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Styresak 62-2016 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø - 

arealer til psykisk helsevern og rusbehandling, 

idéfase - mandat 
 
 
Innledning/formål 
I denne saken legges styringsdokument og mandat for arbeidet med idéfasen for 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø - arealer til psykisk helsevern og rusbehandling 
frem for styrets behandling.  
 
Saken anbefaler at idéfaseutredningen gjennomføres i henhold til Veileder IS-1369 – 
Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter i løpet av 2015. På grunn av omfattende 
omorganisering og sammenslåing av de to store psykisk helse og rusklinikkene på 
Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i 2015 er arbeidet med idéfaseutredningen 
utsatt til 2016. Kostnadsrammen for idéfasen er satt til 3,5 mill. kroner inklusive 
merverdiavgift og eksklusive interne timeressurser. Det er avsatt midler til dette i UNNs 
budsjett for 2016.  
 
Mandatet går frem av styringsdokument for Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø - 
arealer til psykisk helsevern og rusbehandling - se vedlegg. 
 
Det er behov for en betydelig oppgradering av bygningsmassen ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) Åsgård, både med hensyn til tekniske, 
drifts-, verne- og lovmessige krav, samt tilpasning til moderne pasientbehandling 
innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Behovet er 
godt dokumentert i rapport Kartlegging av bygningsmassen ved UNN HF i regi av Helse 
Nord RHF i 2011 og bekreftet i revidert tilstandsrapport fra februar 2015.  
 
Strategisk Utviklingsplan for UNN 2015-2025 ble vedtatt av styret i UNN i sak 109/2014. 
Den beskriver behovet for å se psykisk helsevern og rusbehandling i sammenheng med 
somatiske lidelser, og ber om en vurdering av en eventuell framtidig 
samlokaliseringsgevinst. Arbeidet med Strategisk Utviklingsplan 2016-2025, del II 
bygningsmessig utviklingsplan pågår i UNN og vil ferdigstilles underveis i arbeidet med 
idéfaseutredningen for psykisk helse- og rusbehandling.  
 
Disse forholdene danner grunnlaget for å vurdere ulike alternativer for renovering og 
eventuelt nybygg for hele eller deler av bygningsmassen for psykisk helsevern og 
rusbehandling i Tromsø.  
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Tidspunkt for realisering av planen innarbeides i årlig rullering av investeringsplan for 
foretaksgruppen. Adm. direktør ønsker å behandle sak om oppstart av idéfasen med 
godkjenning av styringsdokument og mandat som egen styresak. 
 
Bakgrunn 
Psykisk helsevern og rusbehandling er ett av fire prioriterte områder i utviklingsplanen 
til UNN. Det fremgår av planen at det er behov for å se psykisk helsevern og 
rusbehandling i sammenheng med somatiske lidelser, ved å vurdere en eventuell 
samlokaliseringsgevinst.  
 
Den bygningsmessige tilstandsanalysen fra 2011 er revidert i 2015 og bekrefter 
behovet for en betydelig oppgradering av bygningsmassen på Åsgård. Målet for 
idéfaseutredningen er derfor å identifisere mulige fremtidige løsninger for psykisk 
helsevern og rusbehandlingen i UNN. Dette omfatter både virksomhetsmessige og 
fysiske løsninger. Det planlegges utredning av nullalternativet (videre utvikling av 
eksisterende bygningsmasse) og tre alternative løsninger, hvorav en vil være nybygg i 
Breivika.  
 
Styret i UNN vedtok i sak 5/2015 Idéfaseutredning for arealer til psykisk helse- og 
rusbehandling ved UNN (styremøte 11. februar 2015, se utrykt vedlegg) oppstart av 
idéfaseutredningen og forslag til mandat slik det fremkommer av styringsdokument for 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø - arealer til psykisk helsevern og rusbehandling 
- se vedlegg. 
 
Den bygningsmessige tilstandsanalysen viser at bygningsmassen ved de 
distriktspsykiatriske sentrene er god. Unntaket er Senter for psykisk helse Ofoten, hvis 
behov allerede er planlagt løst i prosjektet Nye UNN Narvik. Utviklingen av 
bygningsmassen for psykisk helsevern og rusbehandling i Tromsø er det neste store 
prosjektet som må ha prioritet i UNN etter realisering av A-fløyen, PET-senteret og Nye 
UNN Narvik. Styret i UNN anbefaler derfor at styret i Helse Nord RHF godkjenner 
oppstart av idéfase for psykisk helsevern og rusbehandling ved UNN Tromsø, i tråd med 
vurderingene og mandatet i vedlagte styringsdokument. 
 
