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Styresak 84-2018 Universitetssykehuset Nord-Norge HF, 

arealplan Breivika 

Saksdokumentene var ettersendt. 
 
 
Formål 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) har utarbeidet en langsiktig utviklingsplan 
for nåværende arealer i Breivika.  
 
Planen er delt i tre faser. Fase 1 har en drifts- og investeringsramme på ca. 85 mill. 
kroner, og skal derfor vurderes av styret i Helse Nord RHF. 
 
Kostnad er beregnet til 85 mill. kroner innenfor UNNs egne investeringsrammer. Styret 
blir i denne styresaken også orientert om plan for fase 2 og 3 med en samlet ramme på 
ca. 728 mill. kroner frem mot 2030-2040.  
 
Prosjektet forutsetter lånefinansiering av del 2 og 3, og er foreløpig ikke prioritert 
innenfor rammene av langsiktig investeringsplan med tidshorisont 2026. 
 
Bakgrunn  
Prosjektet Arealplan UNN Breivika er del 2 av UNNs langsiktige utviklingsplan frem mot 
2030 og 2040. Saken ble behandlet av styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF i 
styremøte 30. mai 2018 med følgende vedtak: Styret ved Universitetssykehuset Nord-
Norge HF (UNN) vedtar prosjektinnrammingen av fase 2 og 3 i Arealplan UNN Breivika 
som et eget, helhetlig investeringsprosjekt i henhold til Veileder for sykehusplanlegging. 
 
Saksutredning 
Arealplanen for UNN i Breivika strekker seg til 2030. Prosjektet er foreslått delt i tre 
faser slik: 
 
 Fase 1: Høst 2018 – sommer 2019 

Styret i UNN ble i sak 31-2018 orientert om at «Kostnadsoverslag viser at fase 1 vil 
koste om lag 85 mill. kr. Dette er avsatt i UNNs drifts- og investeringsplan for 2018 og 
2019.» Styret fattet følgende vedtak:  
 
1. Styret vedtar gjennomføring av Arealplan UNN Breivika fase 1 med kostnadsramme 

85 mill. kr og tidsramme juni 2018 til desember 2019.  
 
2. Styret tar til orientering at fase 2 og 3 av Arealplan UNN Breivika utarbeides som 

eget investeringsprosjekt og imøteser styresak for innramming av 
investeringsprosjektet i kommende styremøte.  
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 Fase 2: Høst 2019 – 2022  

Stipulert prosjektkostnad 463 mill. kroner. Fasen er delvis finansiert, men må i 
hovedsak lånefinansieres.  

 
 Fase 3: 2023 – 2030  

Stipulert prosjektkostnad 265 mill. kroner. Fasen er delvis finansiert, men må i 
hovedsak lånefinansieres.  

 
Forutsetningen for prioriteringer i fase 2 og fase 3 er at det er kvalitetsforbedrende i 
forhold til pasientbehandling, både for pasienter og medarbeidere og i tillegg 
arealeffektiviserende tiltak.  
 
Prosjektinnramming av fase 2 og 3 som et eget helhetlig investeringsprosjekt i henhold 
til Veileder for sykehusplanlegging muliggjør søknad om lånefinansiering. 
 
Sykehusbygg HF har, på oppdrag fra UNN, utarbeidet prosjektinnrammingen. Formål 
med prosjektinnrammingen er å utarbeide et styringsdokument for prosjektet og et 
mandat for konseptfasen.  
 
Innhold Fase 1 
De største postene innenfor fase 1 er: 
 Overtakelse midlertidige lokaler C003: 30 mill. kroner 
 Tilpasse areal i C1-8 til rokadeavd. sengepost: 10 mill. kroner 
 Etablere korttidspost:  10 mill. kroner 
 Tilpasse areal til ny virksomhet i poliklinikk for hjertemed.:   8 mill. kroner 
 Tilpassing areal blodtapping:  4 mill. kroner 
 Tilpassing areal B3-9, hjerteutredning: 4 mill. kroner 
 Øvrig:  19 mill. kroner 
 Tilsammen   85 mill. kroner 
 
Tidligfasen i sykehusprosjekt 
Tidligfasen i sykehusprosjekter består av: 
1. Prosjektinnramming 
2. Konseptfase (kan deles i to) 
3. Forprosjektfase (før investeringsbeslutning) 
 
De innledende avklaringene skal avgrense og definere innhold, rammer og leveranser 
direkte knyttet opp mot de mål og strategier som er beskrevet i utviklingsplanen for 
UNN og Arealplan UNN Breivika. 
 
