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Styremøte i Finnmarkssykehuset HF
Arkivnr.:
2019/817

Saksbehandler:
Violet Karoliussen

Sted/Dato:
Hammerfest, 19.05.2020

Saksnummer 49/2020
Saksansvarlig:
Møtedato:

Lill-Gunn Kivijervi, økonomisjef
26. mai 2020

Tertialrapporter 1/2020 bygge- og utviklingsprosjekter
Finnmarkssykehuset HF
Ingress: I henhold til konsernbestemmelser fra Helse Nord RHF skal det utarbeides
tertialrapporter for alle investeringsprosjekter over 50 mill. fra gjennomføringsfasen.
Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar tertialrapporter 1/2020 for bygge- og
utviklingsprosjekter Finnmarkssykehuset HF til orientering.
Eva Håheim Pedersen
Administrerende direktør
Vedlegg:
1. Saksfremlegg
2. Sluttrapport Alta Nærsykehus
3. Tertialrapport 1/2020 Forprosjektfase nye Hammerfest sykehus
4. Tertialrapport 1/2020 OU Prosjekt nye Hammerfest sykehus
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Tertialrapporter 1/2020 bygge- og utviklingsprosjekter
Finnmarkssykehuset HF
Saksbehandler:
Møtedato:

Violet Karoliussen, prosjekt- og porteføljeleder
26. mai 2020

1. Sammendrag
I denne styresaken legges det frem et sammendrag av tertialrapportene for 1. tertial
2020 for bygge- og utviklingsprosjektene i Finnmarkssykehuset HF.

2. Bakgrunn
I henhold til konsernbestemmelser fra Helse Nord RHF skal det utarbeides
tertialrapport for alle investeringsprosjekter over 50 mill. fra gjennomføringsfasen.
Finnmarkssykehuset HF rapporterer alle prosjekter fra og med oppstart av tidligfasen.
Rapportene omfatter prosjektene:
• Byggeprosjekter:
o Alta Nærsykehus
o Nye Hammerfest sykehus, forprosjektfasen
• Organisasjonsutvikling
o Nye Hammerfest sykehus

