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Godkjenning av styringsdokument for forprosjekt Alta
nærsykehus – Tiltak for styrking av spesialisthelse tjenestetilbudet i Alta/Vest-Finnmark
Saksbehandler: Prosjektleder Aina Irene Olsen
Møtedato:
12. januar 2015

1. Sammendrag
Forprosjektet er bestilt av Helse Nord RHF, som er initiativtaker og har igangsatt prosjektet Styrking
av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark. Arbeidet kom i gang etter at Helse Nord i løpet av
2012 var i dialog med både Alta kommune og Finnmarkssykehuset HF (tidligere Helse Finnmark HF)
om videreutvikling av spesialisthelsetilbudet for befolkningen i Alta. Deretter startet det opp med et
omfattende og komplisert faglig utredningsarbeid, som i hovedsak ble gjort i 2013. Styret i Helse Nord
og Finnmarkssykehuset behandlet og vedtok deretter i juni og september 2014 at prosjektet skulle
igangsettes. Arbeid med forprosjekt Alta Nærsykehus startet opp i november 2014.
Helse Nord RHF opprettet en styringsgruppe for hele prosjektperioden på ca 3 år, som består av
forprosjekt, detaljprosjektering og bygging.
Siste fase i dette treårige prosjektet er detaljplanlegging og bygging. Et forprosjekt er en spesifikasjon
av en fysisk byggeløsning for et investeringsprosjekt.
Som følge av Helse Nord RHF sitt vedtak i styresak 72/2014 vil den somatiske aktivitet lokalt i Alta
endres, og det er beregnet et behov for bygningsmessige endringer. Basert på en gjennomgang av
statusen for dagens bygningsmasse er det anslått at utbygging og ombygging av helsesenteret vil koste
om lag 206 millioner kroner. Investeringer i bygg for rus og psykisk helse anslås å beløpe seg til 61
millioner kroner, slik at det samlede investeringsbeløp blir på ca 267 millioner kroner (kroneverdi
2014). Det forventes at nybygg på ca. 5 200 kvadratmeter og ombygging på ca 1000 kvadratmeter.
Selve byggearbeidet vil stå ferdig i 2017/2018.
Styringsdokumentet skal være retningsgivende og avklarende for interne aktører, oppdragsgiver og
relevante eksterne aktører. Forprosjektfasen skal gi nødvendig grunnlag for å kunne gjennomføre neste
fase av prosjektet, som vil være detaljplanlegging, bygging og idriftssetting. Styringsdokument
fastlegger rammevilkår og skal være retningsgivende frem til forprosjekt er avsluttet. Forprosjektfasen
er den siste delfase i planprosessen i tidligfasen og hovedformålet med styringsdokumentet er å gi et
grunnlag for å beslutte valgte alternativ. I forprosjektfasen skal grunnlaget for beregninger av
prosjektkostnad og beslutning om byggestart kvalitetssikres.
Administrerende direktør er svært opptatt å se tilbudet i Finnmarkssykehuset i sammenheng og
helhetlig. Det er derfor viktig at forprosjektet Alta nærsykehus ivaretar og følger opp nasjonale og
foretakets egne føringer, som bl.a. pågående arbeidet med Finnmarkssykehusets strategiske
utviklingsplan.
Styringsgruppen for forprosjektet Alta nærsykehus gikk gjennom, endret og godkjente
styringsdokumentet i møte den 8. januar 2015.
Styret inviteres her til å godkjenne styringsdokument – forprosjekt bygg – Alta nærsykehus, Styrking
av spesialisthelsetjenesten i Alta/Vest-Finnmark. Forprosjekttrapporten forventes å bli lagt frem for

2

styret i Finnmarkssykehuset i årets septembermøte og i styret i Helse Nord i oktober i år. Alta
kommune vil også behandle forprosjektrapporten.

2. Bakgrunn
Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark er gjennomført for å bidra til å konsolidere
og videreutvikle det distriktsmedisinske senteret i Alta som et samarbeid mellom Helse Nord RHF,
Finnmarkssykehuset HF og Alta kommune. Potensialet for ytterligere desentralisering av
spesialisthelsetjenester til Alta er vurdert og fulgt opp med konkrete forslag. De forslag som
presenteres i denne rapporten er dermed også konsistent med den visjonen som ligger til grunn for
Helse Nords overordnede strategi – Helse i nord der vi bor! De tilbud som foreslås styrket i
utviklingsplanen, må sees som et svar på utfordringene. Videre er utfordringsbildet for befolkningen i
Alta knyttet basert på det faktum at ingen kommuner av denne størrelsesorden (ca. 20 000 innbyggere)
har større avstand til sykehus. Mens avstanden i tid langs vei er ca. to timer for befolkningen i Alta, er
den 35 minutter for neste kommune med samme befolkningsstørrelse.
Styresak 147/2012 som ble behandlet i Styret i Helse Nord RHF 14. desember 2012 å iverksette
prosjektet «Utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta/Vest-Finnmark». Igangsetting av et
forprosjekt ble vedtatt i forbindelse med behandling av 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. Vedtaket i sak 72-2014 er konkret og tydelig i forhold til de oppgaver som skal gjennomføres i
løpet av prosjektperioden. Finnmarkssykehuset HF behandlet «Utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta/Vest-Finnmark»– styresak 83/2014 Tiltak for styrking av spesialisthelsetilbudet
i Alta/Vest-Finnmark, som ble behandlet 25. september 2014. Økonomiske rammer for utbyggingen i
Alta ble sist behandlet 6. juni 2014 i Helse Nord RHF – styresak 78/2014 Plan 2015-2018 – inkl.
rullering av investeringsplanen 2015-2022. Finnmarkssykehuset HF – styresak 97 /2014 Strategi for
økonomisk bærekraft 2015 – 2022, behandlet den 4. desember 2014.
Helse Nord RHF har opprettet en styringsgruppe for hele prosjektperioden på ca 3 år, som består av
forprosjekt, detaljprosjektering og bygging.
Siden vedtaket i styret for Helse Nord RHF 18. juni 2014 er det i samarbeid med Finnmarkssykehuset
HF og Alta kommune utarbeidet en anbudsforespørsel for forprosjekt. 5. november 2014 ble det
foretatt innstilling og meddelt kontraktstildelig. Formelt ble avtalen om konsulentbistand underskrevet
den 12. desember 2014 av administrerende direktør i Finnmarkssykehuset og Ratio Arkitekter AS
Prosjektet Styrking av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta/Vest-Finnmark vil til daglig benevnes som
Prosjekt Alta nærsykehus.

3. Vurdering
Foreliggende sak er et resultat og oppfølging av ovennevnte styresak 72-2014 Tiltak for styrking av
spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark. Vedlagte styringsdokument gir oversikt over og vil være
styrende for alle sentrale forhold i prosjektet.
Styringsdokumentet skal være retningsgivende og avklarende for interne aktører, oppdragsgiver og
relevante eksterne aktører. Forprosjektfasen skal gi nødvendig grunnlag for å kunne gjennomføre neste
fase av prosjektet, som vil være detaljplanlegging, bygging og idriftssetting. Styringsdokument
fastlegger rammevilkår og skal være retningsgivende frem til forprosjekt er avsluttet. Forprosjektfasen
er den siste delfase i planprosessen i tidligfasen og hovedformålet med styringsdokumentet er å gi et
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grunnlag for å beslutte valgte alternativ. I forprosjektfasen skal grunnlaget for beregninger av
prosjektkostnad og beslutning om byggestart kvalitetssikres.
Konkretisering ut fra veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter
Planprosessen er sekvensielt oppbygget og resultatet fra én fase gir grunnlaget for den neste. I hver
fase gjennomføres delutredninger. Hovedelementene i de ulike planfasene og sammenhenger mellom
dem er vist i figuren under 1.

I større prosjekter er det vanlig å følge Veileder IS-1369 Tidligfaseplanlegging i sykehusplanlegging.
Tidligfaseveilederen veileder gjennom alle fasene i planprosessen for tidligfaseplanleggingen og
beslutningspunktene mellom fasene.
I dette prosjektet er det ikke utarbeidet en egen konseptrapport med funksjonelt innhold,
kapasitetsbehov, detaljert funksjonsprogram, romprogram og driftsmodell. Det er i
utviklingsrapporten/sluttrapporten dokumentasjon av fremtidig aktivitet, et skisseprosjekt og det er
gjort økonomiske analyser. Forprosjektfasen bygger på sluttrapporten for Alta, med underliggende
delutredninger og eventuelle tillegg og endringer. Forprosjektrapporten skal gi en oppdatert
prosjektkostnad, redegjøre for konsekvenser med evt. revisjoner av plangrunnlaget.
I henhold til tidligfaseveilederen skal forprosjektfasen bygge på konseptfaserapporten som bl.a. skal
inneholde delfunksjonsprogram (DFP). Dette foreligger ikke et hovedfunksjonsprogram (HFP) i
sluttrapporten/faglig utredning. Det anses at det i forprosjektfasen er tilstrekkelig å utarbeide et
forenklet HFP og forenklet DFP. DFP beskriver funksjonaliteten og behovene knyttet til det enkelte
rom. Det skal gjennomføres en kvalitetssikring og oppdatere beregningene på grunnlag av tilgengelig
dokumentasjon og prosess i 2013/2014. Til dette arbeidet vil det benyttes grunnlag for tidligere
beregninger, kombinert med utnyttelsesgrader og arealstandarder fra FIN. I denne delen av prosjektet
skal det også utarbeides et forenklet hovedfunksjonsprogram (HFP), basert på aktivitetstall fra forrige
fase.

Forprosjektet gjennomføres innenfor følgende fastlagte rammer:
Tiltak/oppgaver
Forprosjektfase
Kostnad ferdig bygg

1

Oppstart des. 2014
267 mill. kroner (kroneverdi = 2014).

Avsluttes oktober 2015
2017/2018

Figurene i dette kapittelet er hentet fra Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter IS-1369 Veileder.
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Investering utstyr
Ombygde arealer,
oppgradering
Planlagt areal nybygg,
somatikk (sykestue, fødestue,
billeddiagnostikk, og
operasjonslokaler) og PHV og
TSB
Ferdig rapport, styrebehandles

Beløpet er inkludert brukerutstyr. Utbygging og ombygging vil
koste om lag 206 mill kroner, somatikk. PHV og TSB anslås til å
koste 61 mill kroner. 2
20 mill kroner 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.
Ca 1 000 m2
Ca. 5 200 m2, hvorav 1 350 m2 er dedikert PHV/TSB og ca.1 100
til fellesareal, vestibyle, vrimleareal og auditorium

Byggestart

Styrebehandles
oktober 2015 i HN, FIN
og Alta kommune i
september 2015
Bygget skal stå ferdig i
2017/ 2018

Organisering av prosjektet
Det vises til organisasjonsmodellen på side 21 i styringsdokumentet.
I styrevedtak i sak 72/2014 heter det at 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 (FIN) tar da ansvaret for gjennomføringen av forprosjektet,
byggeprosjektet og iverksetting av de foreslåtte faglige tiltak.
Prosjekteier og byggherre for Prosjekt Alta nærsykehus er Finnmarkssykehuset HF ved adm. direktør.
Helse Nord RHF og Finnmarkssykehuset HF har i etterkant av styrets vedtak gjort en presisering
knyttet til oppgaven som byggherre og eier av prosjektet. Adm. dir. i Finnmarkssykehuset ble
byggherre og prosjekteier f.o.m. signering av kontrakt med leverandør, jf. avtale om konsulentbistand
– forprosjekt. Administrerende direktør er ikke formelt representert i styringsgruppen, men vil gå inn
som leder når forprosjektet er avsluttet og styrebehandlet.
Det er opprettet en egen styringsgruppe for prosjektet, som ledes av Finn Henry Hansen fra Helse
Nord RHF.
13. oktober 2014 tiltrådte prosjektleder for Alta nærsykehus i Finnmarkssykehuset. Prosjektleder i
Finnmarkssykehuset og ekstern prosjektleder startet samarbeidet den 17. november 2015.
Prosjektleder i FIN er administrerende direktør sin forlengede arm inn i prosjektet og har ansvar
forplanlegging og gjennomføring av prosjektet. Prosjekteringsgruppen utfører prosjektering av
forprosjektet med tilhørende utredningsarbeid. Arbeidet ivaretas av en gruppe av Ratio arkitekter as,
Hospitalitet, Cowi as og Byggeanalyse
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Det er ikke lagt inn byggelånsrente.
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Fremdriftsplan
NÆRSYKEHUS ALTA -FREMDRIFTSPLAN FORPROSJEKT (v2)
Aktivitet
Oppstartmøte
Utarbeide styringsdokument
Lage detaljert prosjektplan
Prosjektstøtte
Kvalitetssikring av foreliggende grunnlag, HFP
Utarbeide/oppdatere HFP
Forenklet DFP
RFP og forprogram utstyr
Planlegging brukerprosess (medvirkning i DFP, RFP, utstyr og prosjektering)
Brukerprosess (anbefaler oppstart i januar)
Bearbeiding skisse volum/hovedareal
Prosjektering
Usikkerhetsanalyse
Forprosjektrapport
Møter:
Brukermøte
Prosjekteringsmøter PG
Styringsgruppemøter - anbefaler å skyve siste styringsgruppe til august.
Styrebehandling Finnmarkssykehuset
Politisk behandling Alta kommune
Styrebehandling Helse Nord

DES
JAN
FEB
MAR
APR
MAI
JUN
JUL
AUG
UKE
47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
X

X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

X
X
X

X
X

X

X
X

X

X
X

Pågående arbeid med Finnmarkssykehusets strategiske utviklingsplan, som skal gi et bilde av
fremtidens virksomhetsmessige og bygningsmessige utvikling, som vil gi føringer for pågående arbeid
med prosjekt Alta nærsykehus. Planen skal ivareta samordning og helheten i 4 store delprosjekter i
regi av FIN, herunder Nye Kirkenes sykehus, videreutvikling av Alta modellen (Alta nærsykehus),
nytt/renovert sykehus i Hammerfest og videreutvikling av organisering av psykisk helsevern,
rusbehandling og samisk helsepark. Administrerende direktør er svært opptatt å se tilbudet i
Finnmarkssykehuset i sammenheng og helhetlig. Det er derfor viktig at forprosjektet Alta nærsykehus
ivaretar og følger opp nasjonale og foretakets føringer, som det pågående arbeidet med
Finnmarkssykehusets strategiske utviklingsplan.

4. Risikovurdering
Kvalitet, trygghet og respekt
Alta nærsykehus vil bidra positivt til å bedre kvaliteten på det samlede tilbudet som skal gis ved Alta
nærsykehus. Tilgjengeligheten bedres, også ved nye tilbud som skal gis, som røntgen, ultralyd, stor
volumsøkning på somatisk poliklinikktilbud og flere senger innen somatikk. Det vil bli et nytt
døgnbehandlingstilbud innen rusbehandling og det vil gis døgntilbud til flere, ved at det etableres flere
senger innen psykisk helsevern.
Et utvidet og et mer bredspektret tilbud i Alta vil bidra til trygget for en stor pasientgruppe og ikke
minst redusert reisebelastning. Utbyggingen i respekt for pasientene i opptaksområdet til Alta
nærsykehus og Finnmarksykehuset.

