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Styresak 32-2017 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-

Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2016 
 
 
Formål  
I denne styresaken legges frem et sammendrag av tertialrapporten for 3. tertial 2016 
for utbyggingsprosjektene ved Universitetssykehuset Nord Norge HF (UNN). Styret ble 
sist orientert om byggeprosjektene i UNN i styresak 121-2016 Byggeprosjekter i 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. august 2016 (styremøte 26. 
oktober 2016). 
 
Kjerneverdier – kvalitet, trygghet og respekt 
Helse Nords kjerneverdier er kvalitet, trygghet og respekt. Tertialvis rapportering til 
styret i Helse Nord bidrar til å gi styret trygghet for at prosjektet gjennomføres i tråd 
med vedtak. Rapporteringen gir styret mulighet til å fatte vedtak om korrigerende tiltak 
i tilfeller hvor det er adekvat. Slik virksomhetsstyring skal bidra til økt kvalitet i 
gjennomføring av krevende prosjekt.  
 
Sammendrag  
Rapporten omfatter prosjektene A-fløy UNN Tromsø, PET-senter UNN Tromsø, 
Renovering Bygg 7 Åsgård UNN Tromsø og Idéfase psykisk helse og rusbehandling UNN 
Tromsø. Saksfremlegget er sammenfallende med tilsvarende orienteringssak til styret i 
UNN, den 29. mars 2017.  
 
Sammendrag av nøkkeltall for byggeprosjektene fremgår av tabell 1: 

  A-fløy PET Bygg 7 
OU status Startet  Startet  Ikke aktuelt 
OU status mål   Ikke aktuelt 
HMS H=32 H=0 H=0 
Planlagt ferdigstillelse 01.11.2017 20.11.2017 Mai 2016 
Fremdrift Ingen avvik  Ingen avvik Ferdig 
Ramme 2016    432,3 mill. kr -25,8 mill. kr 26,3 mill. kr 
Påløpt i 2016   457,8 mill. kr 127,7 mill. kr 24,8 mill. kr 
Sum investert totalt 929,8 mill. kr 193,0 mill. kr 94,8 mill. kr 
Ramme P50 1596 mill. kr 567,9 mill. kr 96,3 mill. kr  
Prognose avvik 0 mill. kr  0 mill. kr 1 mill. kr 

Tabell 1 – Nøkkeltall for byggeprosjektene ved UNN HF  
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Status 
Pågående tidligfaseprosjekter 
Idéfase psykisk helse og rusbehandling, UNN Tromsø startet høsten 2016 (jf. styresak 
05/2015 Idefaseprosjekt UNN Åsgård (styremøte UNN 11. februar 2015) og styresak 62-
2016 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø - arealer til psykisk helsevern og 
rusbehandling, idéfase - mandat (styremøte Helse Nord RHF 18. - 19. mai 2016)). 
Bygningsmassen er i dårlig teknisk stand og utdatert i forhold til å drive moderne 
psykiatri. Idéfasen skal utrede ulike alternativer, der gjenbruk/delvis gjenbruk/nybygg 
på ulike tomter vurderes for psykiatrien.  
 
En del av mandatet er å vurdere samlokalisering med somatikken i Breivika. 
Idéfaserapport planlegges behandlet i styret i UNN 29. mars 2017. 
 
Tidligfaseplanleggingen av Nye UNN Narvik sykehus gjenopptas med 
styringsgruppemøte i januar 2017. Det er inngått avtale med LKAB om kjøp av tomt. 
Formalisering av tomtekjøp samt start av kvalitetssikring av konseptfase og 
reguleringsplan for vei og tunell planlegges våren 2017, etter forutgående 
styrebehandling i UNN og Helse Nord RHF 
 
Pågående utviklingsprosjekter (OU-prosjekter) 
Organisasjonsutvikling i byggeprosjekter som koordinatorfunksjon (OU i bygg) er 
etablert i stabssenteret i UNN, og kom fullt i gang fra begynnelsen av november 2016. 
Den består av to stillinger innen organisasjonsutvikling og organisasjonsendringer, én 
stilling til pasientforløpsarbeid, én delstilling i kommunikasjonsfaglig kompetanse og én 
stilling til prosjektadministrasjon. Det er et nært samarbeid med klinisk rådgiver i UNN, 
utbyggingssjefen og prosjektledere.  
 
