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Styresak 64-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-

fløy – endret utbyggingsstrategi 
 
 
Bakgrunn og konklusjoner 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 74-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge 
Tromsø, A-fløy – detaljprosjektering og entrepriseplan, godkjenning, oppfølging av 
styresak 59-2013, i styremøte, den 20. juni i 2013. Styret fattet følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner entrepriseplan og beregnede kostnader for 

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy i Breivika. 
 

2. Styret ber adm. direktør om å legge frem en orienteringssak om 
omstillingsprogrammet til Universitetssykehuset Nord-Norge HF, når denne foreligger. 

 
3. Styret viser til styresak 59-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy – 

bærekraftanalyse og omstillingsprogram, oppfølging av styresak 70-2012, vedtakets 
punkt 3 og ber adm. direktør om å legge frem en prognose for kostnadsnivået, når det 
foreligger forpliktende tilbud på de første delentreprisene.  

 
Formålet med denne saken er delvis en oppfølging av vedtakets punkt 3 og delvis en 
selvstendig strategi for å redusere prosjektets kostnader. 
 
Styret ble i styresak 14-2014 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 
Tertialrapport pr. 31. desember 2013 orientert om status i prosjektet. Styret fattet 
følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2013 om 

byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering. 
 
2. Styret godkjenner at ferdigstillelsen av Universitetssykehuset Nord-Norge A-fløy 

endres fra august 2018 til januar 2019. 
 
3. Adm. direktør bes om å følge opp med ledelsen i Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

at gjennomføringen av begge prosjektene skjer innenfor vedtatte kostnadsrammer. 
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Status 
Det er oppstått en kritisk usikkerhet i planlagt gjennomføring av A-fløyprosjektet med 
sannsynlig kostnadsoverskridelse. I denne saken foreslås endret 
gjennomføringsstrategi og entreprisemodell.  
 
Målet med forslagene er redusert byggetid, redusert usikkerhet og kostnadskutt slik at 
prosjektet kan gjennomføres innenfor vedtatt ramme. 
 
Etter at tertialrapporten ble lagt frem i februar 2014, viser nye beregninger at det 
foreligger en samlet risiko for overskridelse av vedtatt investeringsramme med inntil 
150 mill kroner. Foreløpig prognose viser en overskridelse på 108 mill kroner og 
ytterligere utsettelse på fem måneder (juni 2019), forutsatt at ingen tiltak iverksettes. 
 
Prosjektet har en vedtatt investeringsramme på 1 285 mill kroner (P50-2018) og 1 425 
mill kroner (P85-2018). Som en konsekvens av risikoen for overskridelse, har 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) gjennomført en utredning om å endre 
gjennomføringsstrategien fra vedtatte plan for prosjektet om å bygge i to faser over fem 
år til en mer komprimert byggeperiode over tre år. Den viktigste endringen er at det 
etableres midlertidige lokaler slik at utbygging og oppussing kan foregå parallelt. 
Risikobildet er grundig gjennomgått i vedlegg 4 til styresaken for UNN. 
 
Reduksjon av byggetiden er et risiko- og kostnadsreduserende tiltak som ikke går på 
bekostning av innhold i byggeprosjektet. Ved å komprimere byggingen til én fase, samt 
å etablere to midlertidige bygg tett inntil sykehuset i byggeperioden, viser nåværende 
beregninger at det kan være mulig å spare om lag 53 mill kroner, samtidig som den 
samlede risikoen i prosjektet reduseres.  
 
Kostnadsreduksjonen er mulig, fordi den nye strategien gjør det unødvendig å bygge 
klimavegg i A2-fløya, reduserer driftsforstyrrelser over en lang periode, medfører 
kortere periode med prisstigning, reduserer prosjektadministrative kostnadene og 
korter ned driften av byggeplassen.  
 
Etter en vurdering av entreprenørmarkedet, foreslår prosjektgruppen også å endre 
entreprisestrategien fra byggherrestyrt med 20 delentrepriser til totalentreprise med 
samspill. Fordelen med dette er: 
 
1. Sannsynlig å få til større konkurranse ved at nasjonale og internasjonale 

entreprenører fatter interesse for prosjektet. 
2. Usikkerhet i prosjektet flyttes over til entreprenør, som ventelig har større erfaring 

med prosjektledelse enn byggherre. 
 