5. Budsjett/finansiering og økonomisk bæreevne
Det totale prosjektets arbeidsomfang er overordnet definert gjennom en maksimal budsjettramme på
267 mill. kroner. Det er svært viktig at forprosjektet holder seg innenfor gitte økonomisk og de
rammer som er gitt i foreliggende dokument. Fremtidig utvidet drift må tilpasses økonomisk
bærekraft i Finnmarkssykehuset.
Det er anslått at utbyggingen og ombyggingen av Alta helsesenter vil gi en vesentlig økning i
avskrivningskostnader og rentekostnader for Finnmarkssykehuset og Alta kommune sammenlignet
med dagens kostnadsnivå. For en nærmere beskrivelse av forutsetningene knyttet til avskrivninger og
finanskostnader henvises det til kapittel 6.5 i sluttrapporten. Når det gjelder beregning av
investeringskostnaden er det i tabell 4: Areal- og kostnadsoversikt i rapporten, er det
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arealberegningene for psykisk helsevern og rus prosjektet vist i oversikten, men det er ikke gjort
beregninger i forhold til de økonomiske konsekvensene for investeringskostnader og avskrivninger.
I styresak fra Helse Nord RHF 72/2014 heter det at Helse Nord RHF legger opp til en årlig
kapitalkompensasjon på 6 mill kroner og en driftsstøtte på 10 mill kroner. De årlige merkostnadene for
investering og drift er av prosjektgruppen estimert til mellom 16,7 og 33,7 mill kroner. Som følge av
økte kapitalkostnader ved kjøp av eksisterende lokaler for poliklinikk samt kontorlokaler ved Alta
helsesenter, vil disse kostnadene øke med ca. 1 mill kroner til henholdsvis 17,7 og 34,7 mill kroner.
Fremtidig utvidet drift må tilpasses økonomisk bærekraft i FIN.
I Helse Nord RHF styresak 72/2013 Plan 2014-2017, inkl. rullering av investeringsplan, vedtakets
punkt 10 ble det satt av 20 mill kroner, som er forutsatt anvendt til kjøp av MR- maskin og moderne
ultralydutstyr. Restbeløpet kan eventuelt disponeres til CT- maskin, dersom det blir vedtatt å etableres
i Alta. Styret i FIN vedtok i styremøtet under sak 98/2014 Budsjett 2015 -2018, inkludert
investeringsbudsjett 2015 – 2022.

Usikkerhetsanalyse
En usikkerhetsanalyse er svært lik en risikoanalyse, men tar også med positive hendelser som kan
oppstå i et prosjekt. Det skal gjennomføres en usikkerhetsanalyse for å vurdere kalkylens
presisjonsnivå og for å identifisere de elementene som bidrar mest til den økonomiske risikoen. Det
skal angis en forventet prosjektkostnad basert på p50 og krav til margin ved et forhøyet
sannsynlighetsnivå (p85). Styringsmålet for prosjektet kan settes lavere, f.eks. p30. Hvordan marginen
skal håndteres i budsjettet og eventuelt utløses i prosjektet styres av FIN/RHF.
Det vil bli identifiseres mulige risiko- og kostnadsreduserende tiltak, med en tidsplan for når i
planleggings- eller utbyggingsfasen disse senest må iverksettes. Begrepene p50 og p 85 skal benyttes i
planleggingen av byggeprosjektet. Beregning av byggekostnader gjøres ofte med stor usikkerhet. p50
betyr at det er 50 prosent sannsynlig at kostnaden vil holde seg innenfor beregnet beløp, mens det er
50 prosent sannsynlig at kostnaden kan bli høyere eller lavere. p85 betyr at det er 85 prosent
sannsynlig at kostnaden vil holde seg innenfor beregnet beløp, mens det er 15 prosent sannsynlig at
kostnaden kan bli høyere eller lavere. Det er vanlig at det i forkant av godkjenningen av forprosjektet
er gjennomført usikkerhetsanalyse av prosjektets kostnader ekskl. utstyr, renter og prisstigning i
byggeperioden. Byggeprosjektet er så lite, at det er stor sannsynlighet og ut fra en grov analyse med st
det er om lag 85 % sikkerhet for realisering innenfor vedtatte rammen på 267.
Det vil gjennomføres en fullstendig usikkerhetsanalyse i løpet av forprosjektfasen.
Når det gjelder prosjektkostnader vil det beregnes totalt som det omfatter bygninger og utstyr (netto
utstyrsprogram). Kostnadene settes opp og fordeles i henhold til bygningsdelstabellen (ref NS 3451,
konto 1-9). Prosjektkostnaden skal baseres på den prosjekterte løsningen, kombinert med erfaringstall
fra sammenlignbare prosjekter. Beløpene skal angis i faste priser. Prosjektkostnaden omfatter ikke
byggelånsrenter.
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Økonomisk bæreevne
Beregninger av økonomisk bæreevne blir vanlegvis gjort i konseptfasen, men ble ikkje gjennomført.
Beregninger vil gjennomføres i forprosjektfasen. Nye analyser vil gjennomføres hvis det oppstår
endringer, som påvirker driftsøkonomien, avskrivinger eller renteforhold.

6. Medbestemmelse
Foreliggende sak om Godkjenning av styringsdokument for forprosjekt Alta nærsykehus – Tiltak for
styrking av spesialisthelse -tjenestetilbudet i Alta/Vest-Finnmark, vil bli drøftet med tillitsvalgte og
hovedvernombud den 2. februar 2015. Protokollen fra drøftingsmøtet leges ved styresaken.

Torbjørn Aas
Administrerende direktør

Vedlegg
1. Styringsdokument forprosjekt bygg – Alta nærsykehus – Videreutvikling av
spesialisthelsetjenesten i Alta/Vest-Finnmark
2. Interessentanalyse og kommunikasjonsplan
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Innledning

Helsetjenesten er i stadig utvikling og kravene til helsetjenesten endres raskt. Medisinskfaglig og
teknologiske utvikling, demografiske endringer, endringer i pasientrollen, samt en rekke andre faktorer
påvirker behovet for videre utvikling i helsesektoren generelt, også for Finnmark og Alta.
Oppstart av arbeidet med prosjektet Styrking av spesialisthelsetjenesten i Alta/Vest-Finnmark ble
vedtatt av styret i Helse Nord RHF i desember 2012. Etter et omfattende og komplisert faglig
utredningsarbeid som i hovedsak ble gjort i 2013, ble det i juni 2014 ble det vedtatt å starte med
forprosjektet
knyttet
fremtidige
investeringer
i
Alta.
Prosjektet
Styrking
av
spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta/Vest-Finnmark vil til daglig benevnes som Prosjekt Alta
nærsykehus. Begrepet nærsykehus er ikke definert, men er bl.a. ment å være en arena for samhandling
med kommunene, det skal behandle pasienter med kroniske sykdommer, drive spesialistpoliklinikker,
gi akutt-tilbud i indremedisin og ha kommunale akutte døgnplasser. Finnmarkssykehuset planlegger i
samarbeid med Alta kommune og Helse Nord en større utbygging av spesialisthelsetilbudene for VestFinnmark i Alta. Dette stemmer godt med de politiske tankene om nærsykehuset at prosjektet har fått
navnet «Alta nærsykehus».
Helseminister Bent Høie sitt – og regjeringens mål – er å skape pasientens helsetjeneste. Han sa i sin
sykehustale 7. januar 2014 at ”vi vil utforme et helsevesen som setter pasienten i sentrum”.
Prosjekt Alta nærsykehus understøtter helseminister Høies målsetting.
Pågående arbeid med Finnmarkssykehusets strategiske utviklingsplan, som skal gi et bilde av
fremtidens virksomhetsmessige og bygningsmessige utvikling, som vil gi føringer for pågående arbeid
med prosjekt Alta nærsykehus. Planen skal ivareta samordning og helheten i 4 store delprosjekter i
regi av FIN, herunder Nye Kirkenes sykehus, videreutvikling av Alta modellen (Alta nærsykehus),
nytt/renovert sykehus i Hammerfest og videreutvikling av organisering av psykisk helsevern,
rusbehandling og samisk helsepark. Planen forventes vedtatt i styret i Finnmarkssykehuset innen
utgangen av mars 2015.
Det pågår to store nasjonale arbeid som også kan gi føringer og føre til konsekvenser for utvikling av
tjenestene ved Finnmarkssykehuset og Alta nærsykehus. Utredningen bør også ses på i en helhetlig
sammenheng.
Den ene er arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan, som er ment å være et redskap for å ruste
opp helsetjenesten og møte fremtidens behov for helsetjenester. Målet er at planen skal behandles i
Stortinget på slutten 2015.
Det andre arbeidet er et forslag til endring av Legers spesialitetsstruktur og organisering av
akuttmottak. Arbeidets overordnede mål er å bedre kvaliteten i diagnostisering, behandling og
oppfølging av pasientene, med god samhandling mellom nivåene og vekt på pasientsikkerhet.
Høringsforslaget kan få store konsekvenser for Helse Nords sykehusstruktur, tjenestetilbud, økonomi,
rekruttering og stabilisering av legespesialister. Forslaget har lagt til grunn samhandlingsreformens
hovedretning, der kommunene har et tilbud til 90-95 % av pasientene. Den nye
legespesialitetsstrukturen skal gjenspeile befolkningens fremtidige helsebehov. Det forventes flere
kronikere og flere personer med sammensatte lidelser, samt et økt behov for tilbud innen psykisk
helsevern og rusmiddelavhengighet. Arbeidets overordnede mål er å bedre kvaliteten i diagnostisering,
behandling og oppfølging av pasientene, med god samhandling mellom nivåene og vekt på
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pasientsikkerhet. Helsedirektoratet skal på bakgrunn av rapportene og høringssvarene gi en endelig
tilråding på faglig grunnlag til Helse- og omsorgsdepartementet i november 2014.

2

Alta helsesenter – utbygging i tre etapper

”Den gamle sykestua” eller Kongleveien 35 ble bygget i 1950 ble brukt til Alta helsesenter sto ferdig i
1976/77.
Alta helsesenter ble bygd i 1976, med fasader i rød teglstein og funksjonene plassert i fløyer. Alta
helsesenter ble formelt åpnet i februar 1977. Bygget ble bygget som et direkte resultat av avdøde
doktor Jan-Ivar Kvammes ideer og gjennomføringsevne. Grunntanken var en sentermodell der ulike
tjenester og faggrupper ble samlet fysisk. En samling av kompetanse på et sted ble sett på som trygt og
en svært viktig verdi for pasientene. Kvamme var lege i Finnmark i 20 år og ble meget sentral i
oppbyggingen av primærhelsetjenesten fra 1968. Drivkreftene bak utviklingen har blant annet vært
engasjerte kommuneleger, politikere og kommuneadministrasjon samt lokale ildsjeler. Alta
helsesenter sto ferdig i 1977 med en total kostnad på 31 mill for om lag 6000 kvadratmeter.
Kvammes tenkning og prinsipper for samhandling ble etter hvert videreført av bl.a. Daniel Haga, som
grunnlag for ”Alta modellen”. tannhelsetjenesten kom i tillegg med en kostnad på 2,3 mill.
Tidlig på 80-tallet kom ambulerende spesialisthelsetjenester inn som et poliklinisk tilbud. Det var
spesialister fra RiTø som ble pionerene, senere startet spesialister fra Hammerfest sykehus
med ambulering til Alta. Utvikling og nytenkning ble sentralt i oppbygging av det offentlige tilbudet
på Alta helsesenter. Det som skjedde i Alta ble etter hvert kjent som ”Alta – modellen”.
Etter en betydelig utbygging, sto Alta nye helsesenter med i alt 13 000 m2 ferdig i 2001. Med tilbud
og utvikling av spesialisthelsetilbud med en egen spesialistpoliklinikk (somatikk) og røntgen.
Etablering av distriktspsykiatrisk senter for Vest – Finnmark, med VPP og BUP. Det ble under denne
utbyggingen lagt til rette for muligheter for utvidelser av tjenestetilbudet fra Helse Finnmark HF.
I 2008 var byggingen gjennomført, med en døgnenhet med 10 senger, fellesarealer og dagavdeling i 3.
etg. I tillegg ble det gjort ombygginger i 2. etg, til poliklinikker og administrasjonen. Utbyggingen
som ble gjort i 2008 med en netto utbygging på 1248 m2 inkl 55 m2 til teknisk rom. Utbyggingen ble
gjennomført innefor en kostnadsramme på 26,1mill kroner og ble finansiert over opptrappingsplanen
for psykisk helsevern.
I dag rommer Alta helsesenter følgende tilbud, med om lag 400 ansatte:
o Alta kommune – tilbyr tjenester innen kommunal pleie og omsorg – fysioterapi, ergoterapi,
sykehjem, diabetesteam, hjemmetjenester, somatisk-, psykiatrisk- og flyktningehelsetjeneste,
sykestueplasser, fødestue, dialyse, cellegift, legevaktsentral og helseadministrasjon.
o FIN, Klinikk Hammerfest– tilbyr ambulerende spesialister til spesialpoliklinikken, røntgen,
lysbehandling, ambulerende spesialister, indremedisiner, legespesialister og dagkirurgi.
o FIN, Klinikk Psykisk helsevern – døgnenhet innen psykisk helsevern for voksne med 10
døgnplasser, en barne- og ungdomspsykiatrisk (BUP)- og en voksenpsykiatrisk poliklinikk (VPP)
og et rusteam.
o Helse Nord RHF – 3 har etablert avtalespesialister i Alta. En ØNH og en for øyesykdommer som
har sine tilbud utenfor Alta helsesenter. Avtalespesialisten innenfor gynekologi har kontor i Alta
helsesenter.
o Helse Nord RHF har avtale om rehabilitering med Opptreningssenteret i Finnmark.
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Fastlegepraksis for 6 leger
Finnmark Fylkeskommune – tilbyr tannhelsetjenester

I tillegg til det som er nevnt over, har Finnmarkssykehuset, Klinikk Prehospitale tjenester – 3
ambulansebiler og 2 ambulansefly med tilhørende personell i Alta.
Dagens bygningsmasse består av 8 bygg, og utgjør til sammen 12 020 m2 bruttoareal, og er
gjennomsnittlig 25 år. Ut i fra kartleggingen av bygningsmassen som ble gjennomføret i august 2014
ser vi at bygningsmassen er noe bedre enn gjennomsnittet for landets sykehusbygg. Bygningene har
likevel en generelt dårlig tilpasningsdyktighet, som betyr at det er begrenset mulighet for endringer i
planløsning, arealmengde eller funksjon.

3 Formål med styringsdokumentet
Styringsdokumentet skal gi oversikt over og være styrende for alle sentrale forhold i prosjektet.
Dokumentet skal være retningsgivende og avklarende for interne aktører, oppdragsgiver
og relevante eksterne aktører. Forprosjektfasen skal gi nødvendig grunnlag for å kunne gjennomføre
neste fase av prosjektet, som vil være bygging og idriftssetting. Foreliggende styringsdokument
fastlegger rammevilkår og skal være retningsgivende frem til forprosjekt er avsluttet. Denne versjonen
av styringsdokumentets tidsplan har dessuten særlig fokus på perioden før oppstart forprosjekt
prosjektering. Forprosjektfasen er den siste delfase i planprosessen i tidligfasen og hovedformålet med
styringsdokumentet er å gi et grunnlag for å beslutte valgte alternativ. I forprosjektfasen skal
grunnlaget for beregninger av prosjektkostnad og beslutning om byggestart kvalitetssikres.
Dokumentet godkjennes av prosjektets styringsgruppe og forprosjektrapporten legges fram for styret i
Helse Nord RHF, Finnmarkssykehuset HF og Alta kommune.
Det skal legges til rette for at styret i Helse Nord RHF og styret i Finnmarkssykehuset HF kan treffe de
overordnede beslutningene om prinsipper og struktur for morgendagens spesialisthelsetjeneste i
Alta/Vest-Finnmark.

