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Sammendrag 

KSK rapporten konkluderer med at det integrerte konseptet som er beskrevet i 

konseptrapporten er godt forankret i helseforetaket og Narvik kommune, og med stor 

sannsynlighet er et riktig konseptvalg. Holte consulting anbefaler likevel at det gjennomføres 

kartlegging og konsekvensutredning av hvilke forutsetninger for driften som kan ha endret 

seg siden rapporten ble utarbeidet i 2010. I tillegg peker KSK på en del forbedringer av 

rapporten som er konsekvens av tydeligere krav i reviderte tidligfaseveiledere siden 2012. 

 

Følgende aktiviteter er gjennomført som tilsvar på anbefalingen: 

 

1.  

o Oppdatert målhierarki  

o Oppdatert framskrivning og dimensjoneringsgrunnlag 

2.  

o Kartlegging av alle pasientforløp og nærhetsanalyser for driften i sykehuset i 

samarbeid med Narvik kommune, Norges arktiske universitet, pasienter, 

pårørende og helsepersonell 

o Analyse av alle organisatoriske endringer som er vedtatt lokalt, regionalt og 

nasjonalt i perioden fra konseptfasen ble vedtatt frem til dagens dato. 

o Sammenlikning av arealrammen i prosjektet med aktuelle 

sykehusbyggprosjekter. 

3.  

o Oppdatert økonomiske kalkyler og bærekraft og likviditetsanalyse. Denne viser 

at ved 70% låneopptak vil UNN ha likviditet til å gjennomføre prosjektet og 

nybygget vil gi en omstillingsutfordring på 67 mill kroner. 

Omstillingsutfordringen vil bli innarbeidet og ivaretatt i foretakets regulære 

økonomiarbeid. 

4.  

o Det er utarbeidet en gevinstrealiseringsplan med metode og ansvar for 

gjennomføring. 

5.  

o Mandat for forprosjektfasen er utarbeidet i form av styringsdokument for 

forprosjektet. 
 

Addendum og oppdatert styringsdokument sikrer gjennomføring av byggeprosjektet på en 

god måte. Det viser at det er økonomisk trygghet for å gjennomføre prosjektet og 

styringsdokumentet sikrer at byggeprosjektet er i tråd med foretakets overordnede 

målsetninger og strategier.  
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Bakgrunn 

Konseptfaserapport for Nye UNN Narvik ble utarbeidet av Sintef Helse på oppdrag fra 

Universitetssykehuset Nord Norge HF (UNN) i perioden 2009-2010. Skisseprosjektet ble 

utarbeidet av Arkitema Arcitects, Borealis Arkitekter AS og Moe Norge AS. Rapporten ble 

styrebehandlet i UNN styret og Helse Nord styret i 2010 og 2011 med fastsatt oppstart i 2018. 

Dette ble sendere revidert til byggestart i 2019. Forut før byggestart må det i tråd med 

Tidligfaseveileder for sykehusplanlegging (2012 og 2017 versjon) gjennomføres KSK av 

konseptrapport og påfølgende forprosjekt. Etter KSK skal det ifølge veilederen gjøres 

beslutning om konseptvalg. Konseptrapporten og den eksterne kvalitetssikringen (KSK) skal 

også være grunnlag for lånesøknad til departementet, og eventuell godkjenning etter 

spesialisthelsetjenesteloven. 

 

 
 

 

Det har vært inngått avtale med Holte consulting om kvalitetssikring av konseptfaserapport 

(KSK) og denne rapporten ble behandlet i prosjektets styringsgruppe, styret i UNN HF og 

Helse Nord styret høsten 2017. 

 

KSK rapporten konkluderer med at det integrerte konseptet som er beskrevet i 

konseptrapporten er godt forankret i helseforetaket og Narvik kommune, og med stor 

sannsynlighet er et riktig konseptvalg. Holte consulting anbefaler likevel at det gjennomføres 

kartlegging og konsekvensutredning av hvilke forutsetninger for driften som kan ha endret 

seg siden rapporten ble utarbeidet i 2010. I tillegg peker KSK på en del forbedringer av 

rapporten som er konsekvens av tydeligere krav i reviderte tidligfaseveiledere siden 2012. 

 

Følgende aktiviteter anbefales gjennomført: 

1. Oppdatere styrende dokumenter, spesielt med hensyn til målhierarki og 

dimensjoneringsgrunnlag 

2. Analysere om konsekvenser av endrede forutsetninger kan ivaretas innenfor rammene 

av eksisterende skisseprosjekt, inkludert endringer i samhandling med 

kommunehelsetjenesten. 

a. Demografi, samferdsel og kommunestruktur 

b. Pasientforløp, inkludert primærhelsetjeneste 

c. Samhandling med primærhelsetjenesten 

d. Teknologisk utvikling 
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e. Besluttede strukturelle endringer på nasjonalt-, regionalt- og foretaksnivå, eks 

nasjonal sykehusplan 

 

