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1 Bakgrunn 

Universitetssykehuset Nord Norge HF (UNN) har ansvaret for spesialisthelsetjenestetilbudet til 

befolkningen på Svalbard, Troms og nordre Nordlands befolkning på ca. 187 000 innbyggere. I tillegg er 

UNN universitets- og regionsykehus for Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard med en befolkning på 

ca. 477 000 innbyggere. UNN har en sentral rolle i utdanning av helsepersonell, og er nært knyttet til 

Universitetet i Tromsø. UNN består av sykehusene i Tromsø (Breivika og Åsgård), Harstad, Narvik og på 

Svalbard. I tillegg består UNN av 5 distrikts psykiatriske sentre (DPS), 2 distrikts- medisinske sentre 

(DMS) og et betydelig omfang av prehospitale ressurser, hvorav 31 ambulansestasjoner utgjør den største 

bygningsmassen.  

Nasjonale og regionale rammer gir styringsmål for UNN som et universitetssykehus med region- og 

lokalsykehusfunksjon. Strategisk utviklingsplan 2015-2025 beskriver overordnet virksomhetsstrategi og 

som viser mulige veivalg for Strategisk utviklingsplan Bygg. De strategiske klinikkvise utviklingsplanene 

beskriver hvilken retning den enkelte klinikk ser for seg at virksomheten skal utvikle seg og angir interne 

prioriteringer. I tillegg eksisterer Strategisk utviklingsplan for e-helse og IKT 2017-2025 som 

underbygger overordnet strategisk plan. 

Strategisk Utviklingsplan Bygg ble vedtatt av styret i UNN april 2018.  

Det meste av bygningsmassen tilhørende UNN Breivika er fra 1991. Det har vært gjort endringer, 

ombygginger og rokader, og det er satt opp flere nybygg: BRUS (2009), Nytt pasienthotell (2015), C00-

fløy A-fløya og PET-senteret (2018). I tillegg er det satt opp flere midlertidige brakkebygg i gårdsrom til 

hovedbygget og to kontorbygg C0 (1996) og E4 (2014).  

 

Politiske føringer ber helseforetakene ha fokus på Pasientens helsevesen. Brukerutvalget ved UNN har 

sett behov for betydelige endringer i bygningsmassen for å tilpasse driften til pasientenes ønsker. 

Fremtidige utfordringer ved smittevern krever at det satses på ensengsrom i virksomheten og fra det 

kliniske miljø er det meldt inn behov for mer areal eller at areal ikke tilfredsstiller dagens virksomhet.  

 

Med bakgrunn i disse endringene og beregnet framtidig behov i utviklingsplanarbeidet, har UNN i 2017 

etablert Arealplan UNN Breivika. Arealplanen kartlegger eksisterende arealer og lokasjon opp mot det 

overordnede målet som er å forme et sykehus bedre i stand til å ivareta fremtidige pasienter i vår 

nordligste helseregion. 
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2 Generelt 

Prosjektinnramming for UNN Breivika er i tråd med den nye veilederen for tidligfasen i 
sykehusprosjekter (sept/okt 2017), og basert på foretakets Strategisk utviklingsplan 2015-2025  
 
Hovedfasene I tidligfasen i sykehusprosjekter av  

 Prosjektinnramming 

 Konseptfase (kan to-deles) 

 Forprosjektfase (før investeringsbeslutning) 

 

 

3 Formål 

Formål med prosjektinnrammingen er å utarbeide et styringsdokument for prosjektet og et mandat for 

konseptfasen.. Se vedlegg 1 og 2.. 

 

De innledende avklaringene skal avgrense og definere innhold, rammer og leveranser direkte knyttet opp 

mot de mål og strategier som er beskrevet i Arealplanen med utgangspunkt utviklingsplanen. 

4 Grunnlag for prosjektinnrammingen 

De sentrale grunnlagsdokumentene for prosjektinnrammingen er vedtatt utviklingsplan og Arealplan for 

UNN Breivika. 

 

 UNN har i sin utviklingsplan presisert noen hovedprinsipper:  

 Kapasiteter skal utnyttes fleksibelt på tvers av fagområder.  

 Den totale kapasiteten i UNN skal utnyttes optimalt.  

 Helseforetaket skal utvikle sine sykehus til å ha 100 % ensengsrom i planperioden.   

 Leieavtaler hos eksterne utleiere skal avvikles dersom det er økonomisk og driftsmessig 

fordelaktig.  

 Bygg for somatikk, psykisk helse og rus vurderes samlokalisert om mulig.  

 Kontorplasser skal utnyttes godt og i henhold til vedtatte strategier og retningslinjer for bruk 

av kontorer.  

 Fjerne midlertidige bygg i Breivika  

 Investeringer skal prioriteres der de har størst nytte 
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Prosjektet skal bidra til at UNN når målsetting om å 

 skape pasientens helsetjenester; at helsetilbudet oppleves effektivt, trygt og helsefremmende 

 ha forutsetninger for å drive spesialisthelsetjeneste med god behandling, utdanning, forskning 

og pasient- og pårørende opplæring  

 få løsninger som fremmer god logistikk, hensiktsmessig pasientflyt og effektiv bemanning 

 være attraktiv som arbeidsplass og et stabilt fagmiljø 

 være en god samhandlingsarena mellom spesialisthelsetjeneste, kommunale helsetjenester og 

utdannings- og forskningsinstitusjoner 

 være fleksibel i forhold til framtidig behov 

 

Arealplanen har anbefalt å dele utviklingsprosjekt inn i tre faser: 

 

Fase 1: høst 2018 – sommer 2019 

Stipulert prosjektkostnad 85, 75 millioner kroner. Fasen er finansiert ved investerings- og driftsmidler. 

 

Fase 2: Høst 2019 – 2022 

Stipulert prosjektkostnad 462,455 millioner kroner. Fasen er delvis finansiert, men må i hovedsak 

lånefinansieres. 

 

Fase 3: 2023 – 2030 

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

lånefinansieres. 

 

Prosjektinnrammingen gjelder for fase 2 og 3, da fase 1 er finansiert og vil pågå som et eget delprosjekt i 

forkant, eventuelt parallelt  med utarbeidelse konseptfasen for fase 2 og 3.  

 

 

Vedlegg 

1 Styringsdokument sist signert 16.05.2018 

2 Mandat datert 16.05.2018 

 

 