Idéfasens innhold 
Målet for idéfasen er - på bakgrunn av vedtatt Strategisk Utviklingsplan UNN 2015-2025 
og Tilstandsanalyse - UNNs eiendommer 2015 - å identifisere mulige prinsipielle 
løsninger for psykisk helsevern og rusbehandling ved UNN Tromsø. I tillegg er det viktig 
å identifisere og videreutvikle de alternativene (konseptene) som best understøtter 
visjoner og målsetninger for helsetjenestene i hele opptaksområdet til UNN. Dette 
omfatter både virksomhetsmessige og fysiske løsninger. Første aktivitet i idéfasen er å 
presisere og avgrense det valgte prosjektet i forhold til andre tiltak.  
 
Idéfasen skal gjennomføres i henhold til Veileder IS-1369 - Tidligfaseplanlegging i 
sykehusprosjekter, og skal omfatte alternativutredninger for psykisk helsevern og 
rusbehandling med tilhørende støtte- og servicefunksjoner. I tillegg skal relevante 
universitets- og fylkeskommunale funksjoner medtas. 
 

 
Styremøte Helse Nord RHF 
18. - 19. mai 2016 - saksdokumenter

side 17



Idéfasen planlegges sluttført i 2016, og deler av arbeidet utføres parallelt med 
Strategisk Utviklingsplan 2016-2025, del II bygningsmessig utviklingsplan for å utnytte 
ressursene best mulig. Kostnadsrammen er satt til 3,5 mill. kroner inklusive 
merverdiavgift og eksklusive interne timeressurser, og det er avsatt midler til dette i 
UNNs budsjett for 2016. 
 
Idéfasen skal redegjøre for fire ulike alternativer, inklusive nullalternativet, på en slik 
måte at det tydelig framkommer hvilke av disse som er hensiktsmessig å utrede videre i 
en konseptfase. Nullalternativet skal vise krav til kostnadsoptimal utvikling av 
nåværende bygningsmasse som er påkrevet for å opprettholde akseptabel ytelse for 
virksomheten over byggets resterende levetid. Alternativene skal være 
- relevante: Oppfylle de overordnete målene som gjelder for UNN. 
- gjennomførbare: Kunne gjennomføres innenfor UNNs finansielle handlingsrom. 
- levedyktige: UNNs økonomiske bæreevne skal kunne opprettholdes gjennom 

prosjektets levetid. 
 
Alternativene som idéfasen skal omhandle er: 
• Alternativ 0: Oppgradere eksisterende bygg på Åsgård (”0- alternativet”) 
• Alternativ 1: Delvis oppgradere eksisterende bygg og delvis bygge nytt på Åsgård. 
• Alternativ 2: Bygge nytt på eksisterende tomt på Åsgård. 
• Alternativ 3: Bygge nytt i Breivika i kombinasjon med helt (3a) eller delvis å forlate 

Åsgård (3b). 
 
Alternative tomtealternativer som skal vurderes i Breivika, må utredes i løpet av 
idéfasen. Viktige vurderingsforhold er parkeringsmuligheter, logistikkforhold, 
fotavtrykk1/volum/utvidelsesmuligheter og friluftsareal. 
 
Idéfasen skal avsluttes med en idéfaserapport. Den skal omfatte bearbeidet informasjon 
fra Strategisk Utviklingsplan UNN 2016-2025 inklusive Del II – bygningsmessig 
utviklingsplan (under utarbeidelse) for de aktuelle alternativene. I tillegg skal den 
oppsummere og presisere utredningene og analysene i idéfasen. Idéfaserapporten skal 
også redegjøre for mandat, og fremme forslag til plan for arbeidet med konseptfasen.  
 
Medbestemmelse i UNN 
Det er lagt opp til en bred medvirkningsprosess i utredningsarbeidet, og 
prosjektorganiseringen bygger på tidligere erfaringer i større utredningsarbeider i 
UNN.  
 