4

Mandat for forprosjektfasen

4.1

Hvorfor og hvem har bestilt forprosjektet

Forprosjektet er bestilt av Helse Nord RHF, som er initiativtaker og har igangsatt prosjektet Styrking
av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark - prosjektet Alta Nærsykehus. Igangsetting av et
forprosjekt ble gjort i styresak 72-2014 Tiltak for styrking av spesialisthelsetilbudet i Alta/VestFinnmark, som ble behandlet i styret i Helse Nord RHF den 18. juni 2014. Bakgrunn for denne
styresaken 147/2012 av 14. desember 2012 å iverksette prosjektet «Utredning av
spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta/Vest-Finnmark». Arbeidet kom i gang etter at Helse Nord i løpet
av 2012 var i dialog med både Alta kommune og Finnmarkssykehuset HF (tidligere Helse Finnmark
HF) om videreutvikling av spesialisthelsetilbudet for befolkningen i Alta.
Utfordringsbildet for befolkningen i Alta knytter seg til det faktum at ingen kommuner av denne
størrelsesorden (ca. 20 000 innbyggere) har større avstand til sykehus. Mens avstanden i tid langs vei
er ca. to timer for befolkningen i Alta, er den 35 minutter for neste kommune med samme
befolkningsstørrelse.
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Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark ble gjennomført for å bidra til å konsolidere
og videreutvikle det distriktsmedisinske senteret i Alta som et samarbeid mellom Helse Nord RHF,
Finnmarkssykehuset HF og Alta kommune. Potensialet for ytterligere desentralisering av
spesialisthelsetjenester til Alta er vurdert og fulgt opp med konkrete forslag. De forslag som
presenteres i denne rapporten er dermed også konsistent med den visjonen som ligger til grunn for
Helse Nords overordnede strategi – Helse i nord der vi bor! De tilbud som foreslås styrket i
utviklingsplanen, må sees som et svar på utfordringene.

4.2

Organisering, ansvar, prosjekt og prosjekteier

I styrevedtak i sak 72/2014 heter det at 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 (FIN) tar da ansvaret for gjennomføringen av forprosjektet,
byggeprosjektet og iverksetting av de foreslåtte faglige tiltak. Prosjekteier og byggherre for Prosjekt
Alta nærsykehus er Finnmarkssykehuset HF ved adm. direktør. Helse Nord RHF og
Finnmarkssykehuset HF har i etterkant av styrets vedtak gjort en presisering knyttet til oppgaven som
byggherre og eier av prosjektet. Adm. dir. i Finnmarkssykehuset er byggherre og prosjekteier f.o.m.
signering av kontrakt med leverandør, jf. avtale om konsulentbistand – forprosjekt.
Det er opprettet en egen styringsgruppe for prosjektet, som ledes av Finn Henry Hansen fra Helse
Nord RHF.
Prosjektleder i FIN er administrerende direktør sin forlengede arm inn i prosjektet og har ansvar
forplanlegging og gjennomføring av prosjektet.
Prosjekteringsgruppen utfører prosjektering av forprosjektet med tilhørende
utredningsarbeid. Arbeidet ivaretas av en gruppe av Ratio arkitekter as, Hospitalitet, Cowi as og
Byggeanalyse as. Gruppen tilbyr et kontaktpunkt inn mot prosjektleder
For nærmere beskrivelse av rolle og ansvar, vises det til kap. 7.4.

4.3

Bestilling

Bestillingen er i hovedsak samtlige punkter vedtaket i ovennevnte styresak 72-2014 Tiltak for styrking
av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark
1. 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
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) Å legge til rette for at ca 200 flere polikliniske konsultasjoner for gravide kan skje lokalt i
Alta innen første milepæl i tentativ gjennomføringsplan. Ut fra estimert befolkningsvekst
kan flere fødsler skje ved fødestuen i Alta.
d) 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,
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og med gradvis innfasing av aktivitet slik at måltall for aktivitet er oppnådd innen andre
milepæl i tentativ gjennomføringsplan (rundt 2020).
e) 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). Det faglige
tilbudet i 20 sykestuesenger skal utredes og tydeliggjøre grenseoppgangen i forhold til
seks kommunale senger, herunder faglige, juridisk og økonomiske avklaringer. Det skal
utarbeides en tentativ plan for gjennomføring.
Vurdere eventuell installering av CT-maskin i Alta 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.
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.
Det forutsettes at det innen rammen av legerekrutteringsprosjektet i Finnmark prioriteres
spesialistutdanningstilbud for indremedisiner og radiolog i Alta fra og med 2015.
Det etableres et nybygg på ca 4 000 m2 for funksjoner innen somatikk (sykestuesenger, fødestue,
operasjonsstuer og billediagnostikk), psykisk helse og rus, og det gjøres bygningsmessige
oppgraderinger av arealer (inntil 1 000 m2) for poliklinikk/dagbehandling i eksisterende
bygningsmasse.
Det vises til 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. Det skal utarbeides og inngå en endelig og
bindende avtale mellom Alta kommune og Finnmarkssykehuset om fordeling av
investeringskostnader, driftkostnader, økonomiske kostnader knyttet til Alta kommunes 6
kommunale sykestuesenger og for andre områder som omfattes av felles bygningsmasse.
Som følge av volumvekst i Alta, skal konsekvensene for en samlet Klinikk Hammerfest utredes
nærmere og det skal i et videre utviklingsarbeid å søke løsninger og iverksette tiltak som bidrar til
å minimere konsekvensene. Ved å søke positive løsninger på disse utfordringer bidrar man også til
å redusere en risiko som allerede er til stede (og med potensial for å øke), nemlig at
pasientstrømmene fra Alta til tilbud utenfor fylket vil kunne øke.
Samtlige offentlige spesialisthelsetilbud som etableres i Alta skal organiseres og driftes i
foretaksregi. Som følge av at føde- og sykestuen skal overføres til Klinikk Hammerfest, skal det
gjennomføres en god og ivaretaende prosess for virkesomhetsoverdragelse av ansatte.
Sikre en god og inkluderende prosess overfor andre kommuner i Vest-Finnmark som skal benytte
tilbudet som skal gis i Alta nærsykehus.
Utrede muligheten for å etablere et fåtall deltidshjemler for private avtalespesialister.

4.4
Avgrensing
Det som ikke omfattes av foreliggende forprosjekt er:
-

Ambulansetjenesten i Finnmarkssykehuset HF
Arealer til private spesialister som har avtale med Helse Nord RHF
Kantine, laboratorietilbudet, legevakt og andre definerte arealer til Alta kommune
Tannhelsetjenesten, Finnmark fylkeskommune
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Definerte spesialisthelsetjenester ved klinikk Kirkenes
Definerte spesialisthelsetjenester ved klinikk Hammerfest
Definerte spesialisthelsetjenester ved spesialistpoliklinikken Karasjok
Definerte spesialisthelsetjenester ved UNN

Frist for levering av forprosjektrapport

I arbeidet med forprosjektrapporten legges det opp til en stor grad av medvirkning fra bruker og
oppdragsgiver i de vurderinger og løsninger som prosjekteres. Forprosjektfasen vil resultere i
forprosjektrapport, som skal behandles i styrene i hhv Finnmarkssykehuset HF og Helse Nord RHF.
Forprosjektrapporten forventes ferdig innen utgangen av august måned 2015, og vil legges frem for
styret i Helse Nord RHF i oktober 2015.

5 Overordnede rammer
Forprosjektet skal holde seg innenfor gitte økonomisk og de rammer som er gitt i foreliggende
dokument.

5.1

Hensikten med forprosjektet

Gjennomføre og iverksette vedtak og tiltak som tatt opp i styresak 72-2014 Tiltak for styrking av
spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark. Hensikten med å bygge nytt og gjennomføre en
bygningsmessig oppgradering er for befolkningen i Alta/Vest-Finnmark og et styrket
behandlingstilbud i tidsmessige og egnede lokaler. Samtidig som vi skal gi medarbeiderne lokaler som
tilfredsstiller dagen krav til helse, miljø og sikkerhet. Utbyggingstiltaket ved Finnmarkssykehuset
HF, Klinikk Hammerfest, Alta nærsykehus skal møte kravene til kvalitet, kapasitet og effektivisering
av pasientbehandlingen. Samtidig skal det gjennomføres organisasjonsmessige endringer slik at
tiltaket kan realiseres.
Et ferdigstilt prosjekt skal gi befolkningen i Alta og Vest-Finnmark med kroniske sykdommer
behandling, det skal gis tilbud i spesialistpoliklinikk, det skal gis akutt-tilbud i indremedisin og ha
kommunale akutte døgnplasser.
Pasienter med psykiske lidelser og som trenger behandling for sin rusavhengighet skal gis et tilbud i
Alta. I tillegg til pasientbehandling, skal det stimuleres til forskning, utdanning, opplæring av pasienter
og pårørende skal vektlegges.
Nærsykehuset skal også være en arena for samhandling med
kommunene i opptaksområdet.

5.2

Krav og hovedkonsept

Spesialisthelsetjenestetilbudet som gis ved Alta helsesenter har utviklet seg over tid og er organisert
inn under to klinikker i Finnmarkssykehuset, klinikk Hammerfest og klinikk psykisk helsevern og rus.
Ambulansetjenesten holder til i et eget bygg ved siden av Alta helsesenter, og er organisert inn under
klinikk prehospitale tjenester. Klinikk Hammerfest ved spesialistpoliklinikken gir tilbud om røntgen,
lysbehandling, dagkirurgi og et omfattende tilbud fra ambulerende spesialister, indremedisiner og
andre legespesialister. Klinikk Psykisk helsevern – døgnenhet innen psykisk helsevern for voksne
med 10 døgnplasser, en barne- og ungdomspsykiatrisk (BUP)- og en voksenpsykiatrisk poliklinikk
(VPP) og et rusteam.
Alta helsesenter eies og drives av ulike partnere i felleskap. Finnmark fylkeskommune eier
tannklinikken, Finnmarkssykehuset eier lokalene til psykisk helsevern og leier arealer av Alta
kommune til spesialistpoliklinikken. Alta kommune vil overdra arealer for somatisk
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spesialisthelsetjeneste og administrasjonslokaler til FIN på til sammen 1 674 kvadratmeter.
Samarbeidet mellom de ulike aktørene har i alle år fungert meget bra.

5.3

Prosjektmål

Figur 1. Målstruktur
5.3.1 Hovedmål for Finnmarkssykehuset HF
Finnmarkssykehuset HF har som hovedmål å yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle
som trenger det når de trenger det, uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn,
samt å legge til rette for forskning og undervisning. Dette gjelder for alle som bor og oppholder seg i
Finnmark.
De overordede rammer for spesialisthelsetjenestetilbudet i FIN, Alta/Vest-Finnmark er fastlagt
gjennom lov og styrende dokumenter for både departement og Helse Nord RHF. Utgangspunktet er at
det gir et tilbud i henhold til ”sørge for ansvaret” i spesialisthelsetjenesteloven. Prosjektet skal bidra til
å oppfylle spesialisthelsetjenestelovens formål, som særlig er:
o Å ”fremme folkehelsen og å motvirke sykdom, skade, lidelse og funksjonshemning,
o Å bidra til å sikre tjenestetilbudets kvalitet,
o Å bidra til et likeverdig tjenestetilbud,
o Å bidra til at ressursene utnyttes best mulig,
o Å bidra til at tjenestetilbudet blir tilpasset pasientenes behov, og
o Å bidra til at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasientene”
Målsettingen er å utforme et spesialisthelsetilbud til befolkningen i Alta/Vest-Finnmark, som setter
pasientens opplevelse og erfaringer i sentrum, kombinert med økt oppmerksomhet på kvalitet og
faglighet.
5.3.2 Samfunnsperspektiv(samfunnsmål)
Et realisert prosjekt Alta nærsykehus skal sikre et nært, helsemessig og godt
spesialisthelsetjenestetilbud til befolkningen i Alta/Vest-Finnmark. Tilbudet i Alta skal være tilpasset
de føringer som gis i styringsdokumenter, som lover, forskrifter og rundskriv som regulerer
spesialisthelsetjenesten, vedtekter, oppdragsdokument og protokoll fra foretaksmøter. De totale
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løsningene skal sikre at dimensjonering, driftskonsept samt oppgave- og funksjonsfordelinger blir
ivaretatt i dette fremtidige helseperspektivet.
5.3.3 Foretaksperspektiv/effektmål
Både nybygg og den oppgraderte bygningsmassen skal bidra til å sikre et godt tilgjengelig tilbud med
god kapasitet, god kvalitet, med en faglig høy standard, effektiv drift og sikre et godt og fullverdig
tilbud for befolkningen. Effektmålene vil realiseres når bygget står ferdig. Prosjektet skal sikre at
bygget blir bærekraftig med elementer for et fremtidig og kvalitetsmessig godt tilbud innen
spesialisthelsetjenesten med vekt på følgende bærende ideer:
o Rask diagnostikk og utredning
o Pasienten skal få et tilbud så nært der de bor og på lavest mulig nivå.
o God service – sammenheng mellom informasjon utredning, og behandling, hvor det tas
utgangspunkt i den enkelte pasient sine behov
o Grunnlag for et godt samarbeid med primær-/kommunehelsetjeneste - samhandling
o Skille mellom kommunal øyeblikkelig hjelp og planlagt virksomhet i Finnmarkssykehuset HF
o Størst mulig grad av planlagt virksomhet
o Integrering av psykisk helse, rusbehandling og somatikk.
o I prosjektet skal det utarbeides en organisasjonsplan for Alta Nærsykehus med utgangspunkt i
utviklingsplanen for Finnmarkssykehuset og samarbeidsavtalen med Alta Kommune.
5.3.4 Resultatmål
Prosjektet skal oppfylle sine leveransemål slik disse er definert i forprosjektrapporten, som skal gi
grunnlag for en beslutning i styrene i Helse Nord RHF og Finnmarkssykehuset om igangsetting av
bygging.
Prosjektet skal føre til en ønsket sluttilstand for objektet (nybygget og ombygde arealer) som ivaretar
følgende forhold:
o Et bærekraftig bygg.
o Moderne lokaler mht størrelse, driftsøkonomi, service, lager og sanitære forhold.
o Optimal logistikk og rasjonell drift.
o Moderne bygningsmessig fleksibilitet, elastisitet og generalitet (lettere å tilpasse arealene til nye
funksjoner og ny metodikk).
o Mulighet til fleksible driftsformer og bedre utnyttelse av lokaler og utstyr.
o Mulighet for moderne og brukertilpasset pasientbehandling.
o Mulighet for undervisning og opplæring av pasienter, pårørende og ansatte.
o Mulighet for gode medisinsk faglig funksjoner kan videreutvikles.
o Gode løsninger med tanke på ytre miljø, energisparende tiltak og tilfredsstille gjeldende krav for
passivhus.
o Godt inneklima.
o Godt arbeidsmiljø.
o God tilgjengelighet for alle brukere og tilfredsstille kravene om universell utforming.