OU i bygg har igangsatt prosesser hovedsakelig i byggeprosjektene i UNN Breivika, A-
fløyen og PET-senteret. Byggeprosjektene er i gjennomføringsfasen, og OU-prosessene 
som er igangsatt er både klinikkovergripende og klinikkinterne.  
 
I A-fløyen foregår OU-prosesser i regi av OU i bygg for de som skal være i A6 og A8. Det 
avventes oppstart med aktivitet mot A7 og A9. Diagnostisk klinikk kjører egne OU-
prosesser knyttet til fremtidig drift i A10.  
 
For PET-senteret har det vært planlagt bistand til OU-prosesser i januar 2017 i 
samarbeid med avdelingsleder for senteret.  
 
OU i bygg har vært i kontakt med prosjektledere for Nye Narvik og Idefase psykiatri og 
rusbehandling. I perioden er det blitt jobbet med pasientforløp og arbeidsflyt i Narvik, 
og det har vært deltagelse på møter i regi av Sykehusbygg HF for idéfasen i psykiatri og 
rusbehandling i Tromsø.  
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Pågående byggeprosjekter 
Status A-fløy  
• Investeringsrammen for A-fløy er satt til 1.594 mill. kroner. Styringsrammen for 

UNN er satt til 1.547 mill. kroner. 
• Ferdigdato bygg er 1. november 2017, og arbeidene er i tråd med fremdriftsplan. 
• Viktigste milepæl inneværende tertial er tett bygg og ferdig fasade. Innvendige 

arbeider pågår. 
• HMS følges opp i henhold til plan. Arbeidet har stort fokus på grunn av flere mindre 

skader som har hatt uheldig påvirkning på prosjektets H-verdi1. Det er 
utbyggingssjefs vurdering at arbeidet er i tråd med beste praksis. Arbeidstilsynet 
har vært på tilsyn i forbindelse med en skade og hadde ingen innvendinger mot det 
systematiske arbeidet som pågår. H-verdi=32 og RUH=1912  

• Salgsprosess av C00 er ikke gjennomført (forutsetning for prosjektets økonomi). Det 
er innhentet juridiske vurderinger for rammene for salg. 

• All prosjektering er avsluttet, og resterende er da rene gjennomføringsarbeider. Det 
legges nå mye vekt på forberedelser av oppstart/testfaser med tilhørende FDVU3 
kombinert med opplæringsplaner. 

• Kommende tertial vil fortsette med anbudskonkurranser på utstyr. 
• Ni byggherre-initierte endringer (BIE). Disse bearbeides i parallell med prosjektet.  
 
Status PET-senter  
• Prosjektets rammer er vedtatt utvidet av styret i Helse Nord RHF, jf. styresak 135-

2016 Byggeprosjekter Universitetssykehuset Nord-Norge HF, prosjekt regionalt PET-
senter - anmodning om bruk av p85-rammen (styremøte 23. november 2016). Ny 
økonomisk ramme er 567,9 mill. kroner, som også er UNNs styringsramme. 

• HMS arbeidet følger prosjektets SHA-plan4. H-verdi=0, RUH=172 
• Bygg er ferdig reist inkludert kontorbygg på tre etasjer. Like før jul var det 

rapportert tett bygg, og innvendige arbeider med teknikk og romavdeling pågår. 
• Avklaring pågår vedr. grensesnitt mot Universitetet i Tromsøs (UIT) ønsker om å 

utvide avdeling for komparativ medisin (AKM) med et byggetrinn 3 (AKM3), delvis 
inne på prosjektets riggområde rett bak PET-senteret.  