Saken er forelagt brukernes arbeidsutvalg, arbeidsmiljøutvalget, ansattes 
organisasjoner og vernetjenesten i egne møter 27. og 28. januar 2015.  Protokoller og 
referater fra møtene ble behandlet som egne referatsaker under UNNs styremøte, den 
11. februar 2015. Det er bred tilslutning til at arbeidet iverksettes. 
 
  

1 fotavtrykk: Bebygd areal, arealet som bygningen opptar av terrenget. 
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Medbestemmelse i Helse Nord RHF 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø - arealer til psykisk helse og rusbehandling, 
idéfase - mandat vil bli drøftet med de konserntillitsvalgte og konsernverneombud i 
Helse Nord RHF, den 12. mai 2016. Protokoll fra drøftingsmøtet ettersendes/legges 
frem ved møtestart. 
 
Brukermedvirkning 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø - arealer til psykisk helse og rusbehandling, 
idéfase - mandat vil bli behandlet i det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF, den 
18. mai 2016. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg legges frem ved møtestart. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Psykisk helsevern og rusbehandling er ett av fire prioriterte utviklingsområder i UNNs 
strategiske utviklingsplan. Bygningsmassen ved de distriktspsykiatriske sentrene (DPS) 
i UNN er hovedsakelig av nyere dato og i god stand. Unntaket er Senter for psykisk helse 
Ofoten, hvis behov er planlagt løst i prosjektet Nye UNN Narvik.  
 
Utvikling av bygningsmassen for psykisk helse og rusbehandling i Tromsø er derfor det 
neste store prosjektet som UNN-styret mener må ha prioritet etter realisering av A-
fløyen, PET-senteret og Nye UNN Narvik i UNN. Igangsettingen av idéfaseutredning er 
derfor nødvendig. 
 
Grunnlaget som foreligger i Strategisk Utviklingsplan for UNN 2015-2025, komplettert 
underveis med Del II Bygningsmessige utviklingsplan 2025, vurderes som tilstrekkelig 
for oppstart og fullføring av idéfaseutredningen i løpet av 2016. Vedlagte 
styringsdokument er i tråd med Veileder IS-1369 - Tidligfaseplanlegging i 
sykehusprosjekter, og mandatet gir et godt grunnlag for gjennomføringen av 
idéfaseutredningen.  
 
Adm. direktør anbefaler styret å godkjenne start av idéfasen for bygg til psykisk 
helsevern og rusbehandling ved UNN Tromsø i tråd med vurderingene og mandatet i 
det vedlagte styringsdokumentet. Videre prosess avstemmes med Strategisk 
Utviklingsplan 2015-2025, del II bygningsmessig utviklingsplan (UNN).  
 
Det understrekes at forventet tidshorisont fra oppstarten av idéfaseutredning til 
innflytting i eventuelt nytt bygg/ombygg forventes å være minst ti år. Det er derfor 
nødvendig å videreføre verdibevarende vedlikehold av bygningsmassen på 
Åsgårdområdet i mange år fremover slik at UNN på en best mulig måte kan løse sine 
oppgaver. Det er gjort, og må fortsatt gjøres, bygningsmessige tilpasninger og 
arealeffektivisering som bygger på funnene i den oppdaterte tilstandsanalysen fra 2015. 
 
Adm. direktør vil be om at representant fra Helse Nord RHF inngår i styringsgruppen 
for prosjektet. 
 
Adm. direktør mener at det fremlagte styringsdokumentet legger til rette for en 
forutsigbar prosess med bred involvering. 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til mandatet for idéfasen for 

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø - arealer til psykisk helsevern og 
rusbehandling slik det fremgår av styringsdokumentet. 
 