5.4

Suksesskriterier

Vi er fornøyde med forprosjektrapporten, når:
o Innholdet gir kvalitativ og riktig informasjon som beslutningsgrunnlag for styrebehandling og om
igangsetting av bygging i Helse Nord RHF.
o Den gir svar på hvordan målene skal oppnås.
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Prosessene oppleves som gode og at dette har bidratt til gode resultater.
Svarer på og er tilpasset gjeldende rammebetingelser, gjeldende krav og synliggjør konsekvenser
for FIN med hensyn til økonomisk bæreevne, funksjonsdeling og fremtidig kapasitet.
o Svarer ut kravene til HMS ved prosjektering av bygg og utstyr er ivaretatt i henhold til lov og
forskrifter og kvalitetssikret mot brukermiljø og vernetjeneste er ivaretatt.
o At prosjektet er i henhold til Byggherreforskriften. Videre skal forutsetningene for HMS i ferdig
bygg ivaretas gjennom planleggingen. Krav til universell utforming, klima og miljømål ivaretas.
o At planleggingen ivaretar foretakskrav, Helse Nord sine krav og nasjonale krav og gjeldende
forskrifter, når det gjelder klima og miljøstandard.
o Innholdet og de forslag som fremkommer i rapporten viser en optimal og fleksibel areal- og
ressursbruk, samt optimale driftsløsninger og sikrer et fremtidig bærekraftig bygg.
o Kostnadsrammen for forprosjektfasen er holdt og budsjettet ikke overskredet.
o Tidsplanen er holdt og forprosjektrapporten er levert i henhold til avtalt plan.
o At innbyggerne i Alta og nærliggende kommuner i større grad kan få dekket sine behov for
spesialisthelsetjenester lokalt i Alta nærsykehus.
o At bygget har en teknisk infrastruktur som er fremtidsrettet, fleksibelt og med god tilgjengelighet,
basert på helhetstenkning og med lavest mulige FDV-kostnader.
o Byggeprosjektet har bidratt til realisering av organisasjonsendringer/tilpasninger.
o Bygget bidrar til positiv profilering av FIN, både hos publikum, ansatte og fagmiljøene.
o
o

5.5

Kritiske suksesskriterier

Kritiske suksessfaktorer som har innvirkning på måloppnåelsen i prosjektets forprosjektfase er:
o Rammebetingelsene for forprosjektet er avklarte og entydige
o God planleggings- og beslutningsprosess
o Klare og rettidige beslutninger, samt tydelig rollefordeling (mellom eier, prosjektet, brukerne).
o Organisering, rett kompetanse på rett plass til rett tid, klare ansvarsroller og tydelige mandater
o Åpen og transparent planprosess
o Tilstrekkelige økonomiske rammer og god kostnadsstyring
o Avsette tilstrekkelig tid og ressurser til nøkkelpersoner for å arbeide med prosjektet
o Solid forankring av prosjektet i organisasjonen
o Avklaring av interessentbildet, oppfølging av kritiske aktører og miljøer, bl.a. samhandling med
kommunene om funksjoner og funksjonsfordeling
o God kommunikasjon, internt i prosjektorganisasjonen og eksternt mot interessenter.
o Unngå ”omkamper”.
o Lojalitet i forhold til de styrende dokumentene
o Samarbeid med Alta kommune, som aktuell grunneier av tomt og ansvar for regulering.
o God brukermedvirkning fra pasientorganisasjoner, tillitsvalgte og vernetjenesten
o Prosjektdeltagerne har felles målforståelse.

5.6

Rammebetingelser

Forprosjektet gjennomføres innenfor fastlagte rammer:
Tiltak/oppgaver
Forprosjektfase
Oppstart des. 2014
Kostnad ferdig bygg

Avsluttes
oktober 2015

267 mill. kroner (kroneverdi = 2014).
Beløpet er inkludert brukerutstyr. Utbygging og
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Investering utstyr

Ferdig objekt
Ombygde arealer,
oppgradering
Planlagt areal nybygg,
somatikk (sykestue,
fødestue,
billeddiagnostikk, og
operasjonslokaler) og
PHV og TSB
Ferdig rapport,
styrebehandles

Styringsdokument - Forprosjekt bygg - Alta nærsykehus
ombygging vil koste om lag 206 mill kroner,
somatikk. PHV og TSB anslås til å koste 61 mill
kroner. 1
20 mill kroner er forutsatt anvendt til kjøp av MRmaskin og moderne ultralydutstyr. Restbeløpet kan
eventuelt disponeres til CT- maskin, dersom det blir
vedtatt etablert i Alta.
2017/18
Ca 1 000 m2
Ca. 5 200 m2, hvorav 1 350 m2 er dedikert
PHV/TSB og ca.1 100 til fellesareal, vestibyle,
vrimleareal og auditorium

Styrebehandles
oktober 2015 i
HN, FIN og
Alta kommune
Bygget skal stå
ferdig i 2017/
2018

Byggestart

5.7

Driftsøkonomi og investeringer

Som følge av Helse Nord RHF sitt vedtak i styresak 72/2014 vil den somatiske aktivitet lokalt i Alta
endres, og det er beregnet et behov for bygningsmessige endringer. Basert på en gjennomgang av
statusen for dagens bygningsmasse er det anslått at utbygging og ombygging av helsesenteret vil koste
om lag 206 millioner kroner. Investeringer i bygg for rus og psykisk helse anslås å beløpe seg til 61
millioner kroner, slik at det samlede investeringsbeløp blir på ca 267 millioner kroner.
Det er anslått at utbyggingen og ombyggingen av Alta helsesenter vil gi en vesentlig økning i
avskrivningskostnader og rentekostnader for Finnmarkssykehuset og Alta kommune sammenlignet
med dagens kostnadsnivå. For en nærmere beskrivelse av forutsetningene knyttet til avskrivninger og
finanskostnader henvises det til kapittel 6.5 i sluttrapporten. Når det gjelder beregning av
investeringskostnaden er det i tabell 4: Areal- og kostnadsoversikt i rapporten, er det
arealberegningene for psykisk helsevern og rus prosjektet vist i oversikten, men det er ikke gjort
beregninger i forhold til de økonomiske konsekvensene for investeringskostnader og avskrivninger.
I styresak fra Helse Nord RHF 72/2014 heter det at Helse Nord RHF legger opp til en årlig
kapitalkompensasjon på 6 mill kroner og en driftsstøtte på 10 mill kroner. De årlige merkostnadene for
investering og drift er av prosjektgruppen estimert til mellom 16,7 og 33,7 mill kroner. Som følge av
økte kapitalkostnader ved kjøp av eksisterende lokaler for poliklinikk samt kontorlokaler ved Alta
helsesenter, vil disse kostnadene øke med ca. 1 mill kroner til henholdsvis 17,7 og 34,7 mill kroner.
Fremtidig utvidet drift må tilpasses økonomisk bærekraft i FIN.
I Helse Nord RHF styresak 72/2013 Plan 2014-2017, inkl. rullering av investeringsplan, vedtakets
punkt 10 ble det satt av 20 mill kroner, som er forutsatt anvendt til kjøp av MR- maskin og moderne

1

Det er ikke lagt inn byggelånsrente.
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ultralydutstyr. Restbeløpet kan eventuelt disponeres til CT- maskin, dersom det blir vedtatt å etableres
i Alta.
Styret i FIN vedtok i styremøtet under sak 98/2014 Budsjett 2015 -2018, inkludert
investeringsbudsjett 2015 – 2022.

5.8

Grensesnitt

Følgende områder utgjør viktige grensesnitt som vil være gjenstand for fortløpende observasjon
for å sikre nødvendige avklaringer:
o Fordeling av ansvar og oppgaver mellom prosjekteier, og leder av styringsgruppen og
prosjektorganisasjon.
o Fordeling av ansvar og oppgaver mellom organisasjonsprosjekt og byggeprosjekt.
o Fordeling av ansvar og oppgaver mellom driftsorganisasjon og byggeprosjekt gjennom
brukermedvirkning, særlig når det gjelder hvilke oppgaver som byggeprosjekt har ansvar for og
som driftsorganisasjonen må medvirke i både ved planlegging, bygging og idriftsettelse. Særlig
gjelder dette ansvar og oppgaver for eiendoms-, bygnings- og installasjonstekniske forhold.
o Fordeling av ansvar og oppgaver mellom de ulike deltakere i prosjektet, herunder mellom
programmering og prosjektering og mellom byggutstyr og brukerutstyr.
o Fordeling av ansvar og oppgaver mellom de ulike deler av prosjektet i forholdet mellom Alta
kommune og Finnmarkssykehuset HF.

6 Prosjektets innhold – sluttdokument
6.1

Hovedleveranser per fase

Det vises til tilbudet fra Ratio arkitekter as, tidsplan og innhold i leveransen, med følgende sentrale
leveranser er definert per fase i prosjektet:
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FASE 1
Oppstart/prosjektstøtte
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Leveranser
Utarbeide et komplett
styringsdokument med beskrivelse av
aktiviteter, organisering, ansvar,
milepæler, varighet, tidsfrister og
beslutningspunkter.
Utarbeide en detaljert prosjektplan

Frist

Kommentar

29.
desember
2014

Prosjektleder FIN i
samarbeid med
Hospitalitet
Hospitalitet

Innhenting av nødvendig informasjon
for å sluttføre arbeidet. Kvalitetssikre
og oppdatere beregninger og
grunnlag fra tidligere fase.
Utarbeide forenklet
hovedfunksjonsprogram
(HFP)/delfunksjonsprogram (DFP)
Etablere brukergrupper

Hospitalitet/Ratio/
COWI

Klargjøre romprogram (forenkelet
DFP)
Etablere romdatabase

Hospitalitet

Romprogramfunksjonsprogram
(RFP)
Programmering utstyr (brutto og
netto)
Utføre økonomiske beregninger

Hospitalitet

FASE 4
Prosjektering
skisse/forprosjekt

Utvikle funksjonelle planløsninger

Ratio

Beskrive tekniske løsninger

Cowi

FASE 5
Forprosjektrapport,
detaljplan for neste
fase av prosjektet.

Utarbeide forprosjektrapport

FASE 2
Kvalitetssikring og
gjennomgang av
foreliggende
materiale/delleveranser

FASE 3
Programmering og
økonomiske
beregninger

6.2

Hospitalitet
Finnmarkssykehuset

Hospitalitet

Hospitalitet
Hospitalitet/
Finnmarkssykehuset

Oktober
2015

Hospitalitet/
Finnmarkssykehuset

Gjennomføre reguleringsplan

Overordnet fremdriftsplan

Den 17. november 2014 startet samarbeidet mellom valgt leverandør, Ratio arkitekter as og
prosjektleder i Finnmarkssykehuset, som er i underkant av to måneder etter planlagt oppstart. Det tas
likevel sikte på å kunne levere forprosjektrapport for behandling i styret i Helse Nord RHF i løpet av
september 2015.

2014

2015

2016

2017

2018

Forprosjekt
Styrebehandlet forprosjekt
Utlyse entreprisekonkurranse
Valg av leverandør
Prosjektoptimalisering
bygging
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Konkretisering ut fra veileder for tidligfaseplanlegging i
sykehusprosjekter

Planprosessen er sekvensielt oppbygget og resultatet fra én fase gir grunnlaget for den neste. I hver
fase gjennomføres delutredninger. Hovedelementene i de ulike planfasene og sammenhenger mellom
dem er vist i figuren under 2.

Figur 1. Hovedelementer i et samlet prosjektforløp, eksempel fra tidligfaseveilederen

Forkortelsene og begrepene er nærmere definert i kapittel 9 ”Ordliste ”.
Figur 4 viser en prinsippskisse for gjennomføring av forprosjektfasen

Figur 2. Prinsippskisse for gjennomføring av forprosjektfasen.

2

Figurene i dette kapittelet er hentet fra Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter IS-1369 Veileder.
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Hovedaktiviteter i forprosjektfasen

Forprosjektfasen er den siste delfase i planprosessen for tidligfasen og gir grunnlaget å beslutte
gjennomføring av det valgte alternativet. Forprosjektfasen bygger på foreliggende rapport fra 2014
med underliggende delutredninger samt eventuelle tillegg og endringer.
Forprosjektrapporten skal gi en oppdatert prosjektkostnad og ellers vise konsekvenser av nødvendige
revisjoner av plangrunnlaget. Videre skal vi i denne fasen gi en spesifikasjon av en fysisk byggløsning
for et investeringsprosjekt. Ved oppstart av forprosjektfasen øker ressursbruken i prosjektet og det er
viktig at mulige endringer er identifisert og avklart før oppstart.
Forprosjektfasen vil inneholde følgende:
1. Oppstart. gjennomgang og eventuelt oppdatering av grunnlaget fra konseptfasen
2. Utarbeide styringsdokumenter
3. Kvalitetssikring og gjennomgang av foreliggende materiale
4. Programmering og økonomiske beregninger
5. Prosjekteringsforprosjekt
6. Forprosjektrapport, detaljplan for neste punkt i prosessen.
Forprosjektfasen vil omfatte:
o Gjennomgang og oppdatering av grunnlaget fra konseptfasen. Følgende plandokumenter/tema bør
gjennomgås og eventuelt oppdateres; DFP og forprogram utstyr. Det må gjennomføres analyser av
transport, vareflyt og sikre gode pasientforløp. Dette i tillegg til driftsøkonomiske
konsekvensberegninger.
o Romfunksjonsprogram (RFP)
o Tegninger på romnivå med lokalisering
o Brutto (BUP) og netto utstyrsprogram (NUP)
o Detaljering av bygningsmessige og tekniske løsninger
o Detaljering av prosjektkostnader og driftskostnader for bygget (årskostnader)
o Kostnadsramme og finansieringsplaner
o Usikkerhetsanalyse
o Valg av entreprisemodell, gjennomføringsmodell.
o Plan for gjennomføring frem til ferdigstilling, overlevering og idriftsetting
o Ros – Analyser, risiko og sårbarhetsanalyser
o Organisasjonsutvikling, herunder virksomhetsoverdragelse, kulturbygging med mer.
o Prinsipper for samhandling

6.5

Innholdet i forprosjektrapporten - sluttrapport

Det er ikke utarbeidet en egen konseptrapport med funksjonelt innhold, kapasitetsbehov, detaljert
funksjonsprogram, romprogram og driftsmodell. Det er i utviklingsrapporten/sluttrapporten
dokumentasjon av fremtidig aktivitet, et skisseprosjekt og det er gjort økonomiske analyser.
I henhold til tidligfaseveilederen skal forprosjektfasen bygge på konseptfaserapporten som bl.a. skal
inneholde delfunksjonsprogram (DFP). Dette foreligger ikke et HFP i sluttrapporten.
Det anses at det i forprosjektfasen er tilstrekkelig å utarbeide et forenklet HFP og forenklet DFP. DFP
beskriver funksjonaliteten og behovene knyttet til det enkelte rom. Det skal gjennomføres en
kvalitetssikring og oppdatere beregningene på grunnlag av tilgengelig dokumentasjon og prosess i
2013/2014. Til dette arbeidet vil det benyttes grunnlag for tidligere beregninger, kombinert med
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utnyttelsesgrader og arealstandarder fra FIN. I denne delen av prosjektet skal det også utarbeides et
forenklet hovedfunksjonsprogram (HFP), basert på aktivitetstall fra forrige fase.
Forprosjektfasen er siste delfase i planprosessen for tidligfasen og gir grunnlaget å beslutte
gjennomføring av det valgte alternativet. Forprosjektfasen bygger på sluttrapporten for Alta med
underliggende delutredninger samt eventuelle tillegg og endringer. Forprosjektrapporten skal gi en
oppdatert prosjektkostnad og ellers vise konsekvenser av nødvendige revisjoner av plangrunnlaget.
Et forprosjekt er en spesifikasjon av en fysisk byggløsning for et investeringsprosjekt.
Ved oppstart av forprosjektfasen øker ressursbruken i prosjektet og det er viktig at mulige endringer er
identifisert og avklart før oppstart.
Forprosjektrapporten vil inneholde følgende deler:
1. Hovedkonklusjoner
2. Sammendrag
3. Prosjektets bakgrunn og formål, mål og rammer
4. Metode og arbeidsprosess (bl.a. bruk av BIM)
5. Verifisering av behov i forhold til aktiviteter og kapasiteter, herunder i forhold til
Samhandlingsreformen og evt. andre områder.
6. Programunderlag, kravspesifikasjoner: Delfunksjonsprogram, romfunksjonsprogram,
utstyrsprogram, program tekniske rom, logistikk og forsyning.
7. Prosjektbeskrivelse etter bygningsdelstabellen. Detaljering av funksjonelle og tekniske
løsninger.
• Bygning
• VVS
• Elkraft
• Tele og automasjon
• Andre installasjoner
• Utomhus
• Miljøhensyn og konsekvenser.
8. ROS- analyser
9. Kalkyle for investering, dvs. prosjektkostnad iht NS 3451, beregning byggelånsrenter.
driftsøkonomiske konsekvenser. Finansieringsplan.
10. Organisasjonsutvikling og plan for gevinstrealisering (jf. videreføring fra konseptfasen).
11. Plan for videre arbeid med vekt på neste fase og kontraheringsstrategi.

