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Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. 
desember 2021 

 

Formål  
I denne styresaken legges frem et sammendrag av tertialrapporten for 3. tertial 2021 for 
utbyggingsprosjektene ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN).  
Styret ble sist orientert om byggeprosjektene i UNN i styresak 153-2021 Byggeprosjekter 
i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. august 2021 (styremøte 24. 
november 2021). 
  
Dette dokument baserer seg på styresak i UNN 24. februar 2022, styresak 15-2022 
Tertialrapport 3-2021 for bygge- og utviklingsprosjekter i Universitetssykehuset Nord-
Norge HF. Styret fattet følgende vedtak: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
tar tertialrapporten pr. 31.12.2021 om byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-
Norge HF til orientering. 
 
Økonomi 

 Kjøkken Breivika PET UNN Narvik 
Ramme inneværende år      30 mill. kr  471 mill. kr 
Sum investert hittil 2021   2,3 mill. kr  358,8 mill. kr 
Sum investert totalt 2,6 mill. kr 559 mill. kr 786,6 mill. kr 
Investeringsramme  87 mill. kr 567,9 mill. kr 2 679 mill. kr* 
Prognose økonomiavvik 0 - 62 mill. kr 0 
Merknader: Styret i UNN vedtok i 

styresak 8/2020 å 
totalrenovere 
kjøkkenet i Breivika 
med en kostnads-
ramme på 65 mill. kr. 
I UNNs styresak 93-
2021 vedtok styret i 
UNN økt ramme på 
22 mill. kr i 2022 for 
å finansiere 
byggingen.  

Det er nå kun 
validering som er 
pågående aktivitet. 
 
 
 

Økonomien i prosjektet 
er under press på 
grunn av prisøkninger 
på medisinsk teknisk 
utstyr og usikkerheter 
omkring pris på 
ambulansestasjon og 
parkeringsløsning. I 
høst ble det 
gjennomført en større 
usikkerhets-analyse av 
prosjektet som peker 
på risiko for 
måloppnåelsen 
innenfor 
styringsrammen på 
P50. Prosjektstyret har 
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derfor valgt å flagge 
økonomien gul fram til 
det foreligger 
avklaringer omkring 
ambulansestasjon og 
parkering, men 
vurderer det fortsatt 
som overveiende 
sannsynlig å levere 
prosjektet innenfor 
styringsrammen.  

 Konseptfase PHR 
Tromsø 

Hybridstuer Breivika  

Ramme inneværende år      13 mill. kr 53 mill. kr  
Sum investert hittil 2021   9,8 mill. kr 2,4 mill. kr  
Sum investert totalt 9,8 mill. kr 4,4 mill. kr  
Investeringsramme  27 mill. kr 72 mill. kr  

Prognose økonomiavvik 
Økte kostnader Økt ramme vedtatt i 

UNN 
 

Merknader: Prosjektet er 
forlenget med ca 12 
måneder, noe 
medfører økte 
kostnader. Total 
kostnad for 
konseptfasen er 
estimert til 27 mill. 
kroner. 
 

Styret i UNN vedtok i 
desember 2021 i 
styresak 93-2021 å 
sette av 17 mill. kroner 
ekstra av egen 
investeringsramme i 
2023 for 
fullfinansiering av én 
hybridstue innenfor en 
totalramme på 72 
mill. kroner. 

 

*Eks sykehusapotek  

 

Fremdrift 

Kjøkken Breivika PET UNN Narvik 
Med vedtak om finansiering er 
det inngått 
gjennomføringsavtale med 
PEAB Bjørn Bygg som starter 
oppdraget 7. februar 2022. 
Entreprenøren har satt en 
effektiv gjennomføringsplan 
med ferdigstillelse på 6 
måneder, inkludert én måneds 
prøvedrift. Prosjektet 
forventes ferdigstilt i 
begynnelsen av september 
2022. 

