løst i mellombygg for 
kunne løse romprogrammet. 

• Kostnad – Utvidet areal i A-fløy for å slippe ombygging andre steder. 
 

Det utredede alternativet i konseptfasen innholdt også innpassing av PET-CT innenfor 
romprogrammet. I forprosjektet har man valgt å ta ut PET-scanner og etablere et eget PET-
senterprosjekt i eget bygg på sykehusets eiendom.  

PET-scanner tatt ut A-fløy 

 
Det er to viktige premisser som har utfordret PET-prosjektet. Dette gjelder arealbehov og tid 
for gjennomføring, og det er derfor vurdert at et eget bygg

 

 for PET-senter ville dekke det 
kortsiktige og langsiktige behov bedre enn plassering slik det var foreslått i konseptfasen. 
Prosjektet med eget PET-senter er startet opp med en egen idé- og konseptfaseplanlegging. 

Begrunnelsen for utbygging av UNN er sterkt knyttet til økt kreftdiagnostikk og -behandling. 
Fokuset på kreftdiagnostikk betyr at PET-scanner er viktig å realisere. PET-teknologien er i 
dag den mest sensitive medisinske metode for å oppdage spredning eller tilbakefall av 
kreftsykdom. 
 
PET består av to viktige delkomponenter: En kombinert isotopscanner og anatomisk 
billeddiagnostikkmaskin i form av CT eller MR, referert til som PET-scanner, og et 
radioisotopproduksjonsanlegg. Til sammen kalles PET-scanner og isotopproduksjonsanlegg 
for PET-senter. 
 
Ved oppstart av konseptfasen var PET en ny metodikk, og det viktigste fokuset var å etablere 
et permanent tilbud til pasienter i Helse Nord.  
 
Rask realisering av tilbudet har vært vektlagt i planleggingen, men dette viste seg å være 
vanskelig å innpasse i sammenheng med A-fløyprosjektet. Hensiktsmessige lokaler til PET-
scanner i A-fløyprosjektet blir først ferdigstilt etter at utbyggingen av A-fløy er ferdigstilt. 
Enkelte funksjoner må kunne flytte først for så å gjøre plass til PET-scanneren. 
 

Etter en utredning av hvordan man praktisk kan gjennomføre selve byggeprosjektet, kom man 
frem til en firetrinns utbygging. Ut i fra kravet i byggeperioden om opprettholdelse av 
kapasitet er den nye byggetiden beregnet å være 4,5 år. 

Andre endringer fra konseptfase 

 
Kunst og utsmykning er tatt ut av A-fløyprosjektet og overført til Pasienthotellprosjektet. 
 
Kostnader 
I forprosjektet gjennomføres en betydelig mer detaljert planlegging og nøyaktig kalkyle av 
kostnader sammenlignet med konseptutredningen. Prosjektets kostnadsramme er her beregnet 
til 1.325 mill kroner (P85) med forventet prosjektkostnad på 1.185 mill kroner (P50). Tallene 
er fremkommet etter tredjeparts usikkerhetsanalyse av prosjektet, basert på beregninger fra de 
prosjekterende. 
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Prosjektets utredning av forprosjektet resulterte i en samlet kalkyle med følgende 
konklusjoner: 
• Forventet prosjektkostnad (P50)   kr 1 185,4 mill 
• Margin     kr    139,4 mill 
• Prosjektets kostnadsramme (P85) kr 1 324,8 mill 
 
Bærekraftanalysen viser at den samlede investeringsporteføljen for UNN fram til 2019 vil gi 
et akkumulert omstillingsbehov i perioden på 245 mill kroner over totalt syv år. 
 
Investeringsporteføljen i dette regnskapet består i hovedsak av kostnader knyttet til 
utbyggingen av A-fløy, pasienthotell og PET-senter ved UNN. Innslag av kostnader knyttet til 
nytt sykehus i Narvik vil komme fra 2022.  
 
En vesentlig kostnad utenom byggeprosjektene er merkostnad for eksterne IKT-tjenester som 
er økende i samme periode. IKT er sammen med bygg en helt vesentlig pilar for å ivareta 
UNNs langsiktige utvikling som universitetssykehus. 
 
Vurdering 
Adm. direktør i UNN skriver i styresaken som legges frem 20. juni 2012: 
 ”… vurderer at det er gjennomført et metodisk solid arbeid som bygger på de forutsetninger 
som er førende for arbeidet. Det har vært gjennomført en betydelig medvirkning fra de 
ansatte på UNN, og det har vært vektlagt et gjennomgående informasjonsarbeid i siste del av 
forprosjektet.  
 
Resultatet er et spennende utbyggingsprosjekt som dekker alle målsetninger i mandatet, og 
ivaretar fremskrevet behov for foretaket. 
 
Prosjektets kostnadsramme er øket i forhold til konseptfasen. Dette er resultat av en mer 
detaljert planlegging som ivaretar deler av prosjektplanleggingen som ikke var ivaretatt i 
konseptfasen. Spesielt ikke avstemning mot arealmessig gjennomførbarhet har medført at 
planen har måttet bli endret.  
 
Prosjektledelsen, styringsgruppen, direktør og styret i UNN har tidligere anbefalt at 
forprosjektet gjennomføres på den forutsetning som her er forelagt, og administrerende 
direktøren slutter seg til UNN’s oppfatning om at dette er det beste grunnlag for videreføring 
av prosjektet til gjennomføringsfase. 
 
Medbestemmelse 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
Medvirkning i UNN har vært ivaretatt i planleggingen på flere nivåer. I arbeidsgrupper der 
ansatte har medvirket til utforming av planer, har det vært representanter fra tillitsvalgte og 
verneorganisasjon i alle grupper. Dette har vært tenkt primært for å ivareta alle ansattes 
interesser i prosjektet.  
 
Den øverste del av medvirkerorganisasjon er direktørens ledergruppe som består av ledere for 
alle klinikker og sentre ved UNN. Dette ivaretar på en god måte samhandling mot de 
klinikker som ikke er direkte involvert i utbyggingsprosjektet. Ledergruppen er også bredt 
representert i styringsgruppen for prosjektet.  
 
Utover dette har det vært åpnet for en generell innspillsrunde for alle ansatte på UNN for å 
komme med kommentarer og forbedringsforslag til prosjektet. 
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Helse Nord RHF 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy – forprosjekt og beslutning om 
delprosjektering og bygging vil bli drøftet med de konserntillitsvalgte og konsernverneombud 
i Helse Nord RHF, den 11. juni 2012. Drøftingsprotokoll vil bli ettersendt. 
 
Kvalitet, trygghet og respekt 
En utvidet A-fløy ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø er nødvendig og bidrar 
positivt til å løfte kvaliteten i helsetilbudet i Helse Nord. En slik forbedring vil være et 
vesentlig bidrag til det totale regionale tilbudet til pasienter i hele Nord-Norge og vil gi et 
bedre behandlingstilbud og dermed trivsel for både pasienter, medarbeidere og for hele 
regionen.  
 
Konklusjon 
Adm. direktør anbefaler at styret godkjenner forprosjektrapporten for UNN Tromsø A-fløyen. 
Videre anbefales at alternativ 1 legges til grunn for videreføring av prosjektet i en 
gjennomføringsfase med detaljplanlegging høsten 2012 og byggestart 2013, innenfor en 
kostnadsramme på 1 324,8 mill. kroner som beskrevet i forprosjektet. Beløpet er inklusive 
byggelånsrenter og inklusive en usikkerhetsmargin fra P50 til P85 på 139,4 mill. kroner. 
Beløpet er eksklusive prisstigning som er beregnet til 3,8 % til 7,5 % og anslått til 50-100 mill 
kroner. Planleggingsrammen settes således til 1 425 mill. kroner. 
 
Det forutsettes at de enkeltposter som eksplisitt er nevnt i saksutredningen som ikke er 
medtatt1

 
, håndteres innenfor rammen som er satt til UNNs øvrige disposisjon. 

Adm. direktør i Helse Nord RHF har gått igjennom forutsetningene for bærekraftanalysen for 
UNN for perioden 2012-2025 og konstaterer at den frem til 2019 vil gi et akkumulert 
omstillingsbehov på 245 mill kroner. Etter 2019 viser analysen et underskudd på 145 til 198 
mill kroner pr. år.  
 
I innspill fra UNN vedr. budsjett 2013 og langtidsplan for de neste åtte år, datert 7. mai 2012, 
heter det: 
Eksklusiv overskuddskravet fra Helse Nord er omstillingsutforringen for UNN økende i 
perioden til i underkant av 200 mill kr fra og med 2017. I 2022 starter avskrivingen av nye 
Narvik sykehus og rentekostnader på lån begynner å løpe. De samlede kostnadene for UNN 
reduseres deretter fra og med 2023, og er igjen på i underkant av 200 mill kr. Vi ber derfor 
om at overskuddskravet fra RHF reduseres slik at den totale omstillingsutfordringen for UNN 
ikke overstiger 200 mill. kr. Dette innebærer en reduksjon i overskuddskravet fra og med 
2016. Vi ber i tillegg om økt kompensasjon for 2022 for å håndtere pukkelkostnaden 
 
Adm. direktør ønsker at arbeidet med utvidelse av A-fløyen skal fortsette, og foreslår at UNN 
får fullmakt til å fortsette til neste fase i prosjektet med detaljplanlegging.  
 

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
1 Flyttekostnader eksisterende utstyr, teknisk oppgradering rørpost, forlengelse avfalls- og tøyavsug, 
risikoreduserende tiltak vedr. akuttmottak. 
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Adm. direktør foreslår at UNN kommer tilbake til styret i Helse Nord RHF med oppdatert 
sak, før anbudsdokumentene går ut. I denne saken foreslås det at UNN spesielt redegjør for 
bærekraftanalysen og omstillingsplanen.  
 
Investeringens størrelse er betydelig økt siden forrige rullering av langtidsplanen. Adm. 
direktør mener derfor det er riktig å orientere HOD om justering av planen med hensyn til økt 
grad av nybygg istedenfor renovering av eksisterende bygningskropp. Dette gjøres i 
forbindelse med innsending av lånesøknad. 
 
 

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

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner det fremlagte forprosjektet som grunnlag for den 
videre detaljplanlegging og realisering av prosjektet og godkjenner oppstart av 
gjennomføringsfase bestående av detalj- og byggefase basert på forprosjektet. 
 

2. Prosjektet planlegges innenfor et netto funksjonsareal og bruttoareal for det samlede 
byggekompleks på henholdsvis 7.477 m2 og 14.786 m2

 
. 

3. Kostnadsrammen for prosjektet basert på 85 % sannsynlighet for at kostnadsrammen 
overholdes, fastsettes til 1 324,8 mill kroner i kostnadsnivå pr. 1. juni 2012, inkludert 
utstyr og byggelånsrenter. Prisstigning i byggeperioden kommer i tillegg og er beregnet til 
50-100 mill kroner. Samlet ressursramme er dermed beregnet til inntil 1 425 mill kroner. 
 

4. Styret i Helse Nord RHF vedtar å gå videre med detaljplanleggingen og ber 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF om å gjøre dette innenfor de allerede innvilgede 
rammer.  
 

5. Styret ber om å få saken tilbake før utsendelse av anbudsdokumenter, og ber samtidig 
adm. direktør om å legge frem en bærekraftanalyse og et omstillingsprogram for 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF.  
 

6. For finansiering av forprosjektet viser styret til vedtatt investeringsplan 2012-2020 og til 
styresak 72-2012 Plan 2013-2016, inkl. rullering av investeringsplan.  

 
7. Forprosjektrapporten oversendes til Helse- og omsorgsdepartementet for videre 

behandling og som underlag for belåning. 
 

8. Styret ber adm. direktør komme tilbake med idé- og konseptrapport for PET-senter til 
behandling i styret. 
 

9. Universitetssykehuset Nord-Norge HF skal planlegge prosjektet ferdigstilt og tatt i bruk til 
pasientbehandling i mai måned 2018. 

 
 
Bodø, den 8. juni 2012 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Vedlegg:  
  
Trykte vedlegg: Saksutredning  

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy  
Forprosjektrapport 
 
Vedlegget (rapporten) er lagt ut på vårt nettsted – se:  
Styremøte i Helse Nord RHF, den 21. og 22. juni 2012 

 
Utrykte vedlegg: Styresak 50-2012 Godkjenning av forprosjektrapport av  

UNN HF A-fløy (styresak ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF) 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy  

   Forprosjektrapport – tegninger. Se link: 
http://unn-intra.unn.no/getfile.php/UNN-
Internett/Enhet/Sykehusledelse/Vibyggernytt/Forprosjekt_A-Floy.pdf 
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Saksutredning 
Metode 
Forprosjektet har vært prosjektbasert med en styringsgruppe ledet av administrerende direktør 
for UNN HF og prosjektledelse leid inn fra Hospitalitet. Ved oppstart av arbeidet var det 
nødvendig å reorganisere prosjektorganisasjonen for å sikre medarbeidermedvirkning 
samtidig som rollefordeling i prosjektet ble klargjort. 
 
