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Saksansvarlig:  Prosjektsjef Lill-Gunn Kivijervi  
Møtedato:  29.09.2016 

Tertialrapport 2/2016 bygge- og utviklingsprosjekter i 
Finnmarkssykehuset 
 
Ingress: I henhold til konsernbestemmelser fra Helse Nord RHF skal det utarbeides 
tertialrapport for alle investeringsprosjekter over 50 mill. fra gjennomføringsfasen. Styret i 
Finnmarkssykehuset har bestemt at alle utviklings- og byggeprosjekter skal rapporteres til 
styret hvert tertial.  
 
Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar tertialrapport 2/2016 bygge- og 
utviklingsprosjekter til etterretning. 
 
 
 
Eva Håheim Pedersen 
Administrerende direktør 

Vedlegg: 
Saksfremlegg 
Tertialrapport 2/2016 bygge- og utviklingsprosjekter i Finnmarkssykehuset 
Tertialrapport 2/2016 NKS 
Tertialrapport NKSVedlegg ROS-analyse 
Tertialrapport 2/2016 ANS, gjennomføringsfase 
Tertialrapport 2/2016 OU-Alta 
Tertialrapport 2/2016 Nye Hammerfest sykehus, idèfasen 
Månedsrapport OU NKS juli 2016 
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Tertialrapport 2/2016 bygge- og utviklingsprosjekter i 
Finnmarkssykehuset  
  
Saksbehandler:  Lill-Gunn Kivijervi, Prosjektsjef  
Møtedato: 29.09.2016  

1. Formål/Sammendrag 
I henhold til konsernbestemmelser fra Helse Nord RHF skal styret i Finnmarkssykehuset 
HF og Helse Nord RHF behandle tertialrapport for alle investeringsprosjekter over 50 
mill. fra gjennomføringsfasen.  

2. Bakgrunn 
Styret i Finnmarkssykehuset har bestemt at alle utviklings- og byggeprosjekter skal 
rapporteres til styret hvert tertial. Finnmarkssykehuset rapporterer derfor alle 
prosjekter som defineres som bygge- og utviklingsprosjekter i denne tertialrapporten. 
 
Pågående prosjekter i Finnmarkssykehuset HF er: 
Utviklingsprosjekter: 
o OU-ANS (Alta Nærsykehus) 
o OU-NKS (Nye Kirkenes sykehus) 
o Nye Hammerfest Sykehus, idéfase 
o Alta Nærsykehus, gjennomføringsfase detaljprosjektering 
o Samisk Helsepark, idé og konseptfase  
 
Byggeprosjekt 
o Nye Kirkenes Sykehus, byggefase 
 
I henhold til konsernbestemmelsene skal tertialrapporten inkludere: 
a) Status og fremdrift i prosjektet 
b) Økonomisk status  
c) Status for HMS 
d) Status for nødvendig organisasjonsutvikling 
e) Status for plan for gevinstrealisering 
f) Status for miljø og avfallshåndtering 
g) Status for risikohåndtering 

3. Saksvurdering 
Nye Kirkenes Sykehus: 
Nye Kirkenes sykehus gjennomføres iht. plan, og planlegger innflytting innen 1. juni 
2017. Rammen for NKS er økt til 1460 mill. kr. og det gjøres en omprioritering for å få 
dekning for nødvendig reserve på 25 mill. kr., total ramme blir da 1485 mill. kr. Det er 
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utarbeidet en risikoanalyse og tiltak er iverksatt knyttet til en eventuell ny 
flyktningstrøm over Storskog. 
 
Alta Nærsykehus: 
Alta Nærsykehus, gjennomføringsfasen er iht. planen. Prosjektorganisering er på plass, 
rådgiver gruppe er kontrahert og det er valgt entreprisemodell. Det er tett dialog og 
samarbeid med Alta kommune både på prosjekt- og administrativt nivå. 
 
Samisk Helsepark: 
Samisk Helsepark, styringsdokumentet med mandat ble styrebehandlet 19.mai 2016. 
Prosjektplan er godkjent. Prosjektorganisasjonen er etablert med deltakelse fra fagfolk, 
ansatte, verneombud, kommuner i samisk språkområde og brukerrepresentant fra Midt-
Finnmark brukerråd.  
 
OU-prosjekter: 
Organisasjonsutviklingsprosessene i Alta Nærsykehus(OUAN) og Nye Kirkenes Sykehus 
(OU-NKS) er i henhold planer. I OU-Kirkenes er krav til gevinstrealisering på 15 mill. kr. 
fordelt og lagt inn i delprosjektplanene, og håndteres der. I OU-Alta vil gevinstrealisering 
legges inn som en del av arbeidet i delprosjektene.  
 
Nye Hammerfest Sykehus: 
Nye Hammerfest Sykehus, idéfase er i henhold til plan.  Delrapport framskriving og 
dimensjonering er ferdigstilt med kvalitetssikring av tall og arealer som fremkom i 
Strategisk utviklingsplan. Denne er behandlet i styringsgruppen. Anskaffelse av arkitekt 
og rådgivergruppe er gjennomført Det er gjennomført 4 møter i prosjekt- og 
medvirkningsgrupper i tillegg til kick-off med prosjektgruppen i 2 tertial 2016. Valg av 
tomt skulle vært behandlet innen utgangen av september. Dette er besluttet utsatt da 
det ikke er kritisk i forhold til fremdrift. 
 
Styringsgruppen for bygge- og utviklingsprosjekter er etablert. 

4. Risikovurdering 
Saken vurdert opp mot våre kjerneverdier kvalitet, trygghet og respekt: 
Medvirkning gjennom hele prosessen i alle prosjekter bidrar positivt til utvikling av våre 
kjerneverdier kvalitet, trygghet og respekt. 
 
Saken vurdert opp mot konsekvenser for de som blir berørt: 
Bygge- og utviklingsprosjektene berører både ansatte, brukere og kommuner. Selve 
prosessen med gjennomføring av prosjektene vil særlig påvirke ledere og ansatte. 
Styringsdokumentene med prosjektplaner for de ulike prosjektene sikrer ivaretakelse 
av berørte parter. 
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Saken vurdert generelt knyttet til risiko relatert til måloppnåelse: 
Risiko knyttet til måloppnåelse vurderes som liten da foretaket gjennom 
prosjektorganiseringen har stor fokus på prosjektstyring. Det rapporteres månedlig fra 
alle prosjekter med risikovurdering av fremdrift og økonomi.  
 
Saken vurdert opp mot helse, miljø og sikkerhet med fokus på det ytre miljø: 
Selve saken vurderes ikke å ha særlig effekt på HMS og det ytre miljø. Etablering av 
rutiner for risikostyring rundt prosjektgjennomføringen vil medvirke til at HMS og det 
ytre miljø er i fokus og ivaretas. Når prosjektene kommer til byggefasen har foretaket 
gjennom byggeorganisasjonen etablert rutiner som særlig fokuserer på HMS og det ytre 
miljø. Dette gjelder pr. nå prosjekt Nye Kirkenes sykehus. 

