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Styresak 75-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, 

pasienthotell – økt behov utover opprinnelig 

prosjekt, oppfølging av styresak 45-2013 

 
 
Bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 45-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge 
Tromsø Breivika, nytt pasienthotell – prosjektramme og stadfestelse av vedtak om 
byggestart i styremøte, den 29. april 2013. Styret fattet følgende vedtak i punkt 3: Styret 
tar til orientering at det er avdekket et økt behov for hotellsenger utover det prosjektet i 
utgangspunktet inneholder, samt Vardesenter, lærings- og mestringssenter og IKT-senter 
for Helse Nord IKT. Styret ber om at adm. direktør legger frem egen sak om dette i neste 
styremøte. 
 
Formål/sammendrag 
Formålet med saken er å gi styret oversikt over foreslåtte opsjoner, samt kostnadene 
ved bygging av tilbudt pasienthotell inkludert opsjoner, slik at de kan innarbeides som 
en del av prosjektet som ble vedtatt i styresak 45-2013.  
 
Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) har bedt om opsjoner på to ekstra 
hotelletasjer med gjesterom, lærings- og mestringssenter (LMS) og Vardesenter (senter 
for kreftrammede og pårørende). Helse Nord IKT har behov for et IKT-senter som også 
er tatt med som opsjon, jf. styresak 73-2013 Etablering av regionale datasentre i Bodø og 
Tromsø – godkjenning av forprosjekt. 
 
Adm. direktør i Helse Nord RHF har i tråd med styresak 45-2013 avventet å legge frem 
behandling av opsjonene i påvente av egen sak om bærekraftsanalyse for UNN. 
Bærekraftsanalysen ble behandlet av styret i Helse Nord RHF i styremøte, den 22. mai 
2013, jf. styresak 59-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy – 
bærekraftanalyse og omstillingsprogram, oppfølging av styresak 70-2012. Styret fattet 
følgende vedtak:  
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar den fremlagte bærekraftanalysen og nivå for 

omstillingsutfordring til orientering. 
 

2. Styret i Helse Nord RHF ber om at detaljprosjektering og entrepriseplan fortsetter 
etter plan og at dette legges frem for styret i Helse Nord RHF for godkjenning i 
styremøte i juni 2013.  Det forutsettes at prosjektets delentrepriser legges ut på anbud 
og forhandles innenfor en ramme på 1 425 mill kroner på P85-nivå ved ferdigstillelse, 
og hvor P50-rammen er eksplisitt redegjort for.  
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3. Styret i Helse Nord RHF ber om at det legges frem en prognose for kostnadsnivået, når 
det foreligger forpliktende tilbud på de første delentreprisene. 

 
Mens bærekraftanalysen i styresak 70-2012 viste et akkumulert omstillingsbehov i 
perioden på 245 mill kroner over totalt syv år, viser den oppdaterte analysen  i styresak 
59-2013 nå et omstillingsbehov på 213 mill kroner. 
 
Omstillingsbehovet på 213 mill kroner utgjør 3,4 % av UNNs samlede inntekter, og UNN 
mener det er håndterbart. Dette vil bli redegjort nærmere for i egen sak om strategisk 
utviklingsplan for helseforetaket høsten 2013. 
 
Prosjektkostnad for disse opsjonene er beregnet til 45 mill kroner for to hotelletasjer 
med 38 gjesterom, 15 mill kroner for LMS/Vardesenter, og 13 mill kroner for råbygg 
tilpasset IKT-senter. 
 
Økonomiske beregninger for opsjonene viser at det er en total positiv gevinst for UNN 
på 1,5 mill kroner pr år ved innfrielse av alle opsjoner og en gevinst på 2,6 mill kroner 
pr år ved bygging av kun to ekstra hotelletasjer for gjesterom. IKT-datasenter 
forutsettes fullfinansiert av Helse Nord RHF og er ikke beregnet i økonomimodellen. 
 
Medbestemmelse 
Sak om Nytt pasienthotell – kostnader og opsjoner i totalentreprisetilbud er drøftet med 
foretakstillitsvalgte og foretaksverneombud i Universitetssykehuset Nord-Norge HF i 
møte, den 11. april 2013. Ansattes organisasjoner ga sin tilslutning til innretningen, og 
tok saken til orientering. 
 
Konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF vil bli orientert om saken 
i samarbeidsmøte, den 10. juni 2013, jf. sak 65-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge 
Tromsø, pasienthotell – økt behov utover opprinnelig prosjekt, oppfølging av styresak 45-
2013. 
 