Arbeidet har fulgt Helsedirektoratets veileder for tidligfaseplanlegging. 
De viktigste komponentene i forprosjektrapporten er:  
• Programmering av rom og utstyr 
• Beskrivelse og tegninger 
• Logistikk og forsyningstjenester 
• Økonomiske analyser 

 
Resultater 
Resultatet av arbeidet foreligger i form av dokumentet Forprosjektrapport UNN A-fløyen. 
Rapporten tilfredsstiller formkravene i direktoratets veileder. 
 
Rapporten er tredelt der del 1 beskriver bakgrunn, mandat, metode, mål og organisering av 
arbeidet. Del 2 beskriver programmering av rom og utstyr, beskrivelser og tegninger, logistikk 
og forsyningstjenester og økonomiske analyser. Del 3 beskriver planer for videre arbeid. 
 
Arbeidet beskriver romfunksjoner og løsninger som bygger på konseptrapporten, men med 
noen vesentlige endringer som tidligere er behandlet i styret i UNN HF i sak 50/2012 
Oppfølgning og alternativ utbyggingsløsning for A-fløya. Saken har også vært tatt opp som 
muntlig orienteringssak 20/2012. 
 
I forprosjektet viste det seg at gjennomføring av konseptrapportens plan hadde en betydelig 
konsekvens for intern logistikk, ombygging og flytting av funksjoner som ikke var 
ferdigutredet i konseptfaseplanleggingen. Gjennomføringen av konseptrapportens plan ville 
medføre flere år med ombygging internt i sykehuskroppen, med store konsekvenser for 
pasienter og medarbeidere som måtte tilpasse seg drift under ombygging. Kostnadene ved 
dette ble også vesentlig dyrere enn antatt.  
 
Et alternativ til denne planen ble utarbeidet. Den inkluderte utvidet nybygg med et tiende plan 
på A-fløyen og full teknisk etasje over dette. Alternativet medfører økt grad av nybygg og 
redusert ombygging og renovering. Byggetiden vil samlet reduseres.  
 
Totalkostnaden ved gjennomføring av konseptfasens anbefalte plan ble i forprosjektet 
beregnet til 1.702 mill kroner, mens kostnaden ved gjennomføring av et alternativ med en 
ekstra etasje ble beregnet til 1.395 mill kroner. På denne bakgrunn anbefalte styringsgruppen 
å gjennomføre forprosjektet med det billigste alternativet. Styret i UNN støttet dette. 
 
Mulige handlingsalternativer 
Rapporten behandler i hovedsak kun det anbefalte gjennomføringsalternativ og henviser kun 
av historisk interesse konseptfasens anbefalte forslag. Dette fokus på ett alternativ er en 
naturlig konsekvens av det store, og fokuserte arbeidet som må til for å gjennomføre et 
forprosjekt. 
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I forprosjektsrapporten foreligger en kuttliste som beskriver mulige kostnadsreduksjoner i 
prosjektet. Disse er inndelt i kutt som innebærer reduksjon i tekniske- og bygningsmessige 
konstruksjoner, kutt som gir marginal innvirkning på pasientbehandling og kutt som vil gi 
større effekt på pasienttilbud. Kuttlisten er i hovedsak en anskueliggjørelse over et 
mulighetsrom ved en kostnadsoverskridelse i prosjektet.  
 
Funksjoner i A-fløyen 
Funksjonene i A-fløyen ligger fra plan 5 til og med plan 11.  
 
I plan 5 er innplassert akuttmottaket med ambulanseadkomst/-garasje og pasientmottak i 
mellombygg AB, samt ansattes garderober, auditorium og teknikk. 
 
Plan 6 er sykehusets hovedplan hvorfra pasienter, besøkende, ansatte og studerende fordeles 
videre ut i sykehuset. Dette planet forbeholdt de funksjoner i A-fløy prosjektet som krever lett 
tilgjengelighet, dvs. poliklinikker og prøvetaking, samt IVF (in vitero fertilisering) og i tillegg 
en ny intervensjonsstue for radiologi. 
 
Parallelt med forprosjekt for Ny A-fløy er det utarbeidet et skisseprosjekt for forplassen hvor 
grensesnittet mellom sykehuset og det utvendige adkomstområdet er bearbeidet for å rydde 
opp i adkomst- og trafikkforhold samt skape bedre forbindelser og overganger mellom 
sykehusets indre og ytre liv. 
 
I plan 7 vi hovedtyngden av sykehusets operasjonsvirksomhet som samles i ett større 
operasjonsområde i B3 og A3, bundet sammen av to tverrforbindelser innenfor innsluset sone. 
Pre- og postoperative områder er lagt til B2 og A2. Her finner vi også områdene for 
dagkirurgi. Sammenbindingen av operasjonsområdene skal tilrettelegge for fleksibel bruk 
over tid og ivareta den gradvise overgangen til økt dagkirurgisk virksomhet. 
 
Eksisterende operasjonsområde i B-fløyen omfattes ikke av A-fløy prosjektet utover 
nødvendige påkoblinger og grensesnitt. 
 
Plan 08 innredes som et større sengeområde, pluss undersøkelses-/behandlingsrom, 
samtalerom, kontorer, møterom og pauserom som kobler seg på dagens kontorområde i B-
fløyen. 
 
Plan 09 inneholder hoveddelen av sykehusets tunge overvåkingsfunksjoner og gode 
forbindelser til funksjoner som operasjon, radiologi og akuttmottak er derfor viktig. Dette 
oppnås gjennom etableringen av en ny forbindelse til eksisterende akuttheiser, samt en ny 
supplerende heis, slik at denne etasjen sys sammen med de andre nødvendige funksjoner via 
tre større heiser gjennom to fløyer. 
 
I tillegg til overvåkingsfunksjoner, skal A-fløy prosjektet omfatte utvidet virksomhet for 
dialyse. 
 
Plan 10. A-fløy prosjektet er utvidet med en etasje siden skisseprosjektet fra konseptfasen. 
Dette skyldes behovet for å lette de interne rokader som må utføres før en kan gå i gang med 
oppføringen av ny A-fløy samt hensyn til trinnvis utbygging og drift under byggeperioden. 
 
Deler av plan 10 er en ren laboratorieetasje.  
 
Plan 11 en full teknisk etasje som sikrer stor fleksibilitet, adgang til alle sjakter og enkel 
betjening av underliggende laboratorieområde.    
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Tekniske beskrivelser av bygget og innhold av overførbart og nytt medisinsk teknisk utstyr og 
annet utstyr, fremgår av forprosjektrapporten. 
 
Noen spesielle tekniske mål er særlig godt ivaretatt. Dette gjelder krav til universell 
utforming, der det legges opp til å følge siste versjon av norsk standard, men der det i tillegg 
innarbeides forbedringer samsvarende med standarden som er benyttet i Helse Midt-Norge. 
Videre er det valgt å legge til rette for energiforbruk etter klasse A med et mål for 
energiforbruk på under 179 KWh/m2 vil man oppnå kategori A. Netto forbruk er i 
forprosjektet beregnet til 181 kWh/m2 – nært målsettingen, mens normen for sykehus ligger 
på 335 kWh/m2. 
 
Økonomi og bærekraftanalyse 
Konseptfasens anbefalte alternativ viste seg gjennom prosessen som svært komplisert å 
gjennomføre på grunn av areal- og rokademessige utfordringer.  Før forprosjektet kunne starte 
gjennomførte man en utredning for å se hvordan man kunne redusere omfanget av 
rokademessige konsekvenser. 
 
Med rokademessige konsekvenser mener man her de store ulempene sykehuset får som følge 
av flytting av funksjoner samtidig som man skal bygge om, bygge nytt og drifte sykehuset 
uten å redusere sykehusets kapasitet. Resultatet av denne utredningen ble i realiteten to 
alternative løsningsforslag for gjennomføring. Disse forslagene ble først fremlagt for 
sykehusets ledelse som egen sak. 
 
Deretter ble saken fremmet som egen sak for styringsgruppen for prosjektet. Begge disse 
organene var enstemmige i forhold til videre anbefaling om utredning. Alternativ 1 med en 
tiende etasje ble anbefalt og besluttet for videre utredning i forprosjekt.  
 
For sammenligningens skyld er Alternativ 0 med justert kalkyle angitt i egen tabell nedenfor.  
 
Dette forslaget er i realiteten det opprinnelige anbefalte prosjektet fra konseptfasen, men 
justert kostnadsmessig for det som ikke var kalkulert: 
• Rokade- og følgekostnader 
• Ombyggingskostnader av A1 plan 8. 
• Ekstra planleggingskostnader 
• Konsekvenser knyttet til driftsforstyrrelser 
• Usikkerhetsavsetning 
 
Usikkerhetsanalysen som ble gjennomført som en del av konseptfasen angir også at disse 
kostnadene ikke var tatt med i kalkylen. 
 
En oppjustering av kostnadsoverslaget fra konseptfasen gir en oppstilling som vist i tabell 1 i 
priser beregnet for tidspunkt for byggestart 2013 (avviker fra prisnivå 2012 med prisstigning). 
Alternativ 0 er konsekvensene av konseptfasens anbefalte løsning, mens alternativ 1 – den 
anbefalte løsningen - er vist med at rokadeutfordringene og de andre manglende delene fra 
konseptrapporten er løst med en ekstra etasje. Ulikhetene mellom alternativene er 
oppsummert i tabell 2.  
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Tabell 1. Prosjektkostnad for UNN Tromsø Breivika A-fløy 
 

Konto Konto navn   Konseptfase   Alt 1    Alt 0  
 1 - 6 Huskostnad   423 800 000   544 263 715   660 900 000 

7 Utomhusanlegg    6 600 000   6 600 000   6 600 000 
  Entreprisekostnad 1-7   430 400 000   550 863 715   667 500 000 
               
8 Generelle kostnader 20 % 86 080 000 20 % 110 172 743 20 % 133 500 000 
9 Spesielle kostnader   3 940 000   3 940 000   3 940 000 
  SUM kap 1-9   520 420 000   664 976 458   804 940 000 
               

kto 0 Uspesifiserte kostnader( x % kap 1-9) 12 % 62 450 400 20 % 132 995 292 25 % 201 235 000 
  Brukerutstyr   139 920 000   139 920 000   139 920 000 
  Generelle forhold, indre ytre faktorer   9 280 000   9 280 000   9 280 000 
  Sum kap 0    211 650 400   282 195 292   350 435 000 
               
  Sum kap 0-9   732 070 400   947 171 750   1 155 375 000 
               

               
  Margin 5,7 % 41 728 013 5,7 % 53 988 790 5,7 % 65 856 375 
  Prosjektets kostnadsramme   773 798 413   1 001 160 539   1 221 231 375 
                
  MVA 25 % 193 449 603 25 % 250 290 135 25 % 305 307 844 
               
  Prosjektets kost.ramme inkl mva. (P85)   967 248 016   1 251 450 674   1 526 539 219 
  Forventet kost inkl mva. (P50)   913 148 000   1 183 964 687   1 444 218 750 
               
               
  Prisstigning 04.2010 til 02.2012 (22 mnd) 6,2 % 59 969 377 6,2 % 77 589 942 6,2 % 94 645 432 
  Prisstigning 02.2012 til 09.2013 (17 mnd) 5,0 % 51 360 870 5,0 % 66 452 031 5,0 % 81 059 233 
                
               

  Prosjektkostnadsramme inkl prisstigning P85 1 078 578 263   1 395 492 647   1 702 243 883 
         
  Prisjustering pr    01.09.2013   01.09.2013   01.09.2013 
 

Styremøte Helse Nord RHF 
21. og 22. juni 2012 - sakspapirer

side 24



 
Tabell 2. Forskjell mellom alternativer i forhold til oppgaver/kostnader 
 
Verken alternativ 1 eller 0 er fremdriftsmessig realitetsvurdert, dette vil skje gjennom 
forprosjekt og senere detaljprosjekt. 
 
Det vi vet er at alternativ 0 vil ta betydelig lengre tid å gjennomføre pga rokaden. Antar vi at 
dette representerer 2-3 år lengre byggetid og hvis dette utgjør halvparten av byggekostnadene 
vil kapitalkostnadene ligge mellom 50 og 100 mill. 
 