OU1-prosessen ble ferdigstilt og 
vedtatt av styringsgruppen 23. 
juni 2021. Arbeidet med 
konsekvensanalysen og tilbud om 
endelige arbeidsavtaler for de 
berørte medarbeiderne kom på 
plass medio oktober 2021, og 
virksomhetsoverdragelsen ble 
gjennomført 1. november 2021. 
Behovet for ny rekruttering og en 
tilstrekkelig opplæringsperiode, 
som også legger beslag på øvrig 
nøkkelpersonell, medfører 
forsinkelse på oppstart av 
prosessvalidering. Ny 
milepælsplan tilsier at 
prosessvalidering starter i mars 
2022. Dersom 
prosessvalideringen går som 
planlagt, vil virksomheten være 
klar for tilsyn fra Statens 

Prosjektet har i løpet av høsten 
kommet godt i gang med 
bygging. Grunn og fundamenter 
er ferdige, og fasadeelementer er 
fullført i fløy C og påstartet i fløy 
E og A. Framdriften på siste 
del av prosjektering og bygging 
er i tråd med plan. I januar 2022 
starter innvendige arbeider i 
første fløy. 

                                                        
1 Organisasjonsutvikling 
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legemiddelverk i mai 2022. 
Statens legemiddelverk har satt 
av uke 19 (9.– 13. mai) for tilsyn 
av PET-senteret. Når 
egenproduksjon av radiofarmaka 
kan starte er avhengig av hvor 
lang tid det vil ta å lukke 
eventuelle avvik som kommer 
etter tilsynet. 

Konseptfase PHR Tromsø Hybridstuer Breivika  
I tredje tertial har det vært 
fokusert på å avklare 
bestillinger gitt i styrevedtak 
våren 2021. 
Det har vært planlagt hvilke 
leveranser som skal være 
resultat av prosessen, hvilken 
medvirkning som var 
nødvendig, samt fysisk 
gjennomføring. Det har blitt 
organisert en overordnet, 
bredt sammensatt 
medvirknings-gruppe som har 
vurdert tre alternative 
løsninger for nybygg, og som 
har sammenfattet sine faglige 
vurderinger av alternativene. 

Prosessen med 
økonomiske avklaringer har 
medført forsinkelser i prosjektet, 
Revidert framdriftsplan legges 
frem i løpet av første tertial. 

 

 

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 

Kjøkken Breivika PET UNN Narvik 
Ikke relevant i denne fasen Ingen rapporterte hendelser HMS arbeidet på byggeplass går 

som planlagt. HENT løftet i 
slutten av forrige tertial opp en 
fravikssøknad til byggherren, 
med ønske om å benytte HENT 
Core istedenfor PIMS i 
RUH/HMS arbeidet på 
byggeplass. Derfor har 
prosjektet i dette tertial arbeidet 
med å se på effektivisering av 
HENT sin HMS-oppfølging på 
byggeplass og akseptert at HENT 
benytter HENT CORE for HMS 
oppfølging. Prosjektet hadde 1. 
tertial 2021 en hendelse med 
velt av betongelement, og har i 
etterkant hatt stort fokus på 
tiltak for å sikre mellomlagring 
av elementer på byggeplassen. 
Hovedtiltakene var oppsetting av 
låst byggegjerde rundt oppstilte 
betong elementer, bedre og jevnt 
underlag for mellomlagring, og 
påkobling løft via lift fra sikker 
avstand. Prosjektet har ikke hatt 
uønskede hendelser i forbindelse 
med betongelementer etter 
dette.  
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Konseptfase PHR Tromsø Hybridstuer Breivika  
Ikke relevant i denne fasen Ikke relevant i denne fasen  

 
Miljø og avfallshåndtering 

Kjøkken Breivika PET UNN Narvik 
Ikke rapportert Ikke relevant p.t. Prosjektet har utformet egen 

miljøoppfølgningsplan. Den er 
styrende for prosjektets videre 
prosjektering og følges opp av 
prosjektets ansvarlige SHA 
koordinator. 

Konseptfase PHR Tromsø Hybridstuer Breivika  
Ikke relevant i denne fasen Ikke relevant i denne fasen  

 

Risiko 

Kjøkken Breivika PET UNN Narvik 
Mottatte tilbud lå langt over 
budsjett, og satte prosjekt-
gjennomføringen i stor risiko. 
Det ble iverksatt prosesser med 
kuttliste samt overordnet 
gjennomgang av prosjektet for å 
se på alle mulige kostnadskutt. 
Gitt alle kostnadskutt og det 
økonomisk mest fordelaktige 
tilbud lå totalkostnaden for 
prosjektet 22 mill. kroner over 
rammen. Største medvirkende 
faktor til økningen er 
markedssituasjonen som de 
seneste to til tre år har hatt en 
ekstrem kostnadsøkning på alle 
byggevarer. 
 