5. Medbestemmelse 
Alle prosjektene er organisert med medvirknings- eller delprosjektgrupper samt 
prosjektgruppe/overordnet tverrfaglig gruppe. I alle disse gruppene er tillitsvalgte og 
verneombud representert.  
 
Saken er drøftet i drøftemøte 19. september 2016 og behandlet i styringsgruppemøte for 
bygge- og utviklingsprosjekter 22. september 2016. 

6. Direktørens vurdering  
Direktøren er fornøyd med fremdriften i prosjektene, og ser at det er krevende for 
organisasjonen å ha så mange store prosjekter gående samtidig. Det legges ned en 
betydelig arbeidsinnsats av alle involverte parallelt med daglig drift. 

Vedlegg 
Tertialrapport 2/2016 bygge- og utviklingsprosjekter i Finnmarkssykehuset 
Tertialrapport 2/2016 NKS 
Tertialrapport 2/2016 ANS, gjennomføringsfase 
Tertialrapport 2/2016 OU-Alta 
Tertialrapport 2/2016 Nye Hammerfest sykehus, idèfasen 
Månedsrapport NKS OU juli 2016 
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Prosjektsjef 

1. Status 
Saken er et sammendrag av vesentlige punkter i tertialrapportene fra utviklings- og 
byggeprosjektene i FIN. Tertialrapport 2/2016 fra de enkelte prosjektene er vedlagt 
saken.  
 
Nye Kirkenes sykehus, byggefase 
Nye Kirkenes sykehus gjennomføres iht. plan, og skal være innflyttet 1. juni 2017. Det 
ble i mai gjennomført en usikkerhetsanalyse som viste stor usikkerhet knyttet til om 
prosjektet klarer å holde seg til den økonomiske rammen. Helse Nord RHF vedtok i 
styresak 84/2017 å utløse reserven slik at investeringsrammen er 1460 mill. kr. (p85). 
Usikkerhetsanalysen viser et behov for ytterligere 25 mill. kr. Finnmarkssykehuset øker 
rammen til NKS med 25 mill. kr. til 1485 mill. kr. etter omdisponering av 
investeringsmidler.  
 
Risikovurdering og tiltak knyttet til ny flyktningstrøm over Storskog 
Helse Nord RHF har bedt om en redegjørelse for hvordan Finnmarkssykehuset vil 
håndtere en evt. ny flyktningstrøm over Storskog, når det ikke er gjennomført 
bygningsmessige tilpasninger i forhold til en eventuell ny flyktningsituasjon. 
 
Bygningsmessige tiltak: 
Det er utført enkle beregninger knyttet til bæring og kapasitet i tekniske anlegg, som 
sikrer at foretaket, raskt kan bygge om arealer dersom et slikt behov oppstår. Det antas 
at en slik ombygging kan gjøres innenfor 3 måneder. Dette innebærer å opparbeide 
areal til RTG og prøvetakingsareal for laboratoriet. Forutsetningen er at foretaket finner 
erstatningsareal for 19 kontorer som må vike plass for en slik oppbygging.  
 
Driftsmessige tiltak: 
Klinikk Kirkenes har utarbeidet en ROS-analyse som beskriver utfordringene som vil 
oppstå, og en tilhørende handlingsplan som beskriver hvordan foretaket skal håndtere 
en evt. ny flyktningestrøm. Kort oppsummert beskriver denne at foretaket vil kunne 
håndtere 50-70 flyktninger pr dag, uten at dette går direkte ut over daglig drift. Det vil 
oppstå behov for å sende noen inneliggende pasienter til andre sykehus, dersom noen 
må isoleres pga. TBC mistanke, og det må påberegnes ekstra kostnader knyttet til 
personell. Dersom sykehuset skal ivareta opp til 300 pr dag, vil dette ikke kunne gjøres 
parallelt med daglig drift. Da må sykehuset sende ordinære pasienter til andre sykehus. 
 
Alta Nærsykehus 
Alta Nærsykehus, gjennomføringsfasen er iht. planen, prosjekteringsgruppe er 
kontrahert. Prosjektledelse er på plass gjennom sykehusbygg HF. FIN har ansatt 
prosjektansvarlig med arbeidssted Alta, denne er på plass innen utgangen av september. 
Det er gjennomført dialogkonferanse og en-til-en konferanse med entreprenører. Med 
bakgrunn i dette er entreprisemodell valgt. Prosjektet har jobbet med å avdekke 
 

Postadresse Tlf, sentralbord: 78 42 10 00 Organisasjonsnummer 
Finnmarkssykehuset  983 974 880 
Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 
9600 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no  



 Side 3 
 

 

muligheter for samarbeid om tekniske løsninger med kommunen, dette avklares i neste 
tertial. Det er samarbeid og tett dialog med Alta kommune både administrativt og i deres 
byggeprosjekt for vestibylebygg og helsesenter. Risiko knyttet til prosjektets første fase 
er verifisert og ligger i om reguleringsplanen er ferdigbehandlet til november. I tillegg er 
det usikkerhet knyttet til fremdriften på bakgrunn av brukerønsker/programendringer. 
Dette behandles i styringsgruppen i september.  
 
Samisk helsepark 
Samisk Helsepark, styringsdokumentet med mandat ble styrebehandlet 19.mai 2016. 
Etter dette er prosjektorganisasjonen etablert, med medvirkning fra fagfolk, ansatte, 
verneombud, kommuner i samisk språkområde og brukerrepresentant fra Midt-
Finnmark brukerråd. Representanter fra samisk språkområde deltar både i 
medvirkningsgrupper og styringsgruppen. I Samisk helsepark er risikoen i prosjektet 
knyttet til deltakende ressurser i prosjektet. Noen av de som deltar i prosjektet deltar 
også i OU-Alta Nærsykehus og noen i Nye Hammerfest sykehus idéfasen. Prosjektet og 
ledelsen er oppmerksom på problemstillingen knyttet til prosjektdeltakelse versus 
daglig drift, og vil unngå i størst mulig grad å belaste enkeltressurser for mye. 
Prosjektene er i ulike faser og krever ulik tidsbruk. Det er åpnet opp for innleie av 
ressurser der det er behov, herunder er det utarbeidet en rutine for dette. 
 
OU-prosesser Alta og Kirkenes 
Organisasjonsutviklingsprosessene i Alta Nærsykehus(OUAN) og Nye Kirkenes Sykehus 
(OU-NKS) er iht. planer. I OU-prosessen er risikoen i prosjektet knyttet til deltakende 
ressurser i prosjektet, jfr. Kommentar under Samisk helsepark.  
I delprosjektene skal hvert enkelt delprosjekt verifisere risiko for gjennomføring og 
fremme tiltak knyttet til fremdrift og gjennomføring av prosessen og knyttet til drift. 
 
