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Styresak 123-2015 Oppfølging av internrevisjonsrapport 07/2014: 

Tilrettelegging for realisering av gevinster i 

forbindelse med nytt sykehusbygg i Vesterålen, 

oppfølging av styresak 107-2014 
 
 
Bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 107-2014 Internrevisjonsrapport 07/2014: 
Tilrettelegging for realisering av gevinster i forbindelse med nytt sykehusbygg i Vesterålen 
i styremøte 2. oktober 2014.  
 
Foranledningen var internrevisjon gjennomført av Helse Nord RHF våren 2014. 
Formålet med revisjonen var å bekrefte at Nordlandssykehuset HFs forberedelser til å 
ta i bruk nytt sykehusbygg i Vesterålen var tilstrekkelige og hensiktsmessige for å 
kunne realisere forutsatte gevinster.  Revisjonen skulle også bidra til 
erfaringsoverføring og læring for øvrige byggeprosjekter i regionen. 
 
Styret i Helse Nord RHF fattet følgende vedtak i punkt 2: Styret ber adm. direktør om å 
legge fram en orientering om hvordan internrevisjonens anbefalinger følges opp i 
foretaksgruppen i løpet av 2015. 
 
Oppfølging av anbefalinger til Nordlandssykehuset HF 
Styret i Nordlandssykehuset HF (NLSH) behandlet internrevisjonsrapporten i 
september 2014 i styresak 78-2014 og fulgte opp saken i styremøte, den 6.oktober 
2015 i styresak 98-2015 Oppfølging av internrevisjonsrapport 07/2014 - 
gevinstrealisering Vesterålen. Styresaken er vedlagt denne saken. 
 
Forutsetningene for prosjektet var en nytteverdi på ca. 16 mill. kroner pr. år. 
Nordlandssykehuset har beregnet at årlig nytteverdi er ca. 26 mill. kroner pr. år. 
Internrevisjonens anbefalinger nr. 1-3 anses oppfylt gjennom redegjørelsen i 
Nordlandssykehuset HFs styresak 98-2015.  
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Oppfølging av anbefalinger til Helse Nord RHF 
Rapportens anbefaling nr. 4 er adressert til Helse Nord RHF og lyder: I kommende 
investeringsprosjekter bør Helse Nord RHF påse at det stilles tydeligere krav om 
gevinstmål/effektmål i beslutningsprosessen. Det bør framgå klart hvilke gevinster 
/effekter investeringen skal bidra til, og det bør kreves at disse skal konkretiseres, 
risikovurderes, måles, rapporteres og følges opp gjennom hele prosjektperioden og over i 
driftsfasen. 
 
Generelt om gevinst/effektmål i beslutningsprosesser 
Gevinstmål/effektmål er beskrevet i Veileder for tidligfaseplanlegging i 
sykehusprosjekter. 
 
Gevinst- og effektmål beskrives dels i innholdet for konseptrapport og dels i innholdet 
for forprosjektrapport. Konseptrapporten danner grunnlag for kvalitetssikring og 
finansiering av prosjekter over 500 mill. kroner, mens forprosjektrapporten er det 
endelige grunnlaget for beslutning om byggestart. 
 
I konseptrapporten beskrives samfunnsmål/sektormål, effektmål (kvantitative og 
kvalitative mål knyttet til driften av kjernevirksomheten) og resultatmål (mål for 
gjennomføringen av prosjektet i forhold til rammer for tid og kost). 
 
I forprosjektfasen skal grunnlag for beregning av prosjektkostnaden og beslutning om 
byggestart kvalitetssikres ved at det gjennomføres detaljert prosjektering av det valgte 
alternativet. Det innebærer at økonomiske analyser, revidering av analyser gjennomført 
i konseptfasen oppdateres ved behov. 
 
I gjennomføringen/byggefasen rapporteres det månedlig på oppfølging av alle 
byggeprosjekter i henhold til byggeplan. Hvert tertial rapporteres det til styrene for det 
aktuelle helseforetaks byggeprosjekter og med tilhørende rapportering til styret i Helse 
Nord RHF. Rapporteringen inkluderer resultatmål i forhold til investeringskostnader og 
byggutforming. 
 
