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Tilråding: 
 

Universitetsstyret anbefaler overfor Helse Midt-Norge RHF at de tiltak som tenkes gjennomført for å 
spare penger i fase II for sykehusdelen, ikke må ramme det vedtatte konseptet om et integrert 
universitetssykehus. Styret ønsker derfor å presisere at Kunnskapssenteret må bygges i henhold til 
vedtatte planer som er godkjent av Kunnskapsdepartementet. 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Bakgrunn: 
 
Universitetsstyret har tidligere behandlet forprosjektet av fase 2 av Nytt universitetssykehus i 
Trondheim. Etter sluttbehandling i Helse Midt-Norge RHF som ansvarlig utbygger, er forprosjektet 
behandlet av departementer og Storting. Før behandling i Stortinget våren 05 krevde 
Kunnskapsdepartementet en 3. partskontroll av prosjektet med hensyn til gjennomføringsmodell og 
kostnader. Stortinget aksepterte forprosjektet som grunnlag for utbyggingen, men la til grunn en 10% 
kutt i kostnaden. I revidert statsbudsjett våren 05 ble Kunnskapsdepartementets andel av fase 2 
bevilget. Bevilgningen på 1.13 milliard inkluderer KDs økonomikutt i forprosjekt for fase 2. 
Finansieringen av sykehusets andel av fase 2 er forutsatt å skje innenfor foretaksmodellen.  
 
Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtok i styremøte i juni 2006 omfattende besparelser (300 Mill kr) i 
sykehusets andel av byggeprosjekt. I vedtaket forutsettes det at St. Olavs Hospital og Helsebygg 
Midt-Norge legger fram forslag til innsparinger i de deler av prosjektet som ikke er kontraktsfestet og 
i de deler som forutsettes gjennomført etter 2009.  
 
Konsekvensene av kutt i byggeplanen for sykehuset i sluttfasen angår i høyeste grad også 
NTNU/HiST, i og med at kuttlisten omfatter fellesbygg. Bygg som er viktig for gjennomføringen av 
konseptet ”et integrert universitetssykehus”.  
 
HBMN, St. Olav og NTNU har i felleskap utarbeidet en rapport som et svar på vedtaket i Styret for 
Helse Midt-Norge. Rapporten ”Kostnadsreduksjoner for Nytt universitetssykehus i Trondheim - 
Oppfølging av vedtak i Styret for Helse Midt-Norge RHF sak 47/06.” vedlegges. Kapitel 3 i 
rapporten oppsummerer hvordan arealer for NTNU/HiST berøres. 
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Rapporten ble lagt fram for FUE styringsgruppe i møte 27.09.06. Styringsgruppen fattet følgende 
vedtak: 

”FUE styringsgruppe slutter seg til at fremlagte rapport oversendes Helse Midt-Norge RHF som 
tilbakemelding på sak 47/06. FUE styringsgruppes anbefalinger fremgår av kapittel 0. 
 
Rapporten viser at det teoretisk er mulig å gjennomføre besparelser i byggeprosjektet i 
størrelsesorden 300 mill. kr, men ikke uten at dette går utover det vedtatte konsept om et integrert 
universitetssykehus.  

 
FUE styringsgruppe understreker at det også fremgår av rapporten at effekten av tiltakene vil være 
negative for fremtidig driftsøkonomi. 

 
Det arbeides med å realisere gevinst av eiendomssalg, og St. Olavs Hospital vil legge frem en 
egen sak om dette for styrene for St. Olavs Hospital og Helse Midt Norge. 
 
Med bakgrunn i manglende finansiering av Fischebygget og Schwachs gt er det knyttet en 
usikkerhet til total gevinst av eiendomssalget. 

 
FUE styringsgruppe tilrår i tråd med konklusjonene i sammendraget at MR-bygget blir stående 
inntil Trondheim kommune realiserer gang og sykkelvei langs Nidelven. Forøvrig fraråder man at 
tiltakene gjennomføres.” 

 
Prosjektstyret for Helsebygg Midt-Norge behandlet rapporten og anbefalingen fra FUE 
styringsgruppe i møte 28.09.06. Prosjektstyret omtalte kun kuttforslagene som innebærer endringer i 
foreslåtte sykehusareal.  Prosjektstyret viste til at 85 % av arealrammen i byggfase 2 er igangsatt. Det 
vil etter Prosjektstyrets mening være umulig å oppnå vesentlige kostnadsreduksjoner ved å gjøre 
endringer i de deler av prosjektet som allerede er igangsatt, uten at hele eller deler av prosjektet 
stoppes. Det kan imidlertid spares 190 mill kr ved å ta ut hele sykehusdelen av Kunnskapssenteret. 
Senteret er det eneste som skal bygges etter 2009 og som inneholder både sykehus- og NTNU-areal. 
40 % av arealet er sykehusareal.  
 
Styret for St. Olavs Hospital HF behandlet rapporten og anbefalingen fra FUE styringsgruppe i møte 
29.06.06. Sykehusstyrets vedtak er identisk med vedtaket i FUE styringsgruppe. 
 
Rapporten og alle vedtak i saken ble lagt fram for instituttledermøtet ved Det medisinske fakultet. 
Dekanus oppsummer fakultetets syn slik: 
 

Det medisinske fakultet støtter fullt ut det vedtak som er gjort av FUE styringsgruppe i møte 
27.09.06 vedr. oppfølging av styresak 47/06 i Helse Midt-Norge RHF. Det medisinske 
fakultet vil presisere at det ikke er forenelig med det vedtatte konseptet om å bygge et 
integrert universitetssykehus med sykehusareal og universitetsareal i samme bygg, å fjerne 
eller kraftig redusere arealet til sykehuset i Kunnskapssenteret. Arealet til St. Olavs Hospital 
som er planlagt i Kunnskapssenteret som luftsmitteisolater til infeksjonspasienter, er også av 
betydning for å kunne være et fullverdig universitetssykehus. Det er derfor viktig at planene 
som Kunnskapsdepartementet har godkjent for fase II blir fulgt opp av styret i Helse Midt-
Norge som er ansvarlig for å ivareta NTNUs interesser i utbyggingen.   

 
 
 
Vedlegg: Kostnadsreduksjoner for Nytt universitetssykehus i Trondheim – Oppfølging   

 av vedtak i Styret for Helse Midt-Norge RHF sak 47/06
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