
 
 
 

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 
 
Arkivnr.:  Saksbeh/tlf:  Sted/Dato:  
2014/2929 Aina Irene Olsen/90664488 Alta, 26. 01.2016 
 
Saksnummer: 10/2016 
 
Saksansvarlig:  Konstituert administrerende direktør Stein Erik Breivikås 
Møtedato:  11. februar 2016 

Godkjenning av forprosjekt - Oppfølging av Helse Nord RHF styresak 
72-2014 og Finnmarkssykehuset HF sin styresak 83-2014 om Tiltak 
for styrking av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark- Alta 
nærsykehus og byggestart     
 
Administrerende direktørs forslag til vedtak: 
1. Styret godkjenner forprosjektrapporten for Alta nærsykehus. Forprosjektet besvarer de 

ulike punktene i vedtaket fra styresak 72-2014 i Helse Nord RHF. 
2. Styret vil anbefale overfor Helse Nord RHF igangsetting av detaljprosjektering og byggestart 

for prosjektet.   
3. Styret vedtar brutto arealramme fastsettes til 4 501m² og at det skal gjennomføres 

bygningsmessige oppgraderinger av arealer inntil 1 000 m², med 20 sykestuesenger i 
nybygg, hvorav seks senger for kommunale tjenester og 14 senger dedikert for 
spesialisthelsetjenester. 

4. Styret anbefaler at det installeres en CT-maskin i Alta samtidig med innstallering av MR. 
Eventuelt restbeløp utover tidligere avsatt 20 mill. kroner vil dekkes av postene ”Avsetning 
reserve” og/eller medisinsk teknisk utstyr i investeringsbudsjettet for Finnmarkssykehuset 
HF.            

5. Styret fastsetter kostnadsrammen basert på 50 % sannsynlighet for overholdelse (p50) til 
395 mill. kroner (januar 2019) og basert på 85 % sannsynlighet for overholdelse (p85) til 
458 mill. kroner (januar 2019), inkludert kjøp av arealer fra Alta kommune, utstyr (eks. MR 
og CT), byggelånsrente og prisstigning.  

6. Styret ber adm. direktør om å arbeide videre med å redusere prosjektets grunnkalkyle 
gjennom kuttforslag, god entreprisestrategi, prosjektstyring og god organisering av 
helsetilbudet både i Alta og sett i sammenheng med det samlede tilbudet i foretaket. 

7. Styret ber adm. direktør om å utarbeide en plan for håndtering og reduksjon av usikkerhet 
både når det gjelder entreprenørmarkedet og prosjektorganisering.     

8. Styret anbefaler at adm. dir. sammen med Helse Nord RHF sikrer nødvendig bærekraft for 
investeringen. Etter at organisasjonsplanen er ferdig, skal det legges frem endelig 
finansieringsplan, senest i april 2016.  

9. Styret ber adm. direktør å søke Helse Nord RHF om å få tilpasset kapitalkompenasjon og 
driftstøtte når finansieringsplanen er klar. 

10. Styret ber adm. direktør å sikre gjennomføring av arbeidet med detaljprosjektering, 
byggeprosjektet, iverksetting av faglige tiltak, arbeide videre med de nødvendige 
organisasjonsmessige tiltak og planlegge prosessen med idriftsetting av det utvidede 
tilbudet, herunder at: 
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a) Alta kommune tar ansvar for rivning og bygging av nytt vestibylebygg/E3 og 
ombygging av møtesenter tilsvarende planlagt funksjonalitet og areal som beskrevet 
i Forprosjektrapport datert 9, oktober 2015 og Sluttrapport - utredning av 
spesialisthelse-tjenestetilbudet i Alta /Vest-Finnmark. Vestibyle og møtesenter skal 
brukes i fellesskap av Alta kommune og Finnmarkssykehuset HF. Driften skal 
baseres på selvkost og deles 50-50 %.                

b) Finnmarkssykehuset HF kjøper arealer tilsvarende 1 626,1 m² bruttoareal fra Alta 
kommune til en samlet pris på 60 mill. kroner (2015 kroner). 30 mill. kroner 
utbetales til Alta kommune, når salgsavtale foreligger. De resterende 30 mill. kroner 
(2015 kroner) utbetales når lokalene i H1, H2 og H5 i 2. etasje overtas av 
Finnmarkssykehuset HF. 

c) Finnmarkssykehuset HF og Alta kommune utarbeider sammen en intensjonsavtale 
om fremtidig drift av arealer som eies av Finnmarkssykehuset HF, samarbeid om 
felles oppgaver, felles rigg og felles prosjektledelse under bygging (Alta nærsykehus 
og Alta omsorgssenter) og evt. et felles teknisk bygg.  

d) Finnmarkssykehuset HF utarbeider entreprisestrategi og velger entreprisemodell for 
bygging av sykehusbygget innen mai 2016.                    

 
  
 
 
Stein Erik Breivikås 
Konst. Adm. direktør 

Vedlegg: 
- Saksfremlegg 
- Forprosjektrapport 
- Vedtak i sak 04-2016 styringsgruppemøte 22. januar 2016 
- Tegninger   
- Rapport fra Sykehusbygg HF    
- Kommunestyrevedtak – Alta kommune 
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Godkjenning av forprosjekt - Oppfølging av Helse Nord RHF styresak 
72-2014 og Finnmarkssykehuset HF sin styresak 83-2014 om Tiltak 
for styrking av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark- Alta 
nærsykehus og byggestart     
 
Saksbehandler:  Prosjektleder Aina Irene Olsen 
Møtedato: 11. februar 2106  

1. Formål med saken 
Denne saken legges frem for styret for godkjenning av forprosjekt Styrking av 
spesialisthelsetjenesten i Alta/Vest-Finnmark- Alta nærsykehus. Forprosjektet er grunnlag for 
finansiering og gjennomføring av neste fase i prosjektet, som er detaljplanlegging, bygging og 
idriftsetting.  
 
Videreføring av arbeidet med Alta nærsykehus fra forprosjekt til detaljprosjektering, bygging og 
idriftsetting vil gjennomføres i tråd med kjerneverdiene til Helse Nord og Finnmarkssykehuset, 
kvalitet, trygghet og respekt.    

2. Sammendrag   
Forprosjektfasen og forprosjektrapporten er basert på utredningen 
«Spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta/ Vest-Finnmark - sluttrapport». Forprosjektet er bestilt og 
igangsatt Helse Nord RHF.   
 
Planleggingsarbeidet for å videreutvikle spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta/Vest-Finnmark 
startet opp i desember 2012. Et omfattende og komplisert faglig utredningsarbeid ble deretter 
gjennomført 2013/2014. Grunnlaget for dette arbeidet finnes i vedtak i styresak 72-2014 i Helse 
Nord RHF Tiltak for styrking av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark  fra juni 2014. Her ble 
rammer og strategiske føringer for forprosjektet lagt. Vedtaket i saken, sammen med 
Utviklingsplan for Finnmarkssykehuset, har vært styrende i arbeidet med forprosjektet, er 
konkret og tydelig i forhold til de oppgaver som er gjennomført i løpet av prosjektperioden. 
Styret i Finnmarkssykehuset HF behandlet saken om Tiltak for styrking av spesialisthelsetilbudet 
i Alta/Vest-Finnmark i september 2014.  
 
Arbeidet fra før oppstart av tidligfasen (faglig utredningsarbeid) har vært gjort i et nært 
samarbeid mellom Alta kommune, Helse Nord og Finnmarkssykehuset. 
 
