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Strategisk utviklingsplan for bygningsmassen i UNN 2030.



Hovedmål
Utviklingsplan bygg skal -

• Vise hvordan UNN kan løse arealutfordringene gjennom en 
helhetlig og dynamisk forvaltning av UNNs bygningsmasse og 
eiendommer. Herunder kjøp, salg, innleie, riving, nybygg og 
utvikling av eksisterende bygninger.  

• I enhver sammenheng ta hensyn til at UNN skal kunne løse 
sine oppdrag i henhold til prioriteringer gitt i Strategisk 
utviklingsplan 2015-2025 og innenfor foretakets gitte rammer 
uten vesentlige ulemper eller avbrudd.



Grunnlagsdokumenter

• Oppdragsdokumentet Uendret

• Strategisk utviklingsplan for virksomheten 2025 Vedtatt

• Strategiske utviklingsplaner for klinikkene og IKT Ferdig

• Nasjonal sykehusplan Uavklart
• Utredning om akuttkirurgi og fødetilbud pågår for UNN Narvik.

• Lover og forskrifter



• Tilstandsanalyse bygningsmasse
o Teknisk tilstand. Multimap, -gjennomført

o Fleksibilitet/utviklingspotensiale.  SB HF, arealutviklingsplan, under arbeid

o Egnethet

o Geografisk plassering

• Framskrivinger av all virksomhet.
o Demografisk SB HF gjennomført – vedtas?

o Kvalitativ UNN, klinikkenes utviklingsplaner

• Byggetekniske erfaringsdata
o Kostnadsutvikling, arealstandarder, osv.

Grunnlagsdokumenter (forts.)



Tilbakemeldinger og utfordringer…

• Simuleringssenter / utdanningssenter

• Enkeltrom – gjelder alle klinikker som har sengepost

• Mer poliklinikk – «alle» klinikkene

• Flere kontorer – «alle» klinikkene

• Automatisering – økt areal for samme aktivitet

• Intervensjoner – større operasjonsstuer – færre liggedøgn

• Nasjonale oppgaver og senter

• Økning i kreftbehandling 



• Plassmangel er utfordrende i forhold til hygiene.

• Robot-kirurgi er plasskrevende og vil ikke nødvendigvis kunne dele 
fasiliteter med tradisjonell kirurgi.

• Nye Narvik er en av fleksibilitetene i bygningsmassen og kan løse noe av 
stresset som er i arealene i Breivika og vil oppstå i Harstad ved fremtidig 
ombygging.



• Direktørens ledergruppe har det overordnede ansvaret for 
gevinstrealisering og et godt arbeidsmiljø. 

• Våren 2016 etableres en koordinatorfunksjon for OU-bygg i 
Stabssenteret. 

• Koordinatorfunksjonen skal sørge for at det er sammenheng 
mellom organisasjonsutvikling, planlegging og investering og at 
overordnede strategier og føringer tas med i arbeidet. 

• De berørte klinikker, og staber som har berøringspunkter til OU 
i byggesaker, skal bidra til at de nødvendige prosesser 
igangsettes og gjennomføres. 

OrganisasjonsUtvikling, medvirkning og kommunikasjon.



UNN – tre sykehus – en oppgave.

• UNN Harstad
• UIT Harstad
• Harstad kommune - helsehus

• UNN Tromsø
• UIT Tromsø
• Tromsø kommune - helsehus

• UNN Narvik
• UIT Narvik
• Narvik kommune - helsehus

• UIT Tromsø – det arktiske 
universitet

• UNN regionsykehus
• UNN nasjonale oppgaver



• Ca.16 000m2
• Ca 450 ansatte
• Ca. 48 senger (somatikk)
• 12 senger psykiatri
• 30 plasser, russeksjonen

Narvik sykehus
• Akuttmottak 
• Kommunal legevakt
• Poliklinikk 

Kir.,med.,psyk.,hud,hørsel, osv.
• Fødeavdeling
• Kreftavdeling
• 5 operasjonsstuer
• Habilitering
• Diagnostisk (lab., MR og rtg. )
• Med mye mer

Dessuten, i Håkvik:
• Senter for psykisk helse Ofoten
• Nordlandsklinikken UNN Narvik



NYTT SYKEHUS I NARVIK, beslutninger

2008 Helse Nord styret beslutter oppstart av 
konseptfase 

2010 UNN HF styret vedtar konseptrapport

2011 Helse Nord RHF vedtar 
konseptfaserapporten

2013 UNN HF styret orienteres om vegtrasé 
til nytt sykehus

2015 Statens vegvesen forbereder 
tunnel(påslag) til sykehustomta på 
Furumoen.

2015 UNN-styret beslutter kjøp av tomt til 
Nye Narvik Sykehus

Illustrasjon fra konseptfaserapporten ARKITEMA ARCHITECTS -
BOREALIS ARKITEKTER - MOE NORGE AS



Målsetting for nye Narvik sykehus

En integrert sykehusmodell med 
plass for rusbehandling, psykiatri og 

somatikk i samme bygg.