2. Styret forutsetter at det videre arbeidet skjer i nært samarbeid med tillitsvalgte, 
vernetjenesten og brukerutvalget i Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 

 
3. Styret ber adm. direktør om legge frem idéfaserapporten med plan for oppstart av 

konseptfasen, når den er behandlet av styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 
 
 
Bodø, den 11. mai 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Styringsdokument for Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø - 

arealer til psykisk helsevern og rusbehandling, vedlegg til styresak 
5/2015 (Universitetssykehuset Nord-Norge HF) 

 
Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettside - se her:  
Styremøte i Helse Nord RHF 19. mai 2016  

 
 
Utrykt vedlegg:  Styresak 5/2015 Idéfaseutredning for arealer til psykisk helse- og 

rusbehandling ved UNN (Universitetssykehuset Nord-Norge HF, 
styremøte 11. februar 2015) 

 
Utrykt vedlegg oversendes på forespørsel. 
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1. Bakgrunn 

Det er behov for en betydelig oppgradering av bygningsmassen på Åsgård, både med hensyn til 
tekniske krav/brannkrav og tilpasning til moderne pasientbehandling innenfor psykisk helse og 
rusbehandling.  

Strategisk Utviklingsplan for UNN 2015-2025 beskriver behovet for å se psykisk helse og 
rusbehandling i sammenheng med somatiske lidelser og ber om en vurdering av en eventuell 
framtidig samlokaliseringsgevinst. 

Erfaringene fra renovering av bygg 7 på Åsgård viser så langt at det er svært kostnadskrevende å 
tilpasse bygget i henhold til tekniske, driftsmessige, vernemessige og lovmessige krav. Resultatet 
blir et kompromiss for alle parter der resultatet ikke blir optimalt for noen av hensynskravene.

Disse faktorene danner bakgrunnen for behovet av å vurdere ulike alternativer for renovering og 
eventuelt nybygg for hele eller deler av psykisk helse og rusbehandling i Tromsø, samt eventuell 
samlokalisering av tjenester til fremtidige lokaler for psykisk helsevern og rus ved UNN 
Breivika. Det er formålstjenelig å gjennomføre en slik vurdering i tråd med veilederen for
Tidligfaseplanlegging av sykehusprosjekter (IS-1369). 

Psykisk helse og rusbehandling ivaretas i dag i en kombinasjon av desentraliserte tilbud på fem 
distriktspsykiatriske sentre (DPS), en rusklinikk og en sentral sykehusinstitusjon. DPSene i 
Harstad, Silsand, Storslett og på Storsteinnes er sammen med Nordlandsklinikken i Håkvik i 
relativt god bygningsmessig stand og egnet for formålet. Lokalene på Sjøvegan er leide lokaler 
og er relativt dårlig egnet for formålet. Mens, lokalene til psykisk helse i Håkvik og ikke minst 
på Åsgård i stor grad er i meget dårlig forfatning. En nærmere bygningsteknisk beskrivelse av 
byggene finnes i vedlagte tiltstandsanalyse (vedlegg 1). 

Lokalene til psykisk helse og rusbehandling i Håkvik planlegges samlokalisert med nytt sykehus 
i Narvik på Furumoen og ivaretas i planarbeidet for nytt sykehus. Det foreligger ikke konkrete 
planer for utvikling av bygningsmassen på Åsgård med unntak av bygg 7 som i dag er under 
totalrenovering. Bygningsmassen på Åsgård utgjør totalt ca 33.000 m2 ført opp rundt 1960 og 
består av gamle betongbygninger som bærer preg av dårlig vedlikehold, begrenset kvalitet og til 
dels utdatert infrastruktur. Byggenes evne til å tilpasse seg endrede driftsbehov er svært 
begrenset, dette på grunn av utforming og byggeteknikk. I februar 2012 ble alle 
sykehusbygningene på Åsgård underlagt nasjonalt vern, hele bygningsmassen er vernet i ulike 
verneklasser. Dette medfører restriksjoner i forhold til å kunne foreta endringer av 
bygningsmassen.

2. Prosjektgrunnlag

2.1 Hensikt

Hensikten med idèfasen for psykisk helse og rusbehandling UNN HF er å identifisere ulike 
virksomhetsmessige og fysiske byggløsninger og undersøke om disse harmonerer med 
tidsriktige, funksjonelle, strategiske og økonomiske rammer for virksomheten.
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2.2 Mål for idéfasen

Målet for idéfasen er, på bakgrunn av vedtatt Strategisk Utviklingsplan UNN 2015-2025 og 
Tilstandsanalyse – UNNs eiendommer 2015 (under utarbeidelse), å identifisere mulige
prinsipielle løsninger og alternativer for behovet for psykisk helse og rusbehandlingstjenester i 
UNN, samt identifisere og videreutvikle de alternativene (konsepter) som best understøtter 
visjoner og målsetninger for helsetjenestene i heel opptaksområdet til UNN. Dette omfatter både 
virksomhetsmessige løsninger og fysiske byggløsninger. Første aktivitet i idéfasen er å presisere 
og avgrense det valgte prosjektet i forhold til andre tiltak. 