• Prosjektet finner fortsatt svakheter i prosjektert materiale fra rådgivere. Dette 
medfører behov for endringer og omprosjektering. Mottak av gaver fra Trond Mohn 
gir merkostnader, fordi bygget og dets teknisk infrastruktur må tilpasses utstyret. 
Dette gjelder i hovedsak i forbindelse med etablering av PET/MR, da den beregnet 
PET/CT har behov for enklere teknisk infrastruktur.  

• Kommende tertial blir fokus på fullføring av kulvert mellom PET-senter og A-fløy, 
utvendig fasadekledning og innvendige arbeider. Innkjøp av utstyr vil starte. 

• Ferdigdato for bygg er 20. november 2017, i tråd med forutsetning. 
  

1 H-verdi: H = arbeidsulykker x 1.000.000 / totalt antall arbeidstimer 
2 RUH: Rapporterte uønskede hendelser 
3 FDVU: Forvaltning, drift, vedlikehold av utstyr 
4 SHA-plan: Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 
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• Valideringsarbeidet i prosjektet vurderes også som en risikofaktor. Validering av et 
bygg som kreves for legemiddelproduksjon og behandling av radioaktive stoffer, er 
en oppgave utenom det vanlige i et byggeprosjekt. Planleggingen av dette arbeidet 
har vært god, men kompleksiteten av tekniske anlegg, samt mangler i 
prosjekteringsgrunnlag fra rådgiver har gitt behov for betydelig ekstra arbeid. 
 

Status Renovering Bygg 7 UNN Åsgård  
• Samlet investeringsramme er 96,3 mill. kroner økonomisk styringsramme (p50).  
• Bygget er ferdigstilt og tatt i bruk. 
• Fullført ca. 1 mill. kroner under bevilget ramme. 
• Det pågår noe maling av innvendige vegger, der det var benyttet maling med for lav 

glansgrad (reklamasjon). 
• Miljø og avfallshåndtering ble gjennomført i henhold til kontrakt, og sorteringsgrad 

på avfall endte på 95 % inkludert rivningsarbeider. 
• Ingen gjenværende risiko. 
 
Medvirkning 
Saken blir forelagt for ansattes organisasjoner, vernetjenesten og brukerutvalgets 
arbeidsutvalg i UNN i ordinære drøftingsmøter. Protokollene fra disse møtene 
behandles som egne referatsaker i styremøtet i UNN.  
 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør er fornøyd med gjennomføringen av renovering av Bygg 7 Åsgård, og vil 
ta dette prosjektet ut av tertialrapporteringen fra og med 2017. 
 
Fremdrift og økonomi for ferdigstillelsen av A-fløyen er i rute, men adm. direktør ser 
med uro på frekvensen av skader. Det er betryggende at eksternt tilsyn er tilfreds med 
systematikken i HMS-arbeidet, og at prosjektet ser ut til å ha lav terskel for melding av 
uønskede hendelser. 
 
Siden forrige rapportering har risiko rundt PET-senteret økt. Adm. direktør vil 
orientere nærmere om dette i styremøte 29. mars 2017.  
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2016 om 

byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.  
 
2. Styret ber adm. direktør vurdere risikoreduserende tiltak for gjennomføringen av 

investeringen i PET-senter. 
 
 
Bodø, den 17. mars 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Utrykte vedlegg:  Tertialrapport 3/2016 OU 

Tertialrapport 3/2016, Idéfasen psykisk helse og rusbehandling UNN 
Tromsø, inkl. renovering Bygg 7 UNN Åsgård 
Tertialrapport 3/2016, byggefasen A-fløy UNN Tromsø (sladdet versjon) 
Tertialrapport 3/2016, byggefasen A-fløy UNN Tromsø (unntatt off.) 
Tertialrapport 3/2016, byggefasen PET-senter UNN Tromsø 
 
Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel  
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