7

Prosjektstrategi

7.1

Oppgaver

o
o
o

Etablering av prosjekt med et omforent styringsdokument mobilisering og forberedelse
Gjennomføring av programmering, spesialutredninger, prosjektering og økonomiske analyser.
Skriving av rapport.

7.2

Strategi for styring av usikkerhet/risiko

Det benyttes i forprosjektfase flere virkemidler til å styre usikkerhet:
o Plan for kvalitet, tid og ansvar for alle aktiviteter
o Månedlig rapportering mot plan
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ROS-analyser både på enkeltområder og for den samlede forprosjektrapporten
Usikkerhetsanalyse knyttet til kalkyle
Tredjepartskontroll knyttet til enkeltområder

7.3

Gjennomføringsstrategi

Gjennomføring av forprosjekt skjer i hovedsak ved bruk av eksterne leverandører. Dette
gjelder både ved prosjektledelse prosjektering, prosjektering og spesialutredninger. Kontrahering
er gjennomført. Entrepriseform for byggeprosjektet vurderes og besluttes i løpet av forprosjektfasen.

7.4

Organisering og ansvarliggjøring

7.4.1 Formål med prosjektorganiseringen
Prosjektorganisasjon har tre formål:
1. Sikre tilstrekkelig kontinuitet fra tidligere faser
2. Sikre riktig dimensjonering av prosjektets ressurser, kompetanse og struktur for gjennomføring av
forprosjektfasen.
3. Legge grunnlaget for videreføring beslutning og realisering av prosjektet.
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7.4.2 Modell for organisering

Prosjekteier og byggherre
Torbjørn Aas,
Adm. dir. Finnmarkssykehuset

Styringsgruppe:
- Finn Henry Hansen, direktør, Helse Nord RHF, leder av SG
- Tor-Arne Haug, forretningsdirektør, Helse Nord RHF
- Øyvin Grongstad Drifts- og eiendomssjef, Finnmarkssykehuset HF
- Evy Adamsen, Foretakstillitsvalgt NSF, Finnmarkssykehuset HF
- Vivi Bech Klinikksjef Klinikk Hammerfest, Finnmarkssykehuset HF
- Bjørn-Atle Hansen, rådmann, Alta kommune
- Kenneth Johansen, prosjektleder, Alta kommune
- Grete Thomassen, Hovedtillitsvalgt Fagforbundet, Alta kommune
- Sara-Kristine Loso, Enhetsleder for helse og omsorg i Kautokeino
kommune.
- Stein Wiggo Olsen, ansatt med brukererfaring, Finnmarkssykehuset

Medvirkningsgrupper:
- Foretaksledergruppen
- Overordnet medvirkningsgruppe
- Brukerkoordinator
- Klinikkledere, PHV/TSB, H.fest og
prehospital

Prosjektleder i FIN

Prosjektsekretariat

Drift - og eiendomssjef

Faglige medvirkningsgrupper:

Vestibyle,
auditorium
–fellesareal
med AK og
FIN

Poliklinikk,
dagbehandling,
dagkirurgi
og radiologi

Sengeposter og
fellesområder
(føde- og
sykestue)

Psykisk helse og
TSB, døgn

Faglig
prosjektkoordinering
RATIO,
Svendsen
Fagansvarlig
ARK
Fagansvarlig
RIV
Fagansvarlig
RIE

Programmering og
programkoordinering
Hospitalitet,
Fagerli
Programmering
HFP/DFP
Programmering
RFP/Utstyr

Programmering /prosjektering
Rådgiver Byggeøkonomi
Byggeanalyse, Graarud

Andre medvirkningsgrupper:

Endre
organisatorisk
tilknytning og
virksomhetsoverdragelse fra AK til
FIN for føde og
sykestua.
Videreutvikling og
omstillingsarbeid.
Samarbeid, felles
org. kultur med
mer.

Rekruttere/
utdanne
radiolog stilling og
indre medisiner
samt allmennleger ved
sykestua

IKT og
medisinsk
teknikk.
Telemedisin/
bruk av video
--konferanse

Utarbeide
en avtale
mellom FIN
og Alta
kommune

RIBR Brann, COWI, Fuglem
RAIku Akustikk,
COWI, Fiskvik
RIEn Energi og Miljø
COWI, Stene
RIBfy Bygningsfysikk
COWI, Gaare
KS Kvalitetssikring IDK
Ratio, Lauridsen

Figur 3. Organisasjonskart

Koordinator DAK rutiner
Ratio, Olsen
RiB bygg COWI, Overrein
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7.4.3 Adm. direktør ved Finnmarkssykehuset er prosjekteier og byggherre
Prosjekteiers ansvar er:
o
o
o
o
o

Overordnet ansvarlig for prosjektet og dets resultater.
Godkjenner foreliggende styringsdokument.
Ansvarlig for å etablere prosjektet, sørge for at forutsetninger er tilstede, overordnet overvåke
framgangen gjennom styringsgruppa, iverksette tiltak om nødvendig.
Sikrer at prosjektets strategi og FINs strategi ikke er motstridende.
Sikrer at prosjektets mål er i henhold til FINs behov.

7.4.4 Styringsgruppe
Styringsgruppens medlemmer er oppnevnt av adm. dir. i Helse Nord RHF.
Styringsgruppen skal bidra til at prosjektet får administrativ avklaring og forankring av prosjektet på
riktig administrativt nivå i Finnmarkssykehuset og i Helse Nord RHF.
Styringsgruppen skal ha jevnlige møter gjennom hele forprosjektperioden. Oppdragsgivers
representant, er prosjektleder i Finnmarkssykehuset. Styringsgruppen skal forelegges alle spørsmål av
vesentlig betydning for prosjektets løsning, herunder organisering og gjennomføring av
forprosjektperioden, brukermedvirkningen og forhold til offentlige myndigheter og allmennheten.
Styringsgruppens leder er ansvarlig for at:
o Prosjekteier er tilstrekkelig informert.
o Styringsgruppen og prosjektleder har nødvendig kompetanse.
o Prosjektleders rapportering og oppfølging gjennomføres på en tilfredsstillende måte.
o Legge til rette for gevinstsrealisering.
o Styringsgruppa behandler styringsdokumentet, at mål og milepælplan følges opp, endringer i
dokumentet å legge anbefaling fram for prosjekteier.
o Styringsgruppa behandler risikovurdering jevnlig.
Følgende saker skal legges frem for behandling i styringsgruppen:
o Styringsgruppens leder setter opp dagsorden sammen med byggeier, forbereder møtene og
skal sikre at det føres protokoll fra møtene.
o Status i forhold til overordnet styringsdokument for forprosjektfasen.
o Rutinemessige rapporter vedrørende prosjektets status med prognoser for totale kostnader og
fremdrift legges frem som orienteringssaker med mindre avvik krever drøfting og beslutning i
styringsgruppen.
o Mål og rammer for forprosjektfasen, herunder:
o Innhold og omfang.
o Kostnadsrammer.
o Fremdriftsplan.
o Gjennomføringsstrategi.
o Overordnet oppfølging av prosjektets kostnader, kvalitet og fremdrift.
o Tiltak for korrigering av avvik.
o Risikoreduserende tiltak.
o Nye krav eller endrede forutsetninger for prosjektet.
o Andre saker av vesentlig betydning for prosjektet og som en eller flere av styringsgruppens
medlemmer ønsker behandlet.
o Referatsaker.
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Det skal fremgå av saksdokumentene om en sak fremlegges til orientering, til drøfting eller til
beslutning.

7.4.5 Daglig prosjektledelse og prosjektleder i FIN
Prosjektleder skal:
o Lede og motivere de som arbeidet med prosjektet mot prosjektets mål
o Se til at prosjektets leveranser har riktig kvalitet, leveres til rett tid og i henhold til vedtatt
budsjett
o Fatte beslutninger innenfor rammer gitt av styringsgruppa, herunder endringer som ikke
påvirker prosjektets resultat
o Følge opp avvik
o Rapportere til styringsgruppen
7.4.6 Brukerkoordinator
Brukerkoordinator rapporterer og samarbeider med prosjektleder FIN.
Brukerkoordinators oppgaver er i denne sammenheng å koordinere arbeidsprosessene i
medvirkningsgruppene, herunder:
o Å være bindeledd mellom de ulike brukergrupper og brukerrepresentanter for øvrig, og å være
bindeledd mellom brukerorganisasjonen og prosjektets ledelse.
o Å være bindeledd mellom de ulike brukergrupper og brukerrepresentanter for øvrig og de
eksterne leverandører som arbeider med planlegging i prosjektet (programmering,
prosjektering og utstyrsplanlegging). Dette gjøres i nært samarbeid med prosjektleder.
o Å være bindeledd mellom brukerorganisasjonen og linjeorganisasjonen der slik forbindelse
ikke følger naturlig av brukerorganiseringen.
o Å følge opp brukergruppenes arbeid og bistå med og koordinere i arbeidet slik at
problemstillinger som blir reist kommer til drøfting og avklaring.
o Å være bindeledd mellom brukerorganisasjonen og fag- og ansvarsområder som ikke er
direkte representert i brukerorganisasjonen.
Brukerkoordinator skal videre bistå prosjektleder FIN prosjektleder prosjektering ved behandling av
prosjektforslag og i den forbindelse påse at brukerønsker og –krav er dokumentert og tatt stilling til i
prosjektdokumentene. Dette gjelder hovedsaklig funksjonelle forhold i den kliniske virksomhet og i
mindre grad forhold som har med eiendomsdrift å gjøre. Brukerkoordinator deltar normalt i alle
brukermøter.
7.4.7 Drifts- og eiendomssjefens rolle i prosjektet
Drifts- og eiendomssjefen i FIN skal gi råd og bistå prosjektleder gjennom forprosjektfasen.
7.4.8 Medvirkningsgrupper
De faglige medvirkningsgruppene (FMG) må etableres raskt i løpet av januar 2015, slik at arbeidet
med programmeringen kan starte. FMG skal i hovedsak beskrive funksjonaliteten, nærhetsbehov og
bidra i arbeidet med å definere rombehov for å dekke delfunksjonens aktivitet.
Andre medvirkningsgrupper og etablering av disse kan gjøres i et litt lengre tidsperspektiv, men
likevel ikke senere enn mai 2015.
Felles for faglige og andre medvirkningsgrupper
Styringsgruppen oppnevner medvirkningsgruppene, både leder og øvrige medlemmer gjennom vedtak.
Forslag til leder og medlemmer fra slike grupper fremmes til prosjektleder som på vegne av adm. dir. i
Finnmarkssykehuset samordner forslagene og fremmer dem for styringsgruppen.
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Det skal være medlemmer fra Alta kommune i alle medvirkningsgrupper.
Medvirkningsgruppene vil være rådgivende i forhold til byggherre og styringsgruppe. Arbeidet skal
forankres i FIN/ledelsen i klinikkene og i Alta kommune.
Hovedformålet med brukermedvirkning i forprosjektet er:
o Å sikre at vedtaket i styresak 72-2014 fra Helse Nord RHF blir gjennomført.
o Å gi råd om og funksjonskrav og utforming av løsninger for å tilfredsstille funksjonskravene.
o Å kvalitetssikre prosjektets funksjonalitet og andre bruksrelaterte kvaliteter.
o Å sikre relevant informasjonsflyt fra driftsorganisasjon til prosjekt
o Å skape kunnskap om, motivasjon for og eierskap til prosjektet, og dermed sikre et
konstruktivt engasjement i fagmiljøene til fordel for prosjektet.
Medvirkning forstås her som brukere (ansatte og representant fra brukerutvalget i FIN) av bygninger,
utstyr og organisatoriske ressurser. I prosjektet er dette ledere, ansatte, og en brukerrepresentant fra
Finnmarkssykehuset HF. Medvirkningen er rådgivende. De ansatte gir råd på vegne av de fag,
funksjonsområder og organisasjonsenheter de representerer.
Medvirkningsgruppene MVG er sammensatt av representanter fra de ulike funksjonene som skal
ivaretas i prosjekt Alta nærsykehus for å sikre at riktig kompetanse involveres i forhold til de
funksjoner som skal beskrives og oppgaver som skal løses. Dette innebærer at de involverte har
detaljkunnskap om arbeidsprosessene, og hvilke rom og utstyr disse krever. Videre må de involverte
ha myndighet til å ta avgjørelser i møtene, på vegne av den enheten eller funksjonen de representerer.
Hver MVG ledes av en gruppeleder som koordinerer og fungerer som kontaktperson for
programmerings- og prosjekteringsgruppen, og som et bindeledd mellom gruppens medlemmer og
prosjektorganisasjonen mellom møtene.
Medvirkningen (fag, ansatt og bruker/pasientorganisasjoner) kan videreføres fra utviklingsfasen.
Overordnet medvirkningsgruppe opprettholdes for å ivareta samlet koordinering av
innspill fra medvirkningsgruppene. Overordnet medvirkningsgruppe settes sammen av lederne
i hver av medvirkningsgrupper samt tillitsvalgte og representant for pasientorganisasjonene.
Det skal etableres følgende faglige medvirkningsgrupper for arbeidet i forprosjektet, som i hovedsak
skal utarbeide følgende:
1. Psykisk helse og rusbehandling, døgnbehandling.
2. Poliklinikk, dagbehandling, dagkirurgi.
3. Sengeposter og fellesområder (føde- og sykestue)
4. Felles vestibyle for Alta kommune og FIN
Det vil i tillegg skal det oppnevnes følgende medvikningsgrupper:
1. Rekruttere/ utdanne radiologstilling og indremedisiner, samt allmennleger.
2. Videreutvikling og omstillingsarbeid, herunder endring organisatorisk tilknytning og
virksomhetsoverdragelse fra AK til FIN for ansatte ved føde- og sykestua. Samarbeid,
felles organisasjonskultur med mer er noe av det som skal utredet nærmere. Endrede
pasientforløp, ambulering, logistikk, aktivitet med mer i Alta vil ikke bare gi endringer for
Alta nærsykehus, men også for klinikk Hammerfest. Det er derfor viktig at det etableres en
engen gruppe som skal arbeide med organisasjonsutvikling.
3. IKT og medisinsk teknikk. Telemedisin/ bruk av videokonferanse.
4. Utarbeide en avtale mellom FIN og Alta kommune
5. Driftsmessige løsinger
6. Samhandling
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Det vil bli utarbeidet mandat for samtlige medvirkningsgrupper.
Medvirkning ved ansatt - og brukermedvirkningen er prinsipielt rådgivende. De ansatte gir råd på
vegne av de fag, funksjonsområder og organisasjonsenheter de representerer.
7.4.9 Prosjekteringsgruppe
Prosjekteringsgruppen utfører prosjektering av forprosjektet med tilhørende utredningsarbeid.
Arbeidet ivaretas av en gruppe av Ratio arkitekter as, Hospitalitet, Cowi as og Byggeanalyse as.
Gruppen tilbyr et kontaktpunkt inn mot prosjektleder. Hospitalitet ved Trude Fagerli har ansvaret for
koordinering av prosjektgruppen mot prosjekteringsgruppen. Det vies til kap. 6.1 som viser
hovedoppgaver fordelt på 5 faser.