Kvalitet, trygghet og respekt 
Det er adm. direktørs vurdering at realisering av opsjonene i et nytt pasienthotell i 
Tromsø er viktig og helt nødvendig. Gjennom realisering av opsjonene øker vi 
pasientkvaliteten og driftsfordelene for UNN med både umiddelbare og varige effekter.  
 
Vurdering 
Adm. direktør anbefaler at styret i Helse Nord RHF slutter seg til vedtaket i UNN om 
bygging av nytt pasienthotell i styresak 45-2013, og anbefaler nå også at hotellet 
realiseres med innfrielse av alle opsjoner. Den totale kostnadsramme vil da bli 406 mill 
kroner, hvorav 13 mill kroner dekkes av Helse Nord RHF i forbindelse med IKT-senter i 
regi av Helse Nord IKT.  
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Utbygging i dette omfang vil gi UNN et pasienthotell som dekker umiddelbare og 
fremtidige behov for hotellrom, og gir rom for ytterligere modernisering av 
sykehusdriften i det nye pasienthotellet. Utbygging av Vardesenter og LMS styrker to 
fremtidsrettede pasienttilbud og frigir arealer inne i sykehuset som i dag benyttes til 
Vardesenter. Det forutsettes at UNN prioriterer bort andre prosjekter i øvrig 
investeringsportefølje til fordel for innpasning av Vardesenter og LMS i prosjektet. 
 
Konklusjon 
Adm. direktør anbefaler styret i Helse Nord RHF om å slutte seg til ønsket fra UNN om 
innfrielse av opsjoner for to ekstra hotelletasjer, rom for Lærings- og mestringssenter 
(LMS), Vardesenter og serverrom for Helse Nord IKT innenfor en total kostnadsramme 
på 82 mill kroner (p50) inklusiv prisøkning og byggelånsrenter, tilsvarende 88 mill 
kroner (p85). LMS og Vardesenter prioriteres til fordel for helseforetakets øvrige 
investeringsportefølje, slik  at UNNs totale investeringsramme ikke utvides med annet 
enn de to hotelletasjene. 
 
 

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

1. Styret i Helse Nord RHF viser til vedtak om bygging av pasienthotell i Tromsø, jf. 
styresak 45-2013 og godkjenner med dette at opsjoner som redegjort for i saken 
kan utløses og inngå i det samlede prosjektet for pasienthotellet, innenfor en 
kostnadsramme på 82 mill kroner pr. april 2013, inklusiv byggelånsrenter og 
prisstigning i byggetiden (p50-2015).  Investeringsrammen overføres til 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 

 
2. Styret i Helse Nord RHF ber styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF om å 

finne dekning for Vardesenter og Lærings- og mestringssenter innenfor 
helseforetakets totale ramme. Serverrom for Helse Nord IKT dekkes gjennom 
budsjett for Helse Nord IKT og belastes ikke Universitetssykehuset Nord-Norge HFs 
ramme. 

 
3. Differansen på 6 mill kroner legges til Helse Nord RHF, og kan utløses etter 

gjeldende investeringsreglement.  
 
 
Bodø, den 7. juni 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Saksutredning  
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Vedlegg 
 
 
Saksutredning: 
Prosjektledelsen ved UNN HF har siden vedtak i Helse Nord RHF gjennomført en 
prosess med prekvalifisering av entreprenører for totalentreprise, utarbeiding av 
konkurransegrunnlag, rammesøknad til kommunen og utlysning av konkurranse. 
Prosjektet er nå i avslutning av evalueringsfasen av de 4 tilbudene på hotellprosjekt 
innlevert innen anbudsfristens utløp den 18. mars 2013.  
 
Det har vært nedsatt en evalueringskomite for vurdering av arkitektonisk-, logistikk-, og 
teknisk løsning av prosjektene som har gjennomført nødvendige møter i perioden 2. til 
8.april.  I tillegg vektes pris, byggekompetanse og byggetid i evalueringen av tilbudene. 
Endelig evalueringsprosess er ikke fullført pr 10. april, men komiteen har et preferert 
tilbud som også er konkurransedyktig på pris, byggetid og kompetanse.  
 