3. Saksvurdering/analyse
Alta Nærsykehus, gjennomføring/ sluttrapport
I den siste perioden er aktivitetene i prosjektet sluttført. Arbeidet med å ferdigstille
oppussing av eksisterende bygg, avslutte prosjektet med entreprenør og sluttoppgjør
med Harald Nilsen AS. Det er gjennomført ny validering av operasjonsstue samt
gjennomført befaringer forbundet med lydproblematikk. Bygningsmessig er det
gjennomført utbedringstiltak med gjennomføring av tilleggsarbeider.
Fremdrift
Det gjenstår noen avklaringer med Alta kommune angående deling av kostnader på
kulvert og asfaltering, samt om parkeringsplasser. Prosjektet har avsluttet
byggeprosjektet med noen mindre gjenstående arbeider som skal ferdigstilles.
Økonomi
Påløpte kostnader for perioden januar-april 2020 er kr 4.781.598,- inkl. mva.
Prognosen for totalprosjektet ligger under godkjent budsjett. Det er avsatt kr 500.000
til gjennomføring av godkjente tilleggsarbeider. Disse blir ferdigstilt i mai 2020.
Oppgjør med Alta kommune om møtesenter, totalt 30 mill. gjenstår. Prosjektet er
gjennomført innenfor framdrift, kvalitet og innenfor styringsrammen.
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Nye Hammerfest sykehus, forprosjektfasen
Styret i Finnmarkssykehuset vedtok i styremøte 25.03.20 innløsning av opsjonen for
detaljprosjektering og utførelse av Nye Hammerfest sykehus. Endelig behandling av
reguleringsplan ble godkjent 27.04.20. Det har vært arbeidet med å utarbeide
omforente avtaler (utbyggingsavtale, sameieavtale, driftsavtale, tomtekjøp) med
Hammerfest kommune og det har vært konkretisering av tiltak fra Hammerfest
kommune på klargjøring av tomt. Det er signert leieavtaler med SANO og leieavtale
med UiT er bekreftet. Det er også utsendt forslag til avtale med Hammerfest Energi.
Utbyggingskontrakt med Consto AS er sluttforhandlet og signert. Detaljprosjektet har
startet opp og brukergrupper for brukermedvirkning i detaljprosjekt er oppnevnt.
Fremdrift
I kommende tertial skal det skje en endelig avklaring på logistikk i U1, kantine,
resepsjon, venteareal og kiosk i 1.etg. I tillegg blir det endelig avklaring på pre/post i
2.etasje og avklaringer på arealer til ØNH og øye inklusive dagmedisin. Kliniske
kontorer er innplassert i bygget, og skal kvalitetssikres av kontorgruppen. Dette
inkluderer kontorer til barnehabilitering. Fremdrift er i henhold til plan.
Økonomi
Godkjent budsjett for forprosjektfasen for Finnmarkssykehuset HF var 35 mill. i
henhold til styrevedtak i Helse Nord RHF, sak 19-2018. Fordeling av kostnader i
forprosjekt mellom partene (Hammerfest kommune og Finnmarkssykehuset HF) er
avklart med en godkjent brøkfordeling. Forprosjekt- og reguleringskostnader er så
langt belastet Finnmarkssykehuset HF i sin helhet. Totalt påløpt til og med april 2020
er kr 64.854.486,- inkludert mva.
Nye Hammerfest sykehus, OU
Etter at Helse Nord RHF vedtok byggestart for nye Hammerfest sykehus (NHS) fikk OUNHS to hovedfokus for første halvår 2020. Det første handlet om å avklare om det var
forhold knyttet til funksjon og logistikk i de foreliggende tegningene for NHS som
kunne påvirke de enkelte avdelingenes beskrevne forutsetninger for å nå
effektiviseringsgevinst i bærekraftanalysen.
Det andre har handlet om organisasjonsutvikling for NHS på enhetsnivå, mellom
enhetene, mellom enhetene i NHS og samarbeidspartnerne UiT, Hammerfest kommune
og SANO. I dette inngikk også å se på muligheten for sambruk av areal mellom enheter,
avdelinger og samarbeidspartnerne. Covid-19 har ført til forskyvninger i flere av
planene for OU.
Fremdrift
I neste fase vil det være fokus på å konstituere brukergrupper og starte medvirkning i
gjennomføringsfase og detaljprosjektering i byggeprosjektet. Gevinstrealisering for
OU-NHS innebærer i forprosjektfasen å synliggjøre effekt av tiltak som kan styrke
bærekraft for NHS. Gevinstrealiseringen skal synliggjøres gjennom mandatene.
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Økonomi
Prosjektet er innenfor budsjettrammen hittil i 2020.
Medvirkning
Deltakelse i prosjektet medfører at de ansatte må bidra utover sine ordinære
arbeidsoppgaver og bruke noe av tiden sin til organisasjonsutviklingsprosessen for nye
Hammerfest sykehus, samt deltagelse i medvirkningsgruppene i forprosjektet.

4. Økonomi
Byggeprosjekter er krevende økonomisk, og det er stort fokus på overholde
budsjettrammene som er avsatt til hvert enkelt prosjekt. Prosjektregnskap avstemmes
hver måned mot regnskapet i regnskapssystemet.
Budsjettrammen for prosjekt Alta Nærsykehus er overholdt. Det samme gjelder nye
Hammerfest sykehus, OU
Prosjekt nye Hammerfest sykehus har en kostnadsoverskridelse på forprosjektfasen.
Dette vil håndteres innenfor totalrammen. Det er enighet om kostnadsfordeling
mellom partene i byggeprosjektet.

5. Medbestemmelse
Ansatte, brukere, tillitsvalgte og verneombud deltar på alle nivå i prosjektorganisasjonen, både i styringsgruppen, overordnede tverrgående prosjektgrupper
(OTG) og medvirkningsgrupper. Gjennom hele forprosjektfasen har 74 medarbeidere
deltatt i arbeidet, herunder 16 leger. Nå etableres det nye medvirkningsgrupper som i
første omgang vil delta i kvalitetssikring av detaljprosjekteringen i byggefasen.
Medvirkningsgruppene fra OU-NHS forprosjektfasen, vil i all hovedsak videreføres.
Tertialrapportene for 1. tertial 2020 er drøftet i informasjons- og drøftingsmøte 18.
mai 2020, og behandlet i FAMU samme dato.

