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Hva er Prosjektoppstart?

«Prosjektoppstart er en prosess som starter med at prosjektleder blir 
rekruttert, og som ender ut i et styringsdokument, samt forankring av 
dette i prosjektteamet»,  Johansen og Torp (2003)







Resultater fra Mulighetsstudiet



Bærekraft

Pasient-
sikkerhet

Folkehelse og 
forebygging

Pasientforløp

Pasienten

Samhandling

Forskning

Innovasjon og utvikling

Utdanning og simulering



Samfunnsmål
Nytt Helsehus skal gi samfunnet økt kapasitet for kvalitative gode 
helse- og omsorgstjenester, og å fremme bedre folkehelse. Nytt 
Helsehus skal være et kommunalt, regionalt og nasjonalt 
kompetansesenter for fremtidsrettede helse- og 
omsorgstjenester. 

Effektmål
• Helsehuset utvikler løsninger som bidrar til kostnadseffektive og 
bærekraftige helsetjenester
• Nye helhetlige pasientforløp, i grensesnittet mellom 
spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, er utviklet og 
tatt i bruk, og at effektive pasientforløp forbedrer 
pasientbehandling og pasientsikkerhet.
• Helsehuset er en arena for fagspesifikk, tverrprofesjonell og 
teambasert utdanning og opplæring for helsepersonell.  Effektiv 
opplæring gis på en moderne læringsarena, av kompetente lærere 
og veiledere.
• Helsehuset er en arena for målrettet helsefaglig forskning, 
kunnskapsformidling, utdanning, innovasjon og tjenesteutvikling.  
Konstruktivt samarbeid med andre offentlige aktører, lokalt, 
regionalt og nasjonalt næringsliv er etablert.
• Helsehuset er et anerkjent kompetansesenter for utvikling og 
utprøving av sikre e-helse- og velferdsteknologiske løsninger. 

Resultatmål
• Bygg ferdigstilt i henhold til gitte spesifikasjoner for arealer og teknisk 
funksjonalitet
• Bygg ferdigstilt og overlevert innen gitte rammer for kostnad og 
fremdrift
• Byggets arealer tilrettelagt for effektive og målrettede arbeidsprosesser
• Bygge- og OU-prosess koordinert for effektiv bruk og drift av bygget
• OU-prosessen er gjennomført og gir grunnlag for å nå effektmålene



Nullalternativet«0+»

BKs 0+

• Etablere alle 
egne funksjoner i 
Samhandling +

• Etablere arena 
for utdanning og 
innovasjon

NLSHs 0+

• Samarbeid med 
BK vil foregå 
andre steder en i 
helsehuset

• Tverrfaglig 
utdanning og 
simulering vil 
foregå i andre 
lokaler

NORD og NFKs 0+

• Elever og 
studenter er 
utplassert hos BK 
og NLSH



Kostnader og usikkerhetsvurdering
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Resultat fra flermålsanalyse

Totaløkonomi Kapasitet ift. behov
Pasientlogistikk/-

sikkerhet
Fleksibilitet

Alternativ 0+ 4,7 2,0 2,9 2,9

Alternativ Samhandling+ 3,3 6,0 5,1 5,1
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Sammenlikning av alternativer per kriterium

Alternativ Samhandling+ Alternativ 0+

Totaløkonomi 1,64 2,36

Fleksibilitet 0,26 0,14

Pasientlogistikk/-sikkerhet 2,05 1,15

Kapasitet ift. behov 0,30 0,10
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Rangering av alternativene

Alternativ Samhandling+ Alternativ 0+

Sannsynlighet 87 % 13 %
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Rangering av alternativene i hht. sannsynlighetsnivå; 
Sammenveiing av alle kriterier

Flermålsanalysene peker på 
at Samhandling+ er beste 
alternativ!



