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2022 

 

Formål  
I denne styresaken legges frem et sammendrag av tertialrapporten for 1. tertial 2022 for 
utbyggingsprosjektene ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN).  
Styret ble sist orientert om byggeprosjektene i UNN i styresak 35-2022 Byggeprosjekter i 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. januar 2021 (styremøte 24. 
mars 2022). 
  
Dette dokument baserer seg på styresak i UNN 21. juni 2022, styresak 59-2022 
Tertialrapport 1-2022 for bygge- og utviklingsprosjekter i Universitetssykehuset Nord-
Norge HF. Styret i UNN fattet følgende vedtak:  
 
1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar tertialrapporten pr. 30.04.2022 om 

byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering. 
 
Økonomi 

 Kjøkken Breivika PET UNN Narvik 

Prognose økonomiavvik      
Økt ramme vedtatt i 
UNN 

 
Presses av eksterne 
forhold 

Investeringsramme 87 mill. kr 567,9 mill. kr 2679 mill. kr 
Sum investert totalt 30,5 mill. kr 559 mill. kr 966,4 mill. kr 
Merknader: Prosjektet ligger 

innenfor budsjett  
Det er nå kun 
validering som er 
pågående aktivitet. 
 
 
 

Den inngåtte 
totalentreprisen for 
bygging av selve 
sykehuset er ikke truet. 
Alle kjente 
økonomiforhold er 
prognosert i prosjektet, 
og det er avholdt 
særmøter med 
entreprenør som har 
omforent de 
fleste omtvistede krav 
og endringer i 
byggeprosjektet. 
Budsjettposten lønns- 
og prisstigning 
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er prognostisert til 3 
mill. kr over budsjett 
men dekkes av 
prosjektreservene. 
Totalt sett 
er derfor kostnaden for 
hovedentreprisen 
innenfor budsjett. 
Når det gjelder 
etablering av 
parkeringsanlegg og 
ambulansestasjon 
vurderes markeds-
situasjonen som så 
kritisk at det 
sannsynligvis ikke er 
rom innenfor 
styringsrammen å 
finansiere begge 
delene, det er derfor 
ønskelig å lyse ut disse 
i egne konkurranser. 

 Konseptfase PHR 
Tromsø 

Hybridstuer Breivika  

Prognose økonomiavvik      Revidert budsjett Økt ramme vedtatt i 
UNN 

 

Investeringsramme 27 mill. kr 72 mill. kr  
Sum investert totalt 13,2 mill. kr 10,3 mill. kr  
Merknader: Prosjektet er 

innenfor budsjett 
 

Fram til sommeren blir 
det utarbeidet 
romprogram for arealet 
i B2 plan 7 som er 
tilgjengelig for 
prosjektet. Det blir 
laget en fleksibel 
løsning som legger til 
rette for to 
hybridoperasjonsstuer. 
Bygningsmessig pågår 
arbeid med nødvendig 
infrastruktur, og 
kostnader i perioden er 
andel for kjøleanlegg og 
infrastruktur som 
dekker behov for nye 
hybridstuer. I 
kommende periode 
ønsker prosjektet å lyse 
ut konkurranse om 
etablering av 
ventilasjon til 
hybridstuene på taket 
av fløy B. 
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Fremdrift 

Kjøkken Breivika PET UNN Narvik 
Arbeidet er omlag to uker 
forsinket på grunn av 
uforutsett 
utfordring med gulvet på 
kjøkkenet. Prosjektet hadde 
forutsett å kun skifte 
toppdekket av 
betonggulvet, men det ble 
avdekket store hulrom med 
soppoppvekst under betongen 
ved avløp og kokesone. For å 
sikre dette ble det nødvendig 
å fjerne store deler av 
betonggulvet og legge nytt 
betongdekke. 

Statens legemiddelverk (SLV) 
hadde tilsyn av 
legemiddelproduksjonen (GMP)- 
virksomheten ved PET-senteret i 
UNN 10.-13.05.2022. Ved 
avslutningsmøte 13. mai har SLV 
lagt frem en observasjonsliste på 
19 punkter, og UNN fikk muntlig 
orientering fra SLV om at ingen 
av 
observasjonene er å anse som 
kritiske avvik. SLV vil innen 30 
dager fra tilsynet oversende 
formell dokumentasjon som 
klassifiserer observasjonene i 
henhold til alvorlighetsgrad. PET 
senteret er i gang med å finne 
løsninger som utbedrer de 
observasjoner som SLV la frem 
under avslutningsmøtet. PET-
senteret har som målsetning og i 
løpet sommeren sende svar 
til SLV med redegjørelse for de 
forbedringer som er gjort. 
Dersom SLV aksepterer 
forbedringene vil det være mulig 
å starte egenproduksjon av PET-
radiofarmaka etter sommeren 
når tilvirkertillatelse foreligger 
fra SLV. 
 

