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Styresak 41-2018 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-

Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2017 

 
 
Formål  
I denne styresaken legges frem et sammendrag av tertialrapporten for 3. tertial 2017 for 
utbyggingsprosjektene ved Universitetssykehuset Nord Norge HF (UNN). Styret ble sist 
orientert om byggeprosjektene i UNN i styresak 117-2017 Byggeprosjekter i 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. august 2017 (styremøte 25. 
oktober 2017). 
 
Sammendrag  
Rapporten omfatter prosjektene A-fløy UNN Tromsø, PET-senter UNN Tromsø, idéfase 
psykisk helse og rusbehandling UNN Tromsø og Nye UNN Narvik sykehus. Sluttdato for 
rapporten er 31. desember 2017.  
 
Vesentlige hendelser etter denne dato er omtalt i saken. Saksfremlegget er i stor grad 
sammenfallende med tilsvarende orienteringssak til styret i UNN, som behandles 23. 
april 2018. 
 

  A-fløy PET 

OU status Pågår Pågår 

OU status mål   

HMS H=4 H=5 

Planlagt ferdigstillelse 01.11.2017 02.12.2017 

Fremdrift 0 uker avvik  7 uker avvik  

Ramme inneværende år      612,1 mill. kr 296,2 mill. kr 

Sum investert hittil 2017    385,5 mill. kr 264,6mill. kr 

Sum investert totalt 1315,3 mill. kr 457,6 mill. kr 

Investeringsramme P50 1547 mill. kr 567,9 mill. kr 

Prognose økonomiavvik -30 mill. kr +39 mill. kr 
Tabell 1 – Nøkkeltall for byggeprosjektene ved UNN HF  

 
Pågående tidligfaseprosjekter 
Idéfase psykisk helse og rusbehandling 
Idéfase psykisk helse og rusbehandling, UNN Tromsø ble avsluttet med styrebehandling 
i UNN (jf. styresak 26-2017) og Helse Nord RHF (jf. styresak 45-2017 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø - arealer til psykisk helse og rusbehandling, 
idéfaserapport - styremøte 26. april 2017). Siden dette har det ikke vært noen aktivitet i 
prosjektet.  
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Nye UNN Narvik sykehus 
Prosjekt Nye UNN Narvik ble gjenopptatt med styringsgruppemøte i januar 2017. Det er 
inngått kjøpsavtale med LKAB om tomt, og oppmåling og avslutning av tomteforretning 
ble fullført i perioden.  
 
Kvalitetssikring av konseptfase (KSK) ble gjennomført i denne perioden, og rapport er 
lagt frem for styringsgruppe og styrene i UNN og Helse Nord RHF. Helse Nord RHF har 
på bakgrunn av KSK-rapporten sendt lånesøknad for prosjektet til Helse- og 
omsorgsdepartementet. Det pågår arbeid med utarbeiding av nødvendig tillegg til 
konseptrapporten for å svare ut KSK-rapportens kommentarer.  
 
Konkurranse for vei og tunnel til byggetomten er lagt ut. 
  
Pågående utviklingsprosjekter (OU-prosjekter) 
PET-senter 
Det er etablert eget senter for PET og nukleærmedisin i Diagnostisk klinikk som ivaretar 
organisasjonsutvikling. Drifts- og eiendomssenteret er i gang med å tilpasse teknisk drift 
og forsyning til nytt bygg. Gjennomgang av bemanning, drift, inntektsgrunnlag og 
bærekraft er under revidering.   
 
A-fløy 
Organisasjonsutvikling er knyttet til følgende aktiviteter: 
- Utvikling av samarbeidet mellom den kliniske driften og støttefunksjoner (levering av 

forsyningstjenester, renhold og avfallshandtering). 
- Planlegging av implementeringen av det elektroniske systemet for innsjekk/utsjekk, 

kø-administrasjon og betaling (poliklinikkene på plan 6). 
- Prosjektstøtte/fasilitering av ulike klinikkinterne prosesser. 
- Informasjonsarbeid relatert til organisasjonsutvikling. 

 
Viktigste aktiviteter i kommende periode: 
- Etter innflytting støtte opp under det utviklingsarbeidet som er gjennomført og som 

skal videreføres. 
 