Dette styringsdokumentet gir en oversikt over alle sentrale forhold i prosjektet, og er 
retningsgivende og avklarende for alle aktører. I tillegg skal det fungere som prosjektets mandat.

2.3 Prosjektets rammer og forutsetninger

Idèfasen skal gjennomføres i henhold til Veileder IS-1369 Tidligfaseplanlegging i 
sykehusprosjekter.

Grunnlagsdokumenter (se kapittel 10) og eventuelle underlag for disse skal gjennomgås. 
Nødvendige oppdateringer og suppleringer av nåsituasjonen, datagrunnlag og de aktuelle 
pågående byggeprosjektene i UNN må gjennomføres. I tillegg skal idéfasen avgrense prosjektet 
fra andre prosjekt i UNN. Dette kan omfatte kapasiteter, arealer, investeringer og tid. 

Aktuelle klinikker og enheter i UNN skal på forespørsel levere datagrunnlag knyttet til 
nåværende virksomhet, samt datagrunnlag knyttet til fremtidig (2030) virksomhet 
(pasientbehandling, ansatte, driftskostnader, investeringskost).

Idèfasen skal omfatte alternativutredninger for psykisk helse og rusbehandling med tilhørende 
støtte- og servicefunksjoner i UNN, også de organisert utenfor de nevnte klinikkene. I tillegg 
skal relevante fylkeskommunale- og universitetsfunksjoner medtas.

Idèfasen skal utføres innenfor en tidsramme på 10 mnd, med oppstart 01.03.2015 og avlutning 
01.12.2015.

Prosjektet skal styre mot en kostnadsramme på 3,5 mill kr inkl. mva.

Idéfasen skal redegjøre for 4 ulike alternativer inklusive nullalternativet på en slik måte, at det 
tydelig framkommer hvilke av disse som er hensiktmessig å utrede videre i en konseptfase.
Nullalternativet skal vise krav til kostnadsoptimal utvikling av bygget for å opprettholde 
akseptabel ytelse for virksomheten over byggets resterende levetid. 
Alternativene skal være

- Relevante – oppfylle de overordnete målene som gjelder for UNN
- Gjennomførbare – kan gjennomføres innenfor UNNs finansielle handlingsrom
- Levedyktige – UNNs økonomiske bæreevne skal kunne opprettholdes gjennom 

prosjektets levetid. 

Idéfasen skal avsluttes med en idéfaserapport. Den skal omfatte bearbeidet informasjon fra 
Strategisk Utviklingsplan UNN 2015-2025 inkl  del II – bygningsmessig utviklingsplan (under 
utarbeidelse) for de aktuelle alternativene, samt oppsummere og presisere utredningene og 
analysene i idéfasen.
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Videre skal idéfaserapporten redegjøre for mandat for konseptfasen som skal inneholde følgende 
elementer: 

- Mål for konseptfasen, suksesskriterier
- Mål, forutsetninger og rammer for prosjektet
- Grunnlag for sammenligning av alternativene
- Kriterier for vurdering og valg
- Ressurser og plan for gjennomføringen av konseptfase

Idéfaserapporten skal også omfatte en plan for arbeidet med konseptfasen som minimum skal 
inneholde: 

- Hovedleveranser i konsetfasen
- Suksessfaktorer
- Organisering, roller/ansvar, forhold mellom prosjekt og driftsorganisasjon
- Aktiviteter og milepæler
- Tidsplan
- Ressursbehov, kostnader
- Vurdering og oppfølging av krav til bygningsvern
- Opplegg for styring og kvalitetsstyring

3. Gjennomføringsplan med viktige beslutningspunkter
I følge tidligfaseveilederen skal det utredes og beskrives minst tre hovedalternativer for 
lokalisering i idéfasen. Dersom det underveis i arbeidet fremkommer ytterligere 
lokaliseringsalternativer som det er naturlig å utrede, implementeres også disse i prosjektet.