I samspillmodellen vil prosjektet bli kjørt etter modellen ”åpen bok”. Dette betyr at 
forberedelsene med funksjonsbeskrivelse og kvalitet er en kritisk fase.  
 
Det samlede risikobildet ved å legge om utbyggingsstrategien vurderes som lav til 
moderat, og er fordelaktig vurdert opp mot dagens strategi. Den viktigste 
enkeltfaktoren som må løses på en robust måte, er sengekapasitet og bufferkapasitet i 
medisinsk klinikk.  
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UNN behandlet saken i styremøte, den 23. april 2014. HF-styret fattet følgende vedtak: 
 
1. Styret ved Universitetssykehuset Nord Norge HF (UNN) tar til etterretning at 

statusrapportering for A-fløya prosjektet viser at det er nødvendig med tiltak for å 
redusere prosjektets økonomiske gjennomføringsrisiko. 
 

2. Styret slutter seg til vurderingen om at endret gjennomføringsstrategi med redusert 
byggetid (Alternativ 2) innebærer en risikoreduksjon. Styret anbefaler gjennomføring 
etter denne strategien slik den er beskrevet i saksfremlegget, og ber om at saken 
oversendes til Helse Nord RHF for godkjenning av den endrede 
gjennomføringsstrategien. 
 

3. Styret godkjenner at entreprisemodellen endres fra byggherrestyrte delentrepriser til 
totalentreprise, under forutsetning av at Helse Nord RHF godkjenner endringen i 
gjennomføringsstrategi. 
 

4. Styret ber om at direktøren sikrer at prosjektet arbeider videre med utvikling av 
kuttlisten slik at ytterligere kostnadsreduserende tiltak kan vurderes dersom dette blir 
nødvendig når resultat av anbudskonkurransen foreligger. 

 
Saken er belyst i styresaken til styret i UNN (styresak 32/2014 A-fløya – 
utbyggingsstrategi). Styresaken legges ved her som trykt vedlegg, mens vedleggene til 
styresaken til UNN-styret er bakgrunnsinformasjon (referanseliste). 
 
Kvalitet, trygghet og respekt 
Den endrede utbyggingsstrategien for UNN Tromsø A-fløy er nødvendig og bidrar til å 
løfte kvaliteten og redusere risikoen i prosjektet. En slik endring vil gi trygghet for at 
prosjektet kan gjennomføres til en lavere kostnad enn ved opprinnelig planlagt strategi. 
 
Medbestemmelse 
Utredningen har i tidlig fase involvert tillitsvalgte og vernetjenesten på foretaksnivå. 
Medisinsk klinikk ved UNN har vært direkte involvert i arbeidet. Brukerutvalget er 
informert om saken gjennom leders deltakelse i styringsgruppen. Styresaken er forelagt 
Arbeidsmiljøutvalget, Brukerutvalgets arbeidsutvalg samt ansattes organisasjoner og 
vernetjenesten i egne møter, den 9. april 2014 i UNN.  
 
Ansattes organisasjoner i UNN vektlegger at det må etableres robuste løsninger for 
sengeplasser og buffer for medisinske pasienter hvis alternativ 2 vedtas.  
 
Arbeidsmiljøutvalget vektlegger arbeidsmiljøgevinster ved forkortet byggetid, og 
understreker behovet for bedre parkeringsmuligheter i byggetiden.   
 
Konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF er informert om endret 
utbyggingsstrategi gjennom notat av 15. mai 2014.  
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Fremdrift 
Dersom styret i Helse Nord RHF godkjenner endring i fremdrifts- og entrepriseplan, 
foreligger foreløpige reviderte fremdriftsplan slik: 
 
Utsendelse anbudsdokumenter: Juni 2014 
Anbudsåpning:   Oktober 2014 
Kontraktstildeling:   Januar 2015 
Ferdigstillelse:   Januar 2018 
 
Konklusjon og anbefaling 
Prosjekt UNN Tromsø A-fløy er i en kritisk fase like før oppstart av store entrepriser og 
viser til en betydelig risiko for kostnadsoverskridelse. Dette gir behov for å gjennomføre 
risikoreduserende tiltak. Saken belyser et tiltak som utgjør en vesentlig kostnads- og 
risikoreduksjon – opp mot 50 % av prognosen for kostnadsoverskridelse – og som kan 
gjennomføres uten at det vil påvirke måloppnåelsen med prosjektet.  
 