Pådriver for samhandling med 
kommunene, primærhelsetjenesten 

og andre sykehus, med sikte på 
optimal og likeverdig bruk av 

tilbudene ved UNN. Illustrasjon fra konseptfaserapporten ARKITEMA ARCHITECTS -
BOREALIS ARKITEKTER - MOE NORGE AS



Furumoen et senter for helsetjenester (med mer ?)

• Sykehus
– Operasjonsavd. 
– Fødeavdeling
– Sengepost 
– Poliklinikk
– Psykisk helse
– Rusomsorg
– Ambulanser og pasienttransp.

• Helsehus
– Jordmortjeneste?
– Intermediærenhet (REO)?
– Helsestasjon?

• Sykehjem
– Døgn- og dagtilbud
– Demensplasser og lindrende 

behandling

• Kjøkken
– Felles kjøkken UNN/N. komm.

• Annet 
– Felles logistikk- og forsyningstjenester?
– Undervisning?
– Andre nødetater?
– Næringsetableringer? 

Illustrasjon fra konseptfaserapporten ARKITEMA ARCHITECTS -
BOREALIS ARKITEKTER - MOE NORGE AS









Forberedelsene er i gang…



Framdrift
- Tomtespørsmål Avklart 2015, overdragelse 18.10.2016

- Trafikkplan Starter 2016

- Reguleringsplan Planprogram ferdig, merknadsbehandling og politisk behandling pågår.

- Veitunnel Forutsetter godkjent reguleringsplan. Ferdig senest 1.kvartal 2019

- Strategisk utv.plan,foretak Vedtatt

- Strategisk utv.plan,bygg Vedtas i UNN-styret november 2016

- Organisasjonsutvikling Pågår og vil være en dynamisk prosess som følger planleggingen

- Kvalitetssikre konseptvalg Fra 4.kvartal 2016

- Brukermedvirkning Organiseres og formaliseres i 2016 og pågår helt til byggestart ++

- Forprosjekt fra 1.-2.kvartal 2017

- Detaljplanlegging fra 3.kvartal 2017

- Byggeperiode fra 2(3).kvartal 2019 til og med 2.kvartal 2022

- Teknisk prøvedrift Fram til åpning årsskiftet 2022/2023 
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Tabell 3.6 Beregnet sengebehov i somatisk sektor 2014, 2030 og 2040 basert på 
framskrevet aktivitet i Sykehusbyggmodellen



Tabell 3.8 Beregnet operasjonskapasitet i somatisk sektor 2014, 2030 og 2040 basert på 

framskrivning av opphold i kirurgisk DRG gjennom Sykehusbyggmodellen 

 

Samlet sett for hele HF-et er det beregnet behov for 18 operasjonsstuer i 2030 og 2040 for døgn-

kirurgien mens det for dagkirurgien vil bli et behov for 10 stuer i 2030 og 13 stuer i 2040. Samme tall 

for beregnet antall for døgn- og dagkirurgi i 2014 var henholdsvis på 15 og 7 stuer. Når vi samtidig så 

at det var dagkirurgien som økte mest og at andelen dagkirurgi var like stor som døgn-kirurgien i 

2040, så er det forskjellene i operasjonstider som er årsaken til at det behøves færre stuer for 

dagkirurgien. Det er lagt inn stramme betingelser for denne beregningen med åpningstider på 8 

timer effektivt per dag. Når det er beregnet 1 stue for døgn og 2 stuer for dagkirurgi i Narvik er dette 

basert på full utnyttelse av stuen hele dagen og at de ulike fagområdene kan bruke samme stue. 

Dette er det ikke sikkert at det er mulig å gjennomføre, slik at det kan godt hende at en mer fleksibel 

løsning vil være å øke kapasiteten med 1 stue for begge nivåene.  