Alternativer som skal utredes er følgende:

Alternativ 0: Oppgradere eksisterende bygg på Åsgård (”0- alternativet”) 
Alternativ 1: Delvis oppgradere eksisterende bygg og delvis bygge nytt på Åsgård.

Alternativ 2: Bygge nytt på eksisterende tomt på Åsgård.

Alternativ 3: Bygge nytt i Breivika i kombinasjon med helt (3a) eller delvis å forlate Åsgård
(3b).

Alternative tomtealternativer som skal vurderes i Breivika må utredes i løpet av idèfasen. Viktige 
vurderingsforhold vil i denne sammenheng være parkeringsmuligheter, logistikkforhold, 
fotavtrykk/volum/ utvidelsesmuligheter og friluftsareal.

For detaljerte aktiviteter og milepæler henvises det til foreslåtte framdriftsplan for prosjektet.

4. Prosjektets kritiske suksessfaktorer

 Prosjektdeltagerne, prosjekteier og interessenter for øvrig har felles målforståelse og eierskap 
til prosjektet

 Det er en forutsetning at de interne ressursene som deltar i de ulike arbeidsgruppene har 
nødvendig mandat for å kunne bidra til en rasjonell prosess. Videre forutsettes det at disse er 
engasjert og har avsatt tid til å jobbe med de oppgaver deltakelse i arbeidsgruppene medfører.
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 Bred delaktighet i prosessene
 God organisering, møtestruktur, ledelse og styring av arbeidet 
 Gode beslutningsunderlag og god dokumentasjon som leveres tidsnok i forhold til 

framdriftsplan 
 God dialog mellom medvirkningsgruppe, styringsgruppe og rådgiver underveis i prosjektet, 

samt at de som er med i medvirkningsgruppene også har dialog med og sørger for forankring 
i egen organisasjon.

 De som er deltakere i medvirkningsgruppene har fått tilstrekkelig mandat og tid til å utføre 
arbeidet i gruppene.

 Riktige personer er plukket ut til å delta i medvirkningsgruppene
 Prosjektet må oppfattes til å være omkranset av åpenhet

5. Arbeidsform- og organisering
En stor andel av ressursbruken i idéfasen vil være å fremskaffe interne data (både eksisterende 
og framtidige). Noe av dette vil bestå i å fremskaffe eksisterende data, men den mest krevende 
delen vil bestå av å framskrive behov, beskrive fremtidig driftsmodeller og deretter beskrive 
hvordan dette grunnlaget kan gi en effektiv og fremtidsrettet arealbruk som ivaretar pasientbehov 
og sikrer rasjonell bruk av ansatte. For å være i stand til å finne de beste løsningene, legges det 
opp til bred deltakelse, med medvirkningsgrupper for de ulike fagfeltene. For å sikre at 
tverrfagligheten ivaretas, legges det opp til egne møter der gruppelederne i de ulike 
medvirkningsgruppene deltar. Det vil legges til rette for studiereise til nybygg for psykiatrisk 
behandling basert på samme behandlingsmetodikk som den norske psykiatrien bygger på. Dette 
kan gi verdifull input til nødvendig nytenkning for prosessen.



UNN HF Besøksadresse: Kontonr: Org nr: Telefon: 77 62 60 00* Internett:

9038 Tromsø Sykehusveien 38 4700.04.02008 MVA 983 974 899 NO Telefaks: 77 62 60 42 www.unn.no

9038 Tromsø

            Organisering

Figur 1: Overordnet organisering utbyggingsporsjekt UNN
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Figur 2 - Prosjektorganisasjon Idéfase Psykiatri og rusbehandling UNN Tromsø
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Medvirkningsgruppene er faglige ressursgrupper i UNN som skal bistå og gi råd i de prosesser 
som gjennomføres i forbindelse med utarbeiding av idéfaserapporten. Gruppene settes sammen 
slik at hensyn til medvirkning ansatte og vernetjenesten ivaretas. Brukerutvalget og Universitetet 
i Tromsø inviteres til å delta i styringsgruppen. 