Risikoen ved gjennomføringen av prosjektet etter den alternative utbyggingsstrategien 
(alternativ 2) vurderes som akseptabel og lavere enn for den vedtatte strategien 
(alternativ 1), og det anbefales at styret i Helse Nord RHF slutter seg til å endre 
strategien i henhold til dette. 
 
Adm. direktør slutter seg til UNN-direktørens vurdering om at den foreslåtte endringen 
i gjennomføringsstrategien medfører en vesentlig reduksjon av risikoen i prosjektet. 
Adm. direktør anbefaler derfor at styret i Helse Nord RHF godkjenner den nye 
gjennomføringsstrategien, herunder at entreprisemodellen endres fra byggherrestyrte 
delentrepriser til totalentreprise med samspill. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret for Helse Nord RHF tar til orientering at statusrapportering for prosjekt UNN 

Tromsø A-fløy viser at det er nødvendig med tiltak for å redusere prosjektets 
økonomiske gjennomføringsrisiko. 

 
2. Styret godkjenner endret gjennomføringsstrategi med redusert byggetid (alternativ 

2). Styret ber adm. direktør om å følge opp prosjektet overfor Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF i tråd med strategien slik den er beskrevet i saksfremlegget til styret 
for Universitetssykehuset Nord-Norge HF, med ferdigstillelse januar 2018. 

 
3. Styret godkjenner at entreprisemodellen endres fra byggherrestyrte delentrepriser 

til totalentreprise med samspill. 
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4. Styret ber adm. direktør om å følge opp at Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
sikrer at prosjektet arbeider videre med utvikling av kuttlisten slik at ytterligere 
kostnadsreduserende tiltak iverksettes, dersom dette blir nødvendig for å holde 
prosjektet innenfor opprinnelig investeringsramme.  

 
 
Bodø, den 16. mai 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  Styresak 32/2014 A-fløya – utbyggingsstrategi (UNN) 
 
Referanseliste: Styresak 32/2014 A-fløya – utbyggingsstrategi (UNN)  
   Vedlegg 1 Saksutredning forkortet byggetid A-fløy 
 Styresak 32/2014 A-fløya – utbyggingsstrategi (UNN)  
   Vedlegg 2 2014 04 08 Notat entreprisemodell 
 Styresak 32/2014 A-fløya – utbyggingsstrategi (UNN)  
   Vedlegg 3 2014 04 08 Notat fremdrift 
 Styresak 32/2014 A-fløya – utbyggingsstrategi (UNN)  
   Vedlegg 4 2014 04 08 Notat usikkerhet 
 Styresak 32/2014 A-fløya – utbyggingsstrategi (UNN)  
   Vedlegg 5 Gastronyrehematologen 2014 (2) 
 Styresak 32/2014 A-fløya – utbyggingsstrategi (UNN)  
   Vedlegg 6 Utredning samlokalisering 
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STYRESAK 
 

Saksnr Utvalg Møtedato 
 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 23.4.2014 

Saksansvarlig: Gina M. Johansen   Saksbehandler: Tor-Arne Hanssen  
 
A-fløya - utbyggingsstrategi 
 

Innstilling til vedtak 

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord Norge HF (UNN) tar til etterretning at 
statusrapportering for A-fløya prosjektet viser at det er nødvendig med tiltak for å redusere 

prosjektets økonomiske gjennomføringsrisiko. 
 

2. Styret slutter seg til vurderingen om at endret gjennomføringsstrategi med redusert byggetid 
(Alternativ 2) innebærer en risikoreduksjon. Styret anbefaler gjennomføring etter denne 
strategien slik den er beskrevet i saksfremlegget, og ber om at saken oversendes til Helse 

Nord RHF for godkjenning av den endrede gjennomføringsstrategien. 
 