6. Direktørens vurdering
Administrerende direktør vurderer at bygge- og utviklingsprosjektene er i henhold til
fremdriftsplan og økonomi. Prosjektet Alta nærsykehus er gjennomført og avsluttet i
henhold til plan og innenfor økonomisk styringsramme. For nye Hammerfest sykehus
har prosjektet i perioden etter vedtatt forprosjekt i hovedsak hatt fokus på avklaringer
og inngåelse av avtaler. Detaljprosjektet har startet opp og brukergrupper for
brukermedvirkning i detaljprosjekt er oppnevnt.
Vedlegg
1. Sluttrapport Byggeprosjekt Alta Nærsykehus
2. Tertialrapport 1/2020 Forprosjektfase nye Hammerfest sykehus
3. Tertialrapport 1/2020 OU Prosjekt nye Hammerfest sykehus
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Vedlegg 1 – styresak 49-2020

Tertialrapport Alta nærsykehus, gjennomføringsfase/ sluttrapport
2020

Alta nærsykehus
Gjennomføring/ Sluttrapport
TERTIALRAPPORT nr 1
Jan- april 2020

Kuttdato: 30.04.2020
Dato: 10.05.2020
Christian Brødreskift
Prosjektleder

1

Periode: jan- april

Tertialrapport Alta nærsykehus, gjennomføringsfase/ sluttrapport

Periode: jan- april

2020

1. Oppsummering
Status i prosjektet for perioden jan- april 2020 oppsummeres som følger:
•

Sluttoppgjør HNAS

•

Ferdigstille arbeidene eksisterende bygg

•

Prosjektavslutning entreprenør

•

Gjennomført ny validering av OPstue

•

Gjennomført befaringer forbundet med lydproblematikk

•

Gjennomført utbedringstiltak

•

Gjennomført tilleggsarbeider

•

Utarbeidet sluttrapport

Viktigste aktiviteter kommende tertial (mai- aug 2020):
•

Gjennomføre møte med Alta kommune ad deling av kostnader kulvert og asfaltering

•

Gjennomføre møte med Alta kommune ad parkeringsplasser

•

Prosjektavslutning

Prosjektet er gjennomført innenfor framdrift, kvalitet og de kostnadsrammer som satt for prosjektet!
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Tertialrapport Alta nærsykehus, gjennomføringsfase/ sluttrapport

Periode: jan- april

2020

2. Økonomistatus
Økonomisk status pr apr 2020 (alle tall inkl. mva).

•

Totalt påløpt tom mars 2020:

kr 417.038.821 - inkl. mva.

•

Totalt fakturert (bokført) tom mars 2020:

kr 394.526.024 - inkl. mva.

•

Påløpte kostnader jan-apr 2020:

kr 4.781.598,- inkl. mva.

Prognosen for totalprosjektet ligger under godkjent budsjett. Det er avsatt kr 500.000 til gjennomføring av godkjente
tilleggsarbeider. Disse blir ferdigstilt i mai 2020.
Reduksjon av frikjøp på parkeringsplasser ift de allerede etablerte parkeringsplassene på tomten, er ikke endelig avklart.

3. Risiko & tiltak
Ingen registrerte risikoobjekter eller aktiviteter.
Ny validering av OP-stuen skal gjennomføres før uke 24, etter tilpasninger av luftstrøm, (gjenåpning etter corona),
Samhandling mellom klinikken og ombyggingsarbeidene går meget bra
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Vedlegg 2 – styresak 49-2020

Tertialrapport Nye Hammerfest sykehuset konseptrapport

Periode: mai-aug 2019

Nye Hammerfest Sykehus
FORPROSJEKT
TERTIALRAPPORT
Jan-apr 2020
Kuttdato: 30.04.20
Dato: 10.05.20
Christian Brødreskift
Prosjektleder