Med andre ord vil man, i tillegg til det vi har beregnet, spare mellom 50-100 mill i 
kapitalkostnader ved å velge alternativ 1 fremfor alternativ 0. 
 
Bærekraften for UNN fremgår av tabell 3.  
 

Kostnader inkludert i alternativene Konsept Alt 1 Alt 0 Forklaring 
Løser oppgaven i forhold til mandat Teoretisk 

 Ja 
Ja Ja   

* Fremtidig behov for kreftdiagnostikk/behandling x x x   
* Dekke fremtidig kapasitetsbehov x x x   
* Trinnvis utbygging uten konsekvenser for drift   x x Vurderes i forprosjektet 
* Pasientforløp basert på UNN sin klinikkorganisering x x x   
* Beholde arkitektonisk uttrykk i henhold til skisseprosjekt x x x   
* Benytte moderne tekniske løsninger fornuftig og kostnadseffektivt x x x   
* Integrere løsninger for å ivareta undervisning og forskning x x x   
* Ivareta moderne krav til, miljø, byggeprosesser og drift.  x x x   
* Etablere PET-CT, kun skanner. x     Etablert som eget 

prosjekt 
          
Ombyggingskostnader inkludert A8-1   x x   
Konsekvenser knyttet til driftsforstyrrelser   x x   
Ekstra planleggingskostnader   x x   
Arealmessig gjennomførbarhet   x (x)   
Driftsmessig påvirkning   x (x)   
Følgekonsekvenser   x     
Rokadekostnader   x x   
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Tabell 3. Bærekraft UNN  
 
Bærekraftanalysen viser at den samlede investeringsporteføljen for UNN fram til 2019 vil gi 
et akkumulert omstillingsbehov i perioden på 245 mill kroner over totalt 7 år. 
 
Investeringsporteføljen i dette regnskapet består i hovedsak av kostnader knyttet til 
utbyggingen av A-fløy, pasienthotell og PET-senter ved UNN. Innslag av kostnader knyttet til 
nytt sykehus i Narvik vil komme fra 2022.  
 
En vesentlig kostnad utenom byggeprosjektene er merkostnad for eksterne IKT-tjenester som 
er økende i samme periode. IKT er sammen med bygg en helt vesentlig pilar for å ivareta 
UNNs langsiktige utvikling som universitetssykehus. 
 
Videre arbeid 
Som følge av en åpen innspillsrunde i etterkant av vedtak om arealfordeling i den nye A-
fløyen er det utarbeidet en liste med disse som er bearbeidet i medvirkerorganisasjon og i 
styringsgruppen. Noen av disse innspillene er anbefalt vurdert og innarbeidet i videre 
prosjekt. 
 

 Bærekraft
UNN HF 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Inntekter 6 123 6 123 6 123 6 123 6 123 6 123 6 123 6 123 6 123 6 123 6 123 6 123 6 123 6 123
Samhandlingsreform -13 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -13
Kapitalkompensasjon Narvik 20 20 20 20
Kapitalkompensasjon A-fløya 0 0 0 0 10 10 9 9 9 9 9 9 9
Sum inntekter 6 123 6 123 6 123 6 123 6 110 6 120 6 120 6 119 6 119 6 119 6 139 6 139 6 139 6 139

Driftskostnader ekskl avskrivninger 5 862 5 862 5 862 5 862 5 862 5 862 5 862 5 862 5 862 5 862 5 862 5 862 5 862 5 862
Økte IKT kostnader, eksterne 29 51 61 72 72 72 72 72 62 52 40 40 40
Økte driftskostnader A-fløy 17 34 34 34 34 34 34 34
Økte driftskostnader Pasienthotell
Økte driftskostnader PET 9 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Økte kostnader, renter lån A-fløy 0 0 0 0 0 0 9 18 17 17 16 16 15 14
Økte kostnader renter lån Pasienthotell 0 0 0 5 6 6 6 6 6 5 5 5 5 4
Økte kostnader renter lån PET senter 0 0 0 1 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2
Økte kostnader renter lån nye Narvik sykehus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 22 21 20
Sum driftskostnader eks avskrivninger 5 862 5 891 5 913 5 938 5 961 5 961 5 987 6 012 6 011 6 001 6 012 5 998 5 997 5 995

Avskrivninger åpningsbalansen 150 130 125 116 91 50 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger A-fløy 0 0 0 0 0 0 25 50 50 50 50 50 50 50
Avskrvninger Pasienthotell 0 0 0 11 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Avskrivninger PET senter 0 0 0 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Avskrivninger risikored tiltak Narvik 0 0 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 0 0
Avskrivninger Nytt sykehus Narvik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 57 57 57
Øvrige avskrivninger 100 115 123 127 128 121 124 131 139 137 141 128 119 112
Sum avskrivninger 250 246 262 272 256 208 186 218 226 224 285 272 249 242

Redusert renteinntekter likviditet A-fløy 1 2 5 9 14 18 21 21 21 21 21 21 21 21
Redusert renteinntekter likviditet Pasienthotell 0 3 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Redusert renteinntekter likviditet PET senter 0 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Redusert renteinntekt likviditet Narvik 0 0 0 0 0 0 8 15 19 23 23 23 23 23
Finansinntekter -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14
Netto rentekostnader -13 -8 0 6 10 14 25 32 36 40 40 40 40 40

Sum kostnader 6 099 6 128 6 174 6 216 6 227 6 183 6 198 6 263 6 273 6 265 6 337 6 310 6 286 6 277

Overskudd/underskudd 23 -5 -52 -93 -117 -63 -78 -144 -154 -146 -198 -171 -147 -138

Overskuddskrav 24 48 60 75 103 54 84 101

Differanse -1 -53 -112 -168 -220 -117 -162 -245 -154 -146 -198 -171 -147 -138
-52 -59 -57 -52 104 -45 -83 90 9 -52 26 25 9

Forutsetning:
Lånefin 50 %
3 % rente lån/egen likviditet
2012 kroner
Inntekter, ingen økning
26,4 år på bygg (A-fløy, PET senter)
30 år Pasienthotell
Risikored Narvik 10 år (Nytt Narvik sykehus ferdig)

Økte kostnader i driften fremover må fin av interne omprioriteringer
pasienthotell: Ferdig høst 2014. 1/4 års avskrivning 2014, deretter full avskrivning fra og med 2015
 A-fløy: Ferdig 1. juli 2018. Halv avskrivning 2018, deretter full avskrivinng fom 2019
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Disse prosessene vil foregå gjennom sommeren og tidlig høst 2012, men forventes avsluttet 
innen medio oktober. Eventuelle endringer vil innarbeides i oppstarten av detaljprosjektet og 
funksjonsprosjektet som starter primo september 2012.  
 
De viktigste avklaringer som forventes å ha innvirkning på prosjektet er diskusjon omkring 
lokalisering av oppvåkning og dagkirurgi, lokalisering av kontorer for ansatte i OPIN-
klinikken (operasjon og intensiv), lokalisering av akutt geriatri og utnyttelse av 
poliklinikkarealer i plan 6.  
 
Funksjonsprosjekt og detaljprosjektering antas å være ferdig til sommeren 2013. Deretter vil 
det være kontraheringsfase av entreprenør før byggefase kan starte rundt årsskiftet 2013/2014. 
Gjennomføring av byggefase anslås til 4,5 år, men nøyaktige studier omkring gjennomføring 
vil utarbeides i detaljfasen. 
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Møtedato: 21. og 22. juni 2012 
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00  Dato: 8.6.2012 
 
 
Styresak 71-2012 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø,  

pasienthotell – godkjenning av forprosjektrapport 
og beslutning om detaljprosjektering og bygging 

 
 
Formål/sammendrag 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 47-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, 
konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010  i styremøte, den 27. april 2011. 
Styret fattet følgende vedtak: 
 
1. Styret viser til vedtak i styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF og slutter seg til at 

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

 
.  

2. 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. 

 
3. Styret vurderer kostnadsnivået til å være for høyt. Adm. direktør bes om å arbeide for å 

redusere kostnadene i samarbeid med helseforetaket. Styret vil komme tilbake til endelig 
kostnadsramme, når dette arbeidet er gjennomført. 

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

rullering av investeringsplanen i juni 2011. 
 
Styret 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 fattet følgende vedtak: 
 
1. Styret ber om at det i forprosjektet redegjøres for kostnadsreduserende tiltak slik at forventet 

prosjektkostnad (P50) holdes innenfor rammen på 300 mill kroner og at P85 vurderes nøye og 
ikke overstiger 335 mill kroner. 

 
2. Styrets vedtak i styresak 47-2011stadfestes, og i tillegg stadfestes vedtaket i investeringsplanen 

om at byggestart kan settes til 2013. 
 

3. Styret ber om en orientering om planene rundt parkeringsforholdene og infrastrukturen ved 
pasienthotellet. 

 
Planarbeidet med forprosjektet er nå fullført, og målet med denne saken er å be om styrets 
godkjenning av forprosjektrapporten og sette i gang gjennomføringsfasen med detaljprosjektering 
og bygging av pasienthotellet. 
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Kvalitet, trygghet og respekt 
Et nytt pasienthotell UNN HF Tromsø er nødvendig for å realisere formålet med A-fløya, samt 
dekke øvrige hotellbehov i UNN og bidrar positivt til å løfte kvaliteten i tilbudet og dermed 
respekten for pasientene i Helse Nord. Hotellet vil være et vesentlig bidrag til det totale regionale 
tilbudet til pasienter i hele Nord-Norge og vil bidra til realisering av et bedre behandlingstilbud og 
dermed trivsel for både pasienter, medarbeidere og for hele regionen.  
 
Bakgrunn 
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) forutsetter at planlegging av nye sykehusbygg skal skje i 
henhold til retningslinjene i Helsedirektoratets veileder Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter 
utgitt i 2009 og revidert i 2012. Store investeringsprosjekter krever godkjenning fra det regionale 
helseforetak (RHF), og prosjekter med kostnadsramme over 500 mill kroner skal i tillegg forelegges 
HOD til faglig myndighetsgodkjenning. Prosjekter med kostnadsramme over 1 milliard kroner skal 
godkjennes i eierdialogen mellom HOD og RHF. 
 
Veilederen deler planprosessen i tidligfaseplanlegging og gjennomføringsfase. Tidligfasen består av 
idéfase, konseptfase og forprosjektfase, mens gjennomføringsfasen består av detaljprosjekt og 
byggefase. 
 
Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) har siden 2002 arbeidet med idéfasen for 
utbyggingen av UNN basert på en tredelt løsning. I styresak 47/2009 Store byggeprosjekter ved 
UNN Tromsø - ny strategi vedtok styret å godkjenne arbeidet som idéfase og besluttet oppstart av 
konseptfase for to bygg, A-fløy og pasienthotell. Styresak 27/2011 Konseptrapport for nytt 
pasienthotell godkjenner konseptrapporten og ber om at den godkjennes i Helse Nord RHF.  
 
Styret i Helse Nord RHF godkjente konseptrapporten i styresak 47-2011. 
 
Forprosjektet skal gjennomføres i samsvar med de rammer som angis i konseptrapporten, eventuelt 
verifisere endringer som anses nødvendig som følge av prosjektutviklingen. 
 
Gjennom forprosjektet skal prosjektet utvikles, slik at det blir et gjennomarbeidet og komplett 
grunnlag for detaljprosjektering i gjennomføringsfasen. Dette ved detaljering av: 
• Funksjonelle og tekniske løsninger. 
• Budsjett- og investeringsanalyser. 
• Studier av levetids- og driftskostnader for bygget. 
• Entreprisemodell og fremdriftsplanlegging. 
 
Forprosjektet skal identifisere og behandle prosjektets utfordringer og muligheter slik at 
usikkerhetsspennet reduseres. Gjennom forprosjektet skal prosjektets miljøprofil utvikles og 
tydeliggjøres. 
 
Planarbeidet med forprosjektet er nå fullført, og målet med denne saken er å be om styrets 
godkjenning av forprosjektrapporten og tillatelse til detaljprosjektering, oppdatere søknad om lån i 
Helse- og omsorgsdepartementet, samt byggestart i 2013.  
 