3. Styret godkjenner at entreprisemodellen endres fra byggherrestyrte delentrepriser til 
totalentreprise, under forutsetning av at Helse Nord RHF godkjenner endringen i 
gjennomføringsstrategi. 

 
4. Styret ber om at direktøren sikrer at prosjektet arbeider videre med utvikling av kuttlisten 

slik at ytterligere kostnadsreduserende tiltak kan vurderes dersom dette blir nødvendig når 
resultat av anbudskonkurransen foreligger. 

 

Sammendrag 

Statusrapportering for A-fløya prosjektet ved Universitetssykehuset Nord Norge HF (UNN) 

viser at det foreligger risiko for en overskridelse av vedtatt investeringsramme på 1 285 mill 
kroner (P50) med 150 mill kr. Prosjektet har derfor gjennomført en utredning om å endre 
gjennomføringsstrategien fra vedtatte plan om å bygge i to faser over fem år til en mer 

komprimert byggeperiode over tre år.  
 

Reduksjon av byggetiden er et risikoreduserende og kostnadsreduserende tiltak som ikke går på 
bekostning av innhold i byggeprosjektet. Ved å komprimere byggingen til èn fase, samt å 
etablere to midlertidige bygg tett inntil sykehuset i byggeperioden, viser nåværende beregninger 

at det kan være mulig å spare om lag 53 millioner kroner, samtidig som den samlede risikoen i 
prosjektet reduseres. Kostnadsreduksjonen er mulig fordi den nye strategien gjør det unødvendig 

å bygge klimavegg i A2, reduserer driftsforstyrrelser over en lang periode, medfører kortere 
periode med prisstigning, reduserer de prosjektadministrative kostnadene og korter ned driften 
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av byggeplassen. Det samlede risikobildet ved å legge om utbyggingsstrategien vurderes som 

lav til moderat, og er fordelaktig vurdert opp mot dagens strategi. Den viktigste 
enkeltfaktorensom må løses på en robust måte, er sengekapasitet og bufferkapasitet i Medisinsk 

klinikk. 
 
Det er direktørens vurdering at den foreslåtte endringen i gjennomføringsstrategi medfører en 

vesentlig reduksjon av risikoen i prosjektet. Direktøren anbefaler derfor at styret gir sin 
tilslutning til den nye strategien, og at saken oversendes til Helse Nord RHF for endelig 

godkjenning. Under forutsetning av at Helse Nord RHF godkjenner den nye 
gjennomføringsstrategien, anbefaler direktøren også at entreprisemodellen endres fra 
byggherrestyrte delentrepriser til totalentreprise. 

 

Bakgrunn 

Utbyggingsprosjektet A-fløya ved Universitetssykehuset Nord Norge HF (UNN) har 
gjennomført løpende usikkerhetsanalyser gjennom detaljplanleggingsfasen. I tillegg er det 
gjennomført kostnadsreduserende tiltak sammen med usikkerhetsreduserende tiltak. Dette 

arbeidet har vært nødvendig ettersom prosjektet har opplevd at helseforetakets interne prosesser 
har medført økt risiko på prosjektet, samtidig som detaljprosjekteringen har vist at 

rådgivergruppens forutsetninger for kalkyle og usikkerhet i forprosjektfasen ikke har vært god 
nok.  
 

Konkret har sengerokader i forbindelse med pågående interne prosesser lagt beslag på arealer 
som kunne løse rokadebehov for A-fløya. Ombygginger i forbindelse med dette har bidratt til 

ressursknapphet ved Teknisk avdeling som har forsinket forberedelsesarbeider for A-fløya. 
Uavklarte økonomiske overskridelser fra tidlig konseptfase har medført at gjennomføringsfasen 
av prosjektet er blitt belastet med 7 mill kroner. Omprosjektering i begynnelsen av 

gjennomføringsfase på grunn av endring i funksjoner i A-fløyprosjektet, har påført prosjektet en 
merkostnad på om lag 10 mill kroner.  