Prosjektet styringsgruppe:

Administrerende direktør Tor Ingebrigtsen
Klinikksjef Psykisk helsevern og rusbehandling, Magnus Hald
Klinikksjef Barne- og ungdomsklinikken, Elin Gullhav
Klinikksjef Medisinsk klinikk, Markus Rumpsfeldt
Klinikksjef Diagnostisk klinikk Gry Andersen
Klinikksjef Nevro, orto og rehabiliteringsklinikken Bjørn-Yngvar Nordvåg
Drifts- og eiendomssjef Gina Johansen
Stabssjef Grøril Bertheussen
Ansatte representant (konserntillitsvalgt, foretakstillitsvalgt eller foretaksverneombud)
Brukerrepresentant (utnevnes av Brukerutvalget)
Universitetet i Tromsø (medisinsk fakultet – utnevnes av UiT)

Prosjekteier
Utbyggingssjef Tor-Arne Hanssen, UNN

Prosjektleder:
Ingrid Espejord, UNN 

Kliniske rådgivere
Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling oppnevner en lokal fagressurs.
Klinisk rådgiver Guri Albriktsen, UNN

Sykehusplanlegger/ utredningsstøtte:
I dette inngår de innleide personer som bistår prosjektleder UNN direkte med ulike utredninger 
og sammenstilling og redigering av sluttrapporten. Kontraheres i mars (i henhold til 
framdriftsplan). Sykehusbygg rådføres før anskaffelse. 

Bygningsteknisk rådgiver:
Kontraheres i februar (i henhold til framdriftsplan)

Arkitekt:
Kontraheres i mars (i henhold til framdriftsplan)

Medvirkningsgrupper:

Psykisk helsevern og rusbehandlingsklinikken oppnevner et antall medvirkningsgrupper de 
mener er tilstrekkelig for å ivareta en god intern prosess. Avklares før oppstart i mars 2015.

Koordineringsgupper:
Består av gruppelederne i de ulike medvirkningsgruppene, oppnevnes av klinikkene.
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6. Interessenter og grensesnitt

Eksterne og interne interessenter på kartlegges og forhold som påvirker grensesnittet mellom 
disse og psykisk helse og rusbehandling i UNN må kartlegges og vurderes. Listen er ikke 
uttømmende og kan kompletteres underveis i idéfaseutredningen. 

Eksterne grensesnitt:

Forholdet til andre sykehus/helseforetak, spesielt for Helse Finnmark, men også for øvrige 
foretak i Helse Nord og de andre regionsykehusene i Norge og til private spesialisttilbud som 
Helse Nord RHF har inngått avtaler med.

Overordna samarbeidsorgan (OSO) om kommunehelsetjenesten, bl.a. effekt av 
samhandlingsreformen og en eventuell innlemmelse av psykisk helse i samhandlingsreformen.

Felles ledermøte mellom Norges arktiske universitet - Universitetet i Tromsø (UiT) og UNN, jfr. 
Tilettelegging for forsking og utdanninger innen psykisk helse.

Interne grensesnitt:

Grensesnitt mellom ulike fagområder og eventuell omstilling mellom disse, for eksempel hvilke 
funksjoner som bør samarbeide i prosjektet for å finne fram til sitt optimale 
samhandlingspotensiale.

Brukerutvalget for brukermedvirkning og informasjon til pasient- og brukerorganisasjoner.

7. Kommunikasjon og informasjon
Ved prosjektets oppstart avholdes møte med informasjonsansvarlig, der man sammen utvikler en 
hensiktsmessig informasjon- og kommunikasjonsstruktur i forhold til prosjektets fase og 
utstrekning.

8. Kostnader/ budsjettoverslag

Aktør Aktivitet Budsjett

Sykehusplanlegger Møter: Styring/ deltakelse/referater
Utarbeide beregninger/ framskrivinger/ sammenstilling 
alternativer/ Idèfaserapport 1.900.000,-

Arkitekt Deltakelse i møter, utarbeide mulighetsstudier som inkluderer 
parkeringsmuligheter, verneforhold. 500.000,-

Bygningsteknisk rådgiver Vurdere/ oppgradere rapporter om etterslepet i 
vedlikeholdskostnader. Kostnader oppdateres med tidsriktige 
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tall.
Vurdere kostnadsomfang av tilbygg. 500.000,-

Klinisk rådgivere Bidra aktivt til konstruktive og innovative prosesser. 350.000,-

Reserve 15 % For å dekke opp evt. behov for å utrede ytterligere alternativer
250.000,-

Sum (inkl mva) Kr 3.500.000,-

9. Kontraktsstrategi

Aktør Anskaffelsesform Begrunnelse Kontraktsform
Sykehusplanlegger
Helsebygg HF ???