3. Oppdatere økonomiske kalkyler og bærekraft 

4. Presisere gevinstoversikt 

5. Definere mandat for forprosjektfase 

 

KSK rapporten presiserer også behov for oppdatert miljøstrategi for Nye UNN Narvik. Dette 

er ivaretatt med at sykehuset i konseptfasen er forutsatt prosjektert og bygd som passivhus, 

det vil si lavenergihus som har sterkere krav til energi enn gjeldende tekniske forskrift. Etter 

utarbeiding av konseptfasen er også foretaket sertifisert som miljøsykehus. Dette medfører at 

foretaket har nedfelt egne miljømål som inkluderer krav til nybygg. Disse målene forutsettes 

fulgt i planlegging- og byggeprosessen. 
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Gjennomføring 

Dette addendumet til konseptfasen svarer ut de aktivitetene som KSK rapporten peker på. 

Deler av arbeidet er helt fullført, mens andre deler naturlig er følgearbeider som vil følge 

prosjektet til det er fullført. De siste arbeidene er startet opp og vil konkluderes før 

forprosjektet starter. Dette gjelder spesielt evalueringen av skisseprosjektet sett opp mot 

endrede forutsetninger, revidert dimensjoneringsgrunnlag og medisinsk utvikling. Arbeidet 

med dette fullføres i løpet av mars måned og vil bli bearbeidet i løpet av april og mai. Dette 

gir dermed rikelig tid til revidering av skisseprosjektet før planlagt oppstart av forprosjektet 

høsten 2108. 

 

Flere av punktene KSK rapporten henviser til er valgt beskrevet direkte inn i forprosjektets 

styringsdokument, dette gjelder spesielt målhierarki, gevinstrealisering og mandat for 

forprosjektet. Dette sikrer direkte oppfølgning av punktene i prosjektets neste fase. 

 

Arbeidene er gjennomført av Sykehusbygg HF (oppdatert framskrivning og 

dimensjoneringsgrunnlag), pasientforløpskoordinatorer ved UNN (pasientforløpskartlegging) 

organisasjonsutvikling bygg ved UNN (oppdatert gevinstrealisering, målhierarki), Arkitema 

arkitekter (analyse av endringsbehov) og prosjektorganisasjon ved UNN (sammenstilling og 

utarbeiding av styringsdokument). 
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Resultater 

 

 

1.  

a. Målhierarki er oppdatert i henhold til gjeldende strategier i UNN der målene er 

tydelig og operasjonelle og er satt inn i sammenheng med foretakets 

overordnede målsetninger definert i utviklingsplan. Nytt målhierarki er tatt 

med i revidert styringsdokument for forprosjektfasen, vedlegg 1. 

 

b. Sykehusbygg HF utarbeider ny framskrivningsrapport av aktivitet for 

virksomheten i Narvik på basis av dokumentert virksomhet i 2016. Materialet 

fremskrives i henhold til Sykehusbyggs metoder frem til 2040 og legges frem 

som egen rapport medio mars 2018. Resultatet vil bli sammenliknet med 

grunnlaget for konseptrapporten og gir grunnlag for justering av 

dimensjonering av bygget. Rapporten vil gjøres tilgjengelig og kan ettersendes 

ved behov. 

 

2.  

a. Kvalitets- og utviklingssenteret ved UNN har i samarbeid med fagmiljøene 

gjennomført kartlegging av alle pasientforløp i somatikk, rus og psykiatri ved 

UNN Narvik. I tillegg er det etablert brukerpanel som deltar i 

kartleggingsarbeidet og det gjennomføres en workshop med bred deltagelse for 

å analysere nærhetsbehov i det nye sykehuset med deltagelse fra Narvik 

kommune, Norges arktiske universitet, pasienter, pårørende, ansatte og ledere 

ved UNN. Formålet med denne workshopen er å gi arkitekt og prosjektledelse 

innspill i forhold til å vurdere endringsbehov i vedtatt skisseprosjekt. Det er 

også utarbeidet en samarbeidsmodell med Narvik kommune og nedsatt 

tverrfaglig gruppe for å vurdere samarbeidsflatene mellom primær og 

spesialisthelsetjenestetilbudet.  
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Sammenstilling av dette arbeidet forventes ferdigstilt medio mars 2018. 

 

b. Alle organisatoriske endringer som er vedtatt i foretaket, region eller på 

nasjonalt nivå er kartlagt og grovvurdert uten at det fremkommer behov for 

økte arealer. Det er imidlertid pekt på endringer fra døgn til dag som vil kunne 

gi forskyvninger i arealbruk og mulig rokeringer av innbyrdes plassering av 

funksjoner innenfor det godkjente skisseprosjektet. Denne grovvurderingen er 

behandlet i styringsgruppen for prosjektet i sak 16/2017. Pågående nasjonale 

arbeider med spesialistutdanning for legespesialiteter, spesielt innenfor 

kirurgiske fag, vil kunne påvirke det faglige innholdet i Nye UNN Narvik. 