Nye UNN Narvik 
Viktigste aktiviteter i perioden: 
- Gjennomført pasientforløpskartlegginger. 
- Planlagt workshop med ansatte og pasienter for blant annet å evaluere dagens 

skisseprosjekt. 
- Revidert målstrukturen. 
- Utarbeidet et grunnlag for en gevinstrealiseringsplan. 
  
 Viktigste aktiviteter i kommende periode 
- Gjennomføre en workshop i februar 2018 med pasienter, ansatte, Narvik kommune, 

m.fl. 
- Beslutte den organisatoriske plasseringen av organisasjonsutviklingen i prosjektet 

Nye UNN Narvik. 
- Avklare hvilke delprosjekter innenfor organisasjonsutviklingen som skal etableres. 
- Skape forståelse og engasjement for byggeprosjektet. 
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- Initiere arbeidet med evaluering av prosjektet Nye UNN Narvik. 
- Involvere klinikkene i videreutviklingen av gevinstrealiseringsplanen. 
 
Pågående byggeprosjekter 
Status A-fløy 
a) Det er ikke rapportert alvorlige HMS-hendelser i perioden. 
b) Investeringsrammen for A-fløyen er gitt i styrets vedtak i styresak 54-2015 

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy - ny økonomisk ramme, oppfølging av 
styresak 59-2013 og 74-2013 (styremøte 27. mai 2015) og satt til 1 594 mill. kroner. 
Styringsrammen for UNN er 1 547 mill. kroner. 

c) Prosjektet har god økonomi med en stor urørt reserve. Prosjektets usikkerhet ligger 
i organisering, kontrahering og gjennomføring av resterende arbeider i B-fløyen 
knyttet til dialyse og operasjonsstuer. Planlegging av dette starter i siste tertial 2017. 
Anslått prognose er underforbruk på 30-40 mill. kroner. Finansiering av siste del av 
prosjektet ligger i Helse Nord RHF og må utløses til UNN før videre gjennomføring. 

d) Prosjektet har på det nærmeste fullført alle arbeider, og entreprenøren driver 
utstrakt testing av anlegg og oppretting av mangelliste.  

e) Ferdigdato bygg er 1. november 2017. Teknisk prøvedrift startet ikke før 15. 
november 2017 på grunn av mindre forsinkelser hos entreprenør.  

f) Utstyrsanskaffelser og inventaranskaffelser pågår og alle kontrakter er inngått med 
leverandører. Utstyr skal være ferdig levert til utgangen av januar 2018. Siste større 
anskaffelse er telemetrisentral.  

g) Byggherrens testfase og innflytting er under planlegging sammen med egen 
organisasjon. Opplæring av teknisk personell er startet opp. 

h) Arealplanarbeidet for UNN Breivika har anbefalt at UNN selv kjøper C00-bygget. 
Prosjektet har derfor ikke gått videre med ordinær salgsprosess. Det vil bli 
utarbeidet styresak i UNN om arealplan og kjøp av C00. Forutsetning for budsjettet 
til A-fløyen er en salgsverdi på 30 mill. kroner. 

i) Forplassprosjektet pågår i regi av entreprenør for A-fløyen. Overflater fra A-fløy og 
ut til vei er ferdigstilt. Vindfang og takoverbygg blir ferdigstilt våren 2018. 

j) Vestibyleprosjektet vil starte opp videre planlegging i kommende tertial. 
 
Status PET-senter 
a) Det har ikke vært rapportert alvorlige HMS-hendelser i perioden. 
b) Prosjektets rammer er vedtatt utvidet i Helse Nord RHF i 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 er styringsrammen til UNN. 

c) Entreprenør avdekket 28. november 2017 betydelig gjenstående arbeider på 
toppstyringssystemet. Dette har vært gjenstand for stor oppmerksomhet fra 
byggherre gjennom siste del av prosjektet, men interne rapporteringsrutiner hos 
entreprenør og underentreprenør har ikke fanget opp svikten. Den 15. januar 2018 
ble prøvedrift startet, seks uker senere enn planlagt. I prøvedriftsperioden ble det 
avdekket at det fortsatt var mangler i leveransen, og entreprenør har frist til 28. 
februar 2018 med å få fullført arbeider. 
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d) Siste tertial har vært preget av intenst arbeid fra byggherresiden med detaljkontroll 
av funksjonalitet og løsninger i bygg og tekniske anlegg. Dette har avdekket 
svakheter i funksjonsbeskrivelse, bygg og tekniske løsninger som har medført 
ekstrakostnader for både byggherre, entreprenør og underentreprenører. De 
løsninger som er implementert, sikrer at validering av bygget skal gjennomføres 
uten vesentlige endringsbehov. 

e) Det er gjennomført flere risikoanalyser uten å avdekke betydningsfulle forhold. 
f) PET-CT og PET-MR er levert og montert. 
g) Utlyst konkurranse på laboratorieinnredning ble mislykket (ingen tilbydere). 

