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Styresak 93-2018 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-

Norge HF: Tertialrapport pr. 30. april 2018 

 
 
Formål  
Formålet med denne styresaken er å gi styret en oversikt over status i pågående 
utbyggingsprosjekter i Universitetssykehuset Nord Norge HF (UNN). Styret ble sist 
orientert om byggeprosjektene i UNN i styresak 41-2018 Byggeprosjekter i 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2017 (styremøte 
21. mars 2018). 
 
Sammendrag  
Rapporten omfatter prosjektene A-fløy UNN Tromsø, PET-senter UNN Tromsø og Nye 
UNN Narvik sykehus. Saksfremlegget er sammenfallende med orienteringssak til styret i 
UNN HF 30. mai 2018.  
 

  A-fløy PET 

OU status Pågår Pågår 

OU status mål   

HMS H=4 H=5 

Planlagt ferdigstillelse 18.04.2018 10.04.2018 

Fremdrift Overtatt 18.042018  Overtatt 27.04 2018  

Ramme inneværende år      276,0 mill. kr 96,9 mill. kr 

Sum investert hittil 2017    98,8 mill. kr 58,1 mill. kr 

Sum investert totalt 1421,3 mill. kr 515,7 mill. kr 

Investeringsramme  1547 mill. kr 567,9 mill. kr 

Prognose økonomiavvik* -18 mill. kr +62 mill. kr 
Tabell 1 – Nøkkeltall for byggeprosjektene ved UNN HF  

*Negative tall= mindreforbruk, positive tall= merforbruk 
 
Pågående tidligfaseprosjekter 
Idéfase psykisk helse og rusbehandling 
Idéfasen for prosjekt psykisk helse og rusbehandling ved 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 aktivitet i 
prosjektet.  
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Nye UNN Narvik sykehus 
Prosjekt Nye UNN Narvik har gjennomført arbeid med Addendum til KSK rapport og 
revidert skisseprosjekt. Dette sluttbehandles i styringsgruppen og styret i UNN i mai 
2018. 
 
Konkurranse for vei og tunnel er ferdigstilt og fysisk arbeid starter i mai 2018. 
  
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.  
 
A-fløy 
Organisasjonsutvikling er knyttet til følgende aktiviteter: 
- Konkret drift i forbindelse med innflytting. 
- Planlegging av innføring av elektroniske systemet for innsjekk/utsjekk, kø-

administrasjon og betaling (poliklinikkene på plan 6). 
. 

Nye UNN Narvik 
Viktigste aktiviteter i perioden: 
- Gjennomført pasientforløpskartlegginger. 
- Gjennomført workshop med ansatte og pasienter for bl. a. å evaluere dagens 

skisseprosjekt. 
- Revidert målstrukturen. 
- Utarbeidet et grunnlag for en gevinstrealiseringsplan. 
- Beslutte den organisatoriske plasseringen av OU-delen i prosjektet.  

 
Gevinstrealisering 
Involvere klinikkene i videreutviklingen av gevinstrealiseringsplanen. 
 
Pågående byggeprosjekter 
Status A-fløy 
- Investeringsrammen for A-fløyen på 1.594 mill. kroner 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 

- Styringsrammen for UNN er 1.547 mill. kroner 
- Prosjektet er fullført, og bygg er overtatt av byggherre. 
- Innflytting er under oppstart. 
- Prognose økonomi: Reserve 18 mill. kroner (1,2%) (Intervall 16 til 22 mill. kroner).  
- Prosjektet har gjennomgått og avsatt midler til gjennomføring av prosjektets videre 

innhold, dialyse i B9 og operasjonsstuer i B7. Det viste seg å være behov for større 
avsetning til medisinskteknisk utstyr enn tidligere rapportert. Prosjektets margin 
måtte derfor reduseres tilsvarende. 

- Én etasje i A-fløyen som har besluttet å utsette innflytting som følge av usikkerhet 
knyttet til bygningsmessige forhold. 

- Forplass-prosjekt pågår i regi av entreprenør for A-fløyen. Overflater fra A-fløy og ut 
til vei er ferdigstilt. Vindfang og takoverbygg ferdigstilles til offisiell åpning. 
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- Vestibyleprosjekt er forsinket, videre planlegging starter i kommende tertial. 
- Det er ikke rapportert alvorlige HMS-hendelser i perioden. 
 