Forprosjektrapporten baserer seg på tidligere utredninger og styrevedtak. I tillegg er det utført 
utredninger i løpet av forprosjektperioden både i forhold til programmering og prosjektering.  

Alta kommune og Finnmarkssykehuset ble den 21. oktober 2015 enige om at Alta kommune tar 
på seg rivning og bygging av nytt vestibylebygg og ombygging av møtesenter. Videre at 
Finnmarkssykehuset kjøper arealer tilsvarende 1 626,1 m² bruttoareal fra Alta kommune i 
dagens helsesenter til en pris av 60 mill. kroner (2015 kroner).  Uten bygging av nytt 
vestibylebygg ble både kostnads- og arealmessige rammer redusert forprosjektet Alta 
nærsykehus, til kun å bygge et nytte sykehusbygg og noe ombygging.    
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Tilbudet skal gis i et nytt sykehusbygg innenfor en brutto arealramme på 4 501m², til kliniske 
funksjoner og bygningsmessige oppgraderinger av arealer inntil 1 000 m². Sykehusbygget 
forventes å stå ferdig i løpet av 2018/2019.   

Ny bygningsmasse tilfredsstiller bærekraftkravene i helseforetakets Klima og miljøhandbok. 
Nytt klinikkbygg er planlagt etter passivhusstandard. Eksisterende bygningsmasse vil bli 
oppgradert i nødvendig omfang i forhold til ny funksjonalitet.    

I kalkylearbeidet som ble gjort i desember 2015, og videre behandlet i usikkerhetsanalyse i 
desember 2015, er prosjektets grunnkalkyle på 349 mill. kroner (målt i juli 2015 priser). 
Prosjektets styringsmål (P50) er beregnet til 395 mill. kroner, og anbefalt kostnadsramme (P85) 
er beregnet til 458 mill. kroner for Finnmarkssykehuset (P50 og P85 har prisnivå januar 
2019). MR-utstyr og CT-utstyr kommer i tillegg.   
 
Det vil iverksettes nødvendige tiltak for å redusere usikkerhet. Det er to områder som genererer 
stor usikkerhet. Det ene er entreprisemodell og det andre er markedsforhold. I detaljprosjektet 
skal Finnmarkssykehuset samarbeide med NHO om leverandørutvikling, innovativ anskaffelse 
og utstrakt dialog med leverandørmarkedet. Det andre tiltaket er å legges til rette for en god 
prosjektorganisasjon.   
 
Videre fremdrift er som følgende: 

o Oppstart av riving av eksisterende E3 – Begynnelse av 2016 (oppstart i vinter/vår 2016), 
som gjøres i regi av Alta kommune.  

o Bygging og ferdigstilling av nytt vestibylebygg (E3) – ferdigstillelse tidlig vinter 2017.  
o Videre planlegging og reguleringsplanarbeid knyttet til nytt klinikkbygg (S1 og S2) i 

løpet av 2016. 
o Oppstart av bygging av nytt klinikkbygg (S1 og S2) primo 2017. 
o Ferdigstilling av S1 og S2 (det nye sykehusbygget) i løpet av 2018/2019. 

  
Prosjektet foreslås delt inn i to byggetrinn for å kunne håndtere logistikk og flytteprosess best 
mulig. Første byggetrinn består av riving og bygging av eksisterende vestibylebygg som Alta 
kommune har ansvar for og byggetrinn to består av bygging av nytt sykehusbygg for klinisk 
virksomhet (S1 og S2), som Finnmarkssykehuset har ansvar for.  

På grunnlag av den fremlagte dokumentasjon for forprosjektet anbefales prosjektet Alta 
nærsykehus videreført til detaljprosjektering og byggefase. Denne anbefalingen danner grunnlag 
for oversendelse til viderebehandling i Alta kommune og Helse Nord RHF. 

3. Bakgrunn 
Igangsetting av et forprosjekt ble gjort i styresak 72-2014 Tiltak for styrking av 
spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark, som ble behandlet i styret i Helse Nord RHF den 18. 
juni 2014. Saken ble også behandlet i styret i Finnmarkssykehuset HF 25. september 2014 (sak 
83-2015) Vedtaket i sakene ble:  
 
1. Styret i Helse Nord RHF gir generell tilslutning til premisser og forslag i den enstemmige 

sluttrapporten fra Utredningen av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark.  
2. Konkret innebærer dette å styrke tilbudene på følgende områder og med følgende 

volumvekst: 
a. Å øke den polikliniske aktiviteten i Alta med ca. 80 % innen andre milepæl i tentativ 

gjennomføringsplan (jf. vedlegg 1) rundt 2020, men slik at halvparten av veksten 
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realiseres innen første milepæl i ovennevnte plan (rundt 2018), og med start på 
opptrappingen allerede fra og med høsten 2015.  

b. Å øke den dagkirurgiske aktiviteten i Alta med ca. 115 % innen andre milepæl i tentativ 
gjennomføringsplan (rundt 2020), men slik at halvparten av veksten realiseres innen 
første milepæl i denne planen (rundt 2018), og med start på opptrappingen allerede fra 
og med høsten 2015. 

c. Ut fra estimert befolkningsvekst kan flere fødsler skje ved fødestuen i Alta. 
d. Å legge til rette for at ca. 200 flere polikliniske konsultasjoner for gravide kan skje lokalt i 

Alta innen første milepæl i tentativ gjennomføringsplan. 
e. Å styrke det billeddiagnostiske tilbudet i Alta gjennom installering av MR-maskin og 

utvidet antall ultralydundersøkelser utført i Alta i tilknytning til ferdigstillelse av nybygg, 
og med gradvis innfasing av aktivitet slik at måltall for aktivitet er oppnådd innen andre 
milepæl i tentativ gjennomføringsplan (rundt 2020). 

f. Å etablere 20 sykestuesenger i nybygg, hvorav seks senger for kommunale tjenester og 
14 senger dedikert for spesialisthelsetjenester. Ti av de 14 sengene forutsettes satt i drift 
innen første milepæl i tentativ gjennomføringsplan (rundt 2018), mens de resterende 
fire senger skal være i drift innen andre milepæl i denne planen (rundt 2020). 

3. Spørsmålet om eventuell installering av CT-maskin i Alta skal vurderes innen utløpet av 
første tertial 2016, bl.a. på grunnlag av erfaringer med det CT-tilbudet som ble etablert på 
Finnsnes i mars 2014. Eventuell beslutning treffes av styret i Helse Nord RHF innen 
sommeren 2016.  

4. Det legges opp til å styrke legebemanningen ved sykestua med allmennlege og 
indremedisiner, samt å styrke den billeddiagnostiske enheten med radiologstilling og 
radiografstillinger. Eventuell innfasing av CT-maskin forutsetter ytterligere styrking av 
radiolog- og radiografkapasiteten. 

5. Det forutsettes at det innen rammen av legerekrutteringsprosjektet i Finnmark prioriteres 
spesialistutdanningstilbud for indremedisiner og radiolog i Alta fra og med 2015. 

6. Det etableres et nybygg på ca. 4 000 m2 for funksjoner innen somatikk (sykestuesenger, 
fødestue, operasjonsstuer og billeddiagnostikk), psykisk helse og rus, og det gjøres 
bygningsmessige oppgraderinger av arealer (inntil 1 000 m2) for poliklinikk/dagbehandling 
i eksisterende bygningsmasse. 

