
  

 

 

Møtedato: 26. oktober 2022 
Vår ref.:  Saksbehandler:   Dato: 
  Lars Alvar Mickelsen  14.10.2022  

 

Styresak 146-2022 Eierstyring i store byggeprosjekter - 

utredning 

 
Forslag til vedtak 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om utredning av alternative modeller for 

styring av store byggeprosjekter til orientering. 
 

2. Styret i Helse Nord RHF adm. direktør legge frem forslag til styringsmodell innen 
juni 2023. 

 
 
Bodø, den 14. oktober 2022 
 
 
 
Cecilie Daae 
Adm.  direktør  
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Formål med saken 
Saken legges frem for å orientere styret om plan for gjennomgang av rammeverk for 
eierstyring i store byggeprosjekter. Saken har utgangspunkt i tematime for styret 1. 
februar 2022 om overordnet risikovurdering og risiko- og sårbarhetsvurderinger, 
herunder investeringsregime og økonomisk langtidsplan. 
 
Bakgrunn for saken 
Dagens organisering av byggeprosjekter ble besluttet i 2002. Helse Nord har 
gjennomført flere store byggeprosjekter med denne modellen.  
 
Over tid har modellen gitt noen utfordringer i forhold til helhetsperspektivet og 
regionens samlede behov. Prosjektene har i stor grad fått utvikle seg innenfor rammen 
av det ansvarlige helseforetakets behov og bærekraft, og mindre med fokus på regional 
kapasitet og struktur. I tillegg har utfordringen vært å få styrene i foretakene til å ta et 
helhetlig ansvar for drifts- og kapitalkostnader knyttet til investeringene, herunder 
gevinstrealisering.  
 
Helse Nord RHF har hatt egenkapital som har vært/som kunne være en buffer for 
eventuell forsinket gjennomføring av planlagt omstilling og nødvendig 
gevinstrealisering. Det er ikke lenger tilfelle, og har heller ikke vært meningen. 
 
Erfaringen er at helseforetakene fremmer investeringsforslag som krever vesentlige 
omstillinger i virksomheten for å oppnå økonomisk bærekraft. Erfaringen er også at 
regionens samlede kapasitet i noen tilfeller ikke blir belyst før en er kommet inn i 
konseptfasens steg 2. Problemstillingen er blitt tydeligere i den senere tid, samtidig med 
at økonomien totalt sett er under press. 
 
Helseregionene har valgt ulike modeller for eierstyring i/av sine byggeprosjekter. 
Administrasjonen i Helse Nord RHF har foreløpig gjennomgått Helse Sør-Øst sin modell 
og styringsdokument i ledermøte 9. august 2022. Det ble besluttet å gjennomgå og 
dokumentere prosjekteierstyringen av byggeprosjektene med tanke på forbedringer, 
samt etablere tilsvarende styringsdokument for Helse Nord. 
 
Saken er lagt frem til orientering i regionens direktørmøte 14.-15. september 2022 
 
Dagens modell 
Dagens prosjektmodell er basert på at det enkelte helseforetak eier sine prosjekter fra 
det synliggjøres i utviklingsplanen til de er realisert og satt i drift. Helse Nord RHF 
behandler sakene ved faseovergang/beslutningspunkt B1-B4, jf. Veileder for 
tidligfaseplanlegging (ref. styresak 98-2017 Veileder for tidligfasen i 
sykehusbyggprosjekter, revisjon – godkjenning (styremøte 27. september 2022)). 
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Figur 1 Eierstyring for byggeprosjekter i Helse Nord – ref. Tidligfaseveileder for byggeprosjekter 

 
Selv om Helse Nord RHF godkjenner mandat og beslutter oppstart ved de ulike 
beslutningspunktene i prosessen, er vurderingen at Helse Nord RHF kommer for sent 
inn i prosessen og at det ikke er tilfredsstillende kobling mot andre prosjekter i 
regionen. Dette medfører risiko for at vurdering av behov, kapasitet og funksjonsdeling 
sett i et regionalt perspektiv ikke blir godt nok ivaretatt, og at prosjektene i for stor grad 
blir dimensjonert ut fra/etter det enkelte helseforetaks lokale perspektiv. 
 
Konsekvensen av modellen kan være overkapasitet på enkelte funksjoner og 
uhensiktsmessig lokalisering av andre.  
 
