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Styresak 148-2022 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-
Norge HF: Tertialrapport pr. 31. august 2022 

 

Forslag til vedtak 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2022 om 

utbyggingsprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering. 
 

 

Bodø, den 14. oktober 2022 
 
 
 
Cecilie Daae 
Adm. direktør 
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Formål  
I denne styresaken legges frem et sammendrag av tertialrapporten for 2. tertial 2022 for 
utbyggingsprosjektene ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN).  
Styret ble sist orientert om byggeprosjektene i UNN i styresak 110-2022 Byggeprosjekter 
i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 30. april 2022 (styremøte 24. 
august 2022). 
  
Dette dokument baserer seg på styresak i UNN 29. september 2022, styresak 74-2022 
Tertialrapport 2-2022 for bygge- og utviklingsprosjekter i Universitetssykehuset Nord-
Norge HF. Styret fattet følgende vedtak:  
 
1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar tertialrapporten for 

byggeprosjekter pr. 31.08.2022 til orientering. 
 
Økonomi 

 Kjøkken Breivika PET UNN Narvik 

Prognose økonomiavvik      
Økt ramme vedtatt i 
UNN 

 
Nødvendige tiltak 
gjennomført 

Investeringsramme 87 mill. kroner 567,9 mill. kroner 2672 mill. kroner* 
Sum investert totalt 32,8 mill. kroner 559 mill. kroner 1330 mill. kroner 
Merknader: Prosjektet ligger 

innenfor budsjett  
Validering er nå 
ferdigstilt og 
produksjon iverksatt 
 
 
 

De viktigste grepene 
for å holde 
kostnadskontroll er å 
lyse parkering ut som 
egen konkurranse, 
samt å vente med 
beslutning om bygging 
av ambulansestasjon så 
lenge som mulig 
innenfor tidsrammen 
for realisering. 
Prosjektstyret har 
vedtatt å utlyse bygging 
av ambulansebygg inkl. 
gymsal og CBRNE som 
egen entreprise i løpet 
av oktober og tar 
beslutning om 
gjennomføring i januar 
2023. 
 
* eks sykehusapotek 8 mill. kr 
og HN IKT 17 mill. kr 

 Konseptfase PHR 
Tromsø 

Hybridstuer Breivika  

Prognose økonomiavvik      Revidert budsjett Økt ramme vedtatt i 
UNN 

 

Investeringsramme 21 mill. kroner 72 mill. kroner  
Sum investert totalt 16,1 mill. kroner 10,7 mill. kroner  
Merknader: Prosjektet er 

innenfor budsjett 
 

Endelig kostnadsbilde 
etter prosjektering vil 
bli utarbeidet i løpet av 
kommende tertial. Det 
er en betydelig 
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markedsusikkerhet 
som 
kan påvirke prosjektet 
siden kontrakter ikke 
er inngått. 
 

 

Fremdrift 

Kjøkken Breivika PET UNN Narvik 

henhold til entreprenørs 
opprinnelige 
framdriftsplan skal prosjektet 
ferdigstilles i september 2022. 
Det har imidlertid påløpt 
forsinkelser i prosjektet, og 
det foreligger ingen endelig 
ferdigdato. Prosjektleder har 
en 
prognose for ferdigstilling 
som er om lag 10-12 uker 
etter plan. 

Statens legemiddelverk har gitt 
tilvirkertillatelse til UNN for 
produksjon av PET-radiofarmaka 
(18F-FDG). Første produksjon av 
18F-FDG til pasientbruk var 25. 
august 2022. Opptrapping av 
egenproduksjon vil skje gradvis 
og innen oktober 2022 skal PET-
senteret ved UNN produsere 
18F-FDG alle ukedager. 
Denne milepælen avslutter 
rapporteringen for prosjektet. 
 

Prosjektet følger omforent 
fremdriftsplan for prosjektering 
og byggefase. Alt av råbygg for 
sykehuset er tilnærmet 
ferdigstilt, og innredningsarbeid 
er godt i gang i første fløy. 

Konseptfase PHR Tromsø Hybridstuer Breivika  
Prosjektet har hatt fokus på 
skalering av omfang i tråd 
med foretakets bærekraft. 
Vurderinger som er utført av 
Økonomi og analysesenteret i 
UNN har konkludert med at 
foretakets bærekraft er 
begrenset til 2,3 mrd. kroner 
for prosjektet. Det har vært 
jobbet med å redusere 
nybyggarealer og se hvilke 
bygg som er egnet til videre 
bruk, samt hvilken aktivitet 
som passer i eksisterende 
bygg. Det har vært vektlagt å 
vurdere mulig gjenbruk av 
bygg 5, 7, 10 og 11 samt 
vurderinger omkring bygg 1 
og 2 som sannsynligvis 
bevares på bakgrunn av 
verneinteresser. Bygg 14 
(Færingen) har også blitt 
vurdert. 
 

I perioden har det vært jobbet 
med romprogram og godkjenning 
av tegninger for struktur og 
romløsning. I den forbindelse har 
det vært gjennomført virtuell 
befaring med VR briller, der 
brukere kunne teste bruken inne 
på lab. Visualiseringen medførte 
noen mindre forslag til 
forbedret plassering av utstyr. 
Prosjekteringsgruppen er 
reaktivert og skal utarbeide 
detaljerte løsninger for teknisk 
rom på tak og tekniske løsninger i 
kommende periode. 