Minikonkurranse blant våre 
rammeavtaleleverandører.

Kontakter Helsebygg for å 
vurdere kapasitet

Begrenset fagmiljø i Norge (2 
stk). Vi har rammeavtale med 
begge disse. 

Bygger på 
timebasert kontrakt 
med 
honorarbudsjett, 
NS 8401 (evt. NS 
8402, avgjøres 
senere)

Arkitekt Ekstern konkurranse (stipulert 
til kr 800.000,- inkl. mva).

Vi ønsker å konkurranseutsette 
denne tjenesten (ofte blir 
integrert under den helsefaglige 
rådgiveren) for å få best mulig 
pris og for selv få lov til å 
evaluere den kompetansen. 

Bygger på fast pris 
(NS 8401) evt. 
timebasert kontrakt
med 
honorarbudsjett 
(avgjøres senere).

Bygningsteknisk 
rådgiver
(kost/ nytte/ ombygging 
eksisterende bygning)

Anskaffes direkte ved å 
henvendelse til Multiconsult

Tjenesten bygger direkte på en 
tilstandsrapport som 
Multiconsult har utarbeidet for 
UNNs bygningsmasse.

Bygger på 
timebasert kontrakt 
med 
honorarbudsjett, 
NS 8401 (evt. NS 
8402 avgjøres 
senere) 

Klinisk rådgiver Intern ressurs som frikjøpes til 
prosjektet (for omfang, jmf 
ressursbehov, pkt 9) 

Dette er en viktig funksjon som 
bør kjenner de aktuelle 
fagområdene godt, for å kunne 
bidra som aktivt i de interne 
prosessene.

Intern ressurs.

I denne modellen opptrer alle de eksterne aktørene i et sidestilt forhold, med en direkte 
rapporteringslinje mot UNN. Det vurderes underveis om en av de eksterne aktørene skal 
tillegges et administrasjonsansvar i forhold til de andre.
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10. Ressursbehov internt

Ressurs Volum Kommentarer

Administrasjon
Prosjektleder 60 % stilling i 11 måneder Ressurs- topp i februar samt august/ 

september/ oktober

Kliniske rådgivere 20-30 % stilling i 9 måneder Ressurs- topp i perioden april-sept
Økonomirådgiver Rus og 
spesialpsykiatri

10 % stilling i 3 måneder Ressurs- topp i perioden april-sept

Økonomirådgiver 
allmennpsykiatrisk avd. 10 % stilling i 3 måneder Ressurs- topp i perioden april-sept
Representant forsyningsavd. 10 % stilling i 3 måneder Ressurs- topp i perioden april-sept
Representant teknisk avdeling
Kommunikasjonsrådgiver

10 % stilling i 3 måneder
10 % stilling i 3 måneder

Ressurs- topp i perioden april-sept
Ressurs- topp i perioden april-sept

Fra klinikkene
Medvirkningsgrupper
Gruppeleder 20 % stilling i 4 måneder Ressurs- topp i perioden april- sept 

samt november
Deltakere, pr stk 10 % stilling i 3måneder Ressurs- topp i perioden april- sept

Det understrekes at intern bruk av arbeidstid ikke kompenseres av prosjektet. 
Listen konkretiseres og kompletteres etter hvert som man får på plass de ulike ressursene.

11. Grunnlagsdokumenter:

1. Strategisk utviklingsplan for UNN 2015-2025, vedtatt i UNNs styre 10.12.14 (ST 
109/2014).

2. Virksomhetsplan 2015, vedtatt i UNNs styre 10.12.14 (ST 108/2014).
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3. Kartlegging av bygningsmassen ved Universitetssykehuset i Nord- Norge HF”, rapport 
Multiconsult AS, 11. mars 2011, oppdatert versjon februar 2015. 

4. Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer- Kapittel 2 Fredete 
eiendommer i Helse og omsorgsdepartementet landsverneplan- vedtatt 16.02.2012.
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