 
På prosjektets side har rådgivernes kalkyle vist seg å være mangelfull. Grunnentreprise og 
fasadeentreprise er blitt feilkalkulert med totalt 15 mill kroner. Internkontroll har vist at øvrige 

byggeentrepriser var feilkalkulert med ytterligere 15 mill kroner. I tillegg har grunnforholdene 
vist seg annerledes enn forutsatt og bidratt til at grunnentreprisen er blitt ytterligere 5 mill kroner 

dyrere enn forutsatt.  
 
Midlertidige løsninger for å forberede byggestart har i forprosjektfase vært forutsatt delvis 

dekket av driftmidler i UNN. På grunn av foretakets økonomiske situasjon er dette ikke mulig, 
og alle kostnader ved dette er derfor påført prosjektet. Dette alene ser ut til å påføre prosjektet en 

økt kostnad på 20-30 mill kroner i løpet av prosjektperioden.  
 
Det samlede risikobildet for prosjektet er vurdert til å ligge på omkring 150 mill kroner over 

vedtatt budsjett. Bevilget ramme som UNN disponerer er 1 285 mill kroner (P50), inkludert 
finanskostnader og prisstigning. Prognosen ved siste rapportering pr 1.4.2014 er 1393 mill 

kroner, det vil si en overskridelse på 108 mill kroner. Dette er en alvorlig situasjon for 
prosjektet, som kan løses på to måter: Prosjektet kan tilføres økt ramme fra Helse Nord RHFs 
P85-margin, eller det må gjennomføres betydelige kutt i prosjektet.  

 
Dette saksfremlegget beskriver en mulighet for å kunne kutte byggetiden med 1,5 år. Dette 

reduserer finanskostnadene, effektiviserer byggeprosessen, reduserer prosjektadministrasjonen 
og gir mindre grenseflate mellom bygg og klinisk drift. Ikke minst reduseres tiden 
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byggeprosjektet påfører belastning på pasienter, pårørende og ansatte. Tiltaket som beskrives er 

et alternativ til vedtatt gjennomføringsplan. Vedtatt plan kalles heretter Alternativ 1, forkortet 
byggeprosess kalles Alternativ 2. 

 

Formål 

Formålet med denne saken er å redegjøre for en kritisk usikkerhet i planlagt gjennomføring av 

A-fløyprosjektet med sannsynlig kostnadsoverskridelse, og å foreslå endret 
gjennomføringsstrategi og entreprisemodell. Målet med forslagene er redusert byggetid, redusert 

usikkerhet og kostnadskutt.  
 

Saksutredning 

Vedtatt utbyggingsstrategi for A-fløyprosjektet blir i utredningen kalt Alternativ 1. Alternativet 
forutsettes kjent, men kort oppsummert er det vedtatt å bygge nybygg fløy A3 med 

mellomganger til B fløya, ta nybygget i bruk, og deretter å evakuere A2 og renovere denne. 
Etter fullføring av A2 og A3 gjenstår ombygginger på fire steder i B-fløya: dialyse på plan 9, 
utslusede operasjonsstuer i plan 7, intervensjonsstue i plan 6 samt lett ombygging av poliklinikk 

i plan 6. De tre første ombyggingsprosjektene ligger inne i kostnadene i A-fløy prosjektet, mens 
det siste er ikke inne i kostnadsbildet for A-fløy. 

 
Alternativ 2 innebærer etablering av midlertidige arealer utenfor dagens sykehus i Breivika og 
fullstendig evakuering av A2. Deretter gjennomføres både nybygg av A3 og renovering av A2 i 

samme prosess. Ombygginger i B fløy vil bli gjennomført etter fullført A2 og A3 slik som i 
alternativ 1. 