7.5

Fullmakter

Fullmaktene er knyttet til budsjett og kontrakter. Innen prosjektets kostnadsramme er det
utarbeidet budsjett for prosjektet inndelt etter prosjekt- og kontraktsstruktur.
Kostnadsramme og budsjett på ulike nivåer fordeles slik:
o Styret fastlegger prosjektets kostnadsramme, herunder eventuell justering av kostnadsrammen
mht. prisutvikling.
o Administrerende direktør fastlegger prosjektets styringsmål samt margin innenfor
kostnadsrammen etter innstilling fra styringsgruppen.
o Styringsgruppen – etter innstilling fra prosjektleder – fastlegger byggebudsjett, herunder
avsetning for reserver og uspesifisert innenfor rammen av prosjektets styringsmål.
o Styringsgruppen fastlegger entreprisebudsjett for den enkelte entreprise/kontrakt.
Myndighet til å fastlegge kostnadsramme og budsjett på ulike nivåer fordeles slik:
o Styringsgruppen fastlegger prosjektets kostnadsramme og avsetning for usikkerhet.
o Prosjektleder fastlegger budsjett for den enkelte leveranse i forprosjektfasen.
o Prosjektleder disponerer budsjett innen prosjektets styringsmål.
Bilagshåndtering skal skje iht. Finnmarkssykehusets HF sine prosedyrer for regnskapsføring, og
ansvaret fordeles slik:
o Prosjektleder attesterer alle bilag for utgifter som posteres knyttet til de kontrakter som er
inngått for å gjennomføre forprosjektet.
o xxxxxx attesterer for utbetaling alle fakturaer for utgifter som posteres i prosjektet.
Myndighet til å bruke av prosjektets reserver og marginer fastlegges slik:
o Styringsgruppa disponerer marginen mellom prosjektets styringsmål og kostnadsrammen.
o Prosjektleder disponerer reserver som blir definert innenfor prosjektets styringsmål.
Status for bruk av reserve og margin skal inngå i den regelmessige rapportering på alle
nivåer i prosjektet.
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Økonomiske analyser

Økonomiske analyser i forprosjektet vil bestå av blant annet detaljering av prosjektkostnader og
driftskostnader for bygget (årskostnader). I tillegg vil det utarbeides en total kostnadsramme for
prosjektet, samt finansieringsplaner. Det vil bli utarbeidet en usikkerhetsanalyse i forprosjektet. De
økonomiske beregningene vil sammen med beskrivelse av funksjonalitet og dokumentasjon av behov
vil danne grunnlag for neste fase, som er igangsetting av byggingen. Det er Finnmarksykehuset/
byggherre som leder arbeidet med usikkerhetsanalysen. Ekstern konsulent bidrar i arbeidet. Det er
tenkt og arrangerer en heldags workshop (antar heldags) og konsulent bidrar med metodikk og
oppsummering. Det er planlagt å gjennomføres i slutten av mai i hht den reviderte planen.
Hovedpostene i forprosjektarbeidet er vist i følgende tabell:
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Usikkerhetsanalyser

En usikkerhetsanalyse er svært lik en risikoanalyse, men tar også med positive hendelser som kan
oppstå i et prosjekt. Det skal gjennomføres en usikkerhetsanalyse for å vurdere kalkylens
presisjonsnivå og for å identifisere de elementene som bidrar mest til den økonomiske risikoen. Det
skal angis en forventet prosjektkostnad basert på p50 og krav til margin ved et forhøyet
sannsynlighetsnivå (p85). Styringsmålet for prosjektet kan settes lavere, f.eks. p30. Hvordan marginen
skal håndteres i budsjettet og eventuelt utløses i prosjektet styres av FIN/RHF.
Det vil bli identifiseres mulige risiko- og kostnadsreduserende tiltak, med en tidsplan for når i
planleggings- eller utbyggingsfasen disse senest må iverksettes.
Begrepene p50 og p 85 skal benyttes i planleggingen av byggeprosjektet. Beregning av
byggekostnader gjøres ofte med stor usikkerhet. p50 betyr at det er 50 prosent sannsynlig at kostnaden
vil holde seg innenfor beregnet beløp, mens det er 50 prosent sannsynlig at kostnaden kan bli høyere
eller lavere. p85 betyr at det er 85 prosent sannsynlig at kostnaden vil holde seg innenfor beregnet
beløp, mens det er 15 prosent sannsynlig at kostnaden kan bli høyere eller lavere. Det er vanlig at det i
forkant av godkjenningen av forprosjektet er gjennomført usikkerhetsanalyse av prosjektets kostnader
ekskl utstyr, renter og prisstigning i byggeperioden. Den vedtatte rammen på 267 mill kroner vil ut fra
denne analysen med om lag 50 % sikkerhet for realisering innenfor rammen. Dvs 50 % sannsynlighet
for at rammen skal holde, og 50 % sannsynlighet for at den blir overskredet. Denne 50/50 vurderingen
var avvikende fra sikkerhetsmargin på 85/15 som på samme tid ble lagt til grunn ved oppføring av
andre statlige bygg.

7.8

Økonomisk bæreevne

Beregninger av økonomisk bæreevne blir vanligvis gjort i konseptfasen, men ikke ble gjort. Den
økonomiske bærekraft skal i forprosjektfasen gjennomføres, på grunnlag av eventuelle nye
forutsetninger for kostnader og fremdrift. Nye analyser gjøres bare hvis det har oppstått endringer som
påvirker driftsøkonomien, avskrivinger eller renteforhold.

7.9

Valg av entreprisemodell

Entreprisemodeller kan i deles i to hovedkategorier:
o Byggherre er ansvarlig for prosjektering
o Entreprenør(er) er ansvarlig for prosjektering
I begge disse hovedalternativene, kan man se for seg en eller flere entreprenører. I tilfelle med flere
entreprenører er det mulig å både dele inn i forhold til områder (f.eks. teknisk og bygningsmessig)
eller i forhold til tidsfaser i prosjektet (f.eks. riving, grunnarbeider, byggefase 1, byggefase 2).
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Under hver av hovedkategoriene, kan det velges mange ulike løsninger. Her nevnes fem
hovedmodeller der totalentreprise og delte sidestilte entrepriser markerer ytterpunktene:
1. Totalentreprise (både prosjektering og bygging samlet i én kontrakt)
2. Hovedentrepriser (én entreprenør koordinerer all bygging)
3. Generalentrepriser (kun én entreprenør, prosjektering i egen kontrakt)
4. Samspillmodell (både for totalentreprise og andre entrepriseformer)
5. Delt entreprisemodell (delte, sidestilte entrepriser)
Det vil være styrker og svakheter ved alle modellene, og det vil være prosjektets art og lokale forhold
som kan være med på å peke ut riktig valg av entreprisemodell.
Om man velger en eller flere entreprenører vil blant annet avhenge av lokale forhold slik som om det
er realistisk med en entreprenør som tar et hovedansvar.
I prosjektet som her skal gjennomføres er det satt et mål om å ferdigstille bygg i løpet av 2017. Valg
av modell kan i dette tilfellet påvirke om man når målet innen den relativt knappe tidsrammen.
Styringsgruppen vil få forelagt en egen sak til møte i februar 2015, som skal gi beslutningsgrunnlag
for valg av entreprisemodell. Ved valg av modell vil det bli tatt hensyn til prosjektets egenart,
markedsforhold og byggherrens evne og vilje til å håndtere risiko.

7.10 Organisasjonsutvikling knyttet til forprosjektfasen
Virksomhetsutvikling og utbygging medfører som regel endring i oppgaver og samarbeidsrelasjoner
innad i Klinikk Hammerfest. I DFP/delfunksjonsprogrammet beskrives driftsmessige og
organisatoriske sammenhenger og nærhetsbehov mellom funksjoner og rom som grunnlag for
SPR/skisseprosjekt og FP/forprosjekt. Utredningene forut for forprosjektet gir viktige føringer for
fremtidig utvikling av organisasjonen. Organisasjonsutviklingstiltak vil arbeides videre med i
forprosjektfasen. Det er svært viktig at alle er klar over krav til organisasjonsmessige endringer som
prosjektet kan medføre. Det vil bli tatt hensyn til dette i organiseringen av planprosessen og planene
for gjennomføringen av prosjektet.

7.11 Bedre samhandling med kommunehelsetjenesten og sikre helhetlige
pasientforløp
Samhandling er en forutsetning for å sikre helhetlige pasientforløp. Det skal i arbeidet planlegges og
gjennomføres tiltak for samhandling mellom FIN og Alta kommune, men også andre kommune det er
naturlig å samhandle med. I arbeidet vil det blitt tatt høyde for å sikre samhandlingsreformens
hovedmål, tiltak som ivaretar utfordringene knytet il samhandling.

8

Informasjon, kommunikasjon og interessentanalyse

Informasjon og kommunikasjon er sentrale virkemidler i vellykkede prosjekter.
Prosjektleder og informasjonsrådgiver i Finnmarksykehuset har utarbeidet en interessentanalyse og
kommunikasjonsplan for prosjektet.
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Prosjektbasisforprosjekt

9.1

Styrende dokumenter og arbeidsomfang

Forprosjektets arbeidsomfang er overordnet definert gjennom en maksimal budsjettramme på 267 mill.
kroner.
o Helse Nord RHF - styresak 72-2014 Tiltak for styrking av spesialisthelsetilbudet i Alta/VestFinnmark, som ble behandlet 18. juni 2014.
o Helse Nord RHF -styresak 147/2012 å iverksette prosjektet «Utredning av
spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta/Vest-Finnmark, som ble behandlet 14. desember 2012

o
o
o

9.2

Finnmarkssykehuset HF – styresak 83/2014 Tiltak for styrking av spesialisthelsetilbudet i
Alta/Vest-Finnmark, som ble behandlet 25. september 2014.
Helse Nord RHF – styresak 78/2014 Plan 2015-2018 – inkl. rullering av investeringsplanen
2015-2022, som ble behandlet 6. juni 2014.
Finnmarkssykehuset HF – styresak 97 /2014 Strategi for økonomisk bærekraft 2015 – 2022,
behandlet den 4. desember 2014.

Prissipper for prosjekt og risikostyring

Prosjektet styres ut fra to hoveddimensjoner:
1. Styring basert på definerte krav til:
o Kostnad og ressursbruk
o Tid
o Kvalitet i planlegging (og senere bygging)
2. Styring basert på en prosjektnedbrytingsstruktur (PNS).
Styringen gjennomføres i samsvar med veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter
som definerer hvilke aktiviteter fasen bør inneholde og hvilken dokumentasjon
som skal framkomme ved utløpet av fasen og legge grunnlaget for beslutningspunkt B4.
Risikostyring håndteres gjennom en fast struktur for månedlig rapportering. I tillegg gjennomføres
bl.a. usikkerhetsanalyser som en del av programmet for hver fase.
Det gjennomføres system for kostnadsstyrt prosjektering i prosessen med utarbeidelse av
forprosjektet. Det skal prioriteres kostnadseffektive løsninger både med hensyn til investering
og drift. Ved behov utredes alternative løsninger med angivelse av fordeler og ulemper,
slik at det fremkommer et komplett beslutningsunderlag før de endelige valg treffes.
Det skal til enhver tid foreligge oppdaterte forslag til kostnadsreduserende tiltak. Ambisjonsnivå
på løsninger, omfang og materialer skal være basert på kost-/nyttevurderinger
og skal tilpasses styringsrammen for prosjektet.
Kvalitetssikring gjennomføres på flere nivåer:
o Et overordnet styringsdokument for forprosjektfasen som grunnlag for oppfølging.
o Krav til kvalitetssystem hos leverandørene
o System for rapportering og kontrollplaner
o Usikkerhetsanalyse av kostnadskalkylen
Endringer i prosjektet kan skape økt usikkerhet mht. kostnader og framdrift. Det legges
derfor sterke restriksjoner på muligheten for endringer og det etableres prosedyrer som
skaper god styring og kontroll med endringer.
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Styringsverktøy

Månedsrapportering med prosedyre for behandling av denne utgjør prosjektets viktigste
styringsverktøy i forprosjektfasen, jf senere kapittel om rapportering.

9.4

Prosjektnedbrytningsstruktur

Prosjektnedbrytingsstrukturen er følgende:
Oppgaver

Hvem utreder

Styringsgruppe
Prosjektleder
fremmer saker

Oppstart. Utarbeide et komplett styringsdokument med
beskrivelse av aktiviteter, organisering, ansvar,
milepæler, varighet, tidsfrister og beslutningspunkter.
Utarbeide en detaljert prosjektplan
Innhenting av nødvendig informasjon for å sluttføre
arbeidet. Kvalitetssikre og oppdatere beregninger og
grunnlag fra tidligere fase.
Etablere brukergrupper.
Utarbeide forenklet hovedfunksjonsprogram (HFP) /
delfunksjonsprogram (DFP)
Romprogramfunksjonsprogram (RFP)
Programmering utstyr (brutto og netto)
Utføre økonomiske beregninger
Overordnet ROS- analyse

Prosjektleder
FIN i samarbeid
med Hospitalitet

Ja

Hospitalitet/
Ratio/Cowi

Ja

Hospitalitet

Ja

Hospitalitet

Ja

Prosjektering skisse/forprosjekt.
Utvikle funksjonelle planløsninger
Beskrive tekniske løsninger.
Usikkerhetsanalyse

Ratio
Cowi

Ja

FIN med hjelp
av ekstern
konsulent
Hospitalitet/
FIN

Ja

Ratio
Adm.dir.
Adm.dir.

