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Overordnet målsetning med konseptfasen 

Den overordnede målsettingen med konseptfasen er å utvikle et best mulig 
beslutningsgrunnlag for oppstart av forprosjekt innenfor de rammer som følger av 
behandlingen av konseptfasen med konseptrapport og underliggende dokumenter. 
Konseptrapporten skal gi en oppdatert prosjektkostnad og ellers vise konsekvenser av 
nødvendige revisjoner av plangrunnlaget. 
 

Løsning og omfang 

Dette mandatet omfatter Fase 2 og Fase 3 med bakgrunn i Arealplanen for UNN Breivika 2017, slik det 
er vedtatt 
Det skal utarbeides en konseptrapportkonseptrapport i henhold til de rammer og forutsetninger som er 
satt av Helse Nord RHF. 
Dersom prosjektet videreføres etter godkjent konseptfase, vil nytt mandat gis av administrerende 
direktør i Universitetssykehuset Nord Norge HF (UNN) etter behandling av 
konseptrapportkonseptrapporten i styrene i UNN og Helse Nord RHF. 
Prosjektet kan ikke engasjere seg i, eller disponere midler til, andre formål enn det som er 
knyttet til oppgaver gitt i herværende mandat. 
 

Klima og miljø 

Det skal utarbeides en miljøplan ved oppstart av prosjektet som omfatter miljørelevante 
forhold. 
Prosjektet skal så langt som mulig gjennomføres innenfor UNNs miljøstrategi og ivareta nasjonale og 
regionale strategiske føringer, herunder foretaksgruppens klima- og miljømål, som tilsier energiklasse A 
og passivhusstandard. Kravene i styringsdokumentet «Miljø- og klimatiltak innen bygg og 
eiendomsforvaltning i 
spesialisthelsetjenesten», oppdatert 12/2-2014, med tilhørende handlingsplaner, skal 
innarbeides i prosjektets overordnede teknisk plan (OTP) og miljøplan. 

Temaer som skal behandles i forprosjektfasen 

Det skal gjennomføres en rekke aktiviteter i forprosjektfasen. Følgende temaer skal som 
minimum behandles i forprosjektfasen: 

Etablering av prosjektorganisasjon 

Kvalitetssikring/optimalisering og eventuell oppdatering av grunnlaget fra konseptfasen 
(bygg og utstyr) 

Digitale arbeidsprosesser og digital byggeplass 

Etablering av tiltaksplan for usikkerhetshåndtering 

Programmering og prosjektering av bygningsmessige og tekniske løsninger 

Anskaffelses- og kontraktstrategi 

Verifisering av investeringsramme 

Verifisering av finansiell bæreevne og driftsøkonomi 

Gjennomføringsstrategi for prosjektet, basert på mulighetsstudie som inkluderer 
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byggeteknikk. 

Krav til Konseptfasen 

Føringer fra Strategisk utviklingsplan for UNN legger til grunn: 

 Helhetlig plan for samlet bruk av sengeområder, poliklinikk og dagområder, med sambruk av 

støtterom og personell.   

 Det skal tilrettelegges for gode pasientforløp med hovedfokus på de store pasientgruppene og 

på pasienter som er hyppige brukere av spesialisthelsetjenesten  

 God logistikk og forsyning, mht. driftsøkonomi, herunder forsyningsprinsipper, lagerkapasitet  

 Utvikling i retning av ensengsrom for alle sengeområder 

 
Videre er det vedtatt at helhetlig pasientforløp og helhetlig pasientbehandling skal være førende 
prinsipper for valg av løsning, og for forvaltning og utvikling av bygningsmassen. 
 
I konseptfasen skal arealplanen 2017 kvalitetssikres og arealberegningene verifiseres/ oppdateres.   
Det skal også vurderes om det er totalt sett er en hensiktsmessig fordeling av prosjekter i definert i de to 
fasene, eller om det avdekkes avhengigheter som gjør at man bør omprioritere. 
 
Hovedprogrammet vil omhandle fem deler:  
 

1 Funksjon 

2 Teknikk 

3 Utstyr 

4 IKT konsept 

5 Rom og Areal 

 
Utarbeidelsen av hovedprogrammet skal følge nasjonale standarder og retningslinjer, men må tilpasses 
eksisterende bygningsmasse. Standardromskatalogen som er utarbeidet fra Sykehusbygg HF vil gi 
grunnlag for programmet, der det er gjennomførbart innenfor eksisterende bygningsmasse. 
 
I funksjonsdelen av hovedprogrammet kvalitetssikres de forskjellige områder av virksomheten med 
aktivitet, kapasitet, nærhetsbehov og logistikk for pasient-, personal- og vareflyt.  
 
For teknikk delen, som i ombyggingsprosjekter blir en viktig premissgiver må man særlig vurdere: 

 Er tiltakene byggbare 

 Har tekniske anlegg tilstrekkelig kapasitet når bruk av rom endres 

 Må tekniske anlegg prioriteres før tiltak i klinikken 

 Vil tiltak i Fase 3 kreve tekniske forberedelser i Fase 2, og visa versa 

 

Organisering 

Forprosjektarbeidet organiseres som eget prosjekt. 
Prosjekteier er administrerende direktør UNN  
Prosjektansvarlig er utbyggingssjef UNN 
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For gjennomføring av prosjektet har administrerende direktør UNN oppnevnt en styringsgruppe 
bestående av følgende personer: 

  

  

  

 
Styringsgruppen er rådgivende til administrerende direktør i UNN. 
Det engasjeres en prosjektleder fra UNN som skal lede prosjektet og rapportere til 
prosjektansvarlig.  
 