Sammenheng med Helse Nords langsiktige investeringsplan 2019-2026 
Det vises til styresak 82-2018 Plan 2019-2022 - inkl. rullering av investeringsplanen 2019-
2026 (styremøte 20. juni 2018), hvor arealplan UNN Breivika er omtalt slik: Arealplan 
for UNN Tromsø, Breivika tilsier behov for ombygging og modernisering – et prosjekt som 
kommer på 2020-tallet og forventes å pågå frem til 2030. Likeledes er det nødvendig med 
ombygging og renovering i Harstad. 
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Investeringskostnadene er innenfor tidshorisonten 2026 ikke med i forutsetningen for 
investeringsplanen. 
 
Sammenheng med Helse Nords langsiktige investeringsplan 2018-2025 
Ved rullering av investeringsplanen i 2017, ble investeringene i UNN omtalt slik: 
 
UNN 
A-fløya UNN Tromsø har en godkjent investeringsramme på 1,55 mrd. kroner (p50) som   
nærmer seg sluttføring. PET-senteret UNN Tromsø er kommet i byggefase med en total 
utvidet investeringsramme på 568 mill. kroner (p85 er utløst). Senteret skal stå ferdig 
innen utgangen av 2017. 
 
Idéfaseutredning for framtidig organisering og bygningsmasse for psykisk helsevern med 
oppgradering av eksisterende bygningsmasse kombinert med nybygg, samt alternativ 
samlokalisering med somatikk i Breivika er ferdig og er klar for konseptfase som er ventet 
å ta 3-4 år. Tiltaket er faset inn i investeringsplanen med prioritet etter Hammerfest og 
Narvik, dvs. med gjennomføring i siste halvdel av planperioden. 
 
(…) 
 
I tillegg har UNN behov for ombygginger og renovering av eksisterende bygningsmasse. 
For å møte investeringsbehovene framover budsjetterer UNN med overskudd i driften for 
blant annet å håndtere årlige behov for etterslep på vedlikehold.  
 
Sammenheng med Helse Nords investeringsreglement 
Ifølge styringsdokument for investeringer (dokument PR16969 i Helse Nords 
kvalitetssystem DocMap), skal investeringer som overstiger 50 mill. kroner vurderes av 
styret i Helse Nord RHF. Gjennomføring av fase 1 må formelt godkjennes. 
 
Fase 1 
Jf. sak 31-2018 (styremøte Universitetssykehuset Nord-Norge HF) er fase 1 finansiert 
over UNNs eget drift- og investeringsbudsjett. 
 
Styringsdokument for fase 2 og fase 3 er vedlegg 2 til denne styresaken. Det er en 
avhengighet til fase 1 ved at utredning av mange av tiltakene i fase 2 og 3 starter i fase 1. 
Tidsplan og gjennomføring av fasene vil avhenge av anbefalingene gitt i fase 1. Fasene 
må innledningsvis sees i sammenheng for å fange helheten på en god og robust måte. 
 
Tiltakene i hver fase fremgår av vedlegg 4. 
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Tentativ tidsplan 
 

Konseptfase 1 Vedtak oppstart Mai 2018 Styrebeh. HNRHF – Juni 2018 
 Rapport Høst 2018 Styrebeh. HN RHF -  Innen 31.12.18 
Konseptfase 2 Vedtak oppstart Vår 2019 Styrebeh. HN RHF – xx  
 Forprosjekt 

m/inv.beslutning 
 
2019 

 

 Gjennomføring 2020-2022  
Fase 3 Besluttes senere 2023-2030 Fastsettes senere 

 
Medbestemmelse 
Medbestemmelse i Universitetssykehuset Nord-Norge HF  
Saken ble forelagt for UNN-ansattes organisasjoner, vernetjenesten og brukerutvalgets 
arbeidsutvalg i felles medvirknings- og drøftingsmøte 24. mai 2018, Protokoll fra dette 
møtet ble behandlet som egen referatsak i styremøtet i UNN 30. mai 2018, se styresak 
51-2018/9. Ansattes organisasjoner sluttet seg til at arealplanen ble lagt frem for 
styrebehandling. 
 