I denne saken presenteres forprosjektet med henvisning til hvordan forprosjektet er gjennomført i 
tråd med premissene i de nevnte sakene for styret i UNN og for styret i Helse Nord RHF.  
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Styret inviteres til å fatte vedtak om: 
• Godkjenning av forprosjekt 
• Videre detaljplanlegging 
• Bygging 
• Arealramme 
• Kostnadsramme 
• Finansiering 
• Fremdriftsplan 
 
Resultater av forprosjektet 
Forprosjektet er en utfyllende rapport som beskriver hvordan konseptrapportens formål best mulig 
kan realiseres med detaljert programmering av romfunksjoner, teknisk beskrivelse og arkitektenes 
tegninger av løsninger. 
 
Resultatet av arbeidet foreligger i form av dokumentet Prosjekt UNN Tromsø – Pasienthotell. 
Forprosjektrapport. Rapporten følger vedlagt denne saken, og den tilfredsstiller formkravene i 
direktoratets veileder. 
 
Rapporten er tredelt, der del 1 beskriver bakgrunn, mandat, metode, mål og organisering av 
arbeidet. Del 2 beskriver programmering av rom og utstyr, beskrivelser og tegninger, logistikk og 
forsyningstjenester og økonomiske analyser. Del 3 beskriver planer for videre arbeid. 
 
Rapporten beskriver et pasienthotell prosjektert som et høyhus med 14 etasjer, gjennomsnittlig 18 
hotellrom pr. etasje, restaurant og møteromsavdeling, kjeller med tekniske rom, 
husøkonomavdeling, garderober for ansatte og teknisk toppetasje.  
 
Hotellet har i alt 211 hotellrom. Av disse er 12 spesielt tilrettelagte handicaprom for å håndtere 
UNNs oppgaver som Nasjonalt Nevromuskulært kompetansesenter (NMK). 22 rom fordelt på to 
etasjer er forbeholdt barsel og nyfødt. Arealet er på 12.011m2

 

, og bygging planlegges i ett trinn med 
byggetid på 18 måneder. 

Forprosjektet beskriver romfunksjoner og løsninger som bygger på konseptrapporten. 
Prosjektet beskriver et hotell bygd som høyhus med inngang via sykehusets hovedinngang. Hotellet 
realiserer restaurant med mulighet for sørvendt uteterrasse på bakkeplan, møtelokaler tilgjengelig 
for sykehusets ansatte og pasientorganisasjoner, barselhotell og 211 hotellrom med universell 
utforming, der det i tillegg er utformet et rom i hver etasje til spesielt bevegelseshemmede og 
multifunksjonshemmede gjester. 
 
Forprosjektarbeidet startet med å oppgradere skisseprosjektets romprogram til å omfatte 
konseptrapportens utredete behov på 206 rom med tilstøtende felles- og serviceareal, altså 
konseptrapportens alternativ B. Dette har dannet grunnlaget for utviklingen av forprosjektets 
anbefalte løsning. Konseptrapportens alternativ A viste en utredning hvor det kun var mulig å 
realisere 170 rom innenfor den gitte ramme på 300 mill kroner. 
 
Forprosjektets løsning går utover vedtatt kostnadsramme for prosjektet, og det er derfor vurdert 
ulike alternativer for realisering. 
 
Investeringskalkyle 
I forprosjektet er det gjennomført en detaljert planlegging og nøyaktig kalkyle av kostnader. 
Prosjektets kostnadsramme er her beregnet til 416 mill kroner (P85) med forventet prosjektkostnad 
på 386 mill kroner (P50). Tallene er fremkommet etter tredjeparts usikkerhetsanalyse av prosjektet 
basert på beregninger fra de prosjekterende. 
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Investeringskalkylen fremkommer av tabell 1. 

 
Tabell 1: Oversikt investeringskalkyle for alternativ med 211 rom og areal lik 12.011 m2 
 
Mulige handlingsalternativer 
I tabell1 fremgår det at kostnadsrammen på 3001

 

 mill kroner ikke vil holde for den ønskede 
løsningen fra konseptrapporten. Derfor er det skissert tre alternative gjennomføringer av prosjektet 
for å oppnå kostnader innenfor vedtatte rammer. 

Prosjektet anbefaler primært alternativ A. UNN skisserer i tillegg en fjerde mulig tilnærming til 
kostnadsrammen, alternativ D som også er anbefalingen fra UNN. 
 
Alternativ A vil medføre bygging av hotell med fasiliteter som i forprosjekt, men redusert med to 
etasjer og dermed redusert antall gjesterom (166). Det kan så legges inn opsjon for bygging av de 
siste to etasjene, slik at endelige kostnader vil kunne vurderes, når konkrete anbud for prosjektet er 
gjennomført. Dersom det viser seg at tilbudene gir en kostnadsramme innenfor målet på 300 mill 
kroner, vil alle etasjer kunne realiseres. Kalkylen viser imidlertid at antall rom må reduseres og 
dermed bygget med to etasjer. 
 
Alternativ B har 183 hotellrom.  Restaurant plan 6, kjeller plan 4 og møterom er fjernet. Dette 
alternativet har for lav oppfylling av prinsippene fra konseptrapporten og tilrås ikke gjennomført. 
 
Alternativ C har 200 hotellrom. Restaurant plan 6 og møterom er fjernet. Dette alternativet har på 
samme måte som alternativ B for lav oppfylling av prinsippene fra konseptrapporten og tilrås ikke 
gjennomført. 
 
 

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
1 Ekskl. prisstigning 
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Alternativ D vil forsøke å realisere hotellets mål på antall rom (206) og kostnadsramme med å 
vurdere alternativ entreprisemodell som virkemiddel. På basis av forprosjektets prinsipper 
utarbeides konkurransegrunnlag som ivaretar funksjon, antall rom og tekniske løsninger fra 
forprosjektet innenfor den vedtatte økonomiske rammen for prosjektet. Alternativet innebærer 
gjennomføring av forprosjektets prinsipper innenfor en totalentreprisemodell, der det på basis av 
forprosjektet lages et funksjonsprogram for hotellet med UNNs krav til bygget.  
 
Entreprenør vil i stor grad fristilles til å finne kostnadseffektive løsninger som tilfredsstiller våre 
krav. Dette kan også medføre endringer i planløsninger for mer arealeffektivt hotell, der dette er 
mulig. Modellen vil medføre at byggherre ved styringsgruppen forbeholder seg retten til å gjøre 
beslutning om videreføring av prosjektet etter at entreprenør har vist til løsning av prosjektet. 
 
Bærekraften for UNN fremgår av tabell 3.  
 

 
Tabell 3. Bærekraft UNN 
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Bærekraftanalysen er basert på gjennomføring etter alternativ A med redusert gjennomføring (to 
etasjer mindre enn målet). Dette er den godkjente kostnadsrammen for hotellet. Anbefalingen av 
alternativ D er en tilnærming for å se om det er mulig å få gjennomført det ønskede prosjektet 
innenfor den rammen Helse Nord RHF har satt.  
 
Analysen viser at den samlede investeringsporteføljen for UNN fram til 2019 vil gi et akkumulert 
omstillingsbehov i perioden på 245 mill kroner over totalt syv år. 
 
Investeringsporteføljen i dette regnskapet består i hovedsak av kostnader knyttet til utbyggingen av 
A-fløy, pasienthotell og PET-senter ved UNN. Innslag av kostnader knyttet til nytt sykehus i Narvik 
vil komme fra 2022.  
 
En vesentlig kostnad utenom byggeprosjektene er merkostnad for eksterne IKT-tjenester som er 
økende i samme periode. IKT er sammen med bygg en helt vesentlig pilar for å ivareta UNNs 
langsiktige utvikling som universitetssykehus. 
 
Anbefaling Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
Det er som vist stor avstand mellom det fullt utviklede prosjektet som tilfredsstiller UNNs behov og 
rammebeløpet vedtatt i Helse Nord RHFs styre. 
 
UNN anser en full utbygging som det riktige å bygge, og UNN søker i sin sak om å få finansiert 
dette prosjektet gjennom alternativ D.  
 
Sekundært må UNN foreta kutt for å komme inn under rammen. Det foreslås da å velge alternativ A 
som muliggjør påbygging av to fulle hotellrometasjer ved en senere anledning når finansiering av 
de to siste etasjene er mulig. 
  
Det anbefales også å se bygging av dette prosjektet i sammenheng med A-fløyen og PET-senteret, 
når det gjelder valg av entreprisemodell og rigg, for slik å søke å komme ned i pris for riggdelen av 
prosjektet. 
 
Videre arbeid 
UNN har vedtatt at økonomi- og analysesenteret i helseforetaket skal gjøre en utredning av fordeler 
og ulemper ved mulige driftsformer i løpet av høsten 2012. Ledergruppen i UNN vil deretter 
vurdere, og direktøren ved helseforetaket beslutte hvilken driftsform som anbefales. Prosessen 
forutsettes avsluttet innen utgangen av 2012. 
 
Medbestemmelse 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
Medvirkning i UNN har vært ivaretatt i planleggingen på flere nivåer. I arbeidsgrupper der ansatte 
har medvirket til utforming av planer, har det vært representanter fra tillitsvalgte og 
verneorganisasjon i alle grupper.  
 
Den øverste del av medvirkerorganisasjon er direktørens ledergruppe som består av ledere for alle 
klinikker og sentre ved UNN. Dette ivaretar på en god måte samhandling mot de klinikker som ikke 
er direkte involvert i utbyggingsprosjektet. Ledergruppen er også bredt representert i 
styringsgruppen for prosjektet.  
 
Helse Nord RHF 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, pasienthotell – forprosjekt og beslutning om 
delprosjektering og bygging vil bli drøftet med de konserntillitsvalgte og konsernverneombud i 
Helse Nord RHF, den 11. juni 2012. Drøftingsprotokoll vil bli ettersendt. 
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Vurdering 
Adm. direktør mener at det er gjennomført et metodisk solid arbeid som bygger på de forutsetninger 
som er førende for arbeidet. Det har vært gjennomført en betydelig medvirkning fra de ansatte på 
UNN, og det har vært vektlagt et gjennomgående informasjonsarbeid i siste del av forprosjektet.  
 
Resultatet er et spennende utbyggingsprosjekt som dekker alle målsetninger i mandatet, og ivaretar 
fremskrevet behov for foretaket. 
 
Prosjektets kostnadsramme er økt i forhold til konseptfasen. Det er utarbeidet fire forskjellige 
alternativer for å ivareta kostnadsrammen, og utbyggingssjef anbefaler alternativ D. 
Adm. direktør slutter seg til innstillingen fra UNN om at dette er det beste grunnlag for videreføring 
av prosjektet til gjennomføringsfase. 
 
Planrammen for investeringer skal inneholde en forventet prisstigning under byggeperioden. For 
planleggingsformål vurderes det på samme nivå som for A-fløyen: 3,8 % til 7,5 %. Samlet 
prisstigning er beregnet til 40 mill kroner. Helse Nord RHF foreslår derfor å planlegge med en 
ramme på 375 mill kroner frem til ferdigstillelse i 2015. 
 
Konklusjon 
Adm. direktør anbefaler at styret godkjenner forprosjektrapporten for pasienthotellet i Tromsø. 
Videre anbefales at alternativ D legges til grunn for videreføring av prosjektet i en 
gjennomføringsfase med detaljplanlegging og byggestart. Alternativet innebærer gjennomføring av 
forprosjektets prinsipper innenfor en totalentreprisemodell, der det på basis av forprosjektet lages et 
funksjonsprogram for hotellet med UNNs krav til bygget. 
 
Entreprenør vil i stor grad fristilles til å finne kostnadseffektive løsninger som tilfredsstiller våre 
krav. Dette kan også medføre endringer i planløsninger for mer arealeffektivt hotell der dette er 
mulig. 
 
Kostnadsrammen for prosjektet settes til 335 mill kroner pr. 1. juni 2012 (P85) (312 mill kroner i 
P50), og arealrammen er på 12.011m2

 

. Inklusive forventet prisstigning under byggeperioden settes 
planrammen for prosjektet til 360 mill kroner. 

 

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

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner forprosjekt Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt 
UNN Pasienthotell som grunnlag for den videre detaljplanleggingen og realiseringen av 
prosjektet og godkjenner oppstart av gjennomføringsfasen bestående av detalj- og byggefase 
basert på forprosjektet. 
 

2. Prosjektet realiseres innenfor en kostnadsramme for prosjektet på 335 mill kroner pr. 1. april 
2012 (P85) (312 mill kroner i P50) og en arealramme på 12.011m2

 
. 