Kvalitativ vurdering i henhold til mål

Måloppnåelse for Samhandling + Sa
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Måloppnåelse for O+-alternativet
Samfunnsmål Samfunnsmål
Nytt Helsehus skal gi samfunnet økt kapasitet for kvalitativt gode helse- og omsorgstjenester. Nytt Helsehus 

skal være et kommunalt, regionalt og nasjonalt kompetansesenter for fremtidsrettede helse- og 

0+-alternativet skal gi samfunnet økt kapasitet for kvalitativt gode helse- og omsorgstjenester. Nytt 

Helsehus skal være et kommunalt, regionalt og nasjonalt kompetansesenter for fremtidsrettede helse- og 

Effektmål Effektmål

Nye helhetlige pasientforløp, i grensesnittet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, 

er utviklet og tatt i bruk og at pasientforløpene forbedrer pasientbehandling og pasientsikkerhet.

Nye helhetlige pasientforløp, i grensesnittet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, 

er utviklet og tatt i bruk og at pasientforløpene forbedrer pasientbehandling og pasientsikkerhet.

Helsehuset er en arena for fagspesifikk, tverrprofesjonell og teambasert utdanning og opplæring for 

helsepersonell.  Effektiv opplæring gis på en moderne læringsarena, av kompetente lærere og veiledere.

0+-alternativet er en arena for fagspesifikk, tverrprofesjonell og teambasert utdanning og opplæring for 

helsepersonell.  Effektiv opplæring gis på en moderne læringsarena, av kompetente lærere og veiledere.

Helsehuset er en arena for målrettet helsefaglig forskning, kunnskapsformidling, utdanning, innovasjon og 

tjenesteutvikling.  Konstruktivt samarbeid med lokalt og nasjonalt næringsliv er etablert.

0+-alternativet er en arena for målrettet helsefaglig forskning, kunnskapsformidling, utdanning, innovasjon 

og tjenesteutvikling.  Konstruktivt samarbeid med lokalt og nasjonalt næringsliv er etablert.

Helsehuset er et anerkjent kompetansesenter for utvikling og utprøving av sikre e-helse- og 

velferdsteknologiske løsninger.  Avstandsoppfølging er etablert som en trygg og effektiv tjeneste.

0+-alternativet er et anerkjent kompetansesenter for utvikling og utprøving av sikre e-helse- og 

velferdsteknologiske løsninger.  Avstandsoppfølging er etablert som en trygg og effektiv tjeneste.

Helsehuset utvikler løsninger som bidrar til kostnadseffektive helsetjenester 0+-alternativet utvikler løsninger som bidrar til kostnadseffektive helsetjenester

       

Resultatmål Resultatmål

Nye helhetlige pasientforløp, i grensesnittet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, 

er utviklet og tatt i bruk og at pasientforløpene forbedrer pasientbehandling og pasientsikkerhet.

0+-alternativet medfører nye helhetlige pasientforløp, i grensesnittet mellom spesialisthelsetjenesten og 

kommunehelsetjenesten, er utviklet og tatt i bruk og at pasientforløpene forbedrer pasientbehandling og 

pasientsikkerhet.

Helsehuset er en arena for fagspesifikk, tverrprofesjonell og teambasert utdanning og opplæring for 

helsepersonell.  Effektiv opplæring gis på en moderne læringsarena, av kompetente lærere og veiledere.

0+-alternativet er en arena for fagspesifikk, tverrprofesjonell og teambasert utdanning og opplæring for 

helsepersonell.  Effektiv opplæring gis på en moderne læringsarena, av kompetente lærere og veiledere.

Helsehuset er en arena for målrettet helsefaglig forskning, kunnskapsformidling, utdanning, innovasjon og 

tjenesteutvikling.  Konstruktivt samarbeid med lokalt og nasjonalt næringsliv er etablert.

0+-alternativet er en arena for målrettet helsefaglig forskning, kunnskapsformidling, utdanning, innovasjon 

og tjenesteutvikling.  Konstruktivt samarbeid med lokalt og nasjonalt næringsliv er etablert.

Helsehuset er et anerkjent kompetansesenter for utvikling og utprøving av sikre e-helse- og 

velferdsteknologiske løsninger.  Avstandsoppfølging er etablert som en trygg og effektiv tjeneste.

0+-alternativet er et anerkjent kompetansesenter for utvikling og utprøving av sikre e-helse- og 

velferdsteknologiske løsninger.  Avstandsoppfølging er etablert som en trygg og effektiv tjeneste.