Type operasjonskapasitet UNN Tromsø UNN Narvik UNN 

Harstad

Sum UNN HF

Døgnkirurgi

Antall stuer 2030 15 1 3 18

Antall stuer 2040 15 1 3 18

Dagkirurgi

Antall stuer 2030 7 2 2 10

Antall stuer 2040 9 2 3 13

Antall stuer 2014 beregnet døgn 12 1 2 15

Antall stuer 2014 beregnet dag 5 2 2 7



7. Avslutning

I denne rapporten er det presentert beregnet kapasitetsbehov for alle 
sektorene i UNN HF i årene 2030 og 2040. Beregningene er foretatt med 
Sykehusbyggmodellen for framskrivning av aktivitet og kapasitet.  

Framskrivningen her er gjort for de behandlingsstedene som er i dag og den 
funksjonsdeling som er i området i dag. Dersom det er behov for beregning av 
ulike scenarier må det gjøres i etterkant av dette arbeidet.

Resultatene fra foreliggende rapport vil også inngå i en framskrivning av hele 
Helse Nord RHF som har behov for en samlet framskrivning for HF-ene i Helse 
Nord i forbindelse med utarbeidelse av utviklingsplanen i Helse Nord RHF.



• Det er resultatene for pasienten som teller!
Vi gir den beste behandling.



NOTAT / KOMMENTARER TIL FRAMSKRIVINGSUTKAST (vbs.sept.2016)

1. Bakgrunn og avgrensing
Det ble i innledningen til dette prosjektet bedt om at rapporten skulle kunne bidra til en grensegang mellom lokal- og 
regionalfunksjonene ved UNN Tromsø. 
En kartlegging av fordelingen mellom lokal- og regionaloppgaver i Tromsø er initiert av direktøren som et eget prosjekt 
der også de organisatoriske utfordringene ved å ivareta disse oppgavene innenfor samme fysiske/bygningsmessige 
rammer skal belyses.

Av forskjellige grunner kommer ikke denne grensegangen så tydelig fram i framskrivingsrapporten som min forventning 
skulle tilsi. 

2. Demografisk utvikling
Det presiseres at befolkningsframskrivingen er basert på de gjeldende opptaksområdene (uten den nye 
Hålogalandsbrua).
UNN har en generell arealknapphet i Tromsø og svært begrenset mulighet for ytterligere utbygginger i tilknytning til 
eksisterende sykehus i Breivika. Dette kan/vil utløse behov for å vurdere opptaksområdene for alle tre sykehusene i 
UNN slik at en større del av aktiviteten overføres til de to små sykehusene Harstad og Narvik.



3.

Framtidig aktivitet og kapasitet

3.2.1 Somatisk sektor

I tabell 3.6 fremkommer det at forventet antall normalsenger for Tromsø vil være 405 mens 
Harstad og Narvik til sammen ventes å trenge 97 normalsenger. Etter dagens opptaksområder (som 
ligger til grunn for framskrivingen) utgjør Harstad og Narvik sammen ca 70 000 (2030) mens Tromsø på 
samme tid ventes å ha 139 000personer i sitt opptaksområde. Dette kan lett oppfattes slik at 
opptaksgrensene bør flyttes, - eller er det kun en indikasjon på at bortimot 60% av aktiviteten i Tromsø 
er knyttet til regions- eller universitetssykehusfunksjoner?

3.2.2 Psykisk helsevern for voksne

Det bør være grunn til å se på årsaken til at fordelingen av aktivitet stemmer bedre med 
demografien når det gjelder psykiatri enn for somatikken.

Kan det skyldes at spesialiserte tjenester er mer desentralisert?



4. Sammenligning med tidligere arbeider

4.3 Konseptrapport UNN Narvik

Det vil sannsynligvis bli en del diskusjon omkring årsaken til at det forventes færre døgnopphold og 
liggedøgn i Narvik.

Det er her viktig å se at dette er en generell trend for hele foretaket.

Den kirurgiske aktiviteten som ligger til grunn for framskrivingen er delvis preget av redusert kapasitet i 
den perioden det refereres til.

UNN Narvik var sterkt preget av en gjennomgripende oppgradering og ombygging og deler av 
operasjonskapasiteten var ute av drift i deler av referanseperioden.



5. Forbruk

5.1 Forbruk i somatisk sektor

Forbruket er knyttet til bostedskommune og er ikke sortert etter hvor forbruket er «betjent» -f.eks vil en 
pasient fra opptaksområdet til Narvik, som vært døgnpasient i Tromsø, være medregnet i forbruket for 
opptaksområdet sitt(Narvik).

Kapittel 6 og 7 

Tabeller og figurer som viser grunnlaget for de vurderingene som beskrives i foregående kapitler.

Viggo B.Søderblom 10.10.16