Medbestemmelse i Helse Nord RHF 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø - arealplan Breivika vil bli drøftet med de 
konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 18. juni 2018. 
Protokoll fra drøftingsmøtet legges frem ved møtestart. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Arealplanarbeidet for Universitetssykehuset Nord-Norge Breivika er forankret i 
Strategisk utviklingsplan for helseforetaket og er utarbeidet for å sikre bedre 
pasientbehandling, økt pasientsikkerhet, for å gi rom for faglig utvikling og for å ivareta 
mulighet for nødvendig omstilling av drift.  
 
Gjennomføringen vurderes som forutsetning for å nå styringsmålene for UNN som et 
universitetssykehus med region- og lokalsykehusfunksjon gitt av nasjonale og regionale 
rammer.  
 
Fase 2 og 3 er langsiktige tiltak som er kostnadskrevende, og som krever 70 % 
lånefinansiering. Dersom lån innvilges, har Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
beregnet et resterende likviditetsbehov på ca. 20 mill. kroner pr. år i prosjektperioden.  
 
Regionen har prioritert nye bygg i Narvik, Hammerfest og på Helgeland. Det er for tidlig 
å gjøre beslutninger om omfattende byggeaktivitet, før både markeds- og 
gjennomføringsrisikoen for disse prosjektene er under kontroll.  
 
Dette betyr at realitetsbehandling av ytterligere investeringsmidler til Arealplan 
Universitetssykehuset Nord-Norge Breivika tidligst kan finne sted 2019. Adm. direktør 
vil legge frem forslag til fremdrift, når rapport fra konseptfase foreligger, tentativt i 
desember 2018. 
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Utvikling av eksisterende bygningsmasse i Tromsø, både på Åsgård og i Breivika, er et 
omfattende prosjekt som krever lang og grundig planlegging. For å komme i posisjon til 
å gjøre beslutninger om fase 2 og 3, må helseforetaket gjennomføre konseptfase ved å 
utrede mulige løsninger. Adm. direktør anbefaler derfor at styret godkjenner 
gjennomføringen av fase 1 av arealplanen. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner at Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

igangsetter fase 1 av Arealplan Universitetssykehuset Nord-Norge Breivika for inntil 
85 mill. kroner, innenfor Universitetssykehuset Nord-Norge HFs egne drifts- og 
investeringsrammer. 
 

2. Styret tar informasjonen om fase 2 og 3 til orientering, og forutsetter at disse 
justeres slik at de kommer i prioritet etter prosjektene i Hammerfest, Narvik og på 
Helgeland. Styret ber om at plan for gjennomføringen legges frem for styrets 
beslutning vinter 2018/2019. 

 
 
Bodø, den 13. juni 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: 
1. Prosjektinnramming for Modernisering UNN Breivika Bygningsmessig realisering av 

Pasientens helsevesen Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2018 - Sykehusbygg HF 
16. mai 2018 

2. Styringsdokument for Modernisering UNN Breivika Bygningsmessig realisering av 
Pasientens helsevesen Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2018 - Sykehusbygg HF 
16. mai 2018 

3. Mandat for konseptfasen for Modernisering UNN Breivika Bygningsmessig realisering 
av Pasientens helsevesen Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2018 - Sykehusbygg HF 
16. mai 2018 

4. Universitetssykehuset Nord-Norge HF - faseplaner UNN Breivika 
 
Vedleggene er publisert på vårt nettsted - se her:  
Styremøte i Helse Nord RHF 20. juni 2018 
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https://helse-nord.no/arrangementer/styremote-i-helse-nord-rhf-20-juni-2018-2018-06-20