Behov for ressurspersoner med spesialkompetanse vurderes fortløpende og deltar i prosjektet i 
lengre eller kortere perioder. 
Bruker- og ansattperspektivet ivaretas av UNN HF, og prosjektet skal tilrettelegge 
for samhandling på en slik måte at innspill og synspunkter blir ivaretatt innenfor rammene gitt i 
konseptet. 

Styringsgruppens ansvar 

Styringsgruppen er rådgivende til administrerende direktør som har ansvar for å sikre gjennomføring av 
all planlegging og prosjektering slik at det 
fremlegges en kvalitativ god konseptrapport i henhold til de forutsetninger og rammer som er gitt av 
styret i UNN. 
Styringsgruppen skal bidra til at driftsorganisasjon trekkes inn i arbeidet på en hensiktsmessig 
måte.  
Styringsgruppen skal sikre at det etableres en hensiktsmessig struktur for samhandling 
mellom prosjekt- og driftsorganisasjon. 
Styringsgruppen skal sikre at de løsninger som etableres understøtter de overordnede mål for 
konseptfasen. 
Styringsgruppen skal ta stilling til gjennomføringsmodell for prosjektet. 
Styringsgruppen har ansvaret for at prosjektet gjennomføres i henhold til lover og forskrifter og 
innenfor de rammer som er fastsatt i Helse Nord RHF. 
 

Fullmakter 

I konseptfasen har Styringsgruppen fullmakt til å gjennomføre prosjekteringen innenfor de 
budsjettrammer og føringer som styret i Nord RHF har gitt. I utgangspunktet innebærer 
dette å videreutvikle Arealplanen til en konseptrapport som skal danne et godt 
beslutningsunderlag slik at styrene I UNN og  Helse Nord RHF kan fatte beslutning om endelig 
godkjenning av prosjektet, samt grunnlag for forprosjekt dersom videreføring besluttes. 
Styringsgruppen har fullmakt til å allokere og styre ressursene til prosjektet i denne fasen, 
herunder kontraktsinngåelse med de prosjekterende rådgivere og øvrig nødvendig personell. 
Styringsgruppen har fullmakt til å treffe beslutninger vedrørende detaljering av prosjektets innhold 
og utforming, samt forankre og avklare dette med Helse Nord RHF og UNN innenfor de rammene 
som er gitt av styret i Helse Nord RHF, slik at et best mulig beslutningsunderlag fremskaffes. 
Styringsgruppen skal fortløpende gjøre avklaringer med prosjekteier i forhold til: 

Eventuelle endringer i forhold til de premisser som er lagt til grunn. 

Overordnet fremdriftsplan for forprosjektet. 
Styringsgruppen kan delegere fullmakt til prosjektledelsen. 
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Budsjettrammer/økonomisk styring 

Styringsgruppen skal utarbeide et budsjett for konseptfasen som presenteres for 
prosjekteier. På basis av Styringsgruppen skal prosjektstyret anbefale en budsjettramme for 
gjennomføringen av hele prosjektet som skal settes til det som ut fra forprosjektkalkylen 
representerer en 85 % sannsynlighet (P85) for å være tilstrekkelig for gjennomføring av 
prosjektet. Styringsgruppen skal imidlertid legge det estimatet som representerer 50 % 
sannsynlighet for å være tilstrekkelig (P50) til grunn som økonomisk styringsmål i sin anbefaling 
til Helse Nord RHF. 
Styringsgruppen skal sørge for at prosjekteringen er kostnadsstyrt og at prosjektet ligger innenfor 
totalrammen som til enhver tid er godkjent av Helse Nord RHF. 
 

Samarbeid med driftsorganisasjon UNN HF 

Styringsgruppen skal sikre at det etableres et strukturert opplegg for samhandling og samarbeid 
med driftsorganisasjonen (UNN), slik at de løsninger som presenteres i 
forprosjektet er godt forankret på ulike nivå i driftsorganisasjonen. 
Utbyggings- og driftsdelen av prosjektet skal sees i sammenheng, med sikte på å oppnå de mål 
som er satt for både drifts- og investeringsdelen av prosjektet. 
 

Rapportering 

Det skal utarbeides månedlige statusrapporter for utviklingen i prosjektet. Prosjekteier vil 
motta kopi av månedsrapportene som prosjektledelsen utarbeider ovenfor Styringsgruppen. 
Prosjektet skal avgi skriftlig tertialrapport som styrebehandles i UNN og Helse Nord RHF. 
Kvartalsrapportene skal minimum angi følgende: 
 

 Status for arbeidet. 

 Hovedaktiviteter i perioden. 

 Status for økonomi, fremdrift og kvalitet. 

 Ved eventuelle avvik i forhold til budsjett, fremdriftsplaner eller kvalitet skal avviket og 

korrigerende tiltak beskrives. 

 Spesielle problemområder og tiltak. 

 Hovedaktiviteter neste periode. 