1

Nye Hammerfest sykehus, forprosjektfase

Periode: jan-apr 2020

Dato: 10.05.2020

1. Oppsummering
Status i prosjektet for perioden jan-april 2020 oppsummeres som følger:
•

Styremøtet 25.03.20 fattet følgende vedtak:
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner forutsetningene for innløsning av
opsjonen for detaljprosjektering og utførelse av Nye Hammerfest sykehus.
2. Styret forutsetter at Finnmarkssykehuset HF sin ramme (P50) for sykehusarealene,
opprettholdes til 2,326 mrd. kr, inklusive 213 mill. kr i usikkerhetsavsetting.
Kostnaden er basert på en % vis netto arealfordeling mellom Finnmarkssykehuset
HF, Hammerfest kommune, Det arktiske universitet og Sykehusapotek Nord HF.
Gjennomføringen og byggingen av Nye Hammerfest sykehus har en total økonomisk
ramme, P50, for alle parter på 2,878 mrd. kroner.
3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å sluttføre forhandlingene med
Consto AS med siktemål om å innløse opsjonen og inngå en totalentreprisekontrakt i
henhold til NS 8407.

•

Endelig behandling av reguleringsplan ble godkjent 27.04.20

•

FIN HF har utarbeidet omforente avtaler med Hammerfest kommune
o

Utbyggingsavtale

o

Sameieavtale

o

Driftsavtale

o

Tomtekjøp

•

FIN HF har signert leieavtaler med SANO

•

FIN HF har fått bekreftet enighet om leieavtale med UiT

•

FIN HF har utsendt forslag til avtale med
o

Hammerfest energi

•

FIN HF har sluttforhandlet og inngått utbyggingskontrakt med Consto AS

•

Oppstart detaljprosjekt

•

Opprettet brukergrupper for brukermedvirkning i detaljprosjekt

•

Konkretisering av tiltak fra HK avklart knyttet klargjøring av tomt

Viktigste aktiviteter kommende tertial (mai- aug 2020):
•
•
•
•
•

Endelig avklaring på logistikk i U1
Endelig avklaring på kantine, resepsjon, venteareal og kiosk i 1.etg
Endelig avklaring på pre/ post i 2.etasje
Endelig avklaring på arealer til ØNH og øye inklusive dagmedisin
Endelig avklaring på barnehabilitering
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Nye Hammerfest sykehus, forprosjektfase

Periode: jan-apr 2020

Dato: 10.05.2020

Oppstart detaljprosjektering
Formøte med Hammerfest kommune ad rammesøknad
Oppstart brukermedvirkning
Grunnstein nedleggelse 8.juni 2020

2. Sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljø (SHA)
For HMS og kvalitet er det ikke rapportert noen hendelser så langt. Aktiviteten er lite aktuell i denne fasen.

3. Sosial dumping og ulovlige skatte- og avgiftsforhold
Vurderes som ikke aktuelt i denne fasen av prosjektet.

4. Fremdrift
Hovedframdriftsplan er utarbeidet som en del av kontraktsdokumentene.
Videre framdrift og igangsettelse av detaljprosjektet er avhengig av formøtet ad rammesøknaden med
Hammerfest kommune.

5. Økonomistatus
Godkjent budsjett for forprosjektfasen for FIN HF var 35 MNOK (ink. mva) i henhold til styrevedtak HN RHF,
sak 19-2018. Kostnadspådraget til prosjekteringsgruppa og prosjektadministrasjonen for hele prosjektet er
over budsjettert kostnadsramme for forprosjektfasen FIN HF. Fordeling av kostnader i forprosjekt mellom
partene (HK og FIN HF) er avklart med en godkjent brøkfordeling.
I månedsrapporteringen settes oppstart gjennomføringsfase til 01.01.20. Rammebetingelser for denne fasen
er avklart mellom partene HK og FIN HF. I tillegg er det utarbeidet leiekontrakter for UiT og SANO.
Forslag til PNSstruktur (prosjektnedbrytningsstruktur) er utarbeidet og vil presenteres for Consto. Det er
utarbeidet en betalingsplan som tar utgangspunkt i fremdriftsplan levert av Consto, og kommentert av SB.
FIN HF er gjort kjent med resultatet av dette arbeidet med oversendt forslag til likviditetsplan.
Forprosjekt- og reguleringskostnader er så langt belastet FIN HF i sin helhet.
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Nye Hammerfest sykehus, forprosjektfase