7. Det vises ellers til vedlagt intensjonsavtale mellom Alta kommune, Finnmarkssykehuset HF 
og Helse Nord RHF, der det er enighet om at Alta kommune vederlagsfritt overdrar eierskap 
til nærmere definerte arealer (poliklinikk og kontorlokaler) i eksisterende bygningsmasse 
ved Alta Helsesenter til Finnmarkssykehuset HF, mot av sistnevnte ivaretar alle 
investeringskostnader i tilknytning til nybygg, inkludert felles vestibyle og auditorium.  

8. Samtlige offentlige spesialisthelsetilbud som etableres i Alta skal organiseres og driftes i 
foretaksregi.   

9. Det vurderes som hensiktsmessig at Helse Nord RHF leder oppstarten av arbeidet med og 
deltar i forprosjektet som forutsettes gjennomført innen sommeren 2015. 
Finnmarkssykehuset HF tar ansvaret for gjennomføringen av forprosjektet, byggeprosjektet 
og iverksetting av de foreslåtte faglige tiltak. 

 
Forprosjektet besvarer vedtakspunktene i Helse Nord sak 72-2014. Når det gjelder punktene 3, 
7 og 8 forklares de nærmere her:  

• Punkt 3 i vedtaket, om utredning og innstallering av en CT-maskin. Her anbefaler 
administrerende direktør at innstallering av CT vil gjennomføres samtidig med 
innstallering av MR.  Det anses ikke som nødvendig å utrede saken.   

• Punkt 7 i vedtaket om oppfølging intensjonsavtale mellom Alta kommune og Finnmarks-
sykehuset fra 2014, har gitt et resultat som både Alta kommune og Finnmarkssykehuset 
er fornøyd med. Alta kommune river og bygger nytt vestibylebygg og tilhørende 
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ombygging, slik at det blir et møtesenter. Finnmarkssykehuset kjøper arealer på om lag 
1 630 m ² av Alta kommune til 60 mill. kroner (2015 kroner).   

• Punkt 8 i vedtaket innebærer at samtlige offentlige spesialisthelsetilbud som etableres i 
Alta skal organiseres og driftes i foretaksregi. Finnmarkssykehuset har utarbeidet et 
styringsdokument for arbeidet med organisasjonsutvikling. Formelt starter arbeidet opp 
27. januar 2016. En viktig oppgave blir å planlegge og gjennomføre arbeidet med 
virksomhetsoverdragelse av ansatte ved syke -og fødestua i Alta kommune til 
Finnmarkssykehuset.   

 
Rammene for prosjektet fra vedtaket i sak Helse Nord RHF styresak 72/2014, kan oppsummere 
slik:  
• Kostnadsrammen for prosjektet er 267 mill. kr (prisnivå mars 2014), eks prisstigning og 

byggelånsrente.  
• Det etableres et nybygg på ca. 4 000 m² for funksjoner innen somatikk, herunder 

sykestuesenger, fødestue, operasjonsstuer, billeddiagnostikk, 5 nye døgnplasser innen 
psykisk helse og 8 plasser for rusbehandling. I tillegg ca. 1 100 m² til vestibyle, vestibyle, 
auditorium og møterom. Det skal gjøres bygningsmessige oppgraderinger av arealer inntil 1 
000 m² for poliklinikk/dagbehandling i eksisterende bygningsmasse.  

 
Helse Nord RHF sendte den 5. november 2014 ut meddelelse om kontraktstildeling i forbindelse 
med anskaffelse av konsulenthjelp for arbeidet med forprosjektet. Formelt ble avtalen mellom 
Ratio Arkitekter AS og Finnmarkssykehuset underskrevet i desember 2014. Ratio Arkitekter AS 
har samarbeidet med OEC (tidligere Hospitalitet), COWI AS og Bygganalyse AS.  
 
Styret i Finnmarkssykehuset godkjente styringsdokumentet for forprosjektet Alta nærsykehus – 
Tiltak for styrking av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta/Vest-Finnmark i møte 12. januar 2015. I 
arbeidet med styringsdokumentet ble navnet på prosjektet endret til Alta nærsykehus. 
Styringsdokument fastla rammevilkår og har vært retningsgivende i forprosjektarbeidet.  
 

 
 
Styringsgruppen for Alta nærsykehus behandlet sak 04-2016 Forprosjektrapport - Tiltak for 
styrking av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark - Alta nærsykehus i sitt møte den 22. 
januar 2016. Vedtaket følger vedlagt. 

4. Innholdet i forprosjekt Alta nærsykehus 
I henhold til veileder for tidligfaseplanlegging, er forprosjektfasen siste del fase i planprosessen 
før gjennomføringsfasen. Forprosjektet skal gi grunnlag for å beslutte gjennomføring av det 
valgte alternativet og valg av entrepriseform. Normalt vil forprosjektfasen bygge på 
konseptrapporten med underliggende delutredninger samt eventuelle tillegg og endringer. 
Forprosjektrapporten skal også godkjenne eventuelle endringer i konseptrapporten og 
konsekvenser av disse. I prosjektet Alta Nærsykehus er idéfase og konseptfase slått sammen. Det 
ble derfor ikke utarbeidet er hovedfunksjons-program. Dette ble utarbeidet i løpet av 
forprosjektfasen, sammen med delfunskjonsprogrammet. Sammen med øvrige delutredninger 
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gir dette grunnlag for forprosjektfase. Forprosjektrapporten skal være retningsgivende og gi 
nødvendig grunnlag for å kunne gjennomføre neste fase av prosjektet, som vil være 
detaljplanlegging, bygging og idriftsetting.  
 
Forprosjektet har hatt fokus på å optimalisere bygget, både når det gjelder arealeffektivitet, 
funksjoner, logistikk og arbeidsflyt, kostnadsreduserende tiltak med hensyn på bygg og teknikk, 
driftsreduserende tiltak og driftssikkerhetstiltak.  I prosessen har det vært utstrakt grad av 
ansatte og brukermedvirkning.  
 
Utredninger og programarbeid i forprosjektfasen: 

- Forenklet hovedfunksjonsprogram- avsluttet 19.januar 2015 
- Delfunksjonsprogram (DFP)- avsluttet 10. april 2015 
- Romfunksjonsprogram (RFP) inkludert forprosjekt utstyr- avsluttet 5. juli 2015. 
- Korrigeringer i romfunksjonsprogram – avsluttet 15. januar 2016.  

 
I arbeidet med delfunksjonsprogrammet (DFP) ble det avdekket behov for areal knyttet til 
støttefunksjoner som lager, garderobe, varemottak, som ikke var tatt med i arbeidet med 
arbeidet som ble gjort i løpet av forrige fase (2013/2014).  I juni 2015 ble det vedtatt en økning i 
arealrammen på 247 m² netto (494 m² brutto).    
 