 
Overordnet beskrivelse av fremdrift ved dagens vedtatte plan (Alternativ 1) og foreslåtte 
forkortede gjennomføringsplan (Alternativ 2) 

 Alternativ 1 (to faser) Alternativ 2 (en-fase) 

Ferdigstillelse  Juni 2019 Januar 2018 

Oppstart byggeentreprise Oktober 2014 Mai 2015 

Midlert idige løsninger 2014(fase 1) og 2017 (fase 2) 2015 

Innflytting etter fase 1 Januar 2017    

 

Alternativ 2 innebærer flytting av medisin gastro/nyre sengepost fra A2.9 til C2.9. På plan 8 vil 
det være nødvendig med etablering av blodtapping i eksterne lokaler, rokering av 

universitetsarealer i A1.8 til eksterne lokaler og samling av 24/7 drift ved laboratoriet til A1.8.  
På plan 7 vil det være nødvendig å reetablere fire operasjonsstuer eksternt utenfor sykehuset 
samt å legge til rette for kontorer for Anestesi- og operasjonsavdelingens leger nær operasjon og 

intensiv. På plan 6 vil det være nødvendig å etablere midlertidige poliklinikkarealer utenfor 
sykehuset. 

 
Foreslått lokalisering av midlertidige arealer er parkeringsplass sørøst for C0 fløya samt sør for 
vestibylen mellom A1 og B1 fløya. Det har vært gjennomført forhåndskonferanse med Tromsø 

kommune vedrørende foreløpig plan, uten at det kom opp innvendinger. Plassering av 
midlertidig bygg på parkeringsplass forutsetter reetablering av tilsvarende antall parkerings-

plasser på dertil egnet sted. 
 
Bakgrunnen for at denne endringen i prosjektet er mulig å vurdere på dette tidspunkt, er basert 

på flere forhold. Viktigst er endrede forutsetninger av noen kritiske elementer som berøres, samt 
velvilje fra Universitetet i Tromsø (UiT). Medisinsk sengepost som berøres av planene er 

betydelig redusert etter at geriatrisk sengepost er flyttet og sengeposten nå består av kun 14 
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senger. Behov for etablering av operasjonsstuer er redusert ved a t det pågår en prosess med å ta 

ned behov for operasjonsstuer fra 7 til 4 ved organisering og flytting av pasienter til UNN 
Narvik og UNN Harstad. UiT har også vist vilje til å overlate laboratoriearealer i A1.8 til UNN 

slik at kritisk laboratoriedrift kan opprettholdes.  
 
En videre effekt av forenklet byggegrensesnitt og forkortet byggetid er mulighet for endret 

entreprisestrategi. Prosjektet vurderer markedet som langt mer interessert i en 
totalentrepriseform ved en kort byggeperiode, enn ved dagens prolongerte utbygging. I vedlegg 

til styresaken drøfter prosjektleder entreprisestrategi og anbefaler en endret strategi til 
totalentreprise med samspill. Denne strategien støttes av utbyggingssjef. 
 

Risikovurdering 
De viktigste risikofaktorer ved endret gjennomføringsstrategi er etablering av midlertidige 

arealer innenfor tidsrammen. Denne risikoen reduseres ved å etablere arealer eksternt utenfor 
sykehuset uavhengig av drift. Ombygging av arealer til laboratorium og medisinsk sengepost er 
også kritisk og krever stram planlegging. Frigjøring av arealer i C1.9 er avhengig av 

ferdigstillelse av nytt pasienthotell. Prosjektering av ombygging må sees i sammenheng med 
tidspunkt arealene må frigjøres. Det kan være nødvendig med frigjøring av arealene til 

ombygging før pasienthotellet er ferdig.  
 
Driftsmessige forhold ved plassering av sengepost på 14 senger i C2.9 er også kritisk. Det har 

vært gjennomført en intens prosess med tegning og vurdering av drift i arealene. Ny sengepost 
er tegnet i henhold til formelle krav og er i samsvar med andre, nylig etablerte sengeposter ved 
UNN i Breivika. Resultatet viser at det er mulig å etablere en hensiktsmessig utformet 

gastro/nyre sengepost med 13 senger. Tegnet forslag medfører i tillegg at hematologisk 
sengepost sin bufferkapasitet på en seng faller bort. Disse forholdene medfører behov for 

kompenserende tiltak med etablering av buffersenger et annet sted i sykehuset. Mulige arealer til 
dette ligger i gastrokirurgisk sengepost, i arealer disponert av rehabiliteringsavdelingen på D1.4 
ved nyetablert geriatrisk sengepost og i kontorareal i hovedgang utenfor C2.9 sengepost.  