Komiteen består av følgende personer1

Arvid Eliseussen  Brukerutvalget UNN 
: 

Lene Edvardsen  Leder, Nord-Norges Arkitektforening 
Nils Opsahl   Hotelldirektør Grand Nordic 
Gina Johansen  Drifts- og eiendomssjef, UNN 
Arthur Revhaug  Klinikksjef, Kirurgi- kreft- og kvinnehelseklinikken, UNN 
Martin Sivertsen  Teknisk rådgiver, UNN 
Guri Albrigtsen  Klinisk rådgiver, UNN 
Astrid Ronesen  Hotellsjef Pasienthotellet, UNN 
Einar Rebni   HVO UNN 
Monica Fyhn Sørensen HTV NSF 
Håvard Johannessen  Prosjektleder 
Tor-Arne Hanssen  Utbyggingssjef, UNN 
  
Det prefererte tilbud har en arealramme på 10.831m2 og en prosjektkostnad (svarende 
til P50) på hotell med restaurant, møtelokaler og 206 hotellrom på 333 mill kr inkludert 
mva. Innvilget ramme fra Helse Nord RHF er prosjektkostnad på 312 mill kroner pluss 
prisvekst. Beregnet prisvekst på 12 mnd er 9 mill kr, det vil si prosjektkostnad ved 
kontraktsinngåelse på 321 mill kr.  Tilbudt hotell har dermed en prosjektkostnad på 12 
mill kr (3,8 %) over rammen. Dette er en vesentlig forbedring fra forprosjektets 
arealramme på 12.011m2

 

 og en prosjektkostnad på ca 416 mill kr der de samme 
funksjonene var inkludert. 

Byggetid for prosjektet er satt til 19 mnd og hotellet kan ferdigstilles 31. januar 2015. 
 
Styringsgruppen og administrerende direktør har bedt om opsjoner på 2 ekstra 
hotelletasjer med gjesterom, lærings- og mestringssenter (LMS) og Vardesenter.  

                                                        
1 Alle personer i evalueringsgruppen har attestert på at de ikke har bindinger av noen slag til entreprenrene de 
evaluerer. Ekstern arkitekt er engasjert for å hjelpe til med å vurdere arkitektoniske løsninger. Ekstern 
hotelldirektør er engasjert for å vurdere logistikkløsninger 
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Vardesenter og Lærings- og mestringssenter   
Bakgrunnen for opsjonen på Vardesenter har vært et ønske om å etterkomme politiske 
føringer om styrking av Vardesenterfunksjonen i helseforetakene med utstrakt 
kreftbehandling, samtidig som det er ønskelig å frigjøre verdifulle arealer inne i 
sykehuset som i dag rommer senteret. Vardesentermodellen bygger på økt 
sykdomsmestring for pasienter med kreftsykdom gjennom likemannsarbeid, og er 
nedfelt i oppdragsdokumentet som en funksjon som skal styrkes. Helse Nord RHF har 
innvilget midler til en stilling ved Vardesenteret på UNN, men driften besørges i 
hovedsak av Kreftforeningen og er således uten kostnader for UNN, utover vedlikehold 
av arealer. Dagens Vardesenter holder til i lokaler på C1.9 i en ombygd sengepost og 
fortrenger andre prioriterte oppgaver i sykehuset. UNN er pålagt i 
Oppdragsdokumentet for 2013 å etablere «Pusterom» i forbindelse med Vardesenteret. 
Dette vil gå ytterligere utover en allerede belastet arealsituasjon inne på sykehuset.  
 
Siden Vardesenter skal være en likemannsbasert modell vil det være langt mer 
hensiktsmessig å legge funksjonen utenfor sykehuset, men likevel nært, i et miljø som er 
mindre behandlingsrettet.  
 
Lærings- og mestringssenter (LMS) er på mange måter en tilsvarende funksjon som 
Vardesenter med fokus på egenmestring av kroniske sykdommer. LMS er i dag plassert i 
lokalene under helikopterbasen som oppfattes som trange og utilfredsstillende i forhold 
til oppgavene. Tankegangen omkring LMS er forankret i en rekke nye tiltak som 
pålegges helseforetakene gjennom Oppdragsdokumentet. Brukermedvirkning er en 
viktig premiss som skal styrkes i pasientbehandlingen. Effektiv brukermedvirkning 
krever opplæring av pasienter slik at de er i stand til å ivareta egen behandling. Dette 
kan foregå i LMS.  
 