Nye Hammerfest sykehus 
Nye Hammerfest Sykehus, idéfase er iht. plan.  Delrapport framskriving og 
dimensjonering er tilnærmet ferdigstilt og hadde sin første behandling i 
styringsgruppen 25. august. Delrapporten har som formål å kvalitetssikre tall som 
fremkom i arbeidet med Strategisk utviklingsplan 2015-2030. Det er gjennomført 4 
prosjektgruppe- og medvirkningsgruppemøter knyttet til framskrivning og 
dimensjonering siden oppstart i april. Anskaffelse av arkitekt og rådgivergruppe er 
gjennomført, og oppstartsmøte og kick-off  ble gjennomført hhv 24. og 31. august 2016. I 
Nye Hammerfest sykehus idèfasen er risikoen i prosjektet knyttet til deltakende 
ressurser i prosjektet, jfr. Kommentar under Samisk helsepark.  
Det er etablert styringsgruppe for alle utbyggings- og byggeprosjekter i 
Finnmarkssykehuset, jfr. Vedlegg. 

2. HMS & Kvalitet  
Nye Kirkenes sykehus: 
For HMS og kvalitet i Nye Kirkenes sykehus er det ikke påvist noen vesentlige 
kvalitetsavvik.  
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Det er iverksatt tiltak for å forhindre uverdige arbeidsforhold og sikre innsyn i og 
kontroll med skattemessige forhold i byggekontraktene. Ingen avvik ift. dette er 
registrert. I slutten av 2. tertial gjennomførte Sentralskattekontoret for utenlandssaker 
sammen med Arbeidstilsynet en større undersøkelse av samtlige på arbeidsplassen som 
hadde utenlandsk arbeidsgiver. Det foreligger ikke noen rapport til prosjektet hva angår 
denne undersøkelsen.  
 
Øvrige prosjekter: 
Det er ikke aktuelt å rapportere i denne fasen. 

3. Status miljø og avfallshåndtering 
Nye Kirkenes sykehus: 
Det er ikke rapportert avvik når det gjelder helse- og miljøfarlige stoffer og produkter 
pr. 2. kvartal (rapporteres kvartalsvis). Entreprenørene (B02 og B03) har rapportert 
følgende avfallskvanta (kilo): 

 

  

 
De foreliggende rapporter om avfallsmengde viser at særlig entreprenøren for B03 i for stor 
grad rapporterer usorterte avfallsmengder. Dette er forhold som byggeledelsen er bedt om å ta 
opp med begge entreprenørene. 
 
Øvrige prosjekter: 
Det er ikke aktuelt å rapportere i denne fasen.  

4. Prosjekt kontroll: 
4.1 Økonomi 
Nye Kirkenes sykehus: 
Prosjekt Nye Kirkenes sykehus har iverksatt tiltak for å få ned investeringskostnaden. 
Prosjektet har lagt inn innsparinger på 13 mill. kr. i tillegg til at investeringer for 16 mill. 
er tatt ut av budsjettet og håndteres utenfor budsjettet. Rammen er økt til 1485 mill. kr, 
noe som inkluderer en usikkerhet på 25 mill. kr.   
 
Øvrige prosjekter: 
For øvrig er det ingen av de andre prosjektene som rapporterer om usikkerhet knyttet 
til økonomisk ramme. 

Fraksjon B02 B03 Sum 
Usortert restavfall 7480 76640 84120 
Blandet metall 840   840 
Gips (ren) 18420   18420 
Blandet trevirke 21820 2880 24700 
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4.2 Gevinst og gevinstrealisering 
Klinikk Kirkenes har i konseptfasen utarbeidet plan for gevinstrealisering på 23 mill. kr. 
8 mill. kr. av dette er gjennomført i dagens drift. Det er i OU-prosessen delt ut et 
effektiviseringskrav på totalt 15 mill. kr. Klinikksjef har fordelt kravet på den enkelte 
avdeling som skal utarbeide tiltak i delprosjektene. 
 
Klinikk Hammerfest vil i OU-prosjekt OU-Alta utarbeide en plan for gevinstrealisering, 
arbeidet tas inn i de ulike prosjektgruppene. 
 
Øvrige Prosjekter: 
I Nye Hammerfest Sykehus idéfasen og Samisk Helsepark idé- og konseptfasen tar 
prosjektene inn gevinstrealisering i prosjektene i henhold til tidligfaseplanleggeren. 

4.3 Plan & Fremdrift 
Nye Kirkenes sykehus er forsinket og vil være innflyttet 1. juni 2017. Forsinkelsen ble 
forårsaket av nedbøyingsproblematikken som oppsto våren 2016.  
 
Alta Nærsykehus er foreløpig iht. plan. Det pågår imidlertid et arbeid knyttet til 
samarbeid om tekniske funksjoner mellom Finnmarkssykehuset og Alta kommune. 
Dette vil kunne medføre forsinkelser i fremdrift. I tillegg er det usikkerhet knyttet til om 
reguleringsplanarbeidet som håndteres av kommunen vil være ferdig innen november 
2016 som planlagt. En forsinkelse i dette arbeidet vil forsinke tidsplanen for Alta 
Nærsykehus. Dette er tatt høyde for i avtaler med rådgivergruppen. 
 
For øvrig er fremdriften i de øvrige prosjektene iht. plan.  

5. Risiko & tiltak  
Nye Kirkenes Sykehus: 
De mest risikable aktiviteter er følgende: 
• Koordinering mellom B02(2 etg.) og B03(3.etg), både teknisk grensesnitt samt 

logistikk og SHA på byggeplass. Prosjekt- og byggeledelsen prioriterer disse 
utfordringene og har iverksatt flere tiltak for å ha nødvendig kontroll. 

• Betydelig avvik mellom B03 og vår forståelse av kontrakten.  
• Prosjektets økonomi har vært en stor utfordring, men med den foreliggende økning 

av kostnadsrammen er det stor forhåpning om at uakseptable kvalitetsreduksjoner 
kan unngås. 

Alta Nærsykehus: 
• Forsinkelse I reguleringsplanarbeidet vil kunne medføre forsinkelse I fremdriften. 

Det er tett dialog med kommune som er ansvarlig for arbeidet. 
• Fremdriftsplanen er generelt stram, noe som krever tett oppfølging. 
• Brukerønsker/programendringer skal behandles av styringsgruppen i september. 

Det gjøres et arbeid for å avklare hva endringer innebærer for fremdrift. 
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OU- Alta: 
OU-prosessen i Alta gjennomføres parallelt med prosessen i idé- og konseptfasen Samisk 
Helsepark og idéfasen Nye Hammerfest sykehus, noe som er krevende for 
organisasjonen og for prosjektene. Prosjektene er i ulike faser med ulik belastning. Det 
er en bevisst holdning til å søke å unngå at de samme ressursene er med i flere 
prosjekter. Det vurderes anskaffelse av prosjektressurs til å bistå i OU-prosessen på lik 
linje med OU-NKS. 
 