Periode: jan-apr 2020

Dato: 10.05.2020

Økonomisk status pr april 2020 (alle tall inkl. mva.):
Virkelig kostnad
(Akkumulert)

Fakturert
(Akkumulert)
ID
1

Post
Totalt

63 220 635

64 854 486

C

- Forprosjektfase

60 419 294

60 419 294

00

Marginer og reserver

0

0

08

Generelle kostnader

60 419 294

60 419 294

081

589
JAN
875
Regulering (kostnader LINK legges her også for3fra

3 875 589

082

Prosjektering alle fag TE

42 541 486

42 541 486

083

Prosjektadministrasjon

12 300 152

12 300 152

084

Bikostnader

1 702 067

1 702 067

089

Diverse

0

0

D

Gjennomføringsfase

2 801 341

4 435 192

08

generelle kostnader

2 801 341

4 435 192

081

prosjektadministrasjon

2 254 314

3 109 060

082

bikostnader

402 636

722 384

D

083 Regulering (LINK)

144 391

603 748

D-84

Diverse

0

0

•

Totalt påløpt tom april 2020: kr 64.854.486,- ink. mva.

•

Totalt bokført tom april 2020: kr 63.220.635,- ink. mva.

•

Påløpte kostnader jan-april 2020: 4.761.127,- inkl. mva.

Kostnadene er forbundet med prosjektadministrasjon mellom forprosjektfase og endelig utforming av
kontrakt.
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Nye Hammerfest sykehus, forprosjektfase

Periode: jan-apr 2020

Dato: 10.05.2020

Styremøte FIN HF gjennomført 25.03.20, la til grunn følgende forutsetninger for FIN HF:

Det er gjennomført en ekstern kvalitetssikring og usikkerhetsanalyse av forutsetningene i samarbeid med
entreprenøren.
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Tertialrapport Nye Hammerfest sykehuset konseptrapport

Periode: jan-april 2019

6. Risiko & tiltak
Listen inneholder nå kun oppdateringer for dette tertial. Alle usikkerheter som er lukket i dette tertial og vil bli fjernet fra listen ved neste tertialrapportering.

Nr.

1

2

Usikkerhet

Tomtekostnad og
rekkefølgebestemmelser

Uklarhet rundt grensesnitt
mellom FIN HF, UiT og HK

Status

Åpen

Åpen

Tiltak

FIN HF må inngå avtale med HK.

Intensjonsavtale med UiT og HK må
etableres

Kommentar
10.05.20: Reguleringsplan er vedtatt. Formøte før
rammesøknad er nødvendig
31.12.19: Møteserie er avtalt. 2. møte 15.01.20
09.10.19: takst på tomt mottatt
31.07.19: som sist. HK jobber med saken
31.5.19: som sist. Reguleringsomfanget er definert
30.4.19: som sist. FIN HF og HK skal engasjere egen
takstmann

Lukket dato

10.05.20 Avtaler er kommet på plass med
arealfordelinger
31.12.19: Utkast til sameieavtale og driftsavtale er
utarbeidet. Utbyggingsavtalen vil bli diskutert
Lukket 05.05.20
31.07.19: som sist
31.5.19: Arealfordelingstabell ift dRofus er utarbeidet
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Vedlegg 3 – styresak 49/2020

Rapport organisasjonsutvikling
Nye Hammerfest sykehus (OU – NHS)
Tertialrapport 1 - 2020