Ingen økt effet

Noe økt effekt

Økt effekt

Betydelig økt effekt



Kvalitativ vurdering i henhold til gevinstrealisering
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Måloppnåelse for 0+-alternativet
Effektivisering av den enkelte tjenesteyting Effektivisering av den enkelte tjenesteyting
 Legge til rette for at flere tjenester kan utføres og gis i hjemmet  Legge til rette for at flere tjenester kan utføres og gis i hjemmet

Medisinsk avstandsoppfølging Medisinsk avstandsoppfølging

 Medisinsk utrykningsteam  Medisinsk utrykningsteam

Innsatsteam fra primær- og spesialisthelsetjenesen (pasientsentrert) Innsatsteam fra primær- og spesialisthelsetjenesen (pasientsentrert)

 Observasjonsplasser i legevakt bedre kvalitet på innleggelser i NLHS  Observasjonsplasser i legevakt bedre kvalitet på innleggelser i NLHS

Effektivisere utdanning av helsefagarbeidere Effektivisere utdanning av helsefagarbeidere
Tverrfaglig undervisning og læringsarena for studenter Tverrfaglig undervisning og læringsarena for studenter

Praksisplasser i klinikk som kreft/palliasjon/legevakt/KAD/observasjonssenger m.m. (antall) Praksisplasser i klinikk som kreft/palliasjon/legevakt/KAD/observasjonssenger m.m. (antall)

Samarbeid om praksisveiledning og praksisstudier på tvers av profesjoner Samarbeid om praksisveiledning og praksisstudier på tvers av profesjoner

 Skape innovasjonskultur gjennom utdanning  Skape innovasjonskultur gjennom utdanning

Praksisplasser for elever fra videregående opplæring relevante og ikke umiddelbart relevante utdanninger Praksisplasser for elever fra videregående opplæring relevante og ikke umiddelbart relevante utdanninger

       

Effektivisere forskning og utvikling innen helsefaget Effektivisere forskning og utvikling innen helsefaget
 Etablere arena for felles forskning, innovasjon og utvikling  Etablere arena for felles forskning, innovasjon og utvikling

 Arena for å utvikle felles forskningsprosjekter mellom de fire aktører.  Arena for å utvikle felles forskningsprosjekter mellom de fire aktører.

Samle forskere, stipendiater, doktorgradsstudenter Samle forskere, stipendiater, doktorgradsstudenter

Samle Masterkandidater m.m., Samle Masterkandidater m.m.,

Forskningslaboratorium (etablere ny lab med alle fasiliteter) Forskningslaboratorium (etablere ny lab med alle fasiliteter)

Senter for simulering Senter for simulering

Klinisk simulering (trening på praktiske ferdigheter) Klinisk simulering (trening på praktiske ferdigheter)

Simuleringsarealer av pasientforløp Simuleringsarealer av pasientforløp

Arealer for virtuell simulering Arealer for virtuell simulering

Helsehuset skal fremme innovasjon og være en arena for tjenesteutvikling og nye 

måter å tenke tjenesteløsninger på.

0+-alternativet skal fremme innovasjon og være en arena for tjenesteutvikling og nye 

måter å tenke tjenesteløsninger på.
 Etablere en innovasjonsarena, en fysisk arena for forsking, utvikling og simulering av nye helseløsninger.  Etablere en innovasjonsarena, en fysisk arena for forsking, utvikling og simulering av nye helseløsninger.

Ulike laboratorier som simuleringslaboratorier og virtuelle laboratorier Ulike laboratorier som simuleringslaboratorier og virtuelle laboratorier

Det legges til rette for arealer til helseklynge med næringsaktører innenfor velferdsteknologiske løsninger. Det legges til rette for arealer til helseklynge med næringsaktører innenfor velferdsteknologiske løsninger.