OU-NKS: 
OU-prosessen i NKS er krevende parallelt med daglig drift. For å avbøte på dette er det 
leid inn ekstern prosjekthjelp. Innleie av ressurser er lagt inn i budsjettet. 
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Vedlegg: 
 
Styringsgrupper, bygge- og utviklingsprosjekter FIN HF  
Utviklingsprosjekter 2016: 
OU FIN (pågående; Alta, Kirkenes) 
Nye Hammerfest idéfase 
Samisk Helsepark idé- og konseptfase (byggefase fra 2017) 
Alta Nærsykehus detaljprosjektfase (byggefase fra 2017)  
 
Styringsgruppe utviklingsprosjekter: 
Leder  Adm. direktør Eva Håheim Pedersen 
Medlem Klinikksjef Vivi B. Bech 
Medlem Klinikksjef Rita Jørgensen 
Medlem Klinikksjef Jørgen Nilsen 
Medlem Klinikksjef Inger Lise Balandin 
Medlem Økonomisjef Stein Erik Breivikås 
Medlem Leder FFS Anne Grethe Olsen 
Medlem Drifts- og eiendomssjef Øyvin Grongstad 
Medlem Prosjektsjef Lill-Gunn Kivijervi 
Medlem Direktør forretningsutvikling RHF Tor-Arne Haug 
Medlem 3 foretakstillitsvalgte, Ingvild Agledahl (DNL), Ole I Hansen 

(Fagforbundet), Bård Martinsen (NITO) 
Medlem Foretaksverneombud Solveig Nilsen 
Medlem 2 representanter fra Brukerutvalget; Jørgen Dahl og Issát Ánde Jovnna 
Eira 
Medlem 2 kommunerepresentanter utpekt av OSO; Rådmann Hammerfest 

kommune Leif Vidar Olsen, Rådmann Karasjok kommune Elfrid Boine. 
 
Styringsgruppe byggefase FIN HF  
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1 Oppsummering 
Status i prosjektet ultimo august 2016 oppsummeres som følger: 

Viktigste aktiviteter siste periode: 

• I første del av andre tertial har råbyggarbeider vært hovedaktiviteten. Innrednings-
arbeider som omfatter alt i plan 1 med teknisk sentral samt forsyningsfunksjoner, 
hovedkjøkken og andre ikke medisinske funksjoner er også utført. Videre fortsetter 
arbeidet med utomhusanlegg.  

• Prosjekteringen i entreprise B02 er i all hovedsak ferdigstilt. 

• Entreprise B03 omfatter plan 2 og 3 med de kliniske funksjonene samt tekniske 
rom for ventilasjon i plan 4. I denne entreprisen er produksjon av seksjoner på fab-
rikk i Tyskland avsluttet og siste forsendelse er ankommet med båt til Kirkenes. 
Sammenstilling og montering av seksjoner antas avsluttet i løpet av august eller 
første uke av september 2016. Prosjektering i entreprise B03 er i hovedsak ferdig. 

• Entreprise B04 omfatter en del VVS-byggutstyr. Prosjektering i tilknytning til dette (i 
B02 og B03) pågår, og leveranse skal skje senere. 

• Entreprise B05 omfatter utstyr til kjøkken, herunder sentralt hovedkjøkken samt 
avdelingskjøkken og kantine. Konkurranse om dette utstyret er gjennomført og kon-
trakt inngått. Detaljprosjektering er i hovedsak ferdigstilt. 

• Detaljprosjektering knyttet til brukerutstyr gruppe 1, særlig medisinsk teknisk utstyr, 
pågår i B03. Forberedelse til montasje av utstyr pågår på fabrikk i B03 er avsluttet. 
Leveranse av utstyr skal skje senere. 

• Konkurranse om resten av brukerutstyret pågår, med unntak av møbler som skal 
kontraheres senere. 

• Prosjekt- og byggeledelsen har særlig arbeidet med framdrifts- og kvalitetskontroll 
av entreprise B02 på byggeplassen samt kvalitetskontroll på fabrikk av B03. Videre 
pågår mye arbeid med koordinering mellom B02 og B03. 

Viktigste aktiviteter kommende periode: 

• Bygging i entreprise B02 under dekke over plan 1, herunder teknisk infrastruktur og 
innredning i plan 1. 

• Montasje av de siste seksjoner på byggeplass. Dette vil være fullført helt i begyn-
nelsen av neste periode. 

• Tilbudsevaluering og bestilling av brukerutstyr samt konkurranse om anskaffelse av 
møbler. 

• Utarbeide plan for ferdigstillelse og ibruktakelse. 

2 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 
For HMS og kvalitet i B02 sine arbeider er det ikke påvist noen vesentlige kvalitetsavvik. 

For B02 har det vært nødvendig å gjennomføre kostnadsreduserende tiltak som svekker 
kvaliteten. Det gjelder særlig utomhusanlegg. Noen av disse tiltakene er framlagt for ny 
vurdering med sikte på å redusere effekten av de mest uheldige løsningsforslagene. I B03 
er det på fabrikken observert noen kvalitetsavvik. Enkelte av disse blir rettet opp på fab-
rikken. Andre avvik er det uenighet om og de er til avklaring. Dette kan medføre av enkel-
te avvik må rettes opp på byggeplass. 

Når det gjelder SHA er det i slutten av august rapportert om ett mindre avvik (kuttskade i 
forbindelse med montasje av stillasje).  

Bruk av helse- og miljøfarlige stoffer og produkter rapporteres kvartalsvis av B02. Avfalls-
rapportering skjer i samme intervaller. 

B03 skal følge samme rapporterings rutiner. 
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3 Sosial dumping og ulovlige skatte- og avgiftsforhold 
Det er iverksatt tiltak for å forhindre uverdige arbeidsforhold og sikre innsyn i og kontroll 
med skattemessige forhold i byggekontraktene. Ingen avvik ift. dette er registrert. 

I slutten av 2. tertial gjennomførte Sentralskattekontoret for utenlandssaker sammen med 
Arbeidstilsynet en større undersøkelse av samtlige på arbeidsplassen som hadde uten-
landsk arbeidsgiver. Det foreligger ikke noen rapport til prosjektet hva angår denne un-
dersøkelsen, og vi kommer tilbake til denne undersøkelsen til neste rapport.  

 

4 Beredskap flyktningetilstrømning 
Prosjekt NKS utfører ingen bygningsmessige tilpasninger ift en evt ny flyktningesituasjon. 
Det er utført enkle beregninger knyttet til bæring og kapasitet i tekniske anlegg, som sikrer 
at foretaket, raskt kan bygge om arealer dersom et slikt behov oppstår. Det antas at en 
slik ombygging kan gjøres innenfor 3 måneder. Dette innebærer å opparbeide areal til 
RTG og prøvetakingsareal for laboratoriet. Forutsetningen er at foretaket finner erstat-
ningsareal for 19 kontorer som må vike plass for en slik oppbygging. En slik ombygging 
kommer selvsagt til å være dyrere å foreta i etterkant, kontra det å kunne tatt det som en 
del av pågående bygging. 
 