Ja
Ja
Ja

Forprosjektrapport, detaljplan for neste fase av
prosjektet. Utarbeide forprosjektrapport
Gjennomføre reguleringsplan
Månedelig rapportering til oppdragsgiver
Sak til styret i Helse Nord RHF
Sak til styret i Finnmarkssykehuset HF

9.5

Ja

Prosjektkostnader

Det vil beregnes en prosjektkostnad for prosjektet totalt som omfatter bygninger og utstyr (netto
utstyrsprogram). Kostnadene settes opp og fordeles i henhold til bygningsdelstabellen (ref NS 3451,
konto 1-9). Prosjektkostnaden skal baseres på den prosjekterte løsningen, kombinert med erfaringstall
fra sammenlignbare prosjekter. Beløpene skal angis i faste priser. Prosjektkostnaden omfatter ikke
byggelånsrenter.
Aktivitet
Eksterne konsulenter
Driftsbudsjett 2015, jf vedtatt
budsjett i FIN
Styringsmål

Avtalt
timer
5 727

Sum inkl.
mva
Kr. 6 510 563
Kr. 306 000

Forklaring

Den rammen som prosjektet søkes
realisert innenfor og som legges til
grunn for budsjettet.
09.01.15

Side 30

Finnmarkssykehuset HF

Styringsdokument - Forprosjekt bygg - Alta nærsykehus

Avsetning for usikkerhet vil bli
rapportert dersom det blir
aktuelt.

Tillegg som det kan bli nødvendig
å finansiere når uforutsette forhold
som inntreffer og av ulik grad, og
som ikke lar seg løse innenfor
styringsmålet. Kan bare disponeres
etter vedtak i styringsgruppen.
Kostnadsramme
Den rammen som prosjektet skal
forholde seg til, og skal ikke
overskrides.
Det skal føres fortløpende logg for disponering både av reserver og for disponering av margin. Loggen
skal inngå i prosjektets rapportering.

9.6

Fremdriftsplan

NÆRSYKEHUS ALTA -FREMDRIFTSPLAN FORPROSJEKT

DES
JAN
FEB
MAR
APR
MAI
JUN
JUL
AUG
SEP
UKE
Aktivitet
47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Oppstartmøte
X
Utarbeide styringsdokument
Lage detaljert prosjektplan
Prosjektstøtte
Kvalitetssikring av foreliggende grunnlag, HFP
Utarbeide/oppdatere HFP
Forenklet DFP
RFP og forprogram utstyr
Planlegging brukerprosess (medvirkning i DFP, RFP, utstyr og prosjektering)
Brukerprosess (anbefaler oppstart i januar)
Bearbeiding skisse volum/hovedareal
Prosjektering
Usikkerhetsanalyse
Forprosjektrapport

9.7

Kvalitetssikring

Kvalitetsstyring består av de prosedyrene som framgår av dette dokumentet med henvisninger
til supplerende dokumenter.
Med KS forstår vi kvalitetssikring av det produkt, det objekt, som prosjektet skal frembringe,
både bygg og utstyr innenfor de rammer som til en hver tid gjelder. I dette inngår HMS i det ferdige
produkt og at det er ivaretatt iht. prosjektets krav (Plan- og bygningsloven, Arbeidsmiljøloven,
en rekke spesiallover samt eiers og brukers ”legitime krav”).
KS handler derfor om aktiviteter som har som mål å frembringe riktig kvalitet, altså kvalitetssikring
av programmering, prosjektering, bygging, utstyrsplanlegging. Kvalitetssikring
av prosjektstyringen inngår også.
Det skal stilles krav til alle kontraktsparter om at de har og etterlever kvalitetssystemer
som samsvarer med Helse Nord RHF og prosjektets kvalitetspolitikk.
I byggeprosjektet skal det legges vesentlig vekt på hensyn til helse, miljø og sikkerhet.
Dette gjelder på følgende områder i selve bygget med dets utstyr og installasjoner:
o Pasientsikkerhet og oppholdsmiljø for pasienter
o Besøksmiljø for pårørende og publikum
o Arbeidsmiljø for ansatte
o Miljøkonsekvenser for omgivelsene (materialbruk, energi, avfall, utslipp, trafikk
o osv.)
o Universell utforming (god tilgjengelighet for alle brukere).
I tillegg vil det bli lagt vesentlig vekt på HMS i selve byggefasen, både for de som arbeider på
byggeplassen og for omgivelsene. Dessuten vil HMS ivaretas i alt arbeid med planlegging av selve
virksomheten.
Ved planlegging av bygg og utstyr, har hele planleggingsprosessen som formål å ivareta
HMS, og dette skjer i alle faser. Først legges de overordnede HMS-krav i overordnet teknisk
program og i hovedfunksjonsprogrammet. Deretter detaljeres kravene ytterligere i
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delfunksjonsprogram og i romfunksjonsprogram, der HMS-krav i hvert enkelt rom blir fastlagt.
Alle programfasene følges opp med prosjektering, der kravene til HMS finner sin
løsning i den konkrete og detaljerte utforming av bygget og dets installasjoner.
På tilsvarende måte blir HMS-krav fulgt opp i spesifikasjoner for brukerutstyr.
I byggefasen følges HMS-kravene opp gjennom fortløpende kontroll av at de løsninger
som er beskrevet, faktisk blir levert og utført. I tillegg gjennomføres et strengt regime for
rent og tørt bygg, slik at ikke potensielle forurensninger bygges inn i bygget.
I all planlegging blir ansatte involvert som brukere av bygg og utstyr, bl.a. for å ivareta relevante
krav til HMS. Verneombud vil bli tatt med i denne brukerprosessen.
Forprosjekt for bygget med tilhørende søknad om rammetillatelse, vil bli formelt lagt fram
for behandling i Arbeidsmiljøutvalget. Prosjektledelsen skal sørge for at slik behandling kan skje på en
god og forsvarlig måte.

9.7

Dokumenthåndtering/arkiv

Alle møter skal ha skriftlige referater. Prosjektdokumentasjon skal arkiveres i tråd med
Finnmarkssykehusets kvalitetssystem for prosjektdokumentasjon i byggeprosjekter.

9.8

Rapportering kvalitet, tid og kostnad

Til hvert møte i styringsgruppen skal det rapporteres om:
Status i forhold til bestillingens mandat, kvaliteten på arbeidet, tidsperspektiv og kostnader.
Status framdrift og kvalitet i forhold til plan
Status budsjett, regnskap, ressursbruk
Avvik og korrigerende tiltak inklusiv læring
Plan neste periode

o
o
o
o
o

Avvik fra gjeldende premisser som ligger til grunn i styresak 72-2014 Tiltak for styrking av
spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark og vedtak, skal legges frem for styringsgruppen og følges
opp i form av korrigerende tiltak. Ledelsen i FIN og Helse Nord skal holdes løpende orientert om
prosjektets fremdrift.

9.9
o
o
o
o

Fakturering

Elektroniske faktura skal sendes til invoice.3231@kollektor.no
Det må sendes kun 1 faktura pr forsendelse til dette fakturamottak, men alle bilag skal sendes med
fakturaen.
Fakturaene skal merkes med koststed, prosjektnummer og art.
Betalingsfrist – 45 dager, men minimum 30 dager.

Her angis budsjettet for prosjektet. NB. Dersom budsjettet er unntatt offentlighet og medtas her må
hele dokumentet unntas offentlighet.
I tillegg kan det angis ressursestimat i prosjektet se tabellen nedenfor med utfylt eksempel.
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Vedlegg – ordliste

Begrep og forkortelser

Forklaring

Bygningsmessig utviklingsplan

Plan for utvikling av helseforetakets bygg og
infrastruktur.Planen baseres på den
virksomhetsmessige utviklingsplanen,
FDVU-kostnader, analyser av byggenes
tekniske tilstand og egnethet.
Byggets totale arealer inklusiv funksjonsarealer,
trafikkarealer,tekniske arealer og veggtykkelser.
Kan beregnes på grunnlag av nettoarealer med et
påslag,såkalt brutto/netto faktor (B/N-faktor).
Bruttoarealene må være sammenlignbare mellom
sykehusprosjekter, ref. Veileder for
Hovedfunksjonsprogram i sykehusprosjekter,
januar 2013, www.sykehusplan.no
Det samlede utstyrsbehov i prosjektet definert på
grunnlag av funksjoner og kapasitet/
aktivitetsnivå.
Bygningsdelstabellen (NS 3451) er en standard
for inndeling av bygninger i fysiske deler: Del 2
Bygg, del 3 VVS, del 4 Elektro, del 5 Tele og
automatisering, del 6. Andre installasjoner, del 7
Utendørs. Den viser også oppbygging av
kostnadskalkylen i konto 1-9 frem til
prosjektkostnaden.
Programdokument for funksjonsenheter i
sykehuset (deler av sykehuset), med tilhørende
rom, arealbehov, nærhetsbehov mv.
Plandokument med detaljløsninger, mengder og
anbudsunderlag. I noen tilfeller deles dette i
detaljprosjekt og anbudsprosjekt.
Balansen mellom foretakets inntekter og utgifter i
driften. Inkluderer avskrivinger og finansielle
kostnader.
Distriktspsykiatrisk senter
Styringsdialog mellom departementet og det
regionale helseforetaket. Del av departementets
styringssystem.
Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av
bygg.
Den mulighet helseforetaket har for å skaffe,
disponere og eventuelt omdisponere penger til et
prosjekt/ formål. Gjelder for både HF og RHF.
Finnmarkssykehuset
Bygningens evne til å møte vekslende
funksjonelle,
kapasitetsmessige og tekniske krav. Deles som
regel i fleksibilitet (tilpassingsevne), generalitet
og elastisitet.
En prosjekteringsaktivitet som resulterer i en
beskrivelse av alle dimensjonerende, tekniske
forutsetninger for bygget og
gjennomføringsstrategi for utbyggingen.
De aktiviteter som er nødvendig for å definere og

Bruttoareal

Brutto utstyrsprogram (BUP)
Bygningsdelstabellen

Delfunksjonsprogram (DFP)
Detaljprosjekt (DPR), anbudsprosjekt
Driftsøkonomi
DPS
Styringsdialog
FDVU
Finansielt handlingsrom
FIN
Fleksibilitet

Forprosjekt (FP)

Forprosjektfasen De aktiviteter som er
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nødvendig for å definere og dimensjonere

dimensjonere bygget, og kvalitetssikre
gjennomføringsstrategien og grunnlaget for
gjennomføringen. Denne fasen kalles også
hovedstudie, blant annet i industriprosjekter.
Omfatter alle aktiviteter etter at beslutning om
realisering er tatt og til prosjektet er gjennomført.
I denne veilederen viser det til alle aktiviteter
etter forprosjektfasen.
Overordnet programdokument som viser aktivitet,
kapasitet, funksjoner, viktige rom og driftsmodell.
Beregning av netto og brutto arealbehov. Ref.
Veileder for hovedfunksjonsprogram.
Overordnet programdokument/plan for
dimensjonering og anskaffelse av brukerutstyr,
knyttet til funksjonsområdene i HFP. Oppstilling
av utstyrskalkyle. Ref. Veileder for
hovedprogram utstyr.
Bygger på utviklingsplanen og omfatter idésøk og

Gjennomføringsfasen

Hovedfunksjonsprogram (HFP)

Hovedprogram (bruker)utstyr (HPU)

Idéfasen

Investeringsplan
Klassifikasjonssystem for sykehusbygg

Konseptfasen

Konseptrapport

Helse Finnmark HF Styringsdokument
forprosjekt Nye Kirkenes Sykehus
Nye Kirkenes Sykehus 04.06.12 side 26
¨vurdering av alternative løsninger, avklaring av
hvilke
alternativer som skal utredes i konseptfasen (er
”liv
laga”). Beslutning om start idéfase forutsetter at
behov
for tiltaket er innarbeidet i utviklingsplan og
investeringsplan.
Denne fasen kalles også idéstudie, blant
annet i industriprosjekter.
Rullerende plan på RHF-nivå eller HF-nivå som
viser hvilke investeringsprosjekter det er rom for
innenfor foretakets samlede økonomiske rammer.
Organisering av kapasitet og rom i sykehusbygg i
forhold til hvilke funksjoner og oppgaver
rommene benyttes til. Nomenklatur for benevning
av hovedfunksjoner, delfunksjoner og rom.
Grunnlag for kartlegging av kapasitet og arealer
og fordeling av disse på funksjoner,
organisasjonsenheter og bygg.
Omfatter alle aktiviteter som kreves for å etablere
et felles grunnlag for å vurdere og sammenligne
alternativene, og anbefale hvilket alternativ som
skal utredes videre i forprosjektet. Denne fasen
kalles også forstudie, blant annet i
industriprosjekter.
En helhetlig fremstilling av alle alternativene som
omfatter rammebetingelser, mål, forutsetninger,
løsninger samt investeringsmessige og
driftsøkonomiske konsekvenser.
Omfatter også kriterier for valg og evaluering
og anbefaling av løsning. Grunnlag for KSK. Gir
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KSK

Konsept, konseptuell løsning

Foreløpig myndighetsvurdering
Nettoarealer

Netto utstyrsprogram (NUP)

Nullalternativet

Overordnet teknisk program (OTP)
Romfunksjonsprogram(RFP)

p50 og p85

Styringsdokument - Forprosjekt bygg - Alta nærsykehus
grunnlag for å beslutte gjennomføring det
anbefalte alternativet.
Ekstern Kvalitets Sikring Konseptfasen.
Kvalitetssikring basert på konseptrapporten utført
av ekstern rådgiver og i henhold til oppsatte
kriterier. Det foreligger et eget kravdokument for
gjennomføring av KSK.
Et konsept er en prinsipiell løsning på et problem.
Ulike konsepter kan gi alternative løsninger for
virksomhet og bygg. Effekten på
kjernevirksomheten er det sentrale ved et konsept,
ikke den tekniske løsningen.
Et tilbud fra departementet om gjennomgang og
drøfting av prosjektet før tidligfaseplanleggingen
er avsluttet.
Netto areal, funksjonsareal. Arealet i et rom
begrenset av vegger og søyler, ref NS 3940.
Omfatter funksjonsarealer for de programmerte
rommene.
Det (bruker)utstyret som prioriteres for
nyanskaffelse når verdien av utstyr som kan
gjenbrukes er trukket fra. NUP gir grunnlag for
utstyrsbudsjettet.
Nullalternativet skal vise konsekvenser av å
opprettholde akseptabel ytelse for virksomheten
og bygget over byggets resterende levetid, med
minst mulig kostnader. Dette er den aktuelle og
relevante løsningen hvis investeringsprosjektet
ikke kan gjennomføres. Kalles også et
referansealternativ eller et utsettelsesalternativ.
Nullalternativet skal fremstilles sammenlignbart
med de øvrige alternativene når det gjelder
planhorisont og hvilke konsekvenser det har for
investeringer og drift.
Det vises også til veileder nr. 8 Nullalternativet,
datert 28.04.2010 utgitt av Finansdepartementet.
http://www.concept.ntnu.no/ksordningen/veiledere
Programdokument som definerer ambisjonsnivået
for tekniske løsninger på et overordnet nivå.
Detaljert programdokument som beskriver hvilke
funksjoner som utføres i det enkelte rommet. krav
dette stiller til rommet, inklusiv teknisk
infrastruktur. Referanse?
Dette er begreper hentet fra prosjektplanlegging
som Helse Nord benytter i planleggingen av
byggeprosjekter. Beregning av byggekostnader
gjøres ofte med stor usikkerhet. p50 betyr at det
er 50 prosent sannsynlig at kostnaden vil holde
seg innenfor beregnet beløp, mens det er 50
prosent sannsynlig at kostnaden kan bli høyere
eller lavere. p85 betyr at det er 85 prosent
sannsynlig at kostnaden vil holde seg innenfor
beregnet beløp, mens det er 15 prosent
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PHV
Prosjektkostnad
Skisseprosjekt (SPR)