3. Kostnadsrammen for prosjektet basert på 85 % sannsynlighet for at kostnadsrammen 
overholdes, fastsettes til 335 mill kroner i kostnadsnivå pr. 1. juni 2012, inkludert utstyr og 
byggelånsrenter. Prisstigning i byggeperioden kommer i tillegg og er beregnet til omlag 40 mill 
kroner. Samlet prosjektkostnad er dermed beregnet til 375 mill kroner. 
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4. For finansiering av forprosjektet viser styret til vedtatt investeringsplan 2012-2020 og til 
styresak 72-2012 Plan 2013-2016, inkl. rullering av investeringsplan. Styret legger til grunn at 
finansieringen planlegges inn under Helse Nord RHFs og Universitetssykehuset Nord-Norge 
HFs totale likviditet. 

 
5. Styret godkjenner at alternativ D for gjennomføring av byggeprosjektet innenfor den 

økonomiske tilgjengelige ramme legges til grunn for det videre arbeidet. Alternativet innebærer 
gjennomføring av forprosjektets prinsipper innenfor en totalentreprisemodell som beskrevet i 
saken.  
 

6. Styret i Helse Nord RHF legger til grunn at Universitetssykehuset Nord-Norge HF skal 
planlegge prosjektet ferdigstilt og tatt i bruk til pasientovernatting i februar 2015. 

 
 
Bodø, den 8. juni 2012 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:   
 
Trykte vedlegg: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN pasienthotell 

Forprosjektrapport 
 
Vedlegget er lagt ut på vårt nettsted – se:  
Styremøte i Helse Nord RHF, den 21. og 22. juni 2012 

 
Utrykte vedlegg: Styresak 51-2012 Godkjenning av forprosjektrapport av  

UNN HF pasienthotell (styresak ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF)  
Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell  

   Forprosjektrapport – tegninger. Se link: 
http://unn-intra.unn.no/getfile.php/UNN-
Internett/Enhet/Sykehusledelse/Vibyggernytt/Forprosjekt_pasienthotell.pdf  
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Møtedato: 21. og 22. juni 2012    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Dato: 8.6.2012 
 
 
Styresak 72-2012 Plan 2013-2016, inkl. rullering av investeringsplan 
    Sakspapirene ettersendes. 
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Møtedato: 21. og 22. juni 2012    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Dato: 8.6.2012 
 
 
Styresak 73-2012 Tertialrapport nr. 1-2012 
    Sakspapirene ettersendes. 
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Møtedato: 21. og 22. juni 2012    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Dato: 8.6.2012 
 
 
Styresak 74-2012 Virksomhetsrapport nr. 5-2012 
    Sakspapirene ettersendes. 
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Møtedato: 21. og 22. juni 2012    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Dato: 8.6.2012 
 
 
Styresak 75-2012 Budsjett 2012  

– justering økonomiske rammer nr. 2 
    Sakspapirene ettersendes. 
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Møtedato: 21. og 22. juni 2012    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Dato: 8.6.2012 
 
 
Styresak 76-2012 Private somatiske sykehustjenester,  
    anskaffelse 
    Sakspapirene ettersendes. 
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Møtedato: 21. og 22. juni 2012    
Arkivnr.: 156 2011/253    Saksbeh/tlf: Ann Elisabeth Rødvei, 75 51 29 32 Dato: 8.6.2012 
 
 
Styresak 77-2012     Styreansvarsforsikring    
 
 
Formål 
Denne styresaken er en vurdering av behovet for styreansvarsforsikring i 
helseforetaksgruppen.  
 
Bakgrunn/sammendrag 
Ved opprettelsen av de regionale helseforetak ble spørsmålet om behovet for 
ansvarsforsikring for styrene utredet av advokatfirmaet Haavind Vislie på oppdrag fra 
Helsedepartementet. Utredningen av 21. desember 2001 konkluderte med at det ikke var 
hensiktsmessig å tegne styreansvarsforsikring, noe som også var departementets vurdering i 
notat til de regionale helseforetakene av 20. juni 2002. Begge følger vedlagt.  
 
Økt fokus på styrenes ansvar har igjen aktualisert spørsmålet om styreansvarsforsikring, og 
styret i Helse Nord RHF har bedt om en fornyet gjennomgang av behovet. Utredningen som 
er gjennomført av advokatfirmaet BAHR ved advokat Asle Aarbakke, jf vedlagte notat av 9. 
mai 2012, gjennomgår mulige ansvarsposisjoner, hvilket dekningsomfang som gis og 
beskriver alternative tiltak som kan tre i stedet for forsikring.   
 
Oppsummert er BAHR i hovedsak enige i konklusjonene i Haavind Vislies notat av 21. 
desember 2001, og at styreansvarsforsikring ikke er hensiktsmessig.  
 
Dekningsomfang 
Det er grunn til å anta at styreansvarsforsikringer som tilbys hovedsaklig dekker ansvar for 
økonomisk tap inntil en viss størrelse, mens ansvar for ikke-økonomisk tap, ansvar med 
bakgrunn i straffbare handlinger og lignende faller utenfor. Ansvar overfor eier synes 
gjennomgående å falle utenfor dekningen.  
 
I erstatningssak for domstolene dekkes utgifter til advokat innenfor avtalt ramme, mens 
tilsvarende utgifter knyttet til andre saker (oppreisning, ansvar for ikke-økonomisk tap, ansvar 
for straffbare handlinger) normalt ikke dekkes.   
 
Alternativer til forsikring 
Som det fremgår av notatets punkt 3 og 5, er det i praksis størst risiko for at styremedlemmer 
vil kunne pådra seg ansvar overfor helseforetaket.  
 
Dersom vilkårene for ansvar foreligger, er det opp til foretaksmøtet å gjøre ansvaret 
gjeldende. Som alternativ til forsikring har helseforetaket dermed mulighet for å unnlate å 
gjøre ansvar gjeldende. Vedtak om ikke å gjøre ansvar gjeldende kan treffes av foretaksmøtet 
i en konkret ansvarssituasjon, eller det kan treffes et mer generelt vedtak for en angitt periode 
og/eller med konkrete vilkår for ansvarsfrihet.  
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Ansvar overfor eier vurderes mindre praktisk, men ansvarsfrihet kan likevel innføres gjennom 
erklæring fra eier om at ansvar ikke vil bli gjort gjeldende i en aktuell sak eller gjennom 
skadesløsholdelse i form av vedtak om å holde styremedlemmene skadesløse for ansvar de for 
fremtiden måtte pådra seg. 
 
Helseforetaket kan også treffe vedtak om å holde styremedlemmene skadesløse for ansvar 
overfor eventuell tredjepart, selv om slike situasjoner vanskelig kan tenkes, idet tredjepart 
alltid vil kunne forholde seg til helseforetaket. Et slikt vedtak må eventuelt fattes i 
foretaksmøtet, og kan i likhet med vedtak om intern ansvarsfrihet utformes med konkrete 
vilkår. 
 
I andre situasjoner enn erstatningssaker kan det etableres retningslinjer som omhandler 
styremedlemmers rett til dekning av utgifter til advokatbistand, som fastsettes av henholdsvis 
styre for daglig leders del og i foretaksmøtet for styremedlemmers del, f eks i forlengelsen av 
fastsettelse av styremedlemmers godtgjørelse, jf. helseforetaksloven § 21, 3 ledd. 
 
Straffeansvar er neppe mulig å forsikre seg mot, og hvorvidt en bot til f eks daglig leder skal 
bæres av helseforetaket eller den enkelte er et policyspørsmål.  
 
Vurdering og anbefaling 
Basert på utredningen som nå er gjort av BAHR, som i hovedsak konkluderer i samme retning 
som utredningen fra 2001, er det adm. direktørs vurdering at det pr. i dag ikke er behov for, 
eller tjenlig å tegne styreansvarsforsikring. Det er i praksis liten risiko for at det enkelte 
styremedlemmet/daglig leder vil bli holdt personlig ansvarlig i en erstatningssituasjon, og der 
det eventuelt skjer, foreligger handlingsalternativ som kan gi samme dekningsomfang. 
Styreansvarsforsikring anses derfor ikke å gi ytterligere fordeler som kan forsvare kostnadene. 
 
Det er videre adm. direktørs vurdering at det pr i dag ikke er hensiktsmessig å etablere andre 
former for skadesløshetsordninger og/eller ”rettshjelpsordninger”, men at slike ordninger 
vurderes, dersom en konkret situasjon oppstår. 
 
 

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

Styret i Helse Nord RHF finner det ikke hensiktsmessig å tegne styreansvarsforsikring for 
helseforetaksgruppen.  
 
 
Bodø, den 8. juni 2012 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  Notat fra BAHR, 9. mai 2012   

Notat fra Helsedepartementet av 20. juni 2002 
Notat fra Haavind Vislie av 21.desember 2001 
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Møtedato: 21. og 22. juni 2012 
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20  Dato: 8.6.2012 
 
 
Styresak 78-2012 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF:  
    Tertialrapport pr. 30.april 2012 
 
 
Formål/sammendrag 
I denne styresaken fremlegges tertialrapport nr. 1-2012 (status pr. 30. april 2012) for 
byggeprosjektene Nordlandssykehuset Bodø somatikk, byggetrinn 2 og Nordlandssykehuset 
Vesterålen nybygg til styrets orientering. I dette saksframlegget er det gitt et sammendrag av 
hovedpunktene i tertialrapporten.  
 
Status i byggeprosjektene ble sist rapportert i styremøte, den 3. mai 2012, jf. styresak 49-2012 
Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31.desember 2011. I så måte er 
denne saken en ferskere oppdatering enn tilfellet ble ved siste rapportering. 
 
Nordlandssykehuset Bodø ble planlagt og vedtatt i perioden fra 2005 til 2007, og fra den tiden 
og frem til i dag har en del forutsetninger for ombyggingen i Bodø endret seg. Disse 
forholdene blir ikke berørt særskilt i denne tertialrapporten som er en generell rapportering på 
gjennomføring av vedtatt prosjekt.  
 
De endringene som må gjøres for å tilpasse ombyggingsprosjektet til nye forutsetninger vil bli 
mer omtalt i forbindelse med rullering av investeringsplanen. Dette gjelder for eksempel 
utvikling i sykdommer, pasientbehandling med nye metoder og ny teknologi, annen 
organisering av operasjonsstuer, systemer for medikamenthåndtering og med enda sterkere 
overgang fra behandling av inneliggende pasienter til større grad av poliklinisk behandling og 
dagbehandling.  
 
Dette er tatt opp i møte mellom styreleder og adm. direktør m. fl. i Nordlandssykehuset HF og 
adm. direktør m.fl. i Helse Nord RHF, den 25. mai 2012. Ledelsen ved Nordlandssykehuset 
HF kommer tilbake med prioritert liste som inkluderes i langsiktig investeringsplan som styret 
i Helse Nord RHF behandler i samme styremøtet som denne styresaken. 
 
Denne styresaken har for øvrig sammenfallende tekst som vedlagte styresak og rapport som 
ble fremlagt for styret i Nordlandssykehuset HF. Tertialapporten som er vedlagt, er unntatt 
offentlighet jf. Offl. § 14. 
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Vedrørende NLSH Somatikk Bodø. Byggetrinn 2. 
 

 
 
 

Fase 1  – Forberedende arbeider.  
Faseinndeling 

Fase 2  – Utbygging behandlingsfløyer. 
Fase 2A – Riving av eksisterende G-fløy og K-fløy 
Fase 2B  – Nybygg K-fløy 
 – Yttervegger og tak i ny 4.etg H-fløy 
 – Glassgate mellom H-fløy og nye K-fløy 
Fase 2C  – Innredning/ombygging H-fløy. Ny hovedinngang og vestibyle. 
Fase 2D  – Yttervegger og tak i ny 4.etg N-fløy. Glassgate langs fløy N. 

Fase 3  – Ombygging sengefløy AB. 
Fase 3A  – Klargjøring 
Fase 3C  – Ombygging fløy A 
Fase 3D – Ombygging fløy B 

Fase 4  – Gjenstående ombygginger. 
Ombygginger i N-fløyen 
Supplerende arbeider i H-fløyen 
Ombygginger i S-fløyen 
 

Arbeidene i Fase 1 ble avsluttet i siste tertial 2011. Det gjenstår sluttoppgjør for noen 
entrepriser. 
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I denne perioden har det pågått arbeider i Fase 2A med grunnarbeider, fundamenter og 
bæresystem for den nye K-fløyen. Før arbeidene med graving og sprengninger i tomten startet 
opp, var det stort fokus på å planlegge og gjennomføre disse arbeidene med minst mulig 
ulempe for brukerne og pasienter. Det meste av grave- og sprengningsarbeidene er nå utført, 
uten at det er rapportert at rystelser fra arbeidene har gitt problemer. 
 
Det oppstod forsinkelser på arbeidene på ”kritisk veg” med hensyn til fremdriften på 
betongarbeidene da flyplassledelsen krevde egen risikoanalyse for å gi tillatelse til montering 
av høye tårnkraner. 
 