Framdriften av prosjektet er i 
henhold til plan. I 1. tertial 2022 
er råbygget ferdigstilt for fløy 
C og E, samt påstartet for fløy A. 
Innredningsarbeider er godt i 
gang, og ca. 70 % ferdigstilt 
for fløy C. Grunnarbeidene 
tilhørende helsehuset er 
ferdigstilt. 

Konseptfase PHR Tromsø Hybridstuer Breivika  
Første tertial i 2022 har hatt 
fokus på ulike avklaringer i 
forbindelse med levering av 
rapport som grunnlag for B3a-
beslutning om plassering av 
nybygget som ble tatt i styret i 
mars. Fristen for rapport og 
styrebehandling ble overholdt 
og prosjektet er godt fornøyd 
med at beslutning om 
plassering ble gjort. Arbeidet i 
kommende periode vil bestå 
av 
utdyping av hovedkonsept og 
skisseprosjekt. Det arbeides 
også med å bearbeide 
prosjektet for å finne mest 
mulig kostnadseffektive 
løsninger som samtidig 
ivaretar gevinstpotensialet 
for driften. 
 

I perioden har det vært arbeidet 
med å utarbeide et konsept som 
ivaretar utviklingen 
innenfor 
hybridteknologiutviklingen på en 
best mulig måte, og som sikrer 
ivaretakelse av pasienter med 
hjerneslag. Det har vært 
gjennomført risiko- og 
sårbarhetsundersøkelse av 
vedtatt løsning, og fagområdene 
støtter løsningen. 
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Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 

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

går godt. Det utføres månedlig 
HMS-inspeksjoner utført av 
HENT med fokus på HMS med 
særskilt fokus rundt temaene 
sikkerhet, merkantilt og miljø. 
Det har ikke vært skade på 
personell og materiell i siste 
periode. 
 

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 en egen 

miljøoppfølgningsplan for 
prosjektet. Den er styrende for 
prosjektets videre prosjektering 
og vil 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 
De tilbudene som UNN mottok 
på gjennomføring av bygge-
prosjektet 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. kr over 
rammen. Den største 
medvirkende faktor til denne 
kostnadsøkningen er 
markedssituasjonen som de 
seneste to til tre år har hatt en 
ekstrem kostnadsøkning på alle 
byggevarer. 
 

Kommentarer gitt under pkt 
Fremdrift  

Den ustabile økonomiske 
situasjonen i markedet har 
større innflytelse på to 
delarbeider som 
ikke inngår i 
totalentreprisekontrakten; 
etablering av parkeringsanlegg 
og ambulansestasjon. 
Prosjektledelsen oppfatter 
markedssituasjonen som så 
kritisk at det sannsynligvis ikke 
er rom innenfor styringsrammen 
å finansiere begge delene. 
Ambulansestasjonen lyses derfor 
ut i egen konkurranse, og 
etablering og drift av parkering 
ønskes også lyst ut som egen 
konkurranse. 
 
Organisasjonsutviklingsarbeidet 
pågår og rapporterer ikke risiko 
for måloppnåelse. 
I perioden er det utarbeidet 
interessentanalyse og 
kommunikasjonsplan for 
OU/NUN. 
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For å sikre gjennomføring er det 
jobbet med fokus på 
kompetansetiltak og løpende 
oppfølging av delprosjektledere. 
 

Konseptfase PHR Tromsø Hybridstuer Breivika  
Ikke kommentert Det har vært gjennomført 

risiko- og 
sårbarhetsundersøkelse av 
vedtatt løsning, og fagområdene 
støtter løsningen. 
 

 

 

Aktiviteter neste periode 

Kjøkken Breivika PET UNN Narvik 
Gjennomføring startet 
07.02.2022 og entreprenøren 
har satt en effektiv 
gjennomføringsplan med 
ferdigstillelse på 6 måneder, 
inkludert 1 måneds prøvedrift. 
Prosjektet forventes ferdigstilt 
i 
slutten av september pga 2 
ukers forsinkelse 

Kommentarer gitt under pkt 
Fremdrift 

• Delta i vernerunder og 

utføre 

kvalitetskontroll i 

prosjektering og bygging. 

• Følge opp avtalt plan for 

Byggherre anskaffelser, 

gjennomføre medvirkning 

og 

avklaringer med 

leverandører. 