Parallelt med byggeprosessen forberedes organisatorisk tilpasning fra eksisterende 
virksomhet til hvordan virksomheten skal være i nytt eller ombygd anlegg. Som en del 
av denne prosessen, må det gjøres risikovurderinger og identifisering av tiltak for å 
oppnå planlagte gevinster/effekter som følge av investeringen. Arbeidet med 
organisasjonsutvikling har i noen prosjekter kommet sent i gang 
 
Som en del av læringen fra gjennomførte prosjekter, er Veileder for tidligfase-
planlegging av nye sykehusprosjekter revidert. 
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Overføring av læring til nye prosjekter 
I konseptfaserapporter fremgår det hvilke resultatmål og effektmål som er satt. I den 
løpende oppfølging av pågående prosjekter, er det flere arena for overføring av læring 
mellom prosjektene: 
• Eiendomsforum: Utbyggingsledere for store prosjekter er representert 
• Styringsgruppene: For eksempel er utbyggingssjef ved Nordlandssykehuset HF 

representant i styringsgruppen for Nye Kirkenes Sykehus. 
• Målrettede besøk i andre prosjektorganisasjoner regionalt, nasjonalt og 

internasjonalt.  
 
Noen eksempler på effekter denne læringen har hatt er: 
• Anskaffelsesprosesser, delt kompetanse om entrepriser og kontraktsmodeller 
• Kortere byggetid grunnet nye entrepriseformer (prefabrikkering) 
• Standardisering av rom (operasjonsarealer, poliklinikker, sengeposter og bad) 
• Kvalitet på materialer (gevinster knyttet til drift, renhold og vedlikehold)  
• Energieffektivitet, miljøpåvirkning av bygg 
• Planlegging og innkjøp av utstyr 
• Samhandling med brukere av anlegg  
• Prosjektstyring og prosjektoppfølging, HMS-oppfølging under bygging 
 
Erfaringen er at vi allerede i oppdragsbrev for igangsetting av byggeprosjekter må sette 
krav til at organisasjonsutviklingsplanen foreligger tidlig i byggefasen.  
 
Overføring av læring mellom prosjekter er grunntanken med etableringen av 
Sykehusbygg HF. Vi forventer at dette strategiske grepet vil styrke erfaringsoverføring 
mellom utbyggingsprosjekter ytterligere.   
 
Konklusjon 
Resultatmål og effektmål for store prosjekter fremgår av konseptfaserapporter og 
følges opp i forprosjektrapporter og i byggefasen for alle prosjekter i Helse Nord. I 
tillegg lages det for hvert store prosjekt en egen organisasjonsutviklingsplan for å 
forberede organisasjonen på driften i det nye eller ombygde anlegget. I fremtiden vil 
Helse Nord RHF være mer presise i utformingen av krav til 
organisasjonsutviklingsplanen i oppdragsbrev etter beslutning om realisering av 
prosjektet. 
 
Læring fra gjennomførte prosjekter til nye prosjekter vil fortsatt bli ivaretatt som 
beskrevet i saksfremlegget. Gjennom Sykehusbygg HF vil kunnskapsoverføring mellom 
sykehusprosjekter i Norge bli videre utviklet. 
 
Internrevisjonen i Helse Nord RHF har gått gjennom utkast til denne styresaken. Deres 
innspill er tatt hensyn til i dette saksfremlegget. 
 
 
  

 
Styremøte i Helse Nord RHF 
25. november 2015 - saksdokumenter

side 68



Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om oppfølgingen av Internrevisjonsrapport 
07/2014: Tilrettelegging for realisering av gevinster i forbindelse med nytt sykehusbygg i 
Vesterålen til orientering.  
 
 
Bodø, den 13. november 2015 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Nordlandssykehuset HF: Styresak 98-2015 Oppfølging av  
 internrevisjonsrapport 07/2014 - gevinstrealisering Vesterålen 
 
 Vedtak i styresak 98-2015 
 
 Vedleggene er lagt ut på Helse Nord RHFs nettside - se her:  
 Styremøte i Helse Nord RHF 25. november 2015  
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http://www.helse-nord.no/styremoter/styremote-i-helse-nord-rhf-25-november-2015-article114479-1079.html?date=25.11.2015