Det etableres arealer for simulering av pasientforløp basert på nye tekniske og organisatoriske løsninger der 

arealet kan rigges avhengig av hvilke løsninger som skal simuleres

Det etableres arealer for simulering av pasientforløp basert på nye tekniske og organisatoriske løsninger der 

arealet kan rigges avhengig av hvilke løsninger som skal simuleres

Ingen økt effet

Noe økt effekt

Økt effekt

Betydelig økt effekt



Forslag til eierstruktur

Fordeling av kostnader basert på Forventningsverdi

Forutsetning: 

Kostnader  fordeles etter eierforhold i "over bakken" og "under bakken"

Forholdstallet "Under bakken" 76 % 24 %

Forholdstallet "Over bakken" 41 % 59 %

NLSH BK

Kostnadselement Sannynlig kostnad Sannynlig kostnad Sannynlig kostnad

Huskostnad

Stipulert kostnad for kjeller 62 750 000                  47 985 294                14 764 706                

Kostnad over bakken 477 638 452               198 045 212              279 593 240              

Utomhus

Utomhus 69 992 621                  29 021 331                40 971 290                

Entreprisekostnad 610 381 073               275 051 837              335 329 236              

Faktor 1,70                              1,70                             1,70                             

Risikoavsetninger opp til P50 (fra simulering) 82 352 175,90            34 146 024,15          48 206 151,75          

Prosjektkostnad 1 120 000 000            501 734 146              618 265 854              



En del viktige tall og størrelser:

Forutsetninger for utleie for NLSH. 

NLSHs "prosjektkostnad under bakken" 81 575 000                

NLSHs "prosjektkostnad over bakken" 420 159 146              

Konklusjon: Vi har sannsynligvis ikke et probem med 500 mill grensen. Kontrollsum 501 734 146              

Alternativstudie - Bodø kommunes "400 mill-beløp til sykehjem"

I denne studie er kostnad til andel i parkeringskjeller inklusive beløpene under

Areal til sykehjem 7360

Areal til Legevakt mm 1650

Prosent tilhørende sykehjemspott 82 %

Andel som skal tillegges "sykehjemspotten" 505 042 917              

Andel som legges til Legevakt 113 222 937              

Konklusjon, Vi er over 400 mill, grensen, men programmet er noe annet en hva innholdet var opprinnelig618 265 854              

Alternativsstudie: Hva blir "Sykehjemspotten" ved full støtte fra Husbanken

Realkostnad for "Sykehjemspotten" 505 042 917             

Stønad fra Husbanken (1.824 mill kr/plass. 92 plasser) 167 808 000             

Beregningsmessig prosjektkostnad" "Sykehjemspotten" 337 234 917              

Kostnad for Legetjenestene 113 222 937              

Sum investeringskonstnad for BK 450 457 854              



Vurderinger for Bodø kommune

• Det er kun avsatt 400 mill. kr i økonomiplan.

• Mulighetsstudiet foreslår 450 mill. kr hvor 113 mill. kr tilskrives 
Legetjenestene. Forslaget har 92 korttidsplasser.

• Legetjenestene betaler i dag en husleie på 3,5 mill kr/år. Avhengig av 
kalkulasjonsrente, tilsvare dette et investeringsbeløp mellom 60 og 
120 mill kr (5-8%). Vil dette forsvare en «merutgift» på 50 mill. kr?

• Å ta bort legetjenestene ansees som urealistisk.

• Skulle en barbere bort kostnader, kan en etablere 78 plasser og 
således komme under «grensen» på 400 mill. kr. 



Leieforhold



Totalt NLSH BK NORD NFK Andre

Finansieringskostnad NLSHs areal Over bakken

Eid areal 6 800

Utleid areal 5 250

Leid areal 1 908 2 208 1 133 0

Disponibelt areal som betales leie og finansieringskonstnader-kostnader av 3 458 2 208 1 133 0