I intensjonsavtalen som ble inngått i juni 2014 mellom Alta kommune og Finnmarkssykehuset 
ble det avtalt at Alta kommune overdrar arealer tilsvarende ca. 1 630 m² vederlagsfritt til 
Finnmarkssykehuset. Som motytelse skulle Finnmarkssykehuset bygge et nytt vestibylebygg/ 
møtesenter til svarende ca.1 100 m². Alta kommune skulle stå for rivning av dagens 
inngangsparti. På grunn av store bygningsmessige utfordringer knyttet til dagens underetasje av 
vestibylebygget og ikke minst store kostnader knyttet til et nytt vestibylebygg/møtesenter, ble 
det vedtatt at Alta kommune skal stå for rivning og bygging av nytt vestibylebygg og ombygging 
av møtesenter tilsvarende planlagt funksjonalitet og areal som beskrevet i Forprosjektrapport 
datert 9. oktober 2015 og Sluttrapport - utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta /Vest-
Finnmark. Vestibyle og møtesenter skal brukes i fellesskap av Alta kommune og 
Finnmarkssykehuset. Driften skal baseres på selvkost og deles 50-50 %. Videre ble det vedtatt at 
Finnmarkssykehuset kjøper arealer tilsvarende 1 626,1 m² bruttoareal fra Alta kommune til en 
samlet pris på 60 mill. kroner (2015 kroner). 30 mill. kroner utbetales til Alta kommune, når 
salgsavtale foreligger. De resterende 30 mill. kroner (2015 kroner) utbetales når lokalene i H1, 
H2 og H5 i 2. etasje overtas av Finnmarkssykehuset HF. I usikkerhetsanalysen som ble 
gjennomført 18. august 2015 ble vestibylebygget, på bakgrunn av beregninger med et estimat på 
prosjektkostnad i 2019 kroner og med en usikkerhet på p85, estimert til kr 93 808 000. Dette 
ble ansett som altfor høyt for et vestibyle og møtesenter. Dette resulterte i at fra 22. oktober 
2015 ble arealrammen endret og det ble planlagt med et nybygg/sykehusbygg på brutto 
arealramme 4 501 m² til kliniske funksjoner. Etter at beslutningen om endring av ansvar for 
bygging av vestibylebygget ble tatt, bestilte styringsgruppen en ny usikkerhetsanalyse, som ble 
gjennomført 18. desember 2015, som viser endringer i både i arealrammen og reduksjon av 
kostnader for Finnmarkssykehuset.  
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Prosjekteringsgruppen foreslår å legge sykehusfløyen i det nordøstre hjørnet mellom fløyene 
H2, H3 og H5, direkte forbundet med H2 og H5. Denne plasseringen er vurdert å gi den best 
mulige logistiske løsningen for nærsykehuset som helhet, og legger til rette for generalitet og 
fleksibilitet i planløsningen for det samlede bygget. Plasseringen legger til rette for: 

• Optimalisert mulighet for sambruk og flyt mellom nybygget og avdelinger/funksjoner i 
eksisterende bygg. 

• Effektive gang- og transportlinjer i det samlede sykehusanlegget, korte gangavstander. 
• God tilrettelegging for generalitet og fleksibilitet i planløsningene for det samlede 

anlegget for kliniske funksjoner. 
• Bruttoarealbesparelser ved å ta i bruk eksisterende glassgate mellom E1/H3 og H2, og 

tverrgående trafikkareal (korridorer og eksisterende trapp og heis) i eksisterende bygg. 
• Mulighet for framtidige utvidelser på østre del av tomta («ambulansetomta»), med 

eventuell sammenkobling med det planlagte omsorgssenteret. 
 

Tabellen under viser en oversikt over bruttoareal for nybygg. Det prosjekterte bruttoarealet er 
på   4 501 m².  

 
 
Styringsgruppen bestilte høsten 2015 en forenklet ekstern kvalitetssikring av forprosjektet. 
Sykehusbygg HF ble spurt om å vurdere ulike sider av arbeidet. Rapporten fra Sykehusbygg HF 
ble behandlet i styringsgruppemøte 22. oktober 2015 - Resultater fra Sykehusbygg sin forenklede 
kvalitetssikring av utvalgte deler av forprosjektrapporten. Samtlige tiltak rapporten ble grundig 
gjennomgått i Finnmarkssykehuset, i arbeidsgruppen og i foretaksledermøte.   

Området merket rødt er 
Nybygg – Alta nærsykehus 
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Nesten samtlige anbefalinger fra Sykehusbygg er tatt med i forprosjektet. Det er stort sett 
anbefalingene som gjelder føde og somatisk sengepost som etter grundige vurderinger i 
styringsgruppen og Finnmarkssykehuset, som ble vurdert som uhensiktsmessige å gjennomføre.  
En av de store oppgavene som ble arbeidet med var å komme med forslag om optimalisering, få 
god logistikk av avfalls- og varehåndtering.  Arbeidet med en forenklet kvalitetssikring har vært 
nødvendig og har ført til bedre kvalitet på det samlede arbeidet.   
 
Styringsgruppen ønsket at det skulle gjøres en vurdering om det er realistisk med en reduksjon 
av liggetid for de pasientgruppene ved Alta nærsykehus og om redusert liggetid kan bidra til 
reduksjon av sykehussengene fra 14 til 12, uten å redusere behandlingstilbudet. Med bakgrunn i 
at den samlede besparelsen er for liten, anbefalte styringsgruppen at tiltaket ikke gjennomføres.   
 
Helse Nord RHF har ledet styringsgruppen i forprosjektperioden. Når forprosjektet er vedtatt, 
tar adm. dir. i Finnmarkssykehuset over det overordnede ansvaret for iverksetting av 
forprosjektet, herunder, detaljprosjektering, bygging og oppfølging av vedtak i forbindelse med 
styrebehandling i styrene i Finnmarkssykehuset og Helse Nord.     

5. Økonomiske konsekvenser  
5.1 Kostnadskalkyle – prosjektkostnad inkl. byggelånrente 
Kostnadskalkylen for investeringen inklusiv byggelånsrenter bygger kun på kostnader 
Finnmarkssykehuset skal finansiere og dermed er kostnader tilknyttet nytt vestibylebygg, 
møtesenter og kantine tatt ut. Dette er forutsatt tatt ut av prosjektet, mot et makeskifte med Alta 
kommune. Finnmarkssykehuset kjøper eksisterende lokaler i H2 og H5 mot at Alta kommune 
bygger nytt vestibylebygg.  

Generelt om kostnadskalkylen: 

Kostnadskalkylen er utarbeidet av prosjekteringsgruppen. 
Kostnadskalkylen er beregnet med prisnivå per juli 2015.  
Kalkylen er bygget opp etter system- og bygningsdelstabellen.  

 

5.1.1 Kalkyle 
Kalkylen viser en grunnkalkyle, inkludert byggelånsrente, på 349 MNOK for prosjektet. Tallet 
inkluderer 60 MNOK til kjøp av eksisterende lokaler i Alta Helsesenter (H2 og H5).  
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Estimert P50 for prosjektet er på 395 MNOK, og P85 er på 458 MNOK.  

I tillegg til disse investeringskostnadene har Finnmarkssykehuset fått 20 MNOK i 
investeringsbudsjettet som er forutsatt anvendt til kjøp av MR- maskin og moderne 
ultralydutstyr. Restbeløpet kan eventuelt disponeres til CT- maskin, dersom det blir vedtatt 
etablert i Alta. 
 

5.1.2 Forslag til kuttliste 
Det er utarbeidet en kuttliste som kan redusere grunnkalkylen. Det er sett på tiltak som vist i 
tabellen under:  

 

I tillegg til kutten i grunnkalkylen vil dette også gi kutt i følgekostnader og mva. Til sammen vil 
kuttforslagene over gi en total reduksjon i grunnkalkylen på 10,5 MNOK. 