 
To sengeposter med normal sengeplassutnytting, der en av sengepostene inneholder kritisk 

immunsuprimerte pasienter, stiller strenge krav til hygiene og smitteverntiltak. De barrierer som 
er mellom hematologi (blodsykdommer) på den ene siden og gastro (magesykdomer) og nyre på 
den andre siden oppfattes rent teknisk som tilfredsstillende, men under gitte forutsetninger 

beskrevet i uttalelse fra Smittevernsenteret, se vedlegg. 
 

Flytteprosessen av gastro/nyre sengepost må også ivareta ansatte på en tilfredsstillende måte. 
Det vil innbære god informasjon om bakgrunn, prosess og konsekvens av flytting. Det er viktig 
at linjeledelse, vernetjeneste og etablerte KVAM strukturer involverer seg for å finne gode og 

inkluderende løsninger for alle yrkesgrupper.  
 

Økonomi 
Prognosen for prosjektet viser en sannsynlig kostnadsoverskridelse på 108 mill kroner. Ved 
gjennomføring av èn-faset forkortet bygging som største kuttiltak i prosjektet bidrar dette alene 

til kutt på 53 mill kroner, kutt på ytterligere 55 mill kroner må gjennomføres ved andre tiltak 
eller rammeøkning.  

 
Tiltaket påvirker i liten grad bærekraften for UNN, men vil i noe større grad utfordre likviditeten 
i perioden 2015 til 2017. Den totale bærekraften i forhold til vedtatte rammer for foretaket 

endres ikke av tiltaket, men toppen av omstillingseffekt nås ett år tidligere enn vedtatt plan 
innebærer. Maksimal omstilling vil inntre i 2019 istedenfor 2020. I vedtatt fremdriftsplan vil 

likviditeten til foretaket være anstrengt i 2017 og 2018. 
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Saksfremlegget viser hvilke andre typer kutt som kan være aktuelle, der realistiske kutt som kan 
gi effekt i denne størrelsesorden innebærer redusert funksjonalitet og måloppnåelse for 

prosjektet. De enkleste kuttene å gjennomføre er den såkalte fase 2B, det vil si ombygginger 
inne i B fløyen etter oppføring og renovering av A2/A3.  Dette rammer oppføring av tre 
utslusede operasjonsstuer, intervensjonsstue og ombygging av dialysearealer.  

 

Mulige handlingsalternativer 

A-fløyprosjektet er i en kritisk fase der det foreligger stor økonomisk risiko for overskridelse av 
P50 rammen hvis en fortsetter uten å sette inn tiltak. Prosjektledelsen har utredet en mulig 
strategi med forkorting av byggetiden som gir redusert belastning totalt sett på pasienter og 

ansatte, samt økt sikkerhet for prosjektet og redusert risiko. Endring av fremdriftsplan og 
entreprisestrategi i henhold til dette er en mulig strategi som vil redusere behovet for øvrige 

kuttiltak i prosjektet. 
 
Alternativt kan en fastholde vedtatt fremdriftsplan som er godt planlagt og har dermed har noe 

større forutsigbarhet enn alternativ plan. Denne strategien vil sannsynligvis medføre krav til kutt 
som vil medføre redusert måloppnåelse i forhold til vedtatt mandat for prosjektet. Et tredje 

alternativ er å opprettholde den vedtatte fremdriftsplan og be om økt bevilgning fra Helse Nord 
RHF sin usikkerhetsavsetning, P85.  
 

Medvirkning 

Utredningen har i tidlig fase involvert tillitsvalgte og vernetjenesten på foretaksnivå. Denne 

prosessen ga mange viktige innspill som har vært forsøkt ivaretatt. Det har vært aktivt 
informasjonsarbeid fra det tidspunkt styret i UNN var orientert om saken. Medisinsk klinikk har 
vært direkte involvert i utarbeiding av forslag til sengepost i C2.9. Brukerutvalget er informert 

om saken gjennom leders deltakelse i styringsgruppen.  
 