Kuttdato: 30.04.2020
Dato: 08.05.2020
Lars Bjørn Mehus
Prosjektleder

Side 2

1. Status/ sammendrag
Etter Helse Nord RHF vedtok byggestart for nye Hammerfest sykehus (NHS) fikk OUNHS to hovedfokus for første halvår 2020.
Det første handlet om å avklare om det var forhold knyttet til funksjon og logistikk i
de foreliggende tegningene for NHS som kunne påvirke de enkelte avdelingenes
beskrevne forutsetninger for å nå effektiviseringsgevinst i bærekraftanalysen.
Dersom forutsetningene sto i motsetningsforhold til hverandre, så avklare om dette
kunne la seg løse ved å justere i tegningene innen inngåelse av endelig avtale med
entreprenør for NHS. Arbeidet har foregått kontinuerlig gjennom perioden, i nært
samarbeide mellom klinikksjef, leder for service, drift og eiendom, og deres
avdelinger, samt de eksterne samarbeidspartnerne, og Sykehusbygg.
Det andre handler om organisasjonsutvikling for NHS på enhetsnivå, og mellom
enhetene, og mellom enhetene i NHS og samarbeidspartnerne UiT, Hammerfest
kommune (HK) og SANO. I dette inngår også å se på muligheten for sambruk av areal
mellom enheter, avdelinger og samarbeidspartnerne.
Mal for mandat i OU er bearbeidet for den fasen prosjektet nå går inn i. Grunnlaget
for de nye mandatene er lagt ved det første fellesmandatet som handlet om
effektiviseringsgevinst for NHS. Ved en tydelig avgrensning i mandatene vil faglige
spørsmål knyttet til tiltak for effektiviseringsgevinst behandles fortløpende i
delprosjektgruppene, for deretter å drøftes i de aktuelle fora for å sikre medvirkning,
og gi gode råd til gevinsteier.
Covid-19 har ført til forskyvninger i flere av planene for OU. I punkt 5.4 nedenfor, om
risiko og tiltak, står det blant annet om hvordan prosjektet er avhengig av
medvirkning fra våre medarbeidere, og at det er krevende med full innsats og
deltagelse i organisasjonsutviklingsarbeidet for NHS, ved siden de krav som
foreligger til de ordinære oppgaver. Aldri har det vært så synlig som i denne
perioden. Tross det stiller våre medarbeidere opp med konstruktiv innsats når vi er
avhengig av deres vurderinger for fortløpende avklaringer for NHS.

2. Viktigste aktiviteter siste periode
ROS for barneenhetens arealbehov har avklart hvilke mulige avbøtende tiltak som
kan iverksettes for å møte aktivitetstopper. Pasienthotell i NHS, og samarbeidet med
HK om mulighet for utveksling av areal bidrar til det. Ferdigstilt ROS-rapport er
forelagt klinikksjef Hammerfest sykehus.
Arealtilpasning mellom øye og øre/nese/hals som også berørte dagenheten er
avklart. Det er avklart samdrift og muligheten for å benytte isolatkapasitet fleksibelt
mellom de enkelte enheter, før Koronapandemien gjorde sitt inntog. To forslag til
alternativ løsning av inn/ut (pasientflyt mellom operasjon/dagkirurgi/intensiv
postoperativ overvåkning) er presentert, og avgjørelse av løsning er forestående.
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Sykehusveien 35
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Tlf, sentralbord: 78 42 10 00
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Føde/barselgruppen har gjort konkrete avtaler knyttet til gjennomføring av sitt
mandat. Avtalen om befaring til føden ved Herning sykehus i Danmark er utsatt
grunnet covid-19. Fødegruppa har gjennomført introduksjon til ROS. Gjennom dette
framkom det at en avklaring mellom avdelingene/enhetene i NHS i forhold til
fordeling av pasienthotell prioriteres i framdriftsplanen for OU. Det er ellers avklart
med klinikksjef og Sykehusbygg at en utsettelse av gruppas videre arbeide til fordel
for, og som følge av den pågående covid19-innsatsen, ikke vil begrense de tenkte
utviklingsmuligheter for fødeavdelingen i byggeprosjektet NHS.
Foruten regulære møter i kjøkkengruppen for NHS, gjennomførte prosjektleder
sammen med Hammerfest kommune flere møter som munnet ut i et notat til
beslutningstakerne, «matkonsept og organisering av ansatte i mattjenesten». 6 ulike
modeller ble skissert, alle med tilhørende vurdering av effektiviseringsgevinst. Det
er etter det besluttet matkonsept og det arbeides nå med endelig utforming og
utrustning for det, mens det tas stilling til organiseringen etter hvert.
Prosjektleder ble invitert til et møte arrangert av legeforeningen knyttet til
samarbeidet i NHS med Hammerfest kommune og Universitetet i Tromsø.
Programmet her åpnet for å se på de gjensidige utviklingsmulighetene som gis i NHS.
Slik framsto dette møtet som en mulighet for å utvikle videre det tidligere møter
mellom NHS, Hammerfest kommune og Uit oppsummert i en rapport fra 18.10.2018,
«Nye Hammerfest Sykehus Samarbeid, Samhandling og Samlokalisering mellom
kommune, sykehus og universitet»
Det er et tett samarbeide mellom OU-NHS og Sykehusbygg for planlegging av
medvirkning i gjennomføringsfasen og for detaljprosjekteringen for NHS.
OU-NHS rapporterer nå, foruten i månedsrapport til styringsgruppen FIN HF, og
tertialrapport til FIN HF og HN RHF, også i eget rapporteringssystem kvartalsvis til
Portefølgestyret i HN RHF.
Kommunikasjonsavdelingen FIN har sammen med OU redigert presentasjonen av
byggeprosjektene i FIN HF på Solsida og internett.
OU-ansvarlige for nye Narvik sykehus kontaktet OU-NHS for å få en bredere
orientering om hvordan vi gikk fram og beregnet effektiviseringsgevinst for NHS, ut
over det som lå til grunn for Helse Nord RHF da de behandlet bærekraftsanalysen for
NHS.
OU-NHS har hele tiden et blikk på erfaringene fra nye Kirkenes sykehus opp mot
tilsvarende mandat i NHS.
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3. Viktigste aktiviteter kommende periode
Konstituere brukergrupper og starte medvirkning i gjennomføringsfase og
detaljprosjektering.