Foretaket har en gjeldende avtale med UDI, som forplikter Finnmarkssykehuset til å ha en 
beredskap for flyktningetilstrømning (RGT og lab) i 2 år fra januar 2016, dersom den ikke 
sies opp. Det er 4 måners oppsigelse og 3 måners varsel. UDI har muntlig signalisert at 
den kommer til å bli sagt opp, men det er ikke kommet noe offisielt skriv på dette. Denne 
beredskapen vil kunne opprettholdes all den tid foretaket eier gamle Kirkenes sykehus. 
Når denne bygningen evt selges vil foretaket sikre at RTG-maskinene lagres forsvarlig og 
da kan installeres i nytt sykehus, om dette behovet oppstår og med den konsekvens som 
beskrives over. 
 
Klinikk Kirkenes har utarbeidet en ROS-analyse som beskriver utfordringene som vil opp-
stå, og en tilhørende handlingsplan som beskriver hvordan foretaket skal håndtere en evt 
liknende situasjon i framtiden. Kort oppsummert beskriver denne at foretaket vil kunne 
håndtere 50-70 flyktninger pr dag, uten at dette går direkte ut over daglig drift. Det vil opp-
stå behov for å sende noen inneliggende pasienter til andre sykehus, dersom noen må 
isoleres pga TBC mistanke, og det må påberegnes ekstra kostnader knyttet til personell. 
Dersom sykehuset skal ivareta opp til 300 pr dag, vil dette ikke kunne gjøres parallelt med 
daglig drift. Da må sykehuset sende ordinære pasienter til andre sykehus. 
 

5 Hovedtidsplan 
Prosjektets hovedtidsplan er datert 20.04.2015, og der er ferdigstillelse og overtakelse fra 
entreprenørene planlagt til 02.01.2017. 

Etter at koordinering mellom entreprisene B02 og B03 nå har funnet sted og er dokumen-
tert i addendum til begge entrepriser, så skal hovedtidsplanen revideres. Følgende vil da 
bli lagt til grunn: 

Overtakelse B03 skjer 30.12.2016. Dette er en foreløpig overtakelse inntil slutt-testing 
sammen med B02 har funnet sted. 

Overtakelse B02 skjer 01.04.2017, eventuelt med noe etterfølgende arbeid med utom-
husanlegg. På grunn av «nedbøyningssaken» (koordinering mellom B02 og B03) er imid-
lertid dagmulktbelagt frist for overtakelse fra B02 satt til 19.05.2017. Finnmarkssykehuset 
har mål om pasientdrift fra 1.6.2017. 

Ovenstående innebærer at nødvendig koordinering mellom B02 og B03 har ført til at fer-
digstillelse er utsatt med 3 måneder 

6 Økonomi 

6.1 Økonomistatus 

Prosjektets økonomiske status er som følger: 
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• Påløpt i 2 tertial mai 2016 – august 2016  318,4 MNOK 

• Påløpt totalt per august 2016    1.123 MNOK 

Prosjektets byggebudsjett ble revidert i februar 2016 da det ble besluttet og foreløpig rap-
portere i forhold til kostnadsrammen på MNOK 1.460 (P85). Prosjektets forventede slutt-
kostnad per utgangen av andre tertial er som følger: 

 

Nr Navn Budsjett rev feb 
'16

Sluttprognose per 
august '16

1 Felles 34 338 263 34 338 263

2 Bygning 508 310 109 532 521 429   

3 VVS 204 971 416 204 961 704  

4 Elkraft 51 937 916 51 937 916

5 Tele og automatisering 13 901 967 13 901 967

6 Andre installasjoner 5 000 000 6 000 000   

7 Utendørs 48 827 710 48 827 710

Sum entreprisekostnader 865 832 000 892 488 989   

8 Generelt 159 790 000 159 449 000  

9 Spesielt 412 745 500 395 510 179   

0 Reserve 11 532 500 26 814 316

Anlegsbidrag Varanger Kraft 2 500 000 2 460 000  

Enova, Sør Varanger kommune -11 500 000 -11 500 000

Prisstigning 6 500 000 7 250 000  

Valuta sikring 12 600 000 12 527 516  

Regnskapsavvik uavklart

Sum prosjektkostnad 1 460 000 000 1 485 000 000   
 

 

Som det framgår av ovenstående viser den siste prognose pr august 2016 en sluttkost-
nad på 1.485 MNOK og en reserve på 26,8 MNOK. 

Kostnadene på hoveddel 8 og 9 omfatter følgende: 

Na vn MNOK
Program 13 162 000
PG 85 960 000
    PG BH 58 860 000
    PG B02 23 500 000
    PG B03 3 600 000
Admin 55 841 000
    PL 40 413 000k   
    Bruker 2 357 000
    BL 12 000 000
    Uavh. Kont. 471 000
    IKT 600 000
Bikost 2 755 000
Forsik. Gebyr 1 217 000
Diverse 514 000
Sum 159 449 000

Ko nto  8

    

Na vn MNOK
MVA 262 984 497
Tomt 19 500 000
Br.utstyr 70 725 682
Kunst 6 000 000
Renter 36 300 000
Flytting 0
Sum 395 510 179

Ko nto  9

 
 
Likviditetsbehovet er beskrevet i tertialrapporten for første tertial som følger: 

NKS forbruk og sluttprognose 
per 03.05.2016

t.o.m. 2013 2014 2015 2016 217 SUM

95 91 520 606 153 1465  
Prosjektledelsen har ikke hatt anledning til å gjennomføre nye beregninger av likviditets-
behovet, men vil komme tilbake til dette i løpet av høsten. 
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7 Risikostatus 
I desember ble det foretatt en omfattende ROS-analyse av prosjektets byggefase. Den ga 
grunnlag for en mer systematisk kartlegging av risiko og avbøtende tiltak. 

Kort oppsummert, så er de mest risikable aktiviteter følgende per i dag: 

1. Koordinering mellom B02 og B03, både teknisk grensesnitt samt logistikk og SHA 
på byggeplass. Prosjekt- og byggeledelsen prioriterer disse utfordringene og har 
iverksatt flere tiltak for å ha nødvendig kontroll. 

2. Betydelig avvik mellom B03 sin og vår forståelse av kontrakten. Dette er meget ar-
beidskrevende. 

3. Prosjektets økonomi har vært en stor utfordring, men med den foreliggende økning 
av kostnadsrammen er det stor forhåpning om at uakseptable kvalitetsreduksjoner 
kan unngås. 