Konto 
klasse Alta nærsykehus

Nybygg, 
klinikk

Teknisk 
nybygg

Broforbin-
delser, 

glassgate
Oppussing, 

 klinikk
Sum Alta 

nærsykehus
1 Felleskostnader 28 386 483       230 548     262 236      1 307 775    30 187 043    
2 Bygning 68 714 988       893 778     705 500      1 939 081    72 253 347    
3 VVS 25 529 115       125 575     363 800      1 106 218    27 124 708    
4 Elkraft 15 467 460       108 000     100 400      985 512       16 661 372    
5 Tele og automatisering 13 423 964       39 000       26 800        1 384 660    14 874 424    
6 Andre installasjoner 4 264 650         -             -              -                4 264 650      
7 Utendørs 5 592 602         113 656     -              -                5 706 259      
8 Generelle kostnader 40 436 687       380 752     372 897      1 843 957    43 034 293    
9 Spesielle kostnader 71 607 189       562 108     544 342      62 545 387  135 259 027 

Sum grunnkalkyle (2015-priser) 273 423 139     2 453 418 2 375 975  71 112 590  349 365 122 
Prisstigning 17 264 787       154 916     150 026      4 490 270    22 060 000    
Avsetning reserve 18 159 660       162 946     157 803      4 723 011    23 203 420    
Prosjektets P50 (styringsramme, 
2019 priser) 308 847 586     2 771 280 2 683 804  80 325 871  394 628 542 
Avsetning usikkerhet 49 399 518       443 260     429 269      12 847 953  63 120 000    
Prosjektets P85 (kostnadsramme) 358 247 104     3 214 541 3 113 073  93 173 824  457 748 542 

Anslag beløp i 
hele mill kr Beskrivelse av tiltak

1,5 Redusert tilgang til medisinsk gass (fjernet tilgang for psyk i 3. etg og billedd. I 1. etg, kun 
lagt inn for å bedre fleksibilitet)

1,0 Reduksjon i opparbeiding av areal utomhus

0,5 Reduksjon, enkelere banebelegg mht lyd
1,2 Reduksjon i dekke

0,8 Reduksjon i ombyggingskostnad bygning, forutsetter 50% gjenbruk av vegger og overflater i 
ombygget areal

0,7 Reduksjon i ombyggingskostnad elektro- ikke opplegg for flere stikk / lys, benytte rom slik 
de er

0,3 Fjerne elekrtisk hev- / senk moduler på Bano-bad

6,0 Sum tiltak for å redusere kalkyle

4,5 Reduksjon i følgekostnader kalkyle (mva og andre prosentvise påslag, kontoklasse 1,8 og 9)

10,5 Sum kutt og endringer i forhold til kalkylegrunnlag fra usikkerhetsanalyse

Side 10 av 20 
 



 
 
 
Det var i prosjektering ført frem gass også til pasientrom i 3. etg. (psykisk helsevern), som et 
tiltak for å legge til rette for fleksibilitet mellom hvilke funksjoner som kan innplasseres i 
rommene. Dette anbefales fjernet. 
 
Det er lagt inn en reduksjon av opparbeiding av arealet utomhus etter ferdigstilling. 
 
Det er lagt opp til et enklere banebelegg enn i opprinnelig kalkyle. Det er lagt opp til en 
reduksjon i dekke, dette vil redusere fleksibiliteten noe med tanke på bæreevne dersom man 
ønsker å endre funksjoner og flytte tungt medisinsk utstyr til andre arealer på sikt. 
 
Det er mulig å redusere kostnadene til ombygging, ved at man beholder flere av flatene uten å 
gjennomføre oppgradering for å oppnå et helhetlig inntrykk. 
 
Det er mulig å redusere kostnadene til ombygging ved ikke å ta høyde for å legge inn flere 
datapunkter og lyspunkter i de rommene som skal gjenbrukes. 
 
Det kan spares noen kostnader ved å gå bort fra elektrisk hev-/senk funksjon på badene. Badene 
er teget slik at det er plass til snusirkel for rullestol og badene er tegnet slik at man kommer til 
på hhv høyre / venstre side når pasientene har behov for hjelp. Det er i kalkylen ikke lagt inn 
kostnader knyttet til valg av spesifikk leverandør.   
 

5.1.3 Kalkyle etter gjennomførte kuttforslag 
Etter kuttforslag, vil grunnkalkylen reduseres fra 349 MNOK kr til 338 MNOK.  

 

Etter kostnadskuttene er estimert P50 for prosjektet er på 384 MNOK, og P85 er på 447 MNOK. 

5.2 Usikkerhetsanalyse 

Konto 
klasse

Etter kuttforslag                                  
Alta nærsykehus

Nybygg, 
klinikk

Teknisk 
nybygg

Broforbin-
delser, 

glassgate
Oppussing, 

 klinikk
Sum Alta 

nærsykehus
1 Felleskostnader 27 636 483    230 548         262 236      1 057 775    29 187 043    
2 Bygning 67 014 988    893 778         705 500      1 139 081    69 753 347    
3 VVS 23 729 115    125 575         363 800      1 106 218    25 324 708    
4 Elkraft 15 467 460    108 000         100 400      635 512       16 311 372    
5 Tele og automatisering 13 423 964    39 000            26 800        1 034 660    14 524 424    
6 Andre installasjoner 4 264 650      -                  -              -                4 264 650      
7 Utendørs 4 592 602      113 656         -              -                4 706 259      
8 Generelle kostnader 39 311 687    380 752         372 897      1 468 957    41 534 293    
9 Spesielle kostnader 70 107 189    562 108         544 342      62 045 387  133 259 027 

Sum grunnkalkyle (2015-priser) 265 548 139 2 453 418      2 375 975  68 487 590  338 865 122 
Prisstigning 17 264 787    154 916         150 026      4 490 270    22 060 000    
Avsetning reserve 18 159 660    162 946         157 803      4 723 011    23 203 420    
Prosjektets P50 (styringsramme, 
2019 priser) 300 972 586 2 771 280      2 683 804  77 700 871  384 128 542 

Avsetning usikkerhet 49 399 518    443 260         429 269      12 847 953  63 120 000    
Prosjektets P85 (kostnadsramme) 350 372 104 3 214 541      3 113 073  90 548 824  447 248 542 
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Prosjektet gjennomførte en usikkerhetsanalyse den 18. desember 2015. Denne analysen er et 
øyeblikksbilde av den usikkerhet og vurderinger som var gjeldende på dette tidspunktet. 

Resultat av usikkerhetsanalysen viser følgende: 

Prosjektkostnad (P50) er beregnet til NOK ca. 395 140 000,- 
Kostnadsramme (P85) er beregnet til NOK ca. 458 260 000,- 

 

Dette innebærer at for å oppnå 85% sikkerhet mot overskridelse er det, basert på dagens 
kunnskap om prosjektet, behov for å ha en usikkerhetsavsetning utover forventet 
prosjektkostnad P50 på ca. 63 MNOK tilsvarende ca. 16% av forventet prosjektkostnad. 

5.3 Driftsøkonomiske konsekvenser og gevinstrealisering 
 
5.3.1 Kjernedriften 
Tabellen nedenfor viser forventet endring i kjernedriftskostnader som dekkes av 
Finnmarkssykehuset. Tallene tar utgangspunkt i driftsanalysen gjennomført i 
konseptfaserapporten.  

Økt aktivitet i Alta sykehus krever økt antall ansatte som gir økte lønnskostnader og andre 
driftskostnader. Derimot innebærer flytting av aktivitet til Alta sykehus reduserte gjestepasient- 
og pasienttransportkostnader samt høyere inntekter.  