Status PET-senter 
- Prosjektets ramme er utvidet til 567,9 mill. kroner (jf. styresak 135-2016 

Byggeprosjekter Universitetssykehuset Nord-Norge HF, prosjekt regionalt PET-senter - 
anmodning om bruk av p85-rammen - styremøte 23. november 2016). 

- Prosjektets styringsramme er identisk med økonomisk ramme, 567,9 mill. kroner. 
- Prosjektets økonomiske prognose er forverret i perioden og anslås til 62 mill. kroner 

(+11%) i merforbruk (usikkerhetsintervall fra 52 til 65 mill. kroner). 
- Bygget er overtatt av UNN 27. april 2018. 
- Ny Spect-CT er montert i perioden. 
- Utstyr til pre-klinisk forskningsdel er ankommet og montert. 
- Planlegging av Universitetet i Tromsøs utvidelse av avdeling for komparativ medisin 

har påført prosjektet økte kostnader som ikke er avklart. 
- Prosjektledelsen har ansvar for oppfølgning av valideringsprosessen frem til 

godkjent bygg. Deretter overtar Sykehusapoteket Nord HF ansvaret frem til 
godkjennelse for legemiddeltilvirkning foreligger fra Statens Legemiddelverk.  

- Det er oppdaget feil i tidligere rapportering med hensyn til tillegg i kontrakt med 
totalentreprenør. Endringer i størrelsesorden 15 mill. kroner har blitt feiltolket som 
del av endringsmelding etter samspillsfase, og er derfor underrapportert. I perioden 
er det under behandling endringer i prosjektet på om lag 15,3 mill. kroner, som har 
vært vurdert som nødvendige for å sikre drift i bygg etter oppstart. 

- Det har ikke vært rapportert alvorlige HMS-hendelser i perioden. 
 

Tertialrapport 1-2018 er behandlet av styret i UNN i styremøte 30. mai 2018. Styret 
fattet følgende vedtak: 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar 
tertialrapporten pr. 30.4.2018 om byggeprosjekter i UNN til orientering. 
 
Adm. direktørs vurdering og konklusjon 
Det har vært et tertial med hektisk innspurt i ferdigstillelse av PET-senteret og A-fløyen. 
Begge prosjekter er overtatt av byggherre i henhold til fremdriftsplan.  
 
Prognosen for de to prosjektene samlet er en overskridelse på 44 mill. kroner (2,1%). 
Ved forrige rapportering var det sannsynliggjort at prosjektene kunne avsluttes i tråd 
med budsjett. Dette er uheldig for den samlede investeringsplanen til foretaksgruppen.  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har redegjort for underrapportering i tidligere 
rapporter, og at det har vært behov for ytterligere medisinteknisk utstyr.  
 
I premissene for beslutning om prosjektet A-fløyen er det holdt tilbake en ramme på 47 
mill. kroner som er planlagt for tiltak i B-fløyen (dialyse og operasjonsstuer) som følge 
av endringene i A-fløyen. Formålet var at dette tiltaket først skulle besluttes etter at 
endelige kostnader for A-fløy-prosjektet ble kjent.  
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Universitetssykehuset Nord-Norge HF har utarbeidet en større arealplan med 
omfattende rehabiliteringstiltak for Breivika. Adm. direktør vil i dialog med 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF vurdere om det er hensiktsmessig å avvente 
tiltakene i B-fløyen, og legge disse inn i en større rehabiliteringsplan for byggene i 
Breivika. 
 
Adm. direktør er tilfreds med at tidligfaseplanlegging for Nye UNN Narvik følger plan, og 
fysiske arbeider med vei og tunnel starter i kommende tertial.   
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2018 om byggeprosjekter i 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.  
 

2. Styret ber adm. direktør komme tilbake med egen styresak om hvordan den 
økonomiske overskridelsen for PET-senteret vil bli håndtert. 

 
 
Bodø, den 8. juni 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Utrykte vedlegg:   
1. Tertialrapport 1, 2018 for A-fløyen 
2. Tertialrapport 1, 2018 for PET-senteret 
3. Tertialrapport 1, 2018 for Nye UNN Narvik 
 
Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel  
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