8 Helse- og miljøfarlige stoffer 
Entreprenørene (B02 og B03) har rapportert følgende avfallskvanta (kilo): 

 

  
De foreliggende rapporter om avfallsmengde viser at særlig entreprenøren for B03 i for 
stor grad rapporterer usorterte avfallsmengder. Dette er forhold som byggeledelsen er 
bedt om å ta opp med begge entreprenørene. Avfallsproduksjon på fabrikk i Cadolzburg 
rapporteres ikke. Det er heller ikke satt krav om slik rapportering.  

Fraksjon B02 B03 Sum 
Usortert restavfall 7480 76640 84120 
Blandet metall 840   840 
Gips (ren) 18420   18420 
Blandet trevirke 21820 2880 24700 
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Tittel og analyseområde 
ROS-analyse tittel: Håndtering av flyktningestrømmen over Storskog i Nye Kirkenes sykehus 

Analyseområde: Flyktningsituasjonen som har oppstått i høst har utfordret spesialisthelsetjenesten på kapasitet. Røntgen og laboratoriet tjenester i 
særdeleshet, men også isolatkapasitet har vist seg svært sårbart når vi har en større ansamling av uavklarte smitteførende personer i 
vårt område.  

Vi er nå i ferd med å bygge Nye Kirkenes Sykehus, og vi har behov for å analysere hvordan vi kunne håndtert denne konkrete 
situasjonen i NKS. Utgangspunktet for analysen er det vi så langt har sett av hendelsen samt bestillingen fra UDI om å ha en kapasitet 
på inntil 300 til screening daglig samt inntil 600 asylanter i vårt ansvarsområde til enhver tid. 

 

Deltakere 
Navn Tittel Enhet/organisasjon 

Rita Jørgensen Klinikksjef  

Geir Braathu Avd.leder/Beredskapskoordinator  

Carlo Mortensen Avd.leder medisinsk  

Øyvin Grongstad Leder SDE  

Ranvei Sneve Avd.leder Med. Service  

Torstein Ibrekk Beredskapsrådgiver  

 

Ros analysen og handlingsplanene er gjennomgått av alle enhetsledere og overleger med fagansvar den 011215 

Definering av sannsynlighet og konsekvens skala  
Definisjon av sannsynlighet og konsekvens ikke benyttet 
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ROS-analysen 
 

Nr Hendelse / 
Området 

Eksisterende tiltak Konsekvens / Sårbarhetbeskrivelse Konse-
kvens 

Sannsyn-
lighet 

Status / Nye tiltak 
forbyggende/skadebegrensende 

 Flyktningestrøm NKS 
tilsvarende i 
dag(Røntgen/Lab)  

1 røntgenapparat (thorax stativ) 

Lite venteareal (4-5plasser) 

Lite areal på laboratoriet. 

Oppdrag fra HN for å legge til 
rette (grunnarbeid) for ekstra 
fløy. 

Kun ettermiddagsdrift. Opptil 50 -70 pr. dag. 

Smittevernutfordringer i forhold til fortetting.  

Økt logistikkutfordring for ASF ved mottak på 
NKS av mindre antall pr. gang. 

Alternativt blir å redusere elektiv drift. Sende 
egne pasienter til andre sykehus. Rtg 
apparater etablert i dagens sykehus kan 
benyttes til huset blir solgt. 

Må påregne overtid i startfasen før innleie 
kan etableres. 

  Mulig å utvide venteareal inkludert 
rtg.laboratorier andre steder i NKS. 
Økt bemanning på internlogistikk.  

Tilrettelegge areal for 1-2 nye 
røntgenmaskiner inkludert 
venteareal i eksisterende 
kontorlokaler (A-fløya). Spesifisere 
tilrettelegging eller etablering av. 
Resultere i 19 arbeidsplasser må 
relokaliseres (230 kvm – 30 mill 
(roughly).  

 Sengekapasitet NKS 
med tilsvarende 
flyktningestrøm 

54 senger i NKS (samme antall 
som i dag, men enkeltrom uten 
utvidelsesmuligheter som 
flersengsrom gir 2 på hvert 
rom. 

I dag Kir 15 kan utvides til 18 
Med. 22 utvides til til 36,  
4 etg 0 – 8,  
Føden 5 til 11,  
Rehab 6 – 8. 

Senger i korridor er mulig. 

Overbelegget i dag håndteres 
av bufferkapasiteten beskrevet 
over.  

Ingen utvidelsesmuligheter i NKS. Korridorer 
er for smal, kun enkeltrom. 

Gir større isolatkapasitet (1 luftsmitte isolat, 8 
isolat + enkeltrom).  

Må mye tidligere redusere på ordinær drift 
ved økning på antall innleggelser. 

Infrastruktur og logistikk er basert på 54 
senger (effektiviseringskrav). 

Dagens buffer er 34 sengeplasser (- 
bemanning). I NKS kun 8 lavt omsorgsnivå 
senger som buffer.  

  Ikke gjort ny kapasitetsanalyse. 

Hvor mange innleggelser gir 600 
samtidige flyktninger for NKS? Det er 
ikke lagd ny beregning på behov for 
økt antall senger ved NKS.  

Øke med et sengetun (336 kvm 23,5 
mill).  

Innspill basert på analysen. 
Grunnarbeid A-fløya sør. 1 etg 
kontorer, 2 etg. sengetun. Bare isolat 
på sengetun? Dette er ikke utført. 
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Oppsummering av ROS-analysen 
Ved dimensjonering av Nye Kirkenes Sykehus er det tatt hensyn til generalitet, fleksibilitet og elastisitet (GFE) for å kunne foreta endringer bygget i en 
fremtidig situasjon. Med elastisitet menes og legge til rette for utvidelse av areal hvis behovet oppstår, men ikke bygge for det som kan skje. Nå har 
flyktningsituasjonen synliggjort behov som ikke var forutsatt underveis i byggeprosessen av NKS. 

Kirkenes sykehus stod høsten 2015 midt oppe i en flyktningsituasjon hvor bestillingen fra UDI var inntil 300 tbc-screening pr. dag, samt håndtering av 
økningen tilstrømning av ø-hjelps pasienter fra land med uavklart smittestatus. Kirkenes sykehus trenger en endelig avklaring på om vi skal ta høyde for at 
denne situasjonen vedvarer eller oppstår på nytt etter at NKS er tatt i bruk. 

Erfaringer med hendelsen og risikobilde fremover tyder på at sannsynligheten for massetilstrømning må påregnes i fremtiden. Uten bygningsmessige 
tilpasninger vil ikke Nye Kirkenes Sykehus kunne håndtere mer enn 50-70 screening pr. dag.  I tillegg ser sykehuset at inntil 600 asylanter i vårt nærområde, 
samt asylanter i vanlige mottak i Øst-Finnmark, utløser økt behov for sykehusinnleggelser. Selv om NKS øker kapasiteten på isolat (1 luftsmitte- og 8 
kontaktsmitteisolat) og enerom i NKS blir det allikevel svært liten buffer i den totale sengekapasitet. I eksisterende Kirkenes sykehus har sykehuset teoretisk 
inntil 34 sengeplasser som bufferkapasitet i tillegg til de 54 sengene klinikken bemanner i dag (inkludert 6 pasienthotell senger).  Dersom det vi erfarer med 
flyktningestrømmen i dag hadde skjedd etter innflytting NKS ville det i perioder vært behov for å stryke ordinære elektive pasienter evt overføre pasienter til 
andre sykehus. 