Samhandlingsreformen forutsetter at spesialisthelsetjenesten skal styrke pasientens 
medvirkning gjennom programmer som «The Chronic Care Model» og «Shared decision 
making» og oppbygging av kompetanse i førstelinjetjenesten.  
 
En rekke tiltak i Oppdragsdokumentets kapittel 4 og 5 krever satsning på dette arbeidet 
og arealer til å gjennomføre den pasientrettede opplæringen og opplæring mot 
førstelinjetjenesten. 
 
Ved å plassere både Vardesenter og LMS i pasienthotellet kan en oppnå synergier og 
sambruk av arealene. Prosjekterte løsninger legger arealene til Vardesenter og LMS i to 
like etasjer over hverandre. Dette gir mulighet for fleksibel bruk av arealene. 
 
Prosjektkostnaden ved bygging av LMS og Vardesenter er beregnet til 15 mill kr.  
Plassering av prosjektert areal til disse to opsjonene kan realiseres i etterkant av det 
øvrige prosjektet ved at de er tegnet som et selvstendig bygg knyttet til pasienthotellet 
mot sør. Opsjonsprisen er ikke et uttrykk for hva bygging av Vardesenter og LMS vil 
koste på et senere tidspunkt. I løpet av 2012 var det kommunikasjon mellom 
prosjektleder, utbyggingssjef og Kreftforeningen med tanke på ekstern finansiering av 
Vardesenter. Kreftforeningen har redusert økonomisk handlerom og viste ingen vilje til 
å bidra til finansiering av prosjektet. 
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Hotellrom 
Pågående omstilling på UNN, med fokus på overgang fra døgn- til dagbehandling, har 
pekt på behov for økt antall pasienthotellrom for å kunne realisere denne type 
forbedret pasientbehandling. På denne bakgrunnen har prosjektledelsen gjennomført 
en oppdatering av fremskrivningsgrunnlag for pasienthotellet. Sintefs rapport viser en 
moderat økning av behov til 213 rom. Anslag utført i samarbeid med pasienthotellet og 
basert på klinikkenes rapporterte behov for hotellrom, gir et større behov for 
pasienthotellrom, og beregner behovet til 238 rom pr i dag. Det er en viss 
uoverensstemmelse mellom disse prognosene, men de viser begge en tydelig tendens til 
at behovet for gjesterom på pasienthotellet er større enn de prosjekterte 206 rommene.  
 
Reguleringsplanen for pasienthotellet gir en mulig byggehøyde til kote 90 meter. Dette 
vil i prefererte tilbud gi mulighet for å bygge to etasjer ekstra på toppen av bygget, noe 
som vil gi 2 x 19 gjesterom, det vil si 38 rom og et hotell med totalt 244 rom. Dette vil 
dekke angitte behov i dag, hvis en legger til grunn de behov som meldes fra klinikkene i 
forbindelse med dagens omlegging fra døgn til dag. Pasienthotellet vil i tillegg kunne gi 
tilbud til alle pasienter som i dag innlosjeres på hoteller i byen.  
 
Prosjektkostnaden ved bygging av to etasjer er beregnet til 45 mill kr. 
Avskrivningskostnaden pr hotellrom fordelt på 30 år beregnes til 40 000 kr/år. I tillegg 
vil finanskostnader ligge på 35 500kr/år. Økte driftskostnader på to hotelletasjer er ca 
45 000kr/år pr rom. Total kostnad pr rom 120 000kr/år eller 4,55 mill kr samlet for 
alle rom. Beregnet inntekt med gjennomsnittlig rompris på 700 kr/natt og mersalg er i 
overkant av 8 mill kr. Dette innebærer at innfrielse av opsjonen er omstillingsnøytral på 
grunn av økte inntekter. 
 
Det er ikke realistisk å kunne bygge på hotellet i høyden etter å ha tatt bygget i bruk. 
Det vil medføre stengning av hele hotellet på grunn av stans i ventilasjon og tekniske 
anlegg, samt at prisen ved påbygg vil være vesentlig høyere enn angitt opsjonspris på 
45 mill kr. 
 
Datarom 
Helse Nord IKT har behov for IKT senter som er tatt med som opsjon. FIKS prosjektet og 
den oppgraderingen som foregår av IKT systemene i Helse Nord er avhengig av større 
lagringskapasitet. Dette er et regionalt ansvar som tilligger Helse Nord RHF. HN-IKT har 
sett etter hensiktsmessige lokaler til dette og har nå inngått avtale om midlertidige 
lokaler i påvente av endelig løsning. 
 