• Avklare grensesnitts 

oppfølging, samt oppfølging 

av grensesnitts register. 

Spesielt for BH anskaffet 

utstyr. 

• Avslutte produkt-

godkjenninger i helsehuset. 

• Utlyse konkurranse for 

bygging av 

ambulansestasjon, og 

fremlegge dette for 

prosjektstyret. 

• Utarbeide faseplaner, ansvar 

og aktiviteter for sluttfasen 

(bruker opplæring, 

prøvedrift totaltester inkl. 

klinisk utstyr etc.) i 

prosjektet. 

• Sluttføre skiltprosjektet for 

sykehuset og helsehuset. 

• Avklare økonomiske 

reserver for helsehuset. 

• Utlyse konkurranse for 

flateparkering. 

• Arbeide videre med 

driftsavtaler for samarbeid 
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mellom UNN og Narvik 

Kommune. 

Konseptfase PHR Tromsø Hybridstuer Breivika  
Arbeidet i kommende periode 
vil bestå av utdyping av 
hovedkonsept og 
skisseprosjekt. Det arbeides 
også med å bearbeide 
prosjektet for å finne mest 
mulig kostnadseffektive 
løsninger som samtidig ivaretar 
gevinstpotensialet for driften. 

Fram til sommeren blir det 
utarbeidet romprogram for 
arealet i B2 plan 7 som er 
tilgjengelig for prosjektet. Det 
blir laget en fleksibel løsning 
som legger til rette for to 
hybridoperasjonsstuer. 
Bygningsmessig pågår arbeid 
med nødvendig infrastruktur, 
og kostnader i perioden er 
andel for kjøleanlegg og 
infrastruktur som dekker behov 
for nye hybridstuer. I 
kommende periode ønsker 
prosjektet å lyse ut 
konkurranse om etablering av 
ventilasjon til hybridstuene på 
taket av fløy B. 
 

 

 

Organisasjonsutvikling 

Kjøkken Breivika PET UNN Narvik 
Ikke relevant i dette prosjektet Ikke kommentert Det arbeides med overordnede 

avtaler mellom UNN og Narvik 
kommune for å avklare drift og 
kostnadsdeling i fellesområder og 
samarbeid om tjenester og 
leveranser i ferdig bygg. 
 
For å ivareta utvikling og riktig 
bruk av IKT- løsninger i nybygg, 
er det etablert et eget IKT 
prosjekt som er sidestilt med OU 
og Bygg. Prosjektet ledes av 
prosjektleder fra E-helse-, 
samhandlings- og 
innovasjonssenteret (ESI) og 
rapporterer til prosjektstyret for 
Nye UNN Narvik. 
 

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. 
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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 22. 

 
Adm. direktørs vurdering 

Administrerende direktør konstaterer at økonomien i prosjekt Nye UNN Narvik er under 
press, og at UNN ser på andre alternativ for å sikre gjennomføring av prosjektet. 
Eventuell nedprioritering av ambulansestasjon og parkeringsanlegg har vært en del av 
risikomarginen til prosjektet. Dersom disse skal løftes ut i egne prosjekt og 
gjennomføres på senere tidspunkt, må de finansieres over UNNs egne 
investeringsrammer. 
 
Administrerende direktør har tidligere orientert om utfordringene med validering av 
PET-senterets egenproduksjon av radiofarmaka, og er tilfreds med at denne prosessen 
nærmer seg ferdigstillelse. 
 
Adm. direktør er fornøyd med at det er valgt lokalisering av nybygg for psykisk helse- og 
rusbehandling og at det nå jobbes for å få ferdig konseptrapporten til styrebehandling i 
Helse Nord RHF i november 2022. 
 

Administrerende direktør konstaterer at kjøkkenprosjektet går som planlagt og ventes 
ferdigstilt i september 2022, og at hybridstueprosjektet har fått nødvendige avklaringer 
som gjør at planleggingen fortsetter. 
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Forslag til vedtak 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2022 om 

utbyggingsprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering. 
 

2. Styret ber administrerende direktør orientere om eventuelle endringer knyttet til 
tidspunkt for gjennomføring av ny ambulansestasjon og parkeringsanleggene for 
Nye UNN Narvik i neste styremøte. 

 
 

Bodø, den 12. august 2022 
 
 
Cecilie Daae 
Adm. direktør 
 
 
Utrykte vedlegg:   

1. Styresak 59/2022 UNN - Tertialrapport 1, 2022 for byggeprosjekter ved UNN 

 

Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel  

 
 

Styremøte i Helse Nord RHF
24. august 2022 - innkalling og saksdokumenter - offentlig utgave

325