Sykehuset ber derfor om en avklaring fra Finnmarkssykehuset og Helse Nord hvordan klinikken skal forholde oss til ovennevnte forhold med 300 tbc-
screeninger daglig og økning av smittebærende pasienter. Følgende justering i NKS vil innebære at Kirkenes sykehus vil kunne håndtere større ankomster av 
asylanter til Norge over Schengengrensen – Storskog: 

1. Etablere økt røntgen og laboratoriekapasitet tilpasset 300 screeninger pr. dag. (2 røntgenmaskiner, økt laboratoriekapasitet og skjermet venteareal 
for å redusere smitterisiko tilsvarende det som etableres i gamle AMK i dag) 

2. Etablering av minimum 19 kontorarbeidsplasser i erstatningsarealer for økt areal til røntgen/laboratoriekapasitet (punkt 1) 
3. Øke bufferkapasiteten for pasientsenger med ett sengetun i NKS (Inntil 8 sengeplasser avhengig av antall kontaktsmitteisolat). 

Bygging på tidligere fløy A – Sør vil dekke ovennevnte behov. 
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Tiltaksplan 
Oppsummer foreslåtte risikoreduserende tiltak med utgangspunkt i de hendelser/områder 

Nye risikoreduserende tiltak Hendelse/område Beskrivelse av tiltak Prioritet Ansvarlig Frist 

Etablere økt røntgen og laboratoriekapasitet 
tilpasset 300 screeninger pr. dag. (2 
røntgenmaskiner, økt laboratoriekapasitet og 
skjermet venteareal for å redusere 
smitterisiko) 

     

Etablering av minimum 19 
kontorarbeidsplasser i erstatningsarealer for 
økt areal til røntgen/laboratoriekapasitet  

     

Øke bufferkapasiteten for pasientsenger med 
ett sengetun i NKS (Inntil 8 sengeplasser 
avhengig av antall kontaktsmitteisolat). 

     

Konklusjon 
Med ovennevnte bygningsmessige justeringer av Nye Kirkenes Sykehus vil Finnmarkssykehuset og Kirkenes sykehus kunne håndtere eventuell ny 
asyltilstrømning eller andre større hendelser med massetilstrømning over Storskog også i fremtiden. 
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1. Oppsummering 
Status i prosjektet for perioden mai- august 2016 oppsummeres som følger: 

Viktigste aktiviteter siste periode: 

• Forberedelse og gjennomføring av dialogkonferanse leverandører 
• Gjennomføring av en-til-en møter med leverandører 
• Møte med FIN, organisering av ressurser og gjennomføringsmodell, entrepriseform etc 
• Utsendelse av konkurransegrunnlag arkitekt og rådgiverkonkurranse 
• Oppstart, mobilisering, organisering, koordinering internt (SB) 
• Evaluering, innstilling og kontrahering (pågår) av arkitekt og rådgivertjenester 
• Avklaring diverse tekniske forhold og forbedringsforslag 
• Avklaring samarbeid med kommunen vedr tekniske løsninger m.m. 
• Forberedelse av oppstart arkitekt og rådgivere 
• Oppfølging reguleringsplanprosess/-kommune 
• Avklaring av brukerinnspill 
• Planlegge prosess for høst 2016, utarbeidelse av detaljert fremdriftsplan 
• Gjennomføring av en-til-en møter med leverandører 

 

Viktigste aktiviteter kommende periode: 

• Utforme behandlings- og beslutningsprosess for programendringer og uavklarte tekniske 
forhold/forbedringsforslag 

• Endelig definering av prosjektet; innhold og økonomi 
• Endelig avklaring ressurser og omfang ytelser (SB) 
• Utarbeide konkurransegrunnlag for entreprisekonkurranser 
• Utarbeider planer for rigg og drift, event samarb med kommunen 
• Etablere fremdriftsplan for utførelsesfasen 
• Utarbeide kontraktsdokumenter herunder samhandlingsregler for utførelsesfasen 

 
2. Sikkerhet helse og arbeidsmiljø 

• For HMS og kvalitet er det ikke rapportert noen hendelser så langt. 
 

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

 

4. Hovedtidsplan 
• Tabellen nedenfor viser overordnet fremdriftsplan for idefasen pr 27.mai 2016.  

SYKEHUSBYGG 
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5. Økonomistatus 
Prosjektets økonomiske status er som følger: 

• Påløpt i 2 tertial mai– august 2016:     0.982 MNOK (ink mva)  

• Påløpt totalt per august 2016:     1.109 MNOK (ink mva) 

• Allerede påløpte kostnader (tidligere faser) er ikke inludert 

 

Prosjektets totalbudsjett på 395 MNOK, som godkjent i forprosjektrapport, er ikke fordelt på prosjektets faser. Tabellen nedenfor 

viser derfor ikke budsjett eller prognose, kun fakturert totalt og i perioden mai-august: 

 

FINNMARKSSYKEHUSET HF
ALTA NÆRSYKEHUS
PRINSIPIELL FREMDRIFTSPLAN, 

A DELT TOTALENTREPRISE* 
PKT AKTIVITET

1 Konkurransegr lag arkitekt- og rådgivergr utarbeides
2 Konkurranse og kontrahering arkitekt og rådgivere
3 Konkurransegrunnlag utgraving tomt utarbeides, egen etreprise
4 Konkurransegrunnlag delte totalentrepriser utarbeides (funksjons-/ytelsesbeskrivelse)
5 Konkurransegrunnlag øvrige (total)entrepriser utarbeides
6 Prekvalifisering entreprenører
7 Konkurranse og kontrahering utgraving tomt
8 Konkurranse og kontrahering delte totalentrepriser (avtale trinn 1)
9 Samhandl 1: Revisjon av Forprosjekt/tot entr´s prosjektutvikling
10 Tot entr´s endelig tilbud og kontrahering (avtale trinn 2). Rammesøknad.
11 Byggherren og brukers behandling av endelig FP og av tot entr´s endelige tilbud. B4. 
12 Samhandl 2: Tot entr´s utarb av arbeidsunderlag. Igangsettingssøknader.
13 Utgraving tomt, egen entreprise
14 Samhandling 3: Produksjon
15 Utstyr
16 IKT
17 Overlevering, prøvedrift, ibruktakelse

