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Styresak 65/2014:  Nytt nødnett/ombygging AMK – Omdisponering 
    av investeringsramme 2014 
 
Møtedato: 05.09.14 
Møtested: Per telefon 
 
 
Innledning 
Beslutningen om å anskaffe nytt radionett for nødkommunikasjon i Norge ble fattet av Stortinget 2. 
desember 2004. To år senere, 2006, ble det vedtatt at et første utbyggingstrinn for det nye 
nødsambandet skulle igangsettes. Utbyggingsperioden startet i 2008 og hele nettet ventes ferdigstilt i 
2016. Utbyggingen i Nord-Norge starter på Helgeland, i november 2014. 
 
Bakgrunn 
Helse Nord valgte våren 2013 å sette i gang et arbeid for å utrede hvilken AMK- struktur Helse Nord skal 
ha i framtida. Det ble tidlig klart at resultatet av denne utredningen i vesentlig grad ville påvirke og legge 
føringer for utbyggingen av nytt nødnett i Nord Norge. Kostnadene og omfanget på nødnett installasjonen 
er nært knyttet til AMK strukturen. Invitasjon til helseforetakene ble sendt ut 27. juni 2013 og mandatet var 
å utrede om det skulle være én, tre eller fem AMK-sentraler i Nord-Norge. Gruppa hadde sitt første møte 
30. august 2013 og leverte sin rapport 9. desember. Saken ble sendt på høring og styrebehandlet i Helse 
Nord 29. april 2014. Styret fattet følgende vedtak: 
 

1. Styret i Helse Nord RHF viser til saksutredningen. Organiseringen av AMK-tjenesten i Helse Nord 

skal sikre god kvalitet på tjenesten og drives personellmessig og økonomisk effektivt. 

2. AMK-funksjonen i Universitetssykehuset Nord-Norge skal samles i Tromsø. Kommunene og 

andre berørte må sikres god informasjon i prosessen. De øvrige tre AMK-sentralene består. 

3. Styret ber adm. direktør sørge for at helseforetakene gjør en ROS-analyse av sin AMK-

virksomhet innen utgangen av 2014. 

4. Styret ber adm. direktør utrede nærmere muligheten for en organisering med to AMK-sentraler i 

Nord-Norge, jfr. prosjektgruppens utredning. En beslutning om en eventuell overgang til to må 

baseres på en nærmere vurdering av: 

 God kvalitet på tjenesten 

 Bruken av personellressurser 

 Økonomiske konsekvenser 

 Organisatoriske konsekvenser 

Gjennom denne beslutningen ble det endelige omfanget av installasjonen av nytt nødnett klart for 
Helgelandssykehuset.  
 
Parallelt med AMK utredningen har det vært jobbet med forberedelsene for å klargjøre 
Helgelandsykehuset for nødnettet. 
 
Ledergruppa i helseforetaket ble orientert om planene for nytt nødnett 17. september 2013. På det 
tidspunktet var Helse Nords arbeidsgruppe bare så vidt startet, og man hadde ingen indikasjoner på 
hvordan den ville konkludere. Utover høsten kom det signaler fra Helse Nord om at det ville komme 
øremerkede penger fra sentralt hold som ville dekke helseforetakenes utgifter til installasjon av 
nødnettsfasiliteter ved AMK-sentralene. Samtidig kom det også beskrivelser av bygningsmessige 
forutsetninger som var slik at vi ikke så behov for store endringer i våre lokaler. Ledelsen for AMK 
Helgeland valgte derfor å la arbeidet med planlegging av nytt nødnett ligge inntil Helse Nord var mer 
konkret i forhold til hva som ble forventet av helseforetakene. 
 