Kjellerlokaler i tilknytning til pasienthotellet har blitt sett på som ideelle lokaler. De har 
nærhet til bruker, kan ha ettersyn og vakt fra teknisk avdeling på UNN og ligger 
dessuten ideelt til for gjenbruk av energi som frigis av et IKT senter til oppvarming av 
UNN Breivika. Det anslås at årlig gevinst ved energigjenvinning kan ligge på mellom 5 
og 10 mill kr med en relativt sparsom merinvestering med kort payback tid. 
 
Prosjektering og finansiering av IKT senter er et ansvar for Helse Nord RHF. I tillegg til 
råbygget som tilbys i pasienthotellprosjektet gjenstår prosjektering og finansiering av 
tekniske løsninger. Det er kommet tydelige signaler fra Helse Nord RHF om 
fullfinansiering av IKT senter.  
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Økonomisk vurdering av opsjoner 
Prosjektkostnad for pasienthotell eksklusive opsjoner er 349 mill kr inkludert 
prisstigning og byggelånsrenter og en total kostnadsramme på 375 mill kr (P85) 
inklusiv prisstigning og byggelånsrenter. Inkludert opsjoner utgjør totalsummen 431 
mill kr (p50) og 462 mill kr (p85). Tidligere utførte bærekraftanalyser for pasienthotell, 
sist oppdatert i styresak 96/2012 Virksomhetsplan 2013, inkluderer disse kostnadene 
og har beregnet en årskostnad på pasienthotellet på totalt 15 mill kr. Bærekraftanalyse 
for prosjektet med alle opsjoner viser en maksimal årlig kostnad svarende til 12,9 mill 
kr før prisstigning og byggelånsrenter. 
 

 
For oversikt over kostnadseffekten av de respektive opsjonene, er de delt opp i flere 
tabeller. Det er rimelig å anta høyere andel inntekter i opsjonsrom på grunn av økt 
antall betalende pårørende i disse rommene enn i øvrige hotell. Det er beregnet 70 % 
belegg med betalende gjester i opsjonsetasjene. Øvrige overnattinger i disse rommene 
er belastet med kostnader til mat. Det forutsettes at kjøkken og restaurant drives med 
samme betjening, mens ekstra lønn for renhold på gjesterom er innberegnet i 
driftskostnad. 
 
Økte prosjektkostnader ved gjennomføring av alle opsjoner knyttet til UNN HF beregnes 
til 60 mill kr. Dette gir årlig merkostnad på 5,7 mill kr i 30 år. For to ekstra hotelletasjer 
med gjesterom vil årlige merkostnader være 4,55 mill kr. Beregnet inntekt på salg av 
gjesterom og mersalg er drøyt 8 mill kr pr år. Dette gir en omstillingsnøytral investering 
for UNN med innfrielse av alle disse opsjonene med pluss 1,5 til 2,6 mill kr pr år. 
 
Ser en i tillegg på alternativkostnaden ved å leie 38 rom til pasienter eksternt, blir 
resultatet en betydelig merkostnad for UNN sammenliknet med alle alternativer. 
Merkostnaden for UNN ved ekstern leie 30 % av 38 rom beløper seg til 4,1 mill kr pr år. 
 
  

Pasienthotellet 244 rom 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Inntekter -49,9 -49,9 -49,9 -49,9 -49,9 -49,9 -49,9 -49,9 -49,9
Driftskostnader 17,6 17,6 17,6 17,6 17,6 17,6 17,6 17,6 17,6
Lønnskostnader 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9
Avskrivninger 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5
Renter lån 6,1 5,9 5,7 5,5 5,3 5,1 4,9 4,7 4,5 4,3 4,1
Renter egen likviditet 1,0 5,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1
Sum kostnader 7,1 11,0 12,9 12,7 12,5 12,3 12,1 11,9 11,7 11,5 11,3

Forutsetninger:

Byggeperiode 3 år, 
Avskrivningstid 30 år
50 % lånefinansiering
3 % rente
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Kostnader for 2 ekstra hotelletasjer, LMS og Vardesenter 
 Total kostnad pr år 

NOK i 30 år 
Pr rom pr år NOK 

Finanskostnad* (merkost 60 mill 
kr) 