Det er lagt inn kostnader til økt personelldekning, og legedekning spesielt. Dette medfører at de 
økte kostnadene i Alta nærsykehus ikke dekkes inn av den reduserte kostnaden knyttet til 
reduksjon i gjestepasientutgifter og pasienttransportkostnader. Det er i dette prosjektet ikke 
lagt inn reduksjon i lønnskostnader ved Hammerfest sykehus som følge av overføring av 
aktivitet fra Hammerfest til Alta. Det er ikke tatt høyde for de økte kostnadene som Hammerfest 
vil få grunnet vikarbruk for å dekke opp fravær for ambulering, samt eventuelt opparbeidet 
avspasering som følge av ambulering. Det er ikke sett på eventuell positive kostnadssider 
Hammerfest vil få grunnet styrkingen i Alta. Dette tas inn i den overordnede bærekraftsaken for 
Finnmarkssykehuset som skal styrebehandles i mars 2016.  

Eventuell effektivisering av bemanning er ikke tatt med i beregningene under, da det må tas 
etter at OU prosessen er ferdig. Det samme gjelder eventuelle kostnadsbesparelser som følge av 
å ha felles drift mellom Finnmarkssykehuset og Alta Kommune.  

Tabellen under viser endring i kostnader og inntekter knyttet til kjernedriften. Grunnlaget er 
input fra sluttrapport «Utredning av spesialisthelsetilbudet Alta/Vest-Finnmark. Tallene under 
er prisjustert. 
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Det anbefales at tallene for driftsøkonomi oppdateres og korrigeres etter gjennomført OU-
prosess.  

Helse Nord vil fra og med 2018 tildele Finnmarkssykehuset årlig driftstilskudd på 10 MNOK. Ut 
fra estimerte kostnader og inntekter for Alta Nærsykehus vil det årlige negative bidraget starter 
på 15, 49 MNOK og øker til 33,62 MNOK i løpet av prosjektets levetid. Det betyr en 
underdekning på driftsøkonomi (inkludere ikke avskrivninger og rentekostnader) på 5,49 
MNOK i 2019 som øker til 23,62 MNOK underdekning i 2030. Det betyr at driftstilskuddet fra 
Helse Nord på 10 MNOK ikke vil dekke den økte driftskostnaden. 

5.3.2 FDVU 
Tabellen nedenfor viser forventet endring i FDVU kostnader som følge av økt areal nybygg i S1 
og S2. Tall er prisjustert fra basisutredning 2012, til antatt innflyttingstidspunkt januar 2019. 

Siden det ikke foreligger analyse FDVU kostnad for de planlagte nybyggene er tatt utgangspunkt 
i FDVU kostnadene til Nytt Kirkenes Sykehus, prisjustert til januar 2019. FDVU kostnader for 
nybygg estimeres til 1 074 kr/kvm. Dagens FDVU kostnader er estimert utfra analysen 
gjennomført i Konseptfaserapporten og er beregnet til 1 283 kr/kvm. Som vist i tabellen 
nedenfor kommer investeringen til å øke årlige FDVU kostnader med nær 5 MNOK på grunn av 
økte arealer.  

 

 
5.3.3 Avskrivnings- og finansieringskostnader 
Det er forutsatt med 27 års økonomisk levetid på hele investeringen. Ved 3 års byggetid og 
kostnadsramme på P50 nivå, beregnes årlige avskrivningskostnader til rundt 14,6 MNOK (i 
2019-kroner). Ved en kostnadsramme på P85, beregnes årlige avskrivningskostnader til rundt 
17 MNOK (i 2019-kroner).  

Tabellen nedenfor viser avskrivningskostnader for P50, P85 og basiskalkyle i 2015-kroner og 
2019-kroner. 

 

Fra forrige fase ble det beregnet en avskrivningskostnad på basiskalkylen på ca. 10 MNOK. 
Endringen skyldes økning i basiskalkylen fra forrige fase. P50 gir en avskrivningskostnad på 

2019 2030
Inntekter (MNOK) 21,77 29,25
Reduserte gjestepasientkostnader (MNOK) 1,95 3,29
Reduserte pasienttransportkostnader (MNOK) 14,73 24,85
Lønnskostnader (MNOK) -39,31 -66,34
Annen driftskostnad (MNOK) -14,62 -24,67
Sum -15,49 -33,62

Endring ved innflytting
Økte FDVU kostnader pga. økt areal (MNOK) -4,99
Sum -4,99
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14,6 MNOK og P85 gir avskrivningskostnader på årlig 17 MNOK. Helse Nord vil fra og med 2018 
gi Finnmarkssykehuset et årlig kapitalkompensasjon på 6 MNOK.  

Finanskostnader basert på P50 og P85 samt 100 % lånebehov er beregnet til henholdsvis 9,9 
MNOK og 11,4 MNOK med en rente på 2,5 %. Totalt utgjør avskrivning- og finanskostnader ved 
P50 24,5 MNOK årlig, mens P85 gir 28,3 MNOK årlig.  

5.3.4 Bærekraftsanalyse – prosjektets bærekraft 
Bærekraft» representerer en analyse av prosjektets økonomiske bæreevne med hensyn til 
lånerenter og avdrag samt økonomiske konsekvenser for helseforetaket. Investeringer kan ikke 
sees isolert, men må settes inn i en sammenheng med forventet utvikling i drift av foretaket 
forutsatt at investeringsprosjektene gjennomføres. Økonomisk bæreevne på lang sikt blir i stor 
grad et spørsmål om foretaket klarer å gjennomføre driften innenfor forutsatte tildelte inntekter, 
dvs. drive i økonomisk balanse i et flerårig perspektiv. 

Analysen nedenfor ser på isolert på dette prosjekt og tar ikke hensyn til kostnader og inntekter 
knyttet til øvrige prosjekter på gang i helseforetaket.  

Følgende forutsetninger er lagt til grunn i bærekraftsanalysen: 

• Løpetid lån: 25 år 
• Byggelånsrenter: 2,5 % årlig 
• Annuitetslån 
• Kjernedriftskostnad økes lineært i perioden 2019-2030 med rundt 18 MNOK (se kapitel 

9.4.1).  
• Ingen driftseffektivisering er lagt til grunn 
• Kalkyle lagt til grunn: P50 og P85 inkl. byggelånsrenter  
• Låneopptak 100% av P50 og P85 
• Prisnivå: januar 2019 
 
I tillegg har styret i Helse Nord RHF vedtatt at helseforetaket legger opp til en årlig 
kapitalkompensasjon på 6 MNOK og driftsstøtte på 10 MNOK.  

Tabellene under viser en prosjektets bærekraft for kostnadsnivået tilsvarende P50 og P85. 
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Bærekraft basert på P50 

Lån Avskrivning Renter
Sum renter 
og avskriv.