De nasjonale planene for utbygging av nytt nødnett forutsetter at helseforetakene forbereder sitt mottak 
av utstyr, slik at de selskapene som har fått kontrakt på utbyggingen kan gjennomføre sine leveranser 
etter fastlagt plan. Utbyggingen startet på Østlandet, er snart ferdigstilt på Vestlandet og i Trøndelag og 
skal begynne i vår region til høsten. Den foregår sørfra og nordover og Helgeland er derfor først ute i 
Nord-Norge. Installasjon av teknisk utstyr gjøres etter et nasjonalt anbud som involverer en rekke 
leverandører. Dersom et helseforetak ikke har ferdigstilt sine forberedelser innen fristen, vil 
leverandørene få et avbrudd i sitt arbeid. De merkostnader leverandørene eventuelt får i forbindelse med 
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slike avbrudd må dekkes av det helseforetaket som er ansvarlig for forsinkelsen. Det er antydet at slike 
avbrudd vil innebære krav i millionklassen. 
 
Tidsplanen for Helgeland har vært slik 

 Orienteringsmøte og befaring AMK Helgeland HDO/Helsedir  4. februar 2014 

(HDO: Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF) 

 Frist for angivelse av utstyrsbehov     3. mars 2014 

 Frist for bekreftelse av endelig bestilling/gjennomgang av planer: 30. april 2014 

 Frist for innlevering av plantegninger:     19. mai 2014 

 Site Survey (befaring i lokalene sammen med HDO/Helsedir):  25. juni 2014 

 Start installasjon       1. desember 2014 

De signaler som kom høsten 2013 ga inntrykk av at det var mulig å installere utstyr for nytt nødnett i AMK 
Helgelands gamle lokaler. Det ble avholdt befaring med HDO 4. februar 2014, der det ble klart at selv om 
vårt gamle tekniske rom oppfylte kvadratmeterkravet i bygningsspesifikasjonene, hadde rommet en 
fasong som gjorde det lite egnet for installasjon av ny teknikk. Det ble derfor bestemt at teknisk rom måtte 
flyttes til et kjellerlokale tre etasjer under dagens AMK. Dette alternativet ble ved flere anledninger 
diskutert i helseforetakets ledergruppe, og man kom til at det etter en samlet vurdering var mest 
hensiktsmessig å flytte hele sentralen til kjellerlokalet. 
 
Gjennomføringen av nødnettprosjektet har vært preget av usikkerhet og uklare føringer. Spesielt var det 
utfordrende at man startet en utredning av AMK-strukturen midt i den mest hektiske planleggingsfasen. 
Mange viktige beslutninger måtte tas uten at en endelig avgjørelse om sentralens videre skjebne forelå. 
Sammen med uklare planer for finansiering og diffuse krav til bygningsmessig infrastruktur har dette gjort 
arbeidet med planlegging av installasjon av nytt nødnett svært vanskelig.  
 
 
Endelig løsning 
Installasjon av utstyr for det nye nødnettet stiller betydelige krav til infrastruktur og bygningsmessig 
tilrettelegging i sykehusene. I tillegg er tidsplanen meget stram. Norconsult startet med rådgiverbistand, 
alternativsvurderinger og prosjekteringer den 3. mars 2014. Oppstart av detaljprosjekteringen for ny 
sentral ble godkjent av HDO/H.dir 19. mai. Anbudsåpning var den 18. august med kontrahering den 29. 
august. Det er en stram tidsplan på bygging og vi ville ikke klart tidsfristen for overtagelse den 28. 
november hvis vi utsatte kontraheringen. Med bakgrunn i dette har ledelsen i Helgelandssykehuset valgt 
å inngå avtaler for gjennomføring av ny AMK sentral og tilrettelegging for nytt nødnett i plan 1 i 
Sandnessjøen, i hittil ubenyttede lokaler. Dette gir samtidig rom for lokaliteter til å opprette lokaliteter for 
drift av legevaktsentral. 
 
Prisforskjellen mellom å drive videre i plan 4 og å flytte alt til plan 1 ble av Norconsult beregnet til 
underkant av 2 mill. Besparelsen ved å beholde operatørplassene i 4. etasje ville blitt redusert med økte 
kostnader for sikre føringsveier for elektroteknisk og IKT mellom plan 1 og 4. Det er nærliggende å tro at 
dette ville blitt ført opp på sykehusets yttervegg (teglstein). En slik løsning ville hatt større risiko, man har 
måttet funnet alternative løsninger for driften av AMK i byggeperioden og det ville ikke vært mulig å holde 
oppgitte tidsfrist med dette alternativet. Byggekostnaden (inkl. prosjektering) for lokalene i kjelleren er 
etter anbud beregnet til 40 000 kr/m2, noe som er akseptabelt for denne type lokaler. Det areal som 
benyttes til legevaktsformidlig vil finansieres via husleieinntekter. 
 