1,8 mill  47 400 

Driftskostnad 1800 m2 1,9 mill  økt areal 
inkl lønnsutgift 

50 000 

Avskrivning 2 mill 52 600 
Sum 5,7 mill 150 000 
 
Kostnader for 2 ekstra etasjer, 38 ekstra rom  
 Total kostnad pr år 

NOK 
Pr rom pr år NOK 

Finanskostnad* kun med to ekstra 
etasjer (merkost 45 mill kr) 

1,35 mill  35 500 

Driftskostnad 1400 m2 1,7 mill  inkl lønn 44 700 
Avskrivning 1,5 mill 39 500 
Sum 4,55 mill 120 000 
 
 
Inntekter ved 38 ekstra rom, 70 % dekning av betalende gjester 
 Total kostnad pr år 

NOK 
Pr rom pr år NOK 

Inntekt salg 8 062 000 -212 000 
Varekostnad 883 000 23 000 
Sum -7 179 000 -189 000 
 
 
Alternativ kostnad ved ikke å innfri opsjon med 38 ekstra hotellrom 
Alternativkostnad leie rom 
1200 kr/natt x 38 rom x 90 døgn 

4,1 mill   

*Forutsetter 3 % rentekostnader 
 
Vurdering 
Ut fra de anbefalinger som gis fra prosjektleder og utbyggingssjef vurderer direktøren 
ved UNN HF det som hensiktsmessig å bygge nytt pasienthotell med innfrielse av alle 
opsjoner i UNN Breivika. Det må forutsettes at byggetiden for hotellet ikke forlenges, 
men at hotellet kan tas i bruk innen februar 2015. Dette er av vesentlig betydning for 
driften i sykehuset når byggingen av A-fløya starter. 
 
Prosjektgjennomføringsstrategien med totalentreprise har så langt vist seg som en 
suksess, og forprosjektets kalkulerte prosjektkostnad på 411 mill kr er redusert til 333 
mill kr med tilsvarende hotellinnhold før beregning av prisstigning og byggelånsrenter i 
byggeperioden. Det er kun 3,8 % over vedtatt ramme for bygging og er 
konkurransedyktig med tilsvarende hoteller bygd for private aktører. 
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Omstilling på UNN og nye prognoser for pasienthotellbehov viser at det er et reelt 
behov for flere rom enn det som er prosjektert. I prosjektet ligger det opsjon på 38 flere 
rom oppført i 2 ekstra etasjer på hotellet. Innfrielse av opsjonen vil gi UNN større 
fleksibilitet til nødvendige omlegginger slik at en kan få til forbedret pasientbehandling 
og effektiv drift.  
 
En opsjon med to ekstra etasjer anbefales sterkt å innfris til byggestart, da det vil være 
svært uhensiktsmessig å bygge på hotellet i høyden etter oppstart av hotelldrift. Det er 
dessuten signaler fra kliniske avdelinger og hotelledelsen at selv et utvidet hotell er 
mulig å fylle opp med besøkende fra oppstart. 
 
Opsjon Vardesenter og Lærings og mestringssenter har vært prioritert av 
styringsgruppen for prosjektet. Begge tilbud er fremtidsrettet og gir hjelp til økt 
mestring for pasienter med kronisk sykdom. Bygging av Vardesenter vil frigjøre arealer 
inne i sykehuset og vil fremstå som en viktig satsning på likemannsarbeidet ved UNN. 
LMS har tilsvarende funksjoner som Vardesenteret og kan dra fordeler ved 
samlokalisering. Bygningsmessig vil det være mulig å realisere Vardesenter og LMS på 
et senere tidspunkt. Dette vil imidlertid medføre noe høyere kostnader (ikke beregnet), 
og er dermed ikke kostnadseffektivt i forhold til opsjonsinnløsning ved byggestart. Det 
er viktig å understreke at opsjonene for to ekstra hotelletasjer, Vardesenter og LMS 
ansees som omstillingsnøytrale for driften på UNN.  
 
Opsjon IKT senter er bestilt fra Helse Nord IKT (HN IKT) og Helse Nord RHF. HN-IKT 
har et umiddelbart behov for IKT-rom for å kunne møte dagens krav til IKT systemer i 
helseregionen. Manglende realisering av dette, setter pågående IKT satsning i fare, og 
vil på kort sikt ramme pasientaktiviteter og muligheter til effektivisering. Dersom UNN i 
tillegg gjør ENØK tiltak i forbindelse med bygging av IKT senter vil sykehuset kunne 
utnytte betydelige mengder energi til oppvarming av sykehuset. 
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