Investerin
gstilskudd 
fra H-Nord Rentesats Løpetid

Sum 
bærekraft 

fra drift

Driftstilsku
dd fra H-

Nord
Bærekraft 

per år

Akkumulert 
bærekraft 

per år
1 2019 395 15 10 24 6 2,5 % 25 -20 10 -29 -29
2 2020 380 15 10 24 6 -22 10 -30 -59
3 2021 365 15 9 24 6 -24 10 -32 -91
4 2022 351 15 9 24 6 -25 10 -33 -124
5 2023 336 15 9 23 6 -27 10 -34 -158
6 2024 322 15 8 23 6 -29 10 -36 -194
7 2025 307 15 8 23 6 -30 10 -37 -231
8 2026 292 15 8 22 6 -32 10 -38 -269
9 2027 278 15 7 22 6 -34 10 -40 -309

10 2028 263 15 7 22 6 -35 10 -41 -350
11 2029 249 15 7 21 6 -37 10 -42 -392
12 2030 234 15 6 21 6 -39 10 -43 -435
13 2031 219 15 6 20 6 -39 10 -43 -478
14 2032 205 15 5 20 6 -39 10 -43 -521
15 2033 190 15 5 20 6 -39 10 -42 -563
16 2034 176 15 5 19 6 -39 10 -42 -605
17 2035 161 15 4 19 6 -39 10 -41 -647
18 2036 146 15 4 18 6 -39 10 -41 -688
19 2037 132 15 3 18 6 -39 10 -41 -728
20 2038 117 15 3 18 6 -39 10 -40 -769
21 2039 103 15 2 17 6 -39 10 -40 -808
22 2040 88 15 2 17 6 -39 10 -39 -847
23 2041 73 15 2 16 6 -39 10 -39 -886
24 2042 59 15 1 16 6 -39 10 -38 -924
25 2043 44 15 1 15 6 -39 10 -38 -962
26 2044 30 15 15 6 -39 10 -37 -999
27 2045 30 15 15 6 -39 10 -37 -1 037

År
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Bærekraft basert på P85 

 

Bærekraften for hele Finnmarkssykehuset skal styrebehandles i mars 2016 og oppdatert analyse 
på dette tas opp på neste styremøte. Ut fra beregninger gjort isolert sett for prosjektet Alta 
Nærsykehus ser man at Finnmarkssykehuset har en negativ utvikling i bærekraften grunnet 
underdekning ifht tilskudd Helse Nord yter ifbm prosjektet.  

5.3.5 Gevinstrealiseringsplan 
I forbindelse med byggeprosjektene i Finnmarkssykehuset er det utarbeidet en overordnet 
gevinstrealiseringsplan samlet for sykehuset. For prosjektet Alta nærsykehus er følgende 
forutsetninger for gevinstrealisering lagt til grunn: 

- Økt aktivitet som gir økt inntekt (ca. 21 MNOK pr år, netto for FIN). 
- Økt andel av «egne» pasienter i foretaket, som gir redusert gjestepasientkostnad (ca. 2 

MNOK pr år) 
- Reduksjon i kostnad til pasienttransport (ca. 14 MNOK pr år). 

Det er planlagt en OU-prosess for Alta nærsykehus, som ikke er startet opp på tidspunkt for 
ferdigstilling av forprosjektrapport. Dette prosjektet vil gi input til endringer i lønnskostnader, 
det er på det nåværende tidspunkt ikke gjort noe anslag på mulig effektiviseringsgevinst fra OU-
prosessen.  

Restverdi 
investering Avskriving Renter

Sum renter 
og 

avskrivinger

Investerin
gstilskudd 
fra H-Nord Rentesats Avskrivingstid

Sum 
bærekraft 

fra drift

Driftstilsku
dd fra H-

Nord
Bærekraft 

per år

Akkumulert 
bærekraft 

per år
1 2019 458 17 11 28 6 2,5 % 27 -20 10 -33 -33
2 2020 441 17 11 28 6 -22 10 -34 -67
3 2021 424 17 11 28 6 -24 10 -36 -103
4 2022 407 17 10 27 6 -25 10 -37 -140
5 2023 390 17 10 27 6 -27 10 -38 -178
6 2024 373 17 10 27 6 -29 10 -39 -217
7 2025 356 17 9 26 6 -30 10 -41 -258
8 2026 339 17 9 26 6 -32 10 -42 -300
9 2027 322 17 9 26 6 -34 10 -43 -343

10 2028 305 17 8 25 6 -35 10 -44 -387
11 2029 288 17 8 25 6 -37 10 -46 -433
12 2030 271 17 7 24 6 -39 10 -47 -480
13 2031 254 17 7 24 6 -39 10 -46 -526
14 2032 237 17 6 23 6 -39 10 -46 -572
15 2033 220 17 6 23 6 -39 10 -46 -618
16 2034 203 17 5 22 6 -39 10 -45 -663
17 2035 186 17 5 22 6 -39 10 -45 -707
18 2036 169 17 4 21 6 -39 10 -44 -751
19 2037 152 17 4 21 6 -39 10 -44 -795
20 2038 135 17 3 20 6 -39 10 -43 -838
21 2039 118 17 3 20 6 -39 10 -42 -880
22 2040 101 17 2 19 6 -39 10 -42 -922
23 2041 84 17 2 19 6 -39 10 -41 -964
24 2042 67 17 1 18 6 -39 10 -41 -1 004
25 2043 50 17 1 18 6 -39 10 -40 -1 045
26 2044 33 17 0 17 6 -39 10 -40 -1 084
27 2045 16 17 0 17 6 -39 10 -40 -1 124

År
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5.4 Finansieringsplan 
Finansieringsplanen, slik den settes opp i forprosjektfasen, skal vise finansiering av 
prosjektkostnaden pluss avsetning for usikkerhet. Det som skal finansieres er den samlede 
prosjektkostnad (opp til p85) inklusiv den byggelånrente som vil påløpe. I tillegg kommer en 
beregnet prisstigning i perioden fram til ferdigstilling. 

Ulike finansieringskilder utover ordinær låneramme for Finnmarkssykehuset vil være: 

- Kapitaltilskudd fra Helse Nord, 6 MNOK pr år. 
- Driftstilskudd fra Helse Nord, 10 MNOK pr år. 

 

Andre tilskudd som må utredes et tilskudd til passiv hus fra Enova (dekkes inntil 60% av 
merkostnad1 knyttet til passiv hus standard) antatt mulig finansiering på 3,6 MNOK. 

Klinikkbygget er prosjektert som passivhus. Det er dog ikke et søknadskriterium for stønad fra 
Enova som følge av passivhus alene, men kan være som følge av energideling og innovative 
løsninger. Kombinasjon av passivhus og innovative løsninger og/eller delt energiløsning. Det 
anbefales å følge opp søknadsprosess videre i prosjektet. Det er ikke tatt med Enova-tilskudd i 
beregning av bærekraft, et eventuelt tilskudd vil komme i tillegg.  

Det er ikke regnet med salg av eiendommer for å finansiere utbyggingen.  

Den delen av prosjektkostnaden som ikke finansieres ved lån fra Helse Nord til 
Finnmarkssykehuset må kontantfinansieres av Finnmarkssykehuset i planleggings- og 
byggeperioden.  

6. Plan for detaljprosjektering og bygging  
Hovedaktivitet i neste fase vil være omtrent slik: 
 

• Alta kommune ivaretar ansvar oppstart av rivning av eksisterende E3 – april/mai 2016. 
Bygging og ferdigstilling av nytt vestibylebygg (E3) – ferdigstillelse tidig vinter 2017.   

• Planlegging og reguleringsplanarbeid knyttet til nytt klinikkbygg (S1 og S2) i løpet av 
2016. Rammesøknad for sykehusfløyen kan sendes inn parallelt med pågående 
reguleringsplanarbeid, rammetillatelse kan gis når ny reguleringsplan er vedtatt.  