Lokalitetene er utformet på en slik måte at de ved en eventuell framtidig endring av AMK struktur i Nord 
Norge kan benyttes til andre formål. 
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Endelig planløsning for nye lokaler ser slik ut: 
 

 
 
 
Økonomi 
Da planene for installasjon opprinnelig ble lansert var forståelsen fra vår side at utbyggingen skulle 
fullfinansieres fra sentrale myndigheter som separat bevilgning. Etter hvert, og spesielt i løpet av de siste 
månedene, har det kommet fram at helseforetakene selv må bære det meste av utgiftene. 
Helgelandssykehuset har beregnet kostnaden knyttet til installasjon og opplæring til 11,6 mill. kroner. Av 
dette dekker sentrale bevilgninger bare om lag 2,5 millioner. Helgelandssykehuset står dermed overfor et 
uventet investeringsbehov på ca. 9 mill kroner. 
 
I helseregionenes øvrige helseforetak inngår nødvendig ombygging i allerede finansierte byggeprosjekt. I 
Finnmark bygges det nytt sykehus der ny AMK er tatt inn i prosjektet. Det samme gjelder Bodø, mens 
UNN bygde om sin AMK i forbindelse med ombygging av A-fløya siste år. Finnmark og Bodø installerer 
nytt nødnett i midlertidige lokaler i påvente av ferdigstillelse av nye sykehusbygg og vil få vesentlige 
kostnader til flytting senere. 
 
Prosessen rundt planlegging av installasjonen i Sandnessjøen har vært vanskelig, fordi kravene til 
bygningsmessig utrustning har kommet sent og vært ufullstendig. Fram til februar i år var tanken å 
beholde eksisterende lokaler. Ved befaring ble likevel disse lokalene underkjent og det ble startet et 
arbeid for å finne alternativer. Etter en helhetsvurdering, der både driftsmessige hensyn i AMK og 
arealdisponering i sykehusenheten ble vektlagt, kom man til at flytting til nye lokaler i kjelleren var mest 
hensiktsmessig. Kostnadsdifferansen i forhold til den opprinnelige planen ble i april beregnet til ca 2 mill. 
kroner 
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Budsjettet for ombygging av AMK og installasjon av utstyr for nytt nødnett ser nå slik ut: 
 

 
 
Av dette vil Helse Nord dekke det meste av utgiftene til opplæring og diverse teknisk utstyr direkte knyttet 
til nytt nødnett. Endelig avklaring av dette mot Helse Nord pågår.  
I påvente av endelig avklaring og i forhold til ovenstående budsjett vil Helgelandssykehuset HF sitte igjen 
med et investeringsbehov på ca 9 mill. kroner.  
 
Arbeidet er nødt til å påbegynnes nå, siden nytt nødnett skal være på plass og i drift rett over nyåret. Det 
nye tekniske rommet må være installert og klart til å ta imot de tekniske installasjonene i uke 45/2014. 
 
Siden investeringrammen for 2014 allerede er disponert, må Helgelandssykehuset HF for å igangsette 
arbeidet enten forskuttere denne investeringen på investeringsbudsjettet for 2015, eller omdisponere 
allerede godkjente investeringer på årets budsjett. 
 
Administrasjonen foreslår å omdisponere midler fra årets investeringsbudsjett for å få igangsatt arbeidet 
snarest. Det er gjort vurdering i forhold til allerede disponerte midler, og på grunn av forsinkelser i 
gjennomføring av investeringer så skal dette gå greit. 
 
 
VEDTAKSFORSLAG: 
 
Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering. 

 
 
 
Per Martin Knutsen 
Administrerende direktør 
 
 
Saksbehandlere: Eiendomssjef og enhetsdirektør prehospitale tjenester 
 
 
 