Fremdrift er ivaretatt gjennom ekstrabestilling gjennom entreprenør. Omfang av 
kontrakten er ca. 12 mill. kroner. Merkostnad tilsvarer ca. 2 mill. kroner eks. 
merverdiavgift. Tildelingen er klaget inn til KOFA1. For å unngå forsinkelser er det 
inngått kontrakt med konkurransens vinner. 

h) Valideringsgruppen for bygg er forsterket. Dette følges opp i styringsgruppen. 
Merkostnad anslås til 4 mill. kroner eks. merverdiavgift.  

i) Planlegging av Universitetet i Tromsøs utvidelse av Avdeling for komparativ medisin 
har påført prosjektet økte kostnader som ikke er avklart. 

j) UNN har ansvar for oppfølgning av valideringsprosessen frem til godkjent bygg. 
Etter dette overtar Sykehusapotek Nord HF ansvaret for oppfølgning av 
prosessvalideringen frem til godkjent legemiddeltilvirkning foreligger. Dette 
forventes å ta 6-9 måneder utover godkjenning av bygg. Endelig godkjenning 
forventes i beste fall å foreligge medio desember 2018, trolig ikke før mars 2019. 

k) Det pågår arbeid med avklaring av totaløkonomien. Prosjektleder vurderer at det er 
en stor risiko for overskridelse av budsjett på ca. 40 mill. kroner inkludert 
merverdiavgift. 
 

Medvirkning 
Saken blir forelagt for UNNs ansattes organisasjoner, vernetjenesten og brukerutvalgets 
arbeidsutvalg i ordinære drøftingsmøter 5. og 6. mars 2018. Protokollene fra disse 
møtene behandles som egne referatsaker i styremøtet i UNN 24. april 2018.  
 
Saken er ikke behandlet i regionale samarbeidsorgan. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør er fornøyd med at byggeprosjektene i UNN heller ikke denne perioden 
har hatt skader som har medført fravær. 
 
Adm. direktør er fornøyd med at A-fløy-prosjektet kan ferdigstilles innenfor en ramme 
som er 30 mill. kroner lavere enn styringsrammen, at flyttingen er igangsatt og at 
arbeidet med organisasjonsutvikling er i full gang.  
 
Adm. direktør er også tilfreds med at arbeid med tillegget til konseptfaserapporten for 
Nye UNN Narvik sykehus var i full gang ved årsskiftet (jf. styresak i styremøte 21. mars 
2018). Igangsetting av tunnelarbeid og reguleringsplan er en milepæl. 
 

                                                        
1 KOFA: Klageorgan for offentlige anskaffelser 
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Styret er tidligere orientert om forventede overskridelser på PET-senteret (jf. styresak 
26-2018/3 Universitetssykehuset Nord-Norge HF - oversikt over investeringsbudsjett, 
oppfølging av styresak 117-2017 (styremøte 28. februar 2018). Overskridelsen på ca. 40 
mill. kroner må sees i sammenheng med underforbruk på A-fløy-prosjektet. Byggherre 
har rimelig god oversikt over gjenstående risiko for byggeprosjektet. Større usikkerhet 
er knyttet til godkjenningsprosessen for produksjon av radiofarmaka. Det vises til 
budsjettregulering nr. 1-2018 (jf. styresak 85-2017 - styremøte 30. august 2017) for 
håndtering av merkostnader for kjøp av radiofarmaka.  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2017 om byggeprosjekter 
i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.  
 
 
Bodø, den 8. mars 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Utrykte vedlegg:   
1. Tertialrapport 3/2017, byggefasen A-fløy UNN Tromsø 
2. Tertialrapport 3/2017, byggefasen PET-senter UNN Tromsø 
3. Tertialrapport 3/2017, Tidligfase Nye UNN Narvik sykehus 
 
Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel  
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