4. HMS & Kvalitet
For Finnmarkssykehuset er det svært viktig å ivareta ansattes ve og vel i arbeidet.
HMS skal ivaretas gjennom hele prosessen. Det legges stor vekt på å ivareta krav i lov
og forskrifter når det gjelder HMS. God og riktig deltagelse bidrar til god kvalitet på
arbeidet og ikke minst på sluttresultatet av prosessen.

5. Prosjekt kontroll
5.1 Økonomistatus
Pr. april 2020 er det brukt kr. 33 400.- av budsjett for året, kr. 475 000.-.
Prosjektet er innenfor budsjettrammen i 2020.

5.2 Endringslogg
5.3 Plan & Fremdrift
OU-NHS vurderes å ha tid og kapasitet til oppfylle de mandat som foreligger og er
skissert fram mot ferdigstillelse av NHS.

5.4 Risiko & tiltak
En av de største risikofaktorer for gjennomføring av prosjektet
organisasjonsutvikling Nye Hammerfest sykehus er frigjøring av tid, og
menneskelige ressurser med engasjement.
For de ansatte i Klinikk Hammerfest krever prosjektet at man utover sine ordinære
arbeidsoppgaver også bruker tid til organisasjonsutviklingsprosessen for Nye
Hammerfest sykehus, samt deltagelse i medvirkningsgruppene i Forprosjektet.

6. Gevinstrealisering
Gevinstrealisering for OU-NHS innebærer i forprosjektfasen å synliggjøre effekt av
tiltak som kan styrke bærekraft for NHS. NHS vil gi forenklet logistikk, effektivitet og
mulighet for jobbglidning. Gevinstrealiseringen ved dette skal synliggjøres gjennom
mandatene. De tilbud som gis ved Klinikk Alta og Sámi Klinihkka, og som gir en
utfyllende kapasitet for Klinikk Hammerfest, skal tas hensyn til ved planleggingen av
nye Hammerfest sykehus. Den positive effekten av samlokalisering med Hammerfest
kommune og UiT Norges arktiske universitet, økonomisk, faglig og kvalitetsmessig
vil bli stadig mer synlig etter som bygget NHS utvikles.
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