Kommentarer gitt under pkt. 
Fremdrift  

I tertialet har det vært lite 
endring i det overordnede 
risikobildet. I perioden har 
prosjektet gått fra grønn Covid 
status til gul status på grunn av 
økt Omicron.  
 
Det er mottatt varsel fra HENT 
på mulig force majeure relatert 
til mulige fremdriftsutfordringer 
relatert til Covid. Dette er et 
standardvarsel HENT har 
sendt i alle sine prosjekter, det 
er per nå ingen signaler på 
fremdriftskonsekvens. 
 
I rapporteringen fra OU 
prosjektet er det ingen varsellys 
i forhold til måloppnåelse. 
Risiko i forhold til måloppnåelse 
er vurdert, detaljert matrise 
over kompenserende og 
risikoreduserende tiltak er 
utarbeidet. Det er iverksatt en 
egen oppfølgingsplan for å sikre 
måloppnåelsen. 

Konseptfase PHR Tromsø Hybridstuer Breivika  
Det har vært arbeidet med 
risiko- og sårbarhetsanalyser av 
tomtealternativene. 

Ikke kommentert  

 

Aktiviteter neste periode 

Kjøkken Breivika PET UNN Narvik 
Gjennomføring starter 7. 
februar 2022 

Kommentarer gitt under pkt 
Fremdrift 

• Delta i vernerunder og 
utføre kvalitetskontroll i 
prosjektering og bygging. 

• Følge opp avtalt plan for 
Byggherre anskaffelser, 
gjennomføre medvirkning 
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og avklaringer med 
leverandører. 

• Arbeide med kalkulasjon for 
sykehuset og helsehuset, slik 
at prosjektet får avklart 
endringer etter 
funksjonsprosjektet for 
helsehuset, samt kostnader i 
fastinventar justeringer for 
sykehuset og helsehuset. 

• Delta i tverrfaglig kontroll av 
arbeidsgrunnlag for Fløy B 
og D, samt helsehuset. 

• Avklare grensesnitts 
oppfølging, samt oppfølging 
av grensesnitts register. Da 
spesielt for BH anskaffet 
utstyr. 

• Det vil i kommende periode 
gjennomføres en 
usikkerhetsanalyse og 
budsjettrevisjon av 
helsehusets økonomi. 

• Avslutte 
produktgodkjenninger 
Sykehuset, utføre 
produktgodkjenninger i 
helsehuset. 

• Avslutte funksjonsprosjektet 
for Ambulansestasjon, og 
fremlegge dette for 
prosjektstyre. 

• Påstartet utarbeidelse av 
faseplaner, ansvar og 
aktiviteter for sluttfasen 
(bruker opplæring, 
prøvedrift totaltester inkl. 
klinisk utstyr etc.) i 
prosjektet. 

• Sluttføre skiltprosjektet for 
sykehuset og helsehuset. 

• Gjennomføre 
usikkerhetsanalyse, og 
avklare økonomiske 
reserver for helsehuset. 

• Jobbe videre med løsning for 
flateparkering. 

• Byggherren skal utarbeide 
en kontrollplan for sykehus 
og helsehus. 

• Arbeide med driftsavtaler 
for samarbeid mellom UNN 
og Narvik kommune.  

Konseptfase PHR Tromsø Hybridstuer Breivika  
Det vil jobbes videre med 
konseptfasen i henhold til de 
beslutninger som er tatt. Saken 
legges fremfor styret i UNN i 

Se kommentar under pkt. 
Fremdrift 
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mars 2022 og styret i Helse 
Nord RHF i april 2022. 