Styresaken er forelagt Arbeidsmiljøutvalget, Brukerutvalgets arbeidsutvalg samt ansattes 
organisasjoner og vernetjenesten i egne møter 9.4.2014. Protokoller og referat fra disse møtene 
behandles i styret som egne referatsaker. I tillegg er saken drøftet i ekstraordinært drøftingsmøte 

med tillitsvalgte 11.4.2014.  
 

Ansattes organisasjoner vektlegger at det må etableres robuste løsninger for sengeplasser og 
buffer for medisinske pasienter hvis Alternativ 2 vedtas.  
 

Arbeidsmiljøutvalget vektlegger arbeidsmiljøgevinster ved forkortet byggetid, og understreker 
behovet for bedre parkeringsmuligheter i byggetiden.   

 

Vurdering 

Direktøren forutsetter at et byggeprosjekt er ansvarlig for gjennomføring innenfor den avsatte 

rammen i prosjektet. Slik A-fløyprosjektet har utviklet seg, har prosjektledelsen og 
utbyggingssjefen sett det nødvendig å foreslå tiltak tidlig i prosessen som kan gi prosjektet 

mulighet til å bli gjennomført innenfor rammen. Det foreslås en komprimert gjennomføring som 
vil kunne spare 53 mill kroner og gi redusert behov for ytterligere kutt, eller rammeøkning 
senere i prosjektet.  
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Vedtak om endret utbyggingsstrategi må fattes før prosjektet sendes ut på anbud, og det er 

derfor nødvendig å gjøre vedtak om dette på de forutsetningene som nå foreligger. Eventuell 
utsettelse av vedtaket og bruk av mer tid til videre utredning vil forsinke hele prosjektet med 

seks til 12 måneder og medføre finanskostnader som overstiger de mulige gevinstene med en 
nedkortet byggetid. Direktøren mener derfor at det er nødvendig å ta endelig stilling til 
utbyggingsstrategien nå. 

 
De kritiske forutsetningene som foreligger er etablering av tilfredsstillende arealer til drift av 

laboratorium, sengepost, dagkirurgi og poliklinikk i byggefasen. Det er direktørens vurdering at 
prosjektet har vist at dette er mulig, uten at risikoen ved gjennomføring er urimelig.  Det 
forutsettes imidlertid at det lages robuste ordninger som ivaretar bufferkapasitet for medisinske 

sengepasienter, og dette må detaljeres ytterligere etter at eventuelt vedtak er fattet.  
 

Direktøren mener også at prosjektet har godtgjort at tiltaket reduserer risikoen knyttet til klinisk 
drift i byggeperioden, samt den samlede belastningen på pasienter, pårørende og ansatte.  
 

Konklusjon 

A-fløya prosjektet er i en kritisk fase like før oppstart av store entrepriser og viser til en 

betydelig risiko for kostnadsoverskridelse. Dette gir et behov for å gjennomføre 
risikoreduserende tiltak. Saken belyser et tiltak som utgjør en vesentlig kostnadsreduksjon og 
risikoreduksjon og som kan gjennomføres uten at det vil påvirke måloppnåelsen med prosjektet. 

Risikoen ved gjennomføringen av prosjektet etter den alternative utbyggingsstrategien 
(Alternativ 2) vurderes som akseptabel og lavere enn for den vedtatte strategien (Alternativ 1) 

og det anbefales at styret gjør vedtak om å endre strategien i henhold til dette. 

 
 

 
 

Tromsø, 15.4.2014 
 
 

Tor Ingebrigtsen  
administrerende direktør 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
Vedlegg:  

1. Saksutredning forkortet byggetid A-fløy 
2. Notat fra prosjektleder, Utredning 1-fase utbygging – Kontraktsmodell 
3. Notat fra prosjektleder, Fremdriftsvurdering av prosjektet ved 1-faset gjennomføring 

4. Notat fra prosjektleder, Usikkerhet 
5. Notat fra smittevern, Lokaler for gastro/nyre i forbindelse med utbygging A-fløy 

6. Notat fra klinikksjef, medisinsk klinikk 
 
 

 
 

Styremøte i Helse Nord RHF 
27. mai 2014 - sakspapirer

side 71