 

 
Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 

Kjøkken Breivika PET UNN Narvik 
Det har ikke vært skader på 
ansatte i perioden. 

Ingen rapporterte hendelser Byggherren har i befaringer på 
byggeplass avdekket flere 
forhold som indikerer synkende 
etterlevelse av HMS kravene, og 
det har vært 2 ulykker med 
personskader i perioden. 
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Skadene består i et brukket 
håndledd og en kraftig 
hjernerystelse. Begge disse 
skadene har ført til fravær. 
Prosjektstyret og 
prosjektledelsen tar disse 
forholdene alvorlig og har 
fokusert ytterligere på 
HMS på byggeplass. Forholdene 
er tatt opp med ledelsen i HENT i 
møter tidlig i september 
og følges tett opp. 
 

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 
Det er forsinkelser i prosjektet 
men det er ikke rapportert 
risiko utover dette i siste 
periode. 
 

Kommentarer gitt under pkt 
Fremdrift  

Prosjektøkonomien er et 
løpende fokus i prosjektet gitt de 
utfordringer som er knyttet til 
den ekstraordinære økningen i 
materialkostnader relatert til 
den globale verdensøkonomien, 
samt innenlands renteøkninger 
som vil påvirke 
finanskostnadene i 
prosjektet. 
Organisasjonsutviklingsarbeidet 
rapporterer ikke risiko for 
manglende måloppnåelse. 

Konseptfase PHR Tromsø Hybridstuer Breivika  
Ikke kommentert Ikke kommentert 

 
 

 

Aktiviteter neste periode 

Kjøkken Breivika PET UNN Narvik 
Gjennomføring startet 7. 
februar 2022 og 
entreprenøren har satt en 
effektiv gjennomføringsplan. 
Det har påløpt forsinkelser 
som medfører ferdigstillelse 

Kommentarer gitt under pkt 
Fremdrift 

• Følge opp manglende 

etterlevelse og kvalitet i 

HMS arbeider. 

• Delta i vernerunder på 

byggeplass. 
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desember 2022, 10-12 uker 
etter plan. 

• 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 

produktgodkjenninger i 

helsehuset. 

• Utarbeide faseplaner, ansvar 

og aktiviteter for sluttfasen 

(brukeropplæring, 

prøvedrift totaltester inkl. 

klinisk utstyr etc.) i 

prosjektet. 

• Medvirke i skiltprosjektet. 

• Fremlegge budsjettrevisjon 

for godkjenning. 

• Utlyse konkurranse for 

flateparkering og nytt 

ambulansebygg inkl. gymsal 

og CBRNE. 

• Arbeide videre med 

driftsavtaler for samarbeid 

mellom UNN og Narvik 

Kommune. 

Konseptfase PHR Tromsø Hybridstuer Breivika  
Styret for UNN har i sak 67-
2022 vedtatt å fullføre 
konseptfasen i tråd med 
framdriftsplan, selv om Helse 
Nord RHF har besluttet å 
utsette lånesøknaden til tidligst 
2023. Prosjektet vil levere 
ferdig konseptfase 30. 
september 2022 for videre 
behandling i 
beslutningsorganer. 
 

Arbeidet i forrige periode 
medførte ca. fire måneder 
forsinkelse av prosjektet. Ny 
framdriftsplan vil bli utarbeidet 
i neste periode. 
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Organisasjonsutvikling 

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

avtaler mellom UNN og Narvik 
kommune for å avklare drift og 
kostnadsdeling i fellesområder og 
samarbeid om tjenester og 
leveranser, er noe forsinket i 
forhold til plan. Arbeidet har vært 
ledet av eksternt advokatfirma. 
Foretaksadvokaten i UNN 
ha vært engasjert i arbeidet i 
inneværende periode, og det 
planlegges interne møter i UNN 
for å sikre at innretningen på 
avtalene er i tråd med UNNs 
interesser. 
 

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 helseforetaket til drøfting/innspill i egne møter i uke 
37/38. 

 

Adm. direktørs vurdering 

Adm. direktør registrerer at økonomien er under press når det gjelder nye UNN Narvik, 
men er fornøyd med at det er iverksatt tiltak og at økonomien er under kontroll. 

Adm. direktør er fornøyd med at validering av PET-senteret endelig er avsluttet og at 
produksjonen nå har kommet i gang. 
 

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

49



7 
 

Adm. direktør konstaterer at det jobbes godt med å skalere prosjekt nybygg for psykisk 
helse- og rusbehandling slik at det kommer innenfor UNN sin økonomiske bærekraft, 
selv om det ikke skal sendes lånesøknad på dette prosjektet i 2022. 
  
Adm. direktør registrerer forsinkelser på kjøkkenprosjektet og at dette ferdigstilles i 
desember 2022. 
 
Adm. direktør konstaterer også at planleggingen fortsetter på hybridstueprosjektet.  

 
 
Utrykte vedlegg:   

1. Styresak 74/2022 UNN - Tertialrapport 2, 2022 for byggeprosjekter ved UNN 

 

Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel  
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