 

Organisasjonsutvikling 

Kjøkken Breivika PET UNN Narvik 
Ikke relevant i dette prosjektet Ikke kommentert Det pågår et utstrakt samarbeid 

med Narvik kommune om drift og 
avtaler som skal regulere 
framtidig samhandling og 
tjenesteavtaler. For å sikre 
lederforankring av arbeidet er det 
etablert fast møtepunkt på 
eiernivå med Narvik kommune. 
Revisjon av kommunikasjonsplan 
og vitalisering av det generelle 
informasjonsarbeidet pågår. 
Det er ansatt en egen 
brukerkoordinator som skal 
sørge for riktig brukerinvolvering 
i de kommende prosessene i 
bygge- og OU prosjektet der 
brukermedvirkning er ønskelig. 
Det er startet opp arbeid sammen 
med Senter for e-helse, 
samhandling og innovasjon 
med tanke på digitalisering av 
arbeidshverdagen i det nye 
sykehuset (digital 
transformasjon). 
 

Konseptfase PHR Tromsø Hybridstuer Breivika  
Ikke relevant i denne fasen Ikke kommentert  

 
Gevinstrealisering 

Kjøkken Breivika PET UNN Narvik 
Ikke kommentert Ikke kommentert Det er utarbeidet en plan for 

gevinstrealisering som er tatt inn 
i styringsdokumentet for 
prosjektet. Dette følges opp i 
arbeid med organisasjons-
utvikling og i linjeledelsen i UNN. 

Konseptfase PHR Tromsø Hybridstuer Breivika  
Ikke relevant i denne fasen Ikke kommentert  

 
Andre forhold som styret skal være kjent med 

Kjøkken Breivika PET UNN Narvik 
Ingen aktuelle forhold Ingen forhold utover det som er 

nevnt. 
Ingen aktuelle forhold 

Konseptfase PHR Tromsø Hybridstuer Breivika  
Ingen aktuelle forhold Ingen aktuelle forhold  

 
Medvirkning 
Saken er oversendt arbeidsmiljøutvalg, brukernes arbeidsutvalg samt ansattes 
organisasjoner og vernetjenesten i UNN til drøfting/innspill i egne møter i uke 6. 
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Adm. direktørs vurdering 

Adm. direktør er fornøyd med at iverksatte HMS-tiltak i prosjekt Nye UNN Narvik har 
hatt ønsket effekt. Adm. direktør har tatt informasjonen om at økonomien er under 
press til foreløpig orientering, og vil kommentere dette nærmere i styremøtet. 

 
Adm. direktør er fornøyd med at kjøkkenprosjektet i Breivika er i oppstartfase, og 
konstaterer at UNN har vedtatt tilleggsfinansiering fra egne investeringsrammer.  
 
Adm. direktør konstaterer at UNN også har vedtatt tilleggsfinansiering på 
hybridstueprosjektet, og at prosjektet replanlegges med mulig ferdigstilling i 2023.  
 
Adm. direktør registrerer at pågående omorganiseringsarbeid i PET-sentret har tatt 
adskillig lengre tid enn planlagt. Valideringsbesøk fra Statens legemiddelverk i mai 2022 
er en viktig milepæl for godkjenning av egentilvirkning av radiofarmaka. Det er 
forventet en gevinstrealisering på ca. 1 mill. kroner pr måned knyttet til egentilvirkning. 
 
Vurdering av alternativer for lokalisering av nybygg psykisk helse- og rusbehandling 
Tromsø går som planlagt. Saken behandles i styret i UNN i mars 2022 og planlegges lagt 
frem i styret i Helse Nord RHF i april 2022. Adm. direktør konstaterer at tidsplanen er 
stram, og vil legge vekt på at videre arbeid innrettes mot et investeringsnivå som UNN 
har økonomisk bærekraft til å håndtere. Helseforetaket må snarest ta ned ekstra 
kostnader knyttet til pandemi, iverksette planlagte og identifisere nye omstillingstiltak 
for å håndtere fremtidige kostnader knyttet til Nye UNN Narvik før realitetsbehandling 
av gjennomføringsfasen for nybygg for psykisk helse og rusbehandling i Tromsø. 
 
 

Forslag til vedtak 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2021 om 

utbyggingsprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering. 
 

 

Bodø, den 11. mars 2022 
 
 
Cecilie Daae 
Adm. direktør 
 
 
Utrykte vedlegg:   

1. Tertialrapport 3 Nye UNN Narvik – vedlegg 1 
2. Styresak- Tertialrapport 3, 2021 for byggeprosjekter ved UNN 
 

Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel 
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