I påvente av nødvendige avklaringer rundt krantillatelsen ble det midlertidig montert mindre 
tårnkraner som ikke kom i konflikt med høydebegrensningen rundt Bodø Lufthavn for at 
fundamenteringsarbeidene kunne starte opp. Det er nå gitt tillatelse til å montere høye 
tårnkraner.  
 
Det er planlagt oppstart av arbeider på taket av nåværende H-fløy i juni 2012. Disse arbeidene 
medfører at eksisterende tretak må fjernes. Selve rivingsarbeider samt ”fundamentene” for 
påbygget skal skje innkledd i telt for å hindre vannlekkasjer. Det er imidlertid besluttet å flytte 
deler av virksomheten i H3 til 4.etasje i pasienthotellet for å skape mulighet for omrokkering 
av driften i H3, dersom ulempene fra byggearbeidene blir for store. 
 
Overordnet gjelder at pasientsikkerheten alltid skal stå i fokus. 
 
Det er nå inngått følgende kontrakter for arbeider i fase 2: 
Entreprise Vedrørende Kontraktssum Entreprenør
K210 Søyler i H/N 2 872 353kr          Moldjord Bygg og anlegg AS
K220 Bygningsmessige arbeider 445 299 601kr     HENT AS
K224 Riving 5 450 937kr          AF Decom AS
K225 W-riggen 2 966 268kr          Consto AS
K320 Røranlegg 91 525 581kr       Oras Nordland AS
K321 Kuldeanlegg 5 785 000kr          Nord-Norsk Kjøleindustri AS
K322 Luftbehandlingsanlegg 25 255 643kr       GK Norge AS
K323 Rørpost 2 660 323kr          Aerocom Norge AS
K324 Avfallsug/ Tøynedkast 9 343 615kr          Envac Norge AS
K420 Elektrotekniske installasjon 88 208 901kr       Elektro Bodø AS
 
Det arbeides nå etter en fremdriftsplan hvor start klinisk prøvedrift i ny fløy K er satt til 15. 
august 2014. 
 
Samlet budsjett, ekskl. finansieringskostnader, for byggetrinn 2 er i prisnivå 1. januar 2012 på 
3 005,8 mill kroner. Da er det tatt inn i budsjettrammen at styret i Nordlandssykehuset HF i 
sak 81/2011 utvidet budsjettrammen med 145 mill kroner, basert på tilsvarende vedtak fra 
styret i Helse Nord RHF i sak 134-2011 i november 2011. 
 
Pr. 30. april 2012 var det i alt utbetalt 915,1 mill kroner på prosjektet. I beløpet er 
finansieringskostnader inkludert. I tertial 1/12 ble det utbetalt 81,3 mill kroner. 
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Vedrørende NLSH Vesterålen. Nybygg. 

 
Det regnes nå at arbeidene blir ferdigstilt, slik at sykehuset i Vesterålen kan tas i bruk 1. 
august 2014. Det må imidlertid gjøres en egen analyse på om idriftsettelsen av sykehuset må 
utsettes til etter ferieperioden sommeren 2014. 
 
I perioden har det vært god fremdrift i arbeidene på byggeplassen. Det aller meste av 
grunnarbeidene og arbeidene med fundamentering og bæresystem er utført. Det er oppnådd 
milepæl tett bygg for den ene av hovedfløyene, og innredningsarbeidene er startet opp. De 
tekniske entreprisene er kommet i gang. 
 
Følgende kontrakter er inngått: 
Entreprise Vedrørende Kontraktssum Entreprenør

K201 Grunnarbeider 16 948 168kr        Alf Brekken & sønner AS

K203 Fundamentering og råbygg 74 418 742kr        Sortland Entreprenør AS

K204 Bygningsmessige arbeider Avlyst

K208 Provisorier 5 212 500kr          Djønne Modul AS

K210 Tømrer- og snekkerarbeider 140 204 112kr      Nilsen & Haukland AS

K212 Natursteinsarbeider 5 988 932kr          Natursteins Montering AS

K214 Flisarbeider 2 752 906kr          Mur og Malerteknikk AS

K215 Maler og byggtapetser arbeider 21 551 693kr        Malermestrene Bogstrand AS

K216 Systemvegger og -himlinger 5 997 404kr          2tal AS

K217 Glass- og aluminiumsarbeider 48 289 332kr        Alucon AS

K301 Røranlegg 69 421 593kr        YIT AS

K322 Luftbehandlingsanlegg 19 506 438kr        GK Norge AS

K400 Elektrotekniske installasjoner 68 833 438kr        Harstad Elektro AS AS

K460 Reservekraft- og UPS-anlegg 7 140 750kr          Reservekraft AS

K620 Heisanlegg 4 468 125kr          Heis-tek AS

Sum 490 734 133kr      
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Samlet budsjett, ekskl. finansieringskostnader og regulert til prisnivå 1. januar 2012, er på 
935,0 mill kroner. Pr. 30. april 2012 var det i alt utbetalt 269,7 mill kroner på prosjektet. I 
tertial 1/12 ble det utbetalt 46,4 mill kroner. 
 
Konklusjon 
Adm. direktør tilrår å ta denne saken til orientering.  
 
 

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

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. april 2012 om byggeprosjekter i 
Nordlandssykehuset HF til orientering. 

 
 
Bodø, den 8. juni 2012 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Vedlegg 1 styresak 31-12 NLSH Tertialrapport utbygging pr 30 04 12 

Vedlegg 2 NLSH Bygg Tertialrapport1. 2012. Rev 2 
Vedlegget er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 14. 
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      Utbyggingsavdelingen
              
 
                      BODØ   

 
Styresak 31/12     

Tertialrapport pr 30.04.12 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF
 

Dokumenter i saken: 
 
Trykt vedlegg: Tertialrapport 1
 
Saksbehandlers kommentar:
Til styrets orientering fremlegges tertialrapport 
NLSH Somatikk Bodø- Byggetrinn 2 og NLSH Vesterålen Nybygg.
sammendrag av hovedpunktene 
Status ble sist rapportert i styresak 
 

1. Vedrørende NLSH Somatikk 
 

 
 
Faseinndeling. 
Fase 1 – Forberedende arbeider.
Fase 2 – Utbygging behandlingsfløyer.

Fase 2A – Riving av eksisterende 
Fase 2B – Nybygg K-

                                    -  Yttervegger og tak i 
             -   Glassgate mellom H

Utbyggingsavdelingen   

 

for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF
Saksbehandler: 
Terje Arthur Olsen  

Saksnr
2010/1128
 

1 - 2012 (unntatt offentlighet Offl. § 14) 

Saksbehandlers kommentar: 
Til styrets orientering fremlegges tertialrapport 1 – 2012 (status pr. 30.04.1

Byggetrinn 2 og NLSH Vesterålen Nybygg. I dette saksframlegg er gitt et 
sammendrag av hovedpunktene i tertialrapporten 
Status ble sist rapportert i styresak 10/2012. 

Vedrørende NLSH Somatikk Bodø. Byggetrinn 2. 

 

Forberedende arbeider.  
Utbygging behandlingsfløyer. 

eksisterende G-fløy og K-fløy. 
-fløy. 

Yttervegger og tak i ny 4.etg H-fløy. 
Glassgate mellom H-fløy og nye K-fløy. 

  

for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF 
Saksnr.: 
2010/1128 
 

Dato: 
14.05.2012 

.12) for byggeprosjektene 
I dette saksframlegg er gitt et 
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Fase 2C – Innredning/ombygging H-fløy.  

- Ny hovedinngang og vestibyle. 
Fase 2D – Yttervegger og tak i ny 4.etg N-fløy. 

- Glassgate langs fløy N. 
Fase 3 – Ombygging sengefløy AB. 

Fase 3A – Klargjøring 
Fase 3C  - Ombygging fløy A 
Fase 3D – Ombygging fløy B 

Fase 4 – Gjenstående ombygginger. 
Ombygginger i N-fløyen. 
Supplerende arbeider i H-fløyen. 
Ombygginger i S-fløyen. 
 

Arbeidene i Fase 1 ble avsluttet i siste tertial 2011. Det gjenstår sluttoppgjøret for noen entrepriser. 
 
I denne perioden har det pågått arbeider i Fase 2A med grunnarbeider, fundamenter og bæresystem 
for den nye K-fløyen. Før arbeidene med graving og sprengninger i tomten startet opp var det stor 
fokus på å planlegge og gjennomføre disse arbeidene med minst mulig ulempe for brukerne og 
pasienter. Det meste av grave- og sprengningsarbeidene er nå utført uten at det er rapportert at 
rystelser fra arbeidene har gitt problemer. 
Det oppstod forsinkelser på arbeidene på ”kritisk veg” med hensyn til fremdriften på 
betongarbeidene da flyplassledelsen krevde egen risikoanalyse for å gi tillatelse til montering av 
høge tårnkraner. 
I påvente av nødvendige avklaringer rundt krantillatelsen ble det midlertidig montert mindre 
tårnkraner som ikke kom i konflikt med høydebegrensningen rundt Bodø Lufthavn for at 
fundamenteringsarbeidene kunne starte opp. Det er nå gitt tillatelse til å montere høge tårnkraner. 
Det er planlagt oppstart av arbeider på taket av nåværende H-fløy i juni i år. Disse arbeidene 
medfører at eksisterende tretak må fjernes. Selve rivingsarbeider samt ”fundamentene” for påbygget 
skal skje innkledd i telt for å hindre vannlekkasjer. Det er imidlertid besluttet å flytte deler av 
virksomheten i H3 til 4.etasje i pasienthotellet for å skape mulighet for omrokkering av driften i H3 
dersom ulempene fra byggearbeidene blir for store. 

 
Overordnet gjelder at pasientsikkerheten alltid skal stå i fokus. 
 
Det er nå inngått følgende kontrakter for arbeider i fase 2 : 
 
 

Entreprise Vedrørende Kontraktssum Entreprenør

K210 Søyler i H/N 2 872 353kr          Moldjord Bygg og anlegg AS

K220 Bygningsmessige arbeider 445 299 601kr     HENT AS

K224 Riving 5 450 937kr          AF Decom AS

K225 W-riggen 2 966 268kr          Consto AS

K320 Røranlegg 91 525 581kr       Oras Nordland AS

K321 Kuldeanlegg 5 785 000kr          Nord-Norsk Kjøleindustri AS

K322 Luftbehandlingsanlegg 25 255 643kr       GK Norge AS

K323 Rørpost 2 660 323kr          Aerocom Norge AS

K324 Avfallsug/ Tøynedkast 9 343 615kr          Envac Norge AS

K420 Elektrotekniske installasjoner 88 208 901kr       Elektro Bodø AS  
 
Det arbeides nå etter en fremdriftsplan hvor start klinisk prøvedrift i ny fløy K er satt til 15.8.2014. 
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Samlet budsjett, ekskl. finansieringskostnader, for byggetrinn 2 er i prisnivå 1.1.2012 på 3 005,8 
mill kr. Da er det tatt inn i budsjettrammen at Styret for Nordlandssykehuset i sak 81/2011 utvidet 
budsjettrammen med 145 mill kr.  
 
Pr 30. 04. 2012 var det i alt utbetalt 915,1 mill kr. på prosjektet. I beløpet er finansieringskostnader. 
I tertial 1/12 ble det utbetalt 81,3 mill kroner. 
 

 
 
2. Vedrørende NLSH Vesterålen. Nybygg. 

 
Det regnes nå at arbeidene blir ferdigstilt slik at sykehuset kan tas i bruk 01.08.2014. Det må 
imidlertid gjøre en egen analyse på om idriftsettelsen av sykehuset må utsettes til etter 
ferieperioden sommeren 2014. 
 