Dette er ikke ferdigstilt, men vil bli vektlagt og vurdert når det er endelig 

vedtatt. 

 

c. Arealrammen i prosjektet er sammenliknet med pasientgrunnlag for tilsvarende 

nybygg i Finnmark. Justert for rusbehandling og døgntilbud innenfor psykiatri 

er arealramme per innbygger sammenliknbar og kun marginalt over siste 

gjennomførte prosjekt i regionen. Det er ikke uventet at prosjektet har en 

margin på areal, dette står i sammenheng til vedtatt prosjektstrategi der Nye 

UNN Narvik skal fungere som bufferkapasitet for lokalsykehusfunksjon i 

opptaksområdet for UNN. Arealrammen vil også være gjenstand for 

justeringer i revisjon av skisseprosjektet som forventes å skje i andre kvartal.  

 

3.  

a. I KSK rapporten er det utarbeidet en ny kostnadskalkyle som ivaretar 

prisstigning, tomtekjøp og nytt estimat for vei og tunnel kostnad. Dette 

konkluderer med en kostnadsøkning fra 2010 på 647 mill kr, og innebærer en 

S-kurve der P50 kostnaden ender på 2270 mill kroner og P85 på 2680 mill 

kroner inkludert prisstigning frem til ferdigstilling i 2022. Holte consulting har 

lagt inn en stor reserve på 410 mill kroner mellom P50 og P85. Dette avspeiler 

i deres modell den grad av usikkerhet som ligger ved et 7 år gammelt konsept. 

Det vil være rimelig å anta at denne margin vil kunne reduseres betydelig 

gjennom pågående arbeider frem til oppstart av forprosjekt, samt gjennom 

selve forprosjektfasen. En normal avsetning på omkring 13 % vil til 

sammenlikning utgjøre 295 mill kroner. 

Foretaket har oppdatert bærekraft- og finansieringsanalyse for denne kalkylen. 

Oppdatert bærekraftanalyse viser at nytt sykehus i Narvik medfører høyere 

kostnader enn tidligere beregnet. Bærekraften baserer seg på P85 med en total 

kostnadsramme på 2680 mill kr.  

a. Finanskostnadene, både økte rentekostnader og reduserte renteinntekter av 

egen likviditet, utgjør 56 mill kr. Avskrivningskostnadene øker med 102 mill 

kr årlig. Samlet sett betyr dette en netto effekt på økte årlige kostnader på 131 

mill kr med innslag i 2023. Omstillingsutfordringen vil bli innarbeidet og 

ivaretatt i foretakets regulære økonomiarbeid. Ny bærekraftsanalyse vil inngå 

som del av forprosjektarbeidet. 

 

Foreløpige beregninger viser at med 70 % lånefinansiering har UNN likviditet 

til å bære investeringen. 
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b. Det har vært gjennomført oppdatering av kalkylen av Bygganalyse AS på basis 

av NS3450, bygningstabell. Denne kalkylen avdekket behov for mindre 

justeringer på bakgrunn av endringer i standarden fra 2010. Oppdatert kalkyle 

ender opp på tilnærmet identisk tall som Holte consulting med P50 prisnivå på 
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2250 mill kr. 

 

4. Det er laget en foreløpig gevinstrealiseringsplan på et overordnet nivå, som består av 

fire faser (se vedlegg 1). Formålet med gevinstrealiseringsplanen er å gi 

linjeorganisasjonen et best mulig utgangspunkt for å realisere gevinster ved 

ibruktakingen av Nye UNN Narvik. Første fase identifiserer aktuelle gevinstområder 

som er beskrevet i vedlegg 1. De øvrige tre fasene er gjennomgående i hele 

prosjektgjennomføringstiden og avsluttes etter innflytting i det nye sykehuset. Mal for 

arbeidet med eksempel på metode er presentert i vedlegg 2. 

 

5. Mandat for forprosjektfasen er i prosjektet definert som styringsdokument for 

forprosjektfasen. Dette er utarbeidet av prosjektet og forankres i prosjektets 

styringsgruppe. Vedlegg 1. 
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Vurdering 

Det har vært gjennomført en rekke aktiviteter for å svare ut de spørsmål som KSK rapporten 

har reist. Dette legges frem i form av et addendum som delvis referer til et oppdatert 

styringsdokument for forprosjektet. Denne metoden for å svare ut spørsmålene sikrer at de 

punktene som krever oppfølgning i forprosjektet tas med i styrende dokument i prosjektet. 

Arbeidet med addendumet viser også at foretaket har den nødvendige bærekraft og likviditet 

til å gjennomføre byggeprosjektet etter at den økonomiske rammen er justert for prisstigning 

frem til 2022 og for økte kostnader ved vei og tunnel. Det er fortsatt uavklart hvilket omfang 

skisseprosjektet må revideres for å fange opp endrede forutsetninger. Det er viktig at dette kan 

gjennomføres innenfor den totale arealrammen og prosjektets økonomiske ramme og før 

oppstart av forprosjekt. 

 