• Oppstart av bygging av nytt klinikkbygg (S1 og S2) primo 2017 
• Ferdigstilling av S1 og S2 i løpet av 2018/2019 

 
Detaljert fremdrift er som følgende: 

• Finnmarkssykehuset utarbeider entreprisestrategi og velger entreprisemodell for 
bygging av sykehusbygget innen mai 2016.             

• Avklare og velge entrepriseform for sykehusbygget med bakgrunn i prinsippet om 
innovativ anskaffelse og med stor grad av dialog med leverandører.  

• Kontrahering av byggearbeid iht. en entrepriseplan.  
• Detaljprosjektering med funksjonsprosjekt, anbudsprosjekt og grunnlag for bygging, 

herunder arbeidstegninger og til slutt bidrag til FDVU-dokumentasjon (forvaltning, drift, 
vedlikehold og utvikling).  

• Byggearbeid, omfatter alt fra klargjøring av tomt til bygningsmessig og teknisk 
innredning.  
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• Videre planlegging, anskaffelse og mottak av brukerutstyr.  
• Utarbeide ny intensjonsavtale sammen med Alta kommune og Finnmarkssykehuset om 

evt. planlegging av et felles teknisk bygg og ulike driftsavtaler. I tillegg vil de inngås en 
avtale om faglig samarbeid, Finnmarkssykehuset sitt ansvar for drift av 6 kommunale 
senger, laboratorium, med mer 

• Faglig utviklingsarbeid.  
• Arbeidet med OU arbeidet skal gjennomføres   
• Samordning med utvikling av virksomhetens organisasjon. Det legges til grunn at 

organisasjonsutvikling skjer i et sidestilt prosjekt og at organisasjons- og byggeprosjekt 
må samordnes i tid og innhold.  

• Ferdigstillelse og klargjøring for å ta i bruk bygget. 
 
Entrepriseform for sykehusfløyen er ikke bestemt, før dialogprosessen med 
entreprenørmarkedet er avsluttet.  Anbudsgrunnlag for sykehusfløyen kan sendes ut når 
reguleringsplan er vedtatt og rammetillatelse foreligger, tidligst høst 2016. Det legger til rette 
for oppstart av byggearbeidene for sykehusfløyen (tidligst) 2017, og ferdigstillelse innen utløpet 
av 2018/2019. Basert på forutsetninger som her er beskrevet er det utarbeidet forslag til 
hovedtidsplan for prosjektet, med aktiviteter fra forprosjektfase og til ferdigstillelse og i 
bruksfase. 
 
Det er planlagt at Alta nærsykehus skal bygges ut over to etapper. Først skal Alta kommune 
foreta rivning og bygging av vestibylebygget. Dette gjennomføres før byggearbeidene for 
sykehusfløyen igangsettes. Denne rekkefølgen er valgt av logistiske og fremdriftsmessige 
hensyn. Oppstart bygging av sykehusfløyen kan først igangsettes når det foreligger vedtak om ny 
reguleringsplan for tomtearealet, tidligst sent på høsten 2016. 
 
Finnmarkssykehuset har som målsetting at sykehusutbyggingen fullføres innen utgangen av 
2018/2019. Det forutsetter at rive- og byggearbeidene for vestibylebygget er sluttført, så tidlig 
som mulig i 2017 

7. Brukermedvirkning  
I arbeidet med delfunksjonsprogrammet, romfunksjonsprogram og programmering av utstyr ble 
det etablert 5 tverrfaglige arbeidsgrupper, med representer både fra Alta kommune og 
Finnmarkssykehuset. Det ble gjennomført 7 halvdagsmøter i gruppene. Det er i forprosjektfasen 
gjennomført medvirkningsprosess for så vel programmering som for utarbeidelse av 
planløsninger. Gjennom parallelle løp i prosessen, er innspill fra planløsningsarbeidet 
implementert i programarbeidet, slik at arealeffektivisering og sambruksmuligheter er fanget 
opp underveis i prosessen. Prosjektet er presentert i Brukerutvalget i Finnmarkssykehuset.   

8. Medbestemmelse    
Forprosjekt - Finnmarkssykehuset Alta nærsykehus vil bli drøftet med de foretakstillitsvalgte og 
foretaks verneombud i Finnmarkssykehuset HF, 29. januar 2016. Protokoll fra drøftingsmøtet 
legges frem ved møtestart. 
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9. Administrerende direktør sin vurdering 
Administrerende direktør anbefaler styret om å godkjenne forprosjekt og realisere Alta 
nærsykehus gjennom detaljprosjektering og bygging. Målet er at sykehusbygget står ferdig ved 
årsskiftet 2018/2019.  
 
Det nye sykehusbygget vil gi et godt spesialisthelsetilbud til befolkningen i opptaksområdet i 
nært samspill med tilbudene med sykehuset i Hammerfest.  Alta får et utvidet poliklinisk tilbud, 
økt dagkirurgisk kapasitet og et bredere bildediagnostikk tilbud. Det planlagte tilbudet i Alta vil 
føre til at mange pasienter slipper lange reiser og slitsomme reiser, gjennom tilbudene nevnt 
foran og i sammenheng med muligheter for sengeplass. 
 
Utbyggingen i Alta vil få konsekvenser for den samlede økonomiske bærekraften til 
Finnmarkssykehuset. Det vil derfor arbeides videre med organisasjonsutvikling, samspill med 
resten av foretaket og andre tiltak for redusere kostnader og usikkerhet.  
 
Det vil bli lagt stor vekt på stor grad av kontroll over gjennomføringen av prosjektet med et 
kontinuerlig fokus på usikkerhetsområder, økonomi og riktig prosjektering. Den største 
usikkerheten for prosjektet er entreprenørmarkedet. Finnmarkssykehuset vil utarbeide en 
entreprisestrategi for sykehusbygget. Det vil sammen med NHO arbeides med ulike 
dialogaktiviteter sammen med entreprenører. Dette vil være et viktig bidrag for å redusere 
usikkerhet i prosjektet.  Nest største usikkerhet er prosjektorganiseringen i byggefasen. 
Prosjektet vil organiseres med både interne prosjektledere og i et nært samarbeid med 
entreprenører.  
 
Med bakgrunn i erfaringer fra Nye Kirkenes sykehus, vil det vurderes om Alta nærsykehus skal 
kontrahere hele ellet deler av byggearbeidet som omfatter sykehusfunksjonene, gjennom 
konkurranse om et prefabrikkert seksjonsbygg eller lignende. En slik byggemåte kan gi en 
kostnadsreduksjon for selve byggearbeidet. Den største kostnadsgevinsten ligger i kortere 
prosjekttid (både planlegging og bygging) samt raskere reduksjon av usikkerhet. Målsettingen 
med seksjonsbygg er å redusere bygge kostnadene.  
 
Finnmarkssykehuset vil i den videre planleggingen, bygging og drift av det nye sykehusbygget 
fortsette den gode samhandlingen med Alta kommune.   

Administrerende direktør vil følge opp arbeidet i styresak 72-2014 i Helse Nord RHF, både når 
det gjelder bygging, faglig utvikling, nødvendige OU-tiltak og legge til rette for et godt samarbeid 
med Alta kommune.     
 
 
Vedlegg: 

- Forprosjektrapport 
- Tegninger 
- Vedtak i sak 04-2016 styringsgruppemøte 22. januar 2016   
- Rapport fra Sykehusbygg HF   
- Kommunestyrevedtak – Alta kommune 
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