Hva gjør de andre regionene 
Helse Sør-Øst: 
Helse Sør-Øst har valgt en annen tilnærming. Regionalt helseforetak godkjenner 
mandatet ved oppstart av tidligfase, overtar prosjekteierskapet ved start konseptfase og 
tar ansvar for gjennomføring av prosjektet. Bygget overleveres til aktuelt helseforetak 
når det er ferdig og klart til bruk. 

 
Figur 2 Ansvarsmodell HSØ, jf. tidligfaseveileder for byggeprosjekt 

 
I denne modellen gjøres det en forutgående analyse av kapasitets- og funksjonsbehov 
sett i et regionalt perspektiv, hvilket gir en bedre balanse mellom kapasitet og behov 
innen ulike funksjoner, og også mulighet for mer riktig fordeling mellom foretakene. 
 
Anvendt i Helse Nord vil denne modellen kunne medføre større kontroll på selve 
byggeprosjektet samt at det kommer inn i en regional sammenheng der det blir 
tydeligere hvilke funksjoner og oppgaver det enkelte prosjekterte bygg skal ivareta. 
. 
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Det understrekes at en innføring av modellen fra Helse Sør-Øst vil kreve en betydelig 
kapasitetsøkning i Helse Nord RHF for å ivareta byggherrefunksjonen. I tillegg er det 
risiko for at mottakende helseforetak ikke vil ha samme eierskap til løsninger, kostnader 
og arbeidsprosesser, hvilket kan bli utfordrende i driftsfasen. 
 
Helse Vest: 
Helse Vest følger samme modell som Helse Nord men har så å si ingen involvering fra 
RHF i prosjektene. Modellen er under vurdering i Helse Vest og målsettingen er at RHF-
et skal tettere på prosjektene fremover. 
 
Helse Midt-Norge: 
Helse Midt-Norge har også en modell som er omtrent identisk med Helse Nords modell 
der helseforetakene eier prosjektene, RHF-styret beslutter i henhold til definerte 
beslutningspunkter og RHF-et er representert i styringsgrupper og prosjektstyre. 
 
Forslag til videre prosess 
Det er viktig å tydeliggjøre regionens ansvar og oppgaver, herunder hvilke 
funksjoner/behov som skal dekkes og på hvilke lokasjoner disse skal være. For 
byggeprosjektene betyr dette at Helse Nord RHF må ta et større grep om de innledende 
fasene i prosessen. 
 

  
Figur 3 Forslag til endring i prosjekteierskapet til utvikling av nye byggeprosjekter for sykehus 

 
Det betyr i praksis at Helse Nord RHF i grunnlaget i Regional utviklingsplan må gi 
tydeligere føringer for hvilke prosjekter som skal iverksettes hvor, og hvilke funksjoner 
det enkelte prosjekt skal dekke. Dette er vurderinger som må gjøres på tvers av 
foretaksgrensene. 
 
I figur 4 er sammenhengen mellom virksomhetens (regionens) behov, og bygg og 
infrastruktur skissert. Figuren skisserer også hvilke vurderinger som må gjøres når en 
beveger seg fra dagens situasjon til en fremtidig situasjon, som påvirkes av flere ulike 
forhold. 

Styremøte i Helse Nord RHF
26. oktober 2022 - innkalling og saksdokumenter - offentlig utgave

38



 

 
Figure 4 Sammenheng mellom virksomhet og bygg/infrastruktur 

        Kilde: Multiconsult og Helse Sør-Øst 

 
Adm. direktørs vurdering  
Det er behov for en grundig gjennomgang av dagens modell opp mot alternative 
modeller før administrasjonen kan anbefale endringer i eierstyring av de store 
byggeprosjektene.  
 
Adm. direktør vil innen juni 2023 komme tilbake til styret med en konseptutredning og 
forslag til oppdatert styringsmodell. En eventuell ny modell vil gjelde for 
nye/kommende byggeprosjekter.  
 
Utredningen vil også anbefale eventuelle implikasjoner for pågående prosesser i nye 
UNN Narvik, nye Hammerfest sykehus, nye Helgelandssykehuset og PHR Tromsø, som 
må sannsynligvis styres etter gjeldende modell og prosedyrer. 
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