Finanskostnader pr m² 1. år 4 325 kr/m²

Sum 29 411 140 14 957 872 9 551 412 4 901 857 0

Finansieringskostnad NLSHs eksklusive del under bakken

Eid areal 4 799

Utleid areal

Leid areal

Disponibelt areal som betales leie og FDV-kostnader av 4 799 0 0 0

Finanskostnader pr m² 1. år 910 kr/m²

Sum 4 366 662 4 366 662

Finansieringskostnad BKS eksklusive del over bakken og andel under bakken

Eid areal 8 912

Utleid areal

Leid areal

Disponibelt areal som betales leie og FDV-kostnader av 0 8 912 0 0

Finanskostnader pr m² 1. år 2 674 kr/m²

Sum 23 834 457

Sum leie og kapitalkonstnader 57 612 259 19 324 533 33 385 869 4 901 857 0

Leie- og kapitalkonstnader pr år



Totalt NLSH BK NORD NFK Andre

Over bakken

Eid areal 6 800 8 912

Utleid areal 5 250

Leid areal 1 908 2 208 1 133 0

Disponibelt areal som betales FDV-kostnader av 3 458 11 120 1 133 0

FDVS-kostnader pr m² 1 490 kr/m²

Sum 23 412 844 5 153 349 16 570 687 1 688 808 0

Under bakken

Eid areal 4 799 1 476

Utleid areal

Leid areal

Disponibelt areal som betales FDV-kostnader av 4 799 1 476 0 0

FDVS-kostnader pr m² 63 kr/m²

Sum 392 188 299 908 92 279

Sum  FDVS-kostnader 23 805 032 5 453 257 16 662 966 1 688 808 0

Sum leie, finans- og FDV-kostnader 81 417 291 24 777 790 50 048 836 6 590 665 0

FDVU konstnader pr år



….veien videre….



Hvor er vi i prosessen?



Hvor langt går «videreføringsprosjektet»?
?



Hvilke rammebetingelser/utfordringer har vi?

• Bodø kommune har et behov som må realiseres – snart.

• Bodø kommune har finansiering.

• NLSH har behov som må realiseres – på noe lengre sikt.

• NLSH har en lengre vei for å oppnå finansiering.

Alternativ 1 (Foretrukket alternativ):
NLSH oppnår finansiering innen 6 mnd og vi 
etablerer et felles Helsehus med NLSH

Alternativ 2 (Exit-strategi):
NLSH oppnår ikke finansiering innen et gitt 
tidspunkt (?) og vi etablerer et eget Helsehus på 
egen tomt

Det springende 
punkt: Hva må vi 
gjøre, Hva kan vi 
gjøre for å være 

best mulig 
forberedt for 

begge scenario?



Mulighetsstudie

Hensikt/mål:
Utrede og analysere 
hovedalternativ i konkrete 
alternative konsept

Hovedaktiviteter:
Interessentanalyse
Konseptutvikling
Vurdere innkjøpsstrategi
Avklare myndighetskrav

Hovedleveranser:
Interessentanalyse
Overordnet konsept
Innkjøpsstrategi
Avklart planstatus og øvrige 
tomteforhold

Hovedbeslutninger:
Utsjekk bærekraft (miljø, 
sosialt og økonomi)
Valg av overordnet konsept

B2

Programmering

Hensikt/mål:
Etablere endelig konsept
Utarbeide strategisk 
byggeprogram og foreløpig 
romprogram

Hovedaktiviteter:
Revisjon av mål og 
forutsetninger
Brukerprosesser
Volumstudier og analyser av 
konsept. Interessentanalyse
Anskaffe rådgivere til 
Planleggingsfase

Hovedleveranser:
Endelig konsept
Strategisk byggeprogram
Foreløpig byggeprogram
Volumstudier og analyser

Hovedbeslutninger:
Utsjekk bærekraft (miljø, 
sosialt og økonomi)
Bekrefte samsvar mellom 
behov og løsning
Beslutte Planleggingsfase

B3

Hvor langt kan vi nå?



Hva ligger mellom en mulighetsstudie og endelig 
konsept og et strategisk byggeprogram?

Mulighetsstudie
Endelig konsept 

og strategisk 
byggeprogram

Et endelig konsept 
definerer hvilke 
funksjoner som skal 
inn, og at disse er 
optimalisert

Et strategisk 
byggeprogram
beskriver målsetninger 
og hvordan prosjektet 
passer inn i øvrige 
strategier og funksjoner 
for HO

En mulighetsstudie 
viser hvilke strategiske 
løsningsvalg som er 
mest fornuftig for å 
løse en gitt 
problemstilling

Ressurser

Kontroll

Arealer Organisasjon

Økonomi Teknologi

Arbeids-
prosesser

Utvelgelse Prosessforbedring Raffinering

Utvelgelse, 
prioritering og 
argumentasjon 

for dette

Bearbeidelse 
av nye 

prosesser, 
Utarbeidelse av 

strategisk 
byggeprogram



Forslag til organisasjon

Prosjekteier: 
Arne Myrland

Bodø kommunes prosjektorganisasjon for egne funksjoner i Nytt Helsehus

Arbeidende styringsgruppe: Ledergruppen i HO

Arbeidsgruppe
plan 1:

Legevakt, 
kommuneoverlege mm

Arbeidsgruppe 
plan 2-6:

Korttidsplasser mm

Arbeidsgruppe 
koordinering:

Andre kommunale 
tjenester utenfor huset

Koordinering 
langsiktige planer

Prosjektstøtte:

Økonomi NU HR Jurist Prosjektledelse RådgivereUtdanning

Arbeidsgruppe 
FOUI:

Forskning, Utvikling og 
Innovasjon i Bodø 

kommune

Plan/
Grunn

IKT



Helsehuset

Ansatte

Tillitsmanns-
apparatet

?Politikere

Økonomi

Hvem er kontrollinstans?



Forslag til aktiviteter og tidsplan

Første arbeidssesjon

1. Rekapitulering av Mulighetsstudiet.

2. Evaluering av Mulighetsstudiet og en realitetsorientering.

3. Første utvelgelse av tjenester/funksjoner som skal inn i helsehuset.

Etterarbeid

1. Renskrivning og omdefinering av konsept ut fra parametere fra Mulighetsstudiet og ny definisjon.

2. Gjennomlesning og evaluering avdelingsvis. Skriftlig tilbakemelding.

Andre arbeidssesjon

1. Gjennomgang av skriftlige tilbakemeldinger.

2. Felles gjennomgang av forslag til utvalgte av tjenester. Tilbakemeldinger.

Etterarbeid

1. Utarbeide dokumentasjon for utvalgte tjenester og argumentasjon for dette, samt argumentasjon for hvorfor andre tjenester 
ikke skal med denne gang. 

2. Gjennomlesning og eventuelle korreksjoner

3. Konsensus i Ledermøte HO

Utvelgelse Prosessforbedring Raffinering

Utvelgelse, 
prioritering og 
argumentasjon 

for dette



Forslag til aktiviteter og tidsplan

Utvelgelse Prosessforbedring Raffinering

Arealer Organisasjon

Økonomi Teknologi

Arbeids-
prosesser

• Rådgivningsstøtte innhentes fra rådgivere med denne type kompetanse.

• NTNU ved miljøet på Institutt for maskinteknikk og produksjon har denne type kompetanse 
(gjennomført bl.a. for St. Olavs Hospital i Trondheim)

• Omfang og ressursforbruk av dette må utarbeides underveis i prosessen med utvelgelse.

• Forventet resultat er en definisjon av de tjenester som skal inn og hvordan disses hovedprosesser 
optimalt kan se ut. (Omtalt som Endelig konsept)



Forslag til aktiviteter og tidsplan

Utvelgelse Prosessforbedring Raffinering

Bearbeidelse 
av nye 

prosesser, 
Utarbeidelse av 

strategisk 
byggeprogram

• Nye prosesser sendes ut på høring/kontroll i avdelingene som er berørt.

• Innhold av Strategisk byggeprogram blir utarbeidet.
• Arbeidsmøte ledergruppe og arbeidsgrupper: Utarbeide målsetninger for prosjektet

• Mindre arbeidsmøter for sette målsetninger i kontekst som organisasjon , økonomi, planer mm. 

• Arbeidsmøter for å sette målsetningene i et strategisk perspektiv 





Neste steg:

Alternativ 1 (Foretrukket alternativ):
NLSH oppnår finansiering innen 6 mnd og vi 
etablerer et felles Helsehus med NLSH

Alternativ 2 (Exit-strategi):
NLSH oppnår ikke finansiering innen 6 mnd (?) og 
vi etablerer et eget Helsehus på egen tomt

1. Bodø kommunes Endelige konsept 
og Strategiske byggeprogram 

integreres med tilsvarende 
dokument fra NLSH.

2. Det utarbeides et foreløpig 
romprogram med tilhørende 

volumskisser

1. Det utarbeides et foreløpig 
romprogram med tilhørende 

volumskisser
2. Lokasjonsvurdering