I perioden har det vært god fremdrift på arbeidene på byggeplassen. Det aller meste av 
grunnarbeidene og arbeidene med fundamentering og bæresystem er utført. Det er oppnådd milepæl 
tett bygg for den ene av hovedfløyene og innredningsarbeidene er startet opp. De tekniske 
entreprisene er kommet i gang. 
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Følgende kontrakter er inngått: 
Entreprise Vedrørende Kontraktssum Entreprenør

K201 Grunnarbeider 16 948 168kr        Alf Brekken & sønner AS

K203 Fundamentering og råbygg 74 418 742kr        Sortland Entreprenør AS

K204 Bygningsmessige arbeider Avlyst

K208 Provisorier 5 212 500kr          Djønne Modul AS

K210 Tømrer- og snekkerarbeider 140 204 112kr      Nilsen & Haukland AS

K212 Natursteinsarbeider 5 988 932kr          Natursteins Montering AS

K214 Flisarbeider 2 752 906kr          Mur og Malerteknikk AS

K215 Maler og byggtapetser arbeider 21 551 693kr        Malermestrene Bogstrand AS

K216 Systemvegger og -himlinger 5 997 404kr          2tal AS

K217 Glass- og aluminiumsarbeider 48 289 332kr        Alucon AS

K301 Røranlegg 69 421 593kr        YIT AS

K322 Luftbehandlingsanlegg 19 506 438kr        GK Norge AS

K400 Elektrotekniske installasjoner 68 833 438kr        Harstad Elektro AS AS

K460 Reservekraft- og UPS-anlegg 7 140 750kr          Reservekraft AS

K620 Heisanlegg 4 468 125kr          Heis-tek AS

Sum 490 734 133kr       
 
 
Samlet budsjett, ekskl. finansieringskostnader og regulert til prisnivå 1.1.2012, er på 935,0 mill kr. 
Pr 30.04.2012  var det i alt utbetalt 269,7 mill kr. på prosjektet. I tertial 1/12 ble det utbetalt 46,4 
mill kr. 
 
 

 
Forslag til vedtak: 
 
Styret tar orienteringen til etterretning. 
 
Avstemming: 
 
Vedtak: 

Styremøte Helse Nord RHF 
21. og 22. juni 2012 - sakspapirer

side 63



 

  

 
 

Møtedato: 21. og 22. juni 2012    
Arkivnr.: 2011/246/134    Saksbeh/tlf: Tor Solbjørg, 75 51 29 02  Dato: 8.6.2012 
 
 
Styresak 79-2012 Internrevisjonsrapport 04/2012:  

Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse 
Nord, oppsummering 

 
 
Formål 
I samsvar med vedtatt Plan for internrevisjon 2011-2012 har internrevisjonen gjennomført 
revisjonsprosjektet Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord. Revisjonens formål har 
vært å undersøke om det er etablert intern styring og kontroll som gir rimelig grad av 
sikkerhet for at bestilte prøvesvar kommer fram til riktig mottaker, blir vurdert og fulgt opp 
innen forsvarlig tid. 
 
I denne saken legges revisjonens oppsummerende rapport, Internrevisjonsrapport nr. 04/2012: 
Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord – oppsummering, frem for styret, se vedlegg. 
 
Kvalitet, trygghet og respekt 
At bestilte prøvesvar kommer fram til riktig mottaker, blir vurdert og fulgt opp innen 
forsvarlig tid har stor betydning for helsehjelpens kvalitet, pasientens trygghet og personalets 
respekt for pasientens og pårørendes behov og rettigheter. 
 
Bakgrunn/fakta 
Revisjonsprosjektet er gjennomført i form av fire delprosjekter, rapportert som følger: 
Nordlandssykehuset HF   - Internrevisjonsrapport nr. 05/2011, 6.2.2011 
Helse Finnmark HF    - Internrevisjonsrapport nr. 01/2012, 26.3.2012 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Internrevisjonsrapport nr. 02/2012, 27.4.2012 
Helgelandssykehuset HF   - Internrevisjonsrapport nr. 03/2012, 11.5.2012 
 
Av den oppsummerende rapporten framgår Internrevisjonens konklusjon: 
Helseforetakene i Helse Nord har mange viktige rutiner og kontrolltiltak på plass. Det er 
likevel påvist vesentlige svakheter som bør korrigeres for å gi rimelig grad av sikkerhet for at 
bestilte prøvesvar kommer fram til riktig mottaker, blir vurdert og fulgt opp innen forsvarlig 
tid. 
 
Anbefalinger til helseforetakene 
Internrevisjonen har gitt en rekke anbefalinger til helseforetakene. En samlet oversikt over 
disse finnes i rapportens vedlegg 5. 
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Følgende anbefalinger har blitt gitt til flere av helseforetakene: 
1. Etablere og følge opp spesifikke mål for prosessene relatert til bestilling og mottak av 

prøvesvar. 
2. Benytte risikovurderinger systematisk for å avdekke og håndtere risikofaktorer knyttet til 

bestilling og mottak av prøvesvar. 
3. Vurdere endringer knyttet til bestillingsrutiner og mottaksregistrering som kan bidra til at 

det tydeligere framgår av pasientjournalen hvilke bestillinger som er gjort. Dette gjelder 
spesielt mikrobiologiske, histologiske og cytologiske undersøkelser. 

4. Etablere gjennomgående ordninger for kontroll og oppfølging av at prøvesvar signeres. 
5. Innføre ordninger som gjør at bestillende enhet kan ha kontroll med at alle bestilte svar er 

mottatt. 
6. Videreutvikle helseforetakets internkontroll med sikte på forbedring av øvrige svakheter 

Internrevisjonen har påpekt i rapportene. 
 
Anbefalinger til Helse Nord RHF 
På bakgrunn av revisjonens funn gis følgende anbefalinger til Helse Nord RHF i rapporten: 
1. Avklare nærmere i hvilken grad svakhetene/utfordringene som er omtalt i kap. 5.2.2 og 

5.2.3 planlegges ivaretatt via FIKS-programmet, eventuelt kan inkluderes i dette, og 
hvilken framdrift som planlegges. Denne informasjonen bør kommuniseres raskt til 
foretakene som grunnlag for arbeid med anbefaling 3 og 5 ovenfor. 

2. Vurdere om noen av svakhetene/anbefalingene som fremgår av rapporten tilsier at 
foretaksgruppen bør samarbeide om oppfølgingstiltak, og eventuelt ta initiativ til slikt 
samarbeid. 
 

Vurdering 
Revisjonskomiteen er holdt løpende orientert om status i revisjonsprosjektet og behandlet i 
møte, den 16. mai 2012 (sak 12/12) utkast til oppsummeringsrapport. Av protokoll fra møtet 
framgår at: 
Revisjonskomiteen mener de påviste svakheter gir grunnlag for bekymring for 
pasientsikkerheten, og understreker viktigheten av at det raskt iverksettes nødvendige 
forbedringstiltak. For vesentlige svakheter som ikke kan korrigeres raskt og virkningsfullt via 
det regionale FIKS-programmet, bør det iverksettes andre risikoreduserende tiltak. 
Revisjonskomiteen mener en forpliktende tiltaksplan bør presenteres for styret innen utgangen 
av oktober 2012. 
 
 

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

1. Internrevisjonsrapport nr. 04/12: Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord – 
oppsummering tas til orientering. 
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2. Styret ber adm. direktør påse at det utarbeides en forpliktende tiltaksplan for oppfølging av 
anbefalingene som er gitt til Helse Nord RHF, samt til det enkelte helseforetak, og 
presentere denne for styret innen utgangen av oktober 2012. 
 
 

Bodø, den 8. juni 2012 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Internrevisjonsrapport nr. 04/2012: Bestilling og mottak av prøvesvar i 

Helse Nord – oppsummering 
 
Vedlegget er lagt ut på vårt nettsted – se:  
Styremøte i Helse Nord RHF, den 21. og 22. juni 2012 
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Møtedato: 21. og 22. juni 2012    
Arkivnr.: 024 2011/37    Saksbeh/tlf: Namik Resulbegovic, 92 61 55 76  Dato: 8.6.2012 
 
 
Styresak 80-2012  Internrevisjonsrapport 07/2010:  
    Internkontroll ved behandling av  
    helseopplysninger i Helse Nord,  
    oppsummering – oppfølging av  
    styresak 20-2011 og styresak 72-2011 

Saken trekkes fra behandling i dette styremøtet 
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Møtedato: 21. og 22. juni 2012    
Arkivnr.: 024 2011/37    Saksbeh/tlf: Knut Tjeldnes, 75 51 29 16  Dato: 8.6.2012 
 
 
Styresak 81-2012 Internrevisjonsrapporter om  

Nasjonal internrevisjon av medisinsk 
kodepraksis – oppfølging av styresak 138-2011 
Saken trekkes fra behandling i dette styremøtet 
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Møtedato: 21. og 22. juni 2012    
Arkivnr.: 2011/308-50/012 Saksbeh/tlf: diverse    Dato: 8.6.2012 
 
 
Styresak 82-2012 Orienteringssaker 
 
 
Det vil bli gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
3. Lærlingeordning i Helse Nord  
4. Fullmaktsstrukturen i helseforetakene  

– oppfølging av styresak 67-2008 og styresak 76-2009 
 
 

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

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 8. juni 2012 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 21. og 22. juni 2012    
Arkivnr.: 2011/308-50/012 Saksbeh/tlf: Bjørn Kaldhol, 901 75 401  Dato: 8.6.2012 
 
 
Styresak 82-2012/1 Informasjon fra styreleder til styret 
 
 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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Møtedato: 21. og 22. juni 2012    
Arkivnr.: 2011/308-50/012 Saksbeh/tlf: Lars Vorland, 75 51 29 10  Dato: 8.6.2012 
 
 
Styresak 82-2012/2 Informasjon fra adm. direktør til styret 
 
 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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Møtedato: 21. og 22. juni 2012    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Tove Cecilie Kristensen, 75 51 29 00  Dato: 8.6.2012 
 
 
Styresak 82-2012/3 Lærlingeordning i Helse Nord 
 
 
Formål/sammendrag 
Helse- og omsorgsdepartementet ga i Oppdragsdokument 2011 til Helse Nord RHF følgende 
oppgave (jf. punkt 8 Utdanning av helsepersonell, 2. kulepunkt): 
 
Helse Nord RHF skal sørge for at det etableres et tilstrekkelig antall læreplasser innenfor 
helsefagarbeiderutdanningen og ambulansearbeiderutdanningen. 
 
Gjennom arbeidet med strategisk kompetanseplan fase 1 ble det avdekket et stort behov for 
medarbeidere med fagbrev generelt og helsefagarbeidere spesielt. Strategisk kompetanseplan 
avdekket også at det er stor avstand mellom det helseforetakene tar inn av lærlinger og det 
som er behovet.  
 
I forbindelse med behandling av midlertidig oppdragsdokument 2012 til helseforetakene i 
styremøte, den 26. oktober 2011 har styret i Helse Nord RHF bedt adm. direktør om å vurdere 
dagens lærlingeordning i Helse Nord og å legge frem forslag til organisering som møter Helse 
Nords behov for arbeidstakere med fagbrev. 
 
Kvalitet, trygghet og respekt 
Tilstrekkelig antall medarbeidere med rett kompetanse gir god kvalitet til å utføre de 
oppgavene Helse Nord er forpliktet til. Det skaper trygghet for pasienter, pårørende og ansatte 
at Helse Nord har gode rekrutteringsprosesser, slik at de ansatte har nødvendig kompetanse 
for å møte de utfordringene vi står ovenfor. Å legge til rette for at ansatte har rett kompetanse 
viser respekt for både eier, ansatte og pasienter. 
 
Status 
Helse Nord RHF arrangerte, den 16. mars 2012 et møte med lærlingeansvarlige i alle 
helseforetakene, tillitsvalgte og andre aktuelle fagpersoner for å gi innspill og innhold til dette 
arbeidet. Her var det invitert deltakere fra Nordlandssykehuset HF, Helse Stavanger HF og St. 
Olavs Hospital som presenterte deres lærlingemodell. Arbeidsgiverforeningen Spekter var 
også invitert for å orientere om Stortingsmelding nr 13 – Utdanning for velferd. Denne 
meldingen vil ha stor betydning for Helse Nords videre arbeid. Innstilling fra helse- og 
omsorgskomiteen ble avgitt 24. mai 2012. Foreløpig dato for behandling i Stortinget er satt til 
5. juni 2012. 
 
Strategisk kompetanseplan fase 2 
I prosjektplanen for strategisk kompetanseplan fase 2 angis helsefagarbeidere (hjelpepleiere 
omfattes også av dette begrepet, slik det brukes i denne sammenhengen) som en av 
yrkesgruppene med særlig rekrutteringsutfordringer. 
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Det er opprettet en arbeidsgruppe som skal se på følgende, når det gjelder helsefagarbeidere: 
 
Tiltaksområde rekruttering:  
1. Arbeidsgruppen skal sammenfatte erfaringer med helsefagarbeiderlærlinger i 

helseforetakene i Helse Nord.  
- Tilfredsstiller fagplanene på vg2 spesialisthelsetjenestens behov?  
- Hva har fungert bra?  
- Hva bør forbedres?  
- Hvilke suksesskriterier kan identifiseres for en velfungerende lærlingeordning?  
- Hva må til for å rekruttere nyutdannede lærlinger til videre jobb i våre sykehus?  
- Kostnadsaspektet ved lærlingeordningen bør belyses.  