Suksessfaktorer
Suksesskriterier

Tidligfasen

TSB
Usikkerhetsanalyser

Utviklingsplan

Virksomhetsmessig utviklingsplan

Økonomisk bæreevne
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sannsynlig at kostnaden kan bli høyere eller
lavere.
Psykisk helsevern for voksne
Totale kostnader for prosjektet iht.
Bygningsdelstabellen, eks byggelånsrente, ref.
NS 3451.
Plandokument på overordnet nivå. Viser planer
på etasjenivå og plassering av viktige funksjoner.
Grunnlag for beregning av bruttoarealer og
prosjektkostnad.
Kritiske faktorer for en vellykket gjennomføring
av prosjektet. Motsatsen er fallgruver.
Kriterier for hva som ansees som vellykket
gjennomføring. HOD, RHF, FIN og utførende
kan ha ulike suksesskriterier. Gode
suksesskriterier er målbare og entydige.
Omfatter perioden fra beslutning om at det skal
startes en planprosess for et prosjekt som er
prioritert i utviklingsplanen
og investeringsplanen, til det er besluttet at
prosjektet skal gjennomføres (eller ikke).
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Systematisk fremgangsmåte for å identifisere og
beregne kostnader knyttet til usikkerhet.
Usikkerhetsanalysen gir grunnlag for å sette
kostnadsrammen.
Sammenstilling av en virksomhetsmessig
utviklingsplan og en bygningsmessig
utviklingsplan på HF-nivå,som viser
sammenhengene mellom forventet
virksomhetsutvikling og krav til endringer og
tilpassinger av byggene.
Plan for utvikling av helseforetakets primære
virksomhetsområder basert på fagplaner og
overordnede, strategiske planer og føringer.
Planen skal være konkret og operasjonaliserbar.
Et uttrykk for i hvilken grad HF og RHF kan
håndtere sine økonomiske forpliktelser når bygget
står ferdig og i byggets levetid.
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Kommunikasjonsplan Prosjekt Alta nærsykehus

Interessentanalyse og
kommunikasjonsplan
Prosjekt Alta nærsykehus
Prosjektleder Aina Irene Olsen

1 INNLEDNING
Interessentanalysen legger grunnlaget for kommunikasjonsvirksomheten i prosjektet.
Overordnet mål for kommunikasjonsplanen er det samme som prosjektets mål. Denne
kommunikasjonsplanen skal derfor understøtte Prosjekt Alta nærsykehus.
Finnmarkssykehuset er en stor og viktig samfunnsaktør i Finnmark. Det som skjer i
Finnmarkssykehuset berører mange. Informasjonsbehovet kan øke når det er snakk om
å endre noe. I forbindelse med endringer kan kommunikasjon være viktigere enn ellers.
Da dette prosjektet kan føre til endringer, er det viktig å sørge for at alle berørte parter
er godt informert, og får anledning til å delta og påvirke prosjektet.
Formålene med kommunikasjonsplanen er å bidra til at berørte parter blir hørt og å
bidra til deltakelse og engasjement slik at prosjektets målsettinger blir nådd.
Kommunikasjonsplanen skal bidra til samarbeid mellom prosjektdeltakerne.
Planen skal understøtte alle faser i endringsprosessen fram til implementering av
endringen.
Hensikten med kommunikasjonsplanen er å sørge for at informasjon er tilgjengelig for
ansatte, tillitsvalgte og alle som berøres av endringer. En metode er åpen
kommunikasjon, slik at alle får tilgang til lik og riktig informasjon for å unngå
unødvendig uro på grunn av manglende informasjon.

1.1 Ordliste/forkortelser
En interessent defineres om en person eller gruppe personer som kan bli berørt eller på
annen måte har interesser i resultatet av utredningen.
RHF
HF
OSO
SG
FIN

Regionalt helseforetak
Helseforetak
Overordnet samarbeidsorgan
Styringsgruppe
Finnmarkssykehuset

2 SUKSESSFAKTORER
Deltakelse og engasjement fra medarbeidere i Finnmarkssykehuset er en suksessfaktor.
Det blir viktig at mange deltar i tillegg til den etablerte prosjektorganiseringen. God
dialog med eksterne samarbeidspartnere er veldig viktig.
Det må kommuniseres tidlig hvorfor dette prosjektet skal gjennomføres. Vi må kunne
svare på hvorfor vi må endre på dagens struktur.

3 KOMMUNIKASJONSTILTAK
Vi skal sørge for en åpen og aktiv kommunikasjon. Det lages en internettside med all
relevant informasjon. Pressen skal brukes proaktivt, ved å skrive leserinnlegg og forsøke
å få nyhetsinnslag i TV, radio og avis. Vi skal invitere oss selv for å informere i statlige og
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kommunale etater. Kommunale representanter i prosjektgrupper skal ivareta både
deltakelse og kommunikasjonsflyt mellom Finnmarkssykehuset og kommuner.

4 OFFISIELLE TALSPERSONER FOR PROSJEKTET
Adm. dir. i Helse Nord RHF svarer på alle forhold som berører RHFet og holder styret i
RHFet informert.
Leder av styringsgruppen svarer på spørsmål knyttet til styringsgruppens ansvar og
vedtak.
Adm. direktør i FIN svarer for alle forhold som berører foretaket, herunder spesielt
strategisk informasjon som vedrører budsjett, kjernevirksomhet, personal- og
organisasjonsutvikling, statistikk og analyser og holder styret i FIN orientert om
arbeidet.
Klinikksjefer i Klinikk Hammerfest og Klinikk psykisk helsevern og rus svarer for
spørsmål om tjenestetilbudet og for spørsmål om det medisinskfaglige innholdet i
prosjektet.
Alta kommune, ved rådmann svarer på spørsmål om forhold som berører Alta
kommune, herunder strategisk informasjon som vedrører budsjett, kjernevirksomhet,
personal- og organisasjonsutvikling, statistikk og analyser og holder politisk ledelse og
kommunestyret orientert om arbeidet.
Prosjektleder uttaler seg om prosjektets løpende arbeid.
Det vises for øvrig til Finnmarkssykehusets retningslinjer for kommunikasjon som skal
følges når media tar kontakt. En generell regel er at disse henvendelsene rettes til
kommunikasjonsrådgiver som deretter koordinerer videre behandling. Unntak her er
henvendelser som går direkte til styreleder.
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OVERORDNET BUDSKAP OM PROSJEKTET

1 Prosjekt Alta nærsykehus bringer enda flere sykehustjenester til Alta
 Vi øker aktiviteten
o 80 % flere polikliniske kontakter innen 2020
o 115 % mer dagkirurgi innen 2020
o Flere fødsler
o Flere ultralydundersøkeler
o 200 flere polikliniske konsultasjoner for gravide innen 2018
o Flere leger og legespesialister
 Vi etablerer nye tilbud
o Ny MR-maskin og ultralyd
o Utrede behov for CT-maskin
 Vi får flere sengeplasser
o 20 sykestuesenger i nybygg: 6 for kommunale tjenester og 14
sykehussenger
o 5 senger for psykisk helsevern
o 8 senger for rusbehandling, inkl. 2 avrusningsplasser
 Vi bygger nytt og pusser opp det gamle
o Vi bygger nytt med ca. 5200 kvadratmeter, inkl. fellesareal, vestibyle,
vrimleareal og auditorium tilsvarende ca. 1100 kvadratmeter
o Vi oppgraderer ca. 1000 kvadratmeter
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2 Alta nærsykehus er en integrert del av Klinikk Hammerfest og Klinikk psykisk
helsevern og rus
3 Vi utvikler fremtidens sykehustilbud i Alta
Prosjekt Alta nærsykehus er et samarbeidsprosjekt mellom flere store aktører.
Media er ofte særlig interessert i konflikter og kan til tider overspille
interessemotseninger og uenighet. Det er derfor viktig at prosjektmedarbeidere i
Finnmarkssykehuset og Alta kommune holder tett kontakt og informerer hverandre om
eventuelle mediautspill og -henvendelser. Saklig uenighet skal formidles åpent og
nøkternt, men vi skal ikke bidra til unødig og uriktig tilspissing av konflikter.
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MODELL FOR INTERESSENTANALYSE

Følgende modell legges til grunn for interessentanalysen:

Interessentene vurderes etter i hvilken grad resultatet av prosjektet har konsekvenser
for dem og i hvilken grad de kan påvirke resultatet av prosjektet. Interessentanalysen
skisserer tre nivåer av konsekvenser og påvirkningsmuligheter: høy, middels og lav.
Påvirkningsmulighetene og konsekvensene for den enkelte interessent bestemmer
hvilke kommunikasjonstiltak som velges. For interessenter i de blå feltene (involver,
samarbeid og engasjer) velges en aktiv dialog og et tett samarbeid.
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INTERESSENTANALYSE
Interessent

Interesse i prosjektet

Pasienter/brukere/
brukerorganisasjoner

Ivareta pasientenes behov i et helhetlig
perspektiv

Styret i
Finnmarkssykehuset

«Sørge for» at de som bor og oppholder seg i
Finnmark får de spesialisthelsetjenester de har
rett og krav på.

Styret i Helse Nord RHF

Innflytelse Konsekvenser
(H, M, L)
(H, M, L)

Hvordan skal interessenten ivaretas?
Samarbeid og involver
Delta i referansegruppa
Informasjonsartikler på nett
Høring

Hvem sørger for at
interessenten
ivaretas?

H

H

H

Få saker forelagt til behandling. Prosjekteier, adm. Dir. legger som
vanlig frem saker til styret, som er saksbehandlet av prosjektleder.

Torbjørn Aas

H

«Sørge for» at de som bor og oppholder seg i
Nord-Norge får de spesialisthelsetjenester de
har rett og krav på.

H

H

Få saker forelagt til behandling.

Lars H. Vorland

Helse Nord RHF

Overordnet ansvar for spesialisthelsetilbudet i
Nord-Norge. Har ledet utredningen av
prosjektet.

M

M

Holdes orientert

Finn Henry Hansen
Torbjørn Aas,

Alta, Kautokeino og Loppa

Primære brukere av det utbygde tilbudet i Alta

H

H

Prosjektleder deltar sammen med prosjektledelse/organisasjon i
møter med kommuner, politisk og administrativt.
Delta i regionrådene ved behov.

Aina Olsen

Øvrige kommuner i VestFinnmark

Brukere av Hammerfest sykehus. Avhengige av
at Hammerfest beholder tilstrekkelige
ressurser etter utbyggingen i Alta

M

H

Prosjektleder deltar sammen med prosjektledelse/organisasjon i
møter med kommuner, politisk og administrativt.
Delta i regionrådene ved behov.

Aina Olsen

Kommuner i Øst-Finnmark

Brukere av foretakets tjenester. Avhengige av
at foretaket beholder tilstrekkelig ressurser til
sin øvrige virksomhet.

L

L

Holdes orientert

Aina Olsen

Ønske om å beholde arbeidsplasser og ønske
om å beholde og bedre tilbudet til befolkningen

M

H

God informasjon, deltagelse og medvirkning om videre utvikling av
tilbud. Drøfting av styresaker

Aina Olsen, Eilert
Sundt

Sametinget

Sikre tilbudet til den samiske befolkningen

L

M

Holdes orientert

Torbjørn Aas, Aina
Olsen

Media

Dels ansvar for å informere befolkningen, dels
aktive påvirkere for ressursprioriteringer.

H

M

Møte med redaksjoner
Kommunikasjonsplan
Informasjon på egen nettside
Pressemeldinger

Eilert Sundt,
Aina Olsen

OSO

Tilbud til befolkningen

M

H

Møter og dialog

Aina Olsen,
Torbjørn Aas

Ansatte i
Finnmarkssykehuset

Aina Olsen
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Tiltaksplan for kommunikasjon
KANALER
Kanaler som skal brukes for å kommunisere om prosjektet:





Møter (styringsgruppemøter, ledermøter, møter med
kommuner, møter med andre delprosjekter, møter med
ansatte)
Linjeledere
E-post






Intranett og internett
Brev
Pressemeldinger
Direkte henvendelser til journalister

TILTAKSPLAN
Tiltaksplanen må være et levende dokument som utarbeides etter hvert som arbeidet med prosjektet skrider fram.
Tidspunkt

Informasjonens
mål

05.11.14 Felles info om
prosjektet
01.12.14
16.12.14

18.12.14

Målgruppe

Spespol.Alta

Budskap

Om vedtaket og
planprosessen

Tiltak

Presentasjon

Kanal

Fysisk møte / Videokonferanse

Frist

Ansvar

Aina Olsen

Ansatte
føde/sykestua
Ledere i klinikk
Hammerfest
SG i strat.utv.
plan i FIN
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15.12.14 Felles forståelse
og info om
oppstart av
prosjektet

Legge til rette for felles
forståelse av bakgrunn,
rammer og føringer for
prosjektet. Videre å dele
erfaringer, forventinger
og litt om planlegging av
prosjektet.

8.01.15

SG, ledere,
leder og
nestleder i
brukerutvalget i FIN.
Ledere og
pol.ledelse i
Alta kommune
Informere etter Ansatte,
1. møte i SG
media m.fl

Hva er vedtatt, oppfølging Skriftlig og muntlig
og hva skal skje videre?
informasjon

Være opplyst
på et
overordnet nivå
om prosjektets
mål og
framdrift
Være opplyst
på et om
prosjektets mål
og framdrift
Være opplyst
på et
overordnet nivå
om prosjektets
mål og
framdrift
Status og
vedtak

Involverte
avdelinger i
FIN

Informere om at
prosjektet er i gang

Presentasjon for
ledere og ansatte

Videokonferanse

Sametinget,
Alta, Loppa,
Kautokeino
kommuner
Ansatte i FIN

Informere om at
prosjektet er i gang og
veien videre

Møte/skriftlig
informasjon

Møte med/ evt. skriftlig
informasjon

Status på prosjektet

Artikkel.

Inter- og intranett
Brev/mail til kommuner om
styrevedtak
Allmøte og videomøte

Januar
2015

Etter 8.
jan.
2015
Følg
milepælplan

Følg
milepælplan

Oppstarts konferanse

Presentasjon fra
prosjektleder

Alle

Informere om prosjektets Leserinnlegg,
delmål, vedtak
Artikkel
Møter

Fysisk møte med over 50
deltakere

Før, under og etter møter i
styringsgruppen. Gjennomføre
møter, skrive leserinnlegg og
informere på nettsider om
vedtak og videre framdrift

15.des.
2014

Aina Olsen

Leder av SG,
byggherre, Eilert
Sundt og
prosjektlder
Direktøren

Aina Olsen

Etter
Eilert Sundt og
hvert
Aina Olsen
møte i
styringsgruppen
Aina Olsen
Eilert Sundt
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