 
2. Arbeidsgruppen skal innhente erfaringer fra andre helseforetak og kommuner (også 

utenom Helse Nord) som har lykkes med lærlingeordningen, og vurdere hva som kan 
overføres til våre helseforetak.  

 
3. Arbeidsgruppen skal foreslå tiltak til hvordan Helse Nord RHF og HF-ene kan jobbe 

strategisk med rekruttering av lærlinger til helsearbeiderfaget, både elever og voksne med 
realkompetanse (praksiskandidatordningen). Arbeidsgruppen bes å ta stilling til om 
vekslingsmodellen beskrevet i St. meld 13 (2011-2012) bør prøves ut i et av fylkene i 
nord.  

 
Tiltaksområde strategisk bruk av og utvikling av kompetanse: 
1. Arbeidsgruppen bør si noe om hvilke oppgaver og funksjoner helsefagarbeiderne bør ha i 

somatiske sykehusavdelinger og i psykisk helsevern.  
2. Arbeidsgruppen skal utrede hvilke videreutdanninger som bør tilbys helsefagarbeidere i 

fagskole, og hvilken rolle helsefagarbeidere med videreutdanning kan ha i ulike 
avdelinger i somatisk sykehus og psykisk helsevern.  

 
Arbeidsgruppen skal avlevere rapport innen utgangen av juli 2012. 
 
Oppsummering 
Arbeidsgruppen vil avgi en anbefaling til prosjektgruppen Strategisk kompetanseplan fase 2, 
om hvordan lærlingordningen for helsefagarbeidere bør organiseres i Helse Nord. 
 
Denne anbefalingen, sammen med konklusjonene fra Stortingsmelding nr 13, vil legge 
føringer for de anbefalinger som adm. direktør vil legge frem for styret. 
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Møtedato: 21. og 22. juni 2012    
Arkivnr.: 134 2010/8    Saksbeh/tlf: Jan-Petter Monsen, 75 51 29 19 Dato: 8.6.2012 
 
 
Styresak 82-2012/4 Fullmaktsstrukturen i helseforetakene  
    – oppfølging av styresak 67-2008  

og styresak 76-2009 
 
 
Formål/sammendrag 
På bakgrunn av Internrevisjonsrapport 13/08 Fullmaktsstrukturen i foretaksgruppen – 
oppsummering hvor det ble påpekt delvis manglende sammenheng mellom budsjettansvar og 
muligheten til å pådra kostnader, har helseforetakene og Helse Nord RHF utarbeidet og 
implementert noen felles prinsipper for økonomiforvaltningen. De felles prinsippene skal 
sørge for at kravene til intern kontroll ivaretas, samtidig som de skal være praktisk 
gjennomførbare.  
 
Styret i Helse Nord RHF orienteres i denne saken om status for arbeid med 
fullmaktsstrukturen i foretaksgruppen.  
 
Helseforetakene er i brev av 26. mars 2012 bedt om å gi tilbakemelding på om 
fellesprinsippene er ivaretatt, om evt. områder som ikke er godt nok ivaretatt i dag og plan for 
utbedring. Det rapporteres at de grunnleggende prinsippene nå er ivaretatt i økonomi- og 
oppfølgingsrutiner i helseforetakene, men at det gjenstår noe formalisering av delegasjoner og 
bemyndigelser av fullmakter i alle helseforetak.   
 
Kvalitet, trygghet og respekt 
Arbeidet er gjennomført for å sikre internkontrollen i foretaksgruppen slik at 
ressursforvaltningen baseres på Helse Nords verdier kvalitet, trygghet og respekt. 
 
Bakgrunn/fakta/ vurdering 
I Internrevisjonsrapport 13/08 Fullmaktsstrukturen i foretaksgruppen – oppsummering ble det 
påpekt delvis manglende sammenheng mellom budsjettansvar og muligheten til å pådra 
kostnader. 
 
Styret i Helse Nord RHF behandlet internrevisjonsrapporten i styremøte, den 6. juni 2008, jf. 
styresak 67-2008 Internrevisjonsrapport nr 13/08: Fullmaktsstrukturen i foretaksgruppen – 
oppsummering. Styret fattet følgende vedtak: 
 
1. Internrevisjonsrapport nr 13/08: ” Fullmaktsstrukturen i foretaksgruppen – 

oppsummering ” tas til orientering.  
 
2. Styret ber adm. direktør følge opp de anbefalinger som er gitt i rapportens pkt. 5:  

 
• Helse Nord RHF bør påse at anbefalingene som er gitt i de enkelte delprosjekter blir 

fulgt opp i helseforetakene.  
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• Det bør vurderes om noen av de funn som fremgår av rapporten tilsier at det bør 
samarbeides om fellesløsninger for hele foretaksgruppen. Det kan for eksempel synes 
naturlig å se på om begrepsbruk, stillingsbetegnelser osv bør harmoniseres ikke bare 
innenfor hvert foretak, men i hele foretaksgruppen.  

 
3. Styret ber om senets i løpet av våren 2009 å bli orientert om status i de problemstillinger 

som tas opp i rapporten.   
 
Dette vedtaket ble fulgt opp med styresak 76-2009 Oppfølging av Internrevisjonsrapport nr. 
13/2008: Fullmaktsstrukturen i HF-ene, jf. styresak 67-2008 som ble behandlet i styremøte, 
den 23. september 2009.  
 
Som videre oppfølging etablerte økonomisjefene et regionalt prosjekt 16. september 2010 
som har arbeidet med gjennomgang av fullmaktsstruktur i foretaksgruppen. Hovedmålet med 
arbeidet har vært å sikre sammenheng mellom økonomiansvar og fullmakter til å utløse 
ressurser. Tre forhold har vært bakgrunn for prosjektet: 
1. Nevnte internrevisjonsrapport (helseforetaksspesifikk rapport 9,10,11,12 og 

oppsummeringsrapport 13/08), og styrebehandlingen av den, stilte som krav at det skal 
være sammenheng mellom økonomiansvar og fullmakter til å utløse ressurser.  

2. Utrulling av innkjøps- og logistikksystemet ClockWork medførte behov for å gjennomgå 
innhold i roller slik at ansvarsstruktur ikke avviker fra øvrige systemer. Fullmakter i 
øvrige systemer måtte også gjennomgås, jf punkt 1.  

3. Roller og fullmakter måtte presiseres i oppdatert økonomihåndbok som ble lagt ut i 
DocMap desember 2010.   

 
Helseforetakene har hatt ulik forståelse av innholdet i og benevnelser på de ulike rollene i 
økonomiforvaltningen (attestant og anviser), og det har vært noe forskjellig logikk i 
systemene (økonomi, faktura, innkjøp m. m.).  
 
Med bakgrunn i behov og ønsker om ulik intern organisering og organisatoriske 
ansvarsforhold har ikke prosjektet funnet det hensiktsmessig å standardisere 
stillingsbenevnelser. Prosjektgruppen har i stedet foretatt en gjennomgang av rollene i 
økonomiforvaltningen og foreslått en presisering og felles definering av innhold og ansvar i 
rollene.  
 
Prosjektgruppa har også foreslått rutiner på enkelte områder som i tillegg til oppsett i 
økonomi-, faktura-, turnus-, innkjøp- og lønnssystem må ivaretas i daglig 
økonomiforvaltning.  
 
Økonomisjefene har besluttet følgende grunnleggende prinsipper for økonomiforvaltningen:  
o Alle økonomiske disponeringer bør involvere tre personer, men skal som minimum 

attesteres og godkjennes av to forskjellige personer.  
o Rolle nr 1 er Attestant – En attestant har ofte foretatt bestilling av varer/tjenester og er den 

som bekrefter at det er utført kontroll på mottatt vare (rett pris og er i henhold til 
bestilling). Attestanten skal sørge for korrekt konteringen av fakturaen. Attestering 
(signatur 1) skjer før faktura/ressursbelastning sendes til budsjettansvarlig for 
godkjenning.  
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o Rolle nr 2 er budsjettansvarlig. En budsjettansvarlig har fått en 
budsjettdisponeringsfullmakt (har fått tildelt et budsjett og kan disponere ressurser 
innenfor dette). Denne fullmakten skal være avgrenset i organisasjonen slik at summen av 
de budsjettansvarliges budsjetter utgjør helseforetaket som helhet.  
Budsjettdisponeringsfullmakten følger budsjettansvaret. Det skal ikke være flere 
budsjettansvarlige for ett koststed. Den budsjettansvarlige skal være siste ledd i 
fakturabehandlingen og skal endelig godkjenne (signatur 2) at kostnader pådras innenfor 
sitt budsjett.  

o Foretaksdirektøren har budsjettdisponeringsfullmakt og kan delegere denne helt eller 
delvis til ledere på lavere nivåer. Delegert budsjettdisponeringsfullmakt kan delegeres 
videre. Delegering skal være skriftlig.  

o Selv om man har videredelegert sin budsjettdisponeringsfullmakt er man pliktig å føre 
tilsyn med økonomiforvaltningen på delegerte nivåer og man er overordnet ansvarlig for 
helheten i tråd med egen fullmakt.  Virksomheten skal ha rutiner for tilfredsstillende 
oppfølging av delegert budsjettdisponeringsfullmakt.  

o Budsjettansvarlig kan bemyndige en annen person til å godkjenne fakturaer og andre 
utbetalinger på sine vegne og ansvar, noe som innebærer at man gir fullmakt til at en 
annen person kan gjøre det daglige praktiske arbeidet med å godkjenne 
fakturaer/utbetalinger.  Budsjettansvarlig står i alle tilfeller ansvarlig for disponeringene 
og er pliktig å holde seg oppdatert. Bemyndigelse av budsjettdisponeringsfullmakt skal 
være godkjent av direktør. Dette er en nødvendig tilpasning for at kravet til internkontroll 
skal være praktisk gjennomførbart i organisasjonen. Den løpende økonomioppfølgingen i 
helseforetakene skal sikre at ansvarsforholdene ivaretas.  

o En person skal ikke godkjenne godtgjørelser eller andre utbetalinger til seg selv, til 
personer i nære relasjoner, eller andre nærstående når det kan stilles spørsmål om habilitet, 
jf forvaltningslovens § 6.  

o Den budsjettansvarlige beslutter hvem som skal være attestant i det enkelte system. 
Attestanten må kunne ivareta sine oppgaver som beskrevet i (…).  

 
Helseforetakene melder tilbake at de grunnleggende prinsippene nå er ivaretatt i 
økonomiforvaltningen. Det gjenstår imidlertid arbeid med formalisering av 
delegasjon/bemyndigelse for deler av virksomheten.  
 
Det er utfordringer knyttet til administrativ oppfølging og vedlikehold av fullmaktsoversikter. 
Dette har sammenheng både med størrelsen på helseforetakene, og antall systemer hvor 
tilganger og rettigheter skal tilpasses og løpende vedlikeholdes i forhold til formaliserte 
fullmakter.  
 
Som et ledd i arbeidet med internkontroll har foretakgruppen utarbeidet en regional 
økonomihåndbok som ble gjort tilgjengelig i kvalitetssystemet DocMap 1. desember 2010. 
Økonomihåndboken revideres og oppdateres årlig. Det arbeides nå i tillegg med en nasjonal 
regnskapshåndbok som skal ferdigstilles i løpet av 2012.  
 
Konklusjon 
Økonomisk styring og interne kontrollrutiner henger tett sammen, og Helse Nord RHF vil 
sammen med helseforetakene fortsatt ha tett fokus på området. Adm. direktør tilråder at styret 
tar saken til orientering.   
 
 
Utrykte vedlegg:  Helseforetakenes tilbakemeldinger på fullmaktsarbeidet av mai 2012 
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Møtedato: 21. og 22. juni 2012    
Arkivnr.: 2011/308-51/012 Saksbeh/tlf: diverse    Dato: 8.6.2012 
 
 
Styresak 83-2012 Referatsaker 
 
 
Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 
 
1. Protokoll fra drøftingsmøte, den 11. juni 2012 ad. Universitetssykehuset Nord-Norge 

Tromsø, A-fløy – forprosjekt og beslutning om delprosjektering og bygging, jf. styresak 
70-2012 
Sakspapirene ettersendes. 

2. Protokoll fra drøftingsmøte, den 11. juni 2012 ad. Universitetssykehuset Nord-Norge 
Tromsø, pasienthotell – forprosjekt og beslutning om delprosjektering og bygging, jf. 
styresak 71-2012 
Sakspapirene ettersendes. 
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Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 8. juni 2012 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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