*) Det antas delte totalentrepriser med bygningsmessig totalentreprise og teknisk 
totalentreprise, suplert med andre entrepriser: Utgraving tomt, heis, nødstrøm, utstyr m.m.

kv 4 kv 4kv 2 kv 3
20192016 2017

kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 kv 1 kv 2 kv 3 kv 4
2018

kv 1kv 1 kv 2 kv 3

A C K

ID
Godkjent budsjett Prognose Fakturert 

(Akkumulert)
Påløpt mai-august 

2016 Kommentar

1 1 108 745 982 652
00 0
001 0
002 0
01 1 108 745
08 1 108 745
82 0

83 1 071 355
956 323

Honorar SHB (850.000 ink mva), 
Bistand Kluge advokater 
(100.000 ink mva)

84 36 386 25 324  Reisekostnader
85 1 005 1 005 Gebyr offentligjøring Doffin,
02 0
01 0
02 0
03 0
04 0
05 0
06 0
07 0
08 0
09 0
03 0

Generelle kostnader
Spesielle kostnader
LPS

vvs
elkraft
tele og automatisering
andre installasjoner
Utendørs

Totalt Alta nærsykehus
Marginer og reserver

Post

Budsjett

Forventede tillegg (PLs reserve)
Avsetning for usikkerhet (PEs reserve)
Forprosjekt
Generelle kostnader forprosjekt
Prosjektering

Adm, PL byggherre

Bikostnader (reiser, kopiering, andre u
Forsikring, gebyrer, avgifter
Gjennomføring
Felleskostnader
Bygning
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Likviditetsbehov 

Likviditetsbehovet vurderes som en ikke en aktuell problemstilling i denne fasen.  

6. Risiko & tiltak 

 
Nr. Usikkerhet Status Tiltak Lukket dato 

1 Risiko for sen anskaffelse av 
arkitekt og rådgivere. Lukket * Sikre tilgjengelig ressurser   10.09.2016: Utført, 

forholdet er lukket 

2 Reguleringsplan Åpen 

Oppfølging/dialog med 
kommunen. Forholdet ligger 
helt/delvis utenfor prosjektets 
myndighetsområde 

Møtet med kommunen er 
avholdt. Oppfølgingsmøter 
må avholdes 

3 
Fremdrift, generelt; Fremdrift 
frem til byggestart er stram, 
men ikke urealistisk 

Åpen Tett oppfølging av fremdrift og 
aktiviteter på kritisk linje  

4 Gjennomføringsmodell og 
entrepriseform/-plan 

Delvis 
åpen, 
delvis 
lukket 

- Tentativ 
entrepriseplan 

- Dialogkonferanse 
- Tett dialog med 

byggherre 
- Involvering av arkitekt 

og rådgivere 
- Fremlegging av 

endelig 
gjennomføringsmodell 
og entrepriseform for 
Styringsgruppen 

10.09.2016: Saken har 
vært behandlet av 
Styringsgruppen (august 
2016). Saken bearbeides 
event videre i samarbeid 
med arkitekt og rådg gr. 

5 
Uavklarte tekniske forhold og 
ubehandlede brukerønsker / 
programendringer. 

Åpen 

Tett dialog med brukere og 
byggherre, avklaring av 
økonomiske konsekvenser, 
byggherrens behandling av 
endringsforslag 

10.09.2016: Forslag til 
programendringer og 
forslag til tekniske 
forbedringer/samarb med 
kommunen tas som saker 
til Styringsgruppen. 

6. 

Organisering 
prosjektadministrasjon og 
brukermedvirkning, og 
avklaring ressursbehov og 
omfang 

Åpen Avklares gjennom dialog med 
bestiller/byggherre  

   -   
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1. Status/ sammendrag: 

5 delprosjekt har kommet godt i gang med sin respektive mandater. Det 

gjenstår å utarbeide og få beslutning for 9 mandat. Disse vil bli utarbeidet 

utfra behov og timing.  Dette betyr at i neste periode skal både de 5 

etablerte gruppene starte opp sitt arbeid, samtidig som det legges opp til en 

god prosess ved å utarbeide resterende mandater. 

Når det gjelder prosjektkontroll er alt etter plan, fremdrift og økonomi.   
 
2. Viktigste aktiviteter siste periode 

De etablerte gruppene arbeider godt, selv om arbeidet er krevende.  
Arbeidet med brukerutvikling knyttet til byggeprosjekt har startet opp i en 
av medvirkningsgruppene, herunder utstyrsplanlegging.   
 
Styret i Finnmarkssykehuset HF og styret i Helse Nord RHF behandlet i sine 
møter saken om Utvidelse av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark 
Organisasjonsutvikling og brukermedvirkning   
  

3. Viktigste aktiviteter kommende periode 

3.1. Fortsette arbeidet i 4 kliniske delprosjektgrupper og i delprosjektet som 

skal ivareta arbeidet med virksomhetsoverdragelse av ansatte fra Alta 

kommune til FIN.   

3.2. Kommunikasjon og informasjon. Planen er utarbeidet og behandlet i 

styringsgruppen. Det ble gjort et valg om å utarbeide en felles plan for 

byggeprosjektet og OU.  

3.3. Samtlige grupper vil inviteres til en felles utviklings dag, med bl.a. kort 

innføring om prosjektarbeid, OU arbeid, læring av andre som har gjort det 

samme.  Utviklingsdagen er under planlegging og vil avholdes 21. 

november 2016 i Alta. 

3.4. Det gjenstår å utarbeide mandat for følgende områder:  

- Integrasjon psykiatri/rusbehandling – somatikk. Hvordan dette skal 

håndteres tas opp med ILB og VBB.   
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- Organisasjonsmodell, ledelse og samarbeid. Utkast til mandat er 

ferdig og skal arbeides videre med i Klinikk Hammerfest.   

- Felles vestibyle, kantine, resepsjonsområde, sentralbord, felles 

ekspedisjon for poliklinikk, somatisk døgnbehandling /føde, medisinsk 

service funksjoner, psykisk helsevern og Alta kommune.  Mandatet er 

under planlegging.  
- Logistikk, vare, avfallshåndtering, renholdsplan og matforsyning 

- Opplæring, faglig og om systemer og rutiner, planlegges og 
iverksettes i god tid før bygget står ferdig og tas i bruk.  

 
- Informasjonssikkerhet, skallsikring - OU konsekvens er et arbeid som 

starte opp på et senere tidspunkt. 
  
- Tilrettelegging for realisering av gevinst, venter vi med til gruppene 

har levert sitt arbeid.   
-  Planlegge innflytting, venter vi med.  

 
4. HMS & Kvalitet 

For Finnmarkssykehuset er det svært viktig å ivareta ansattes ve og vel i 

arbeidet.   HMS vil bli ivaretatt under hele prosessen. Det legges stor vekt på 

å ivareta krav i lov og forskrifter når det gjelder HMS.  God og riktig 

deltagelse er med å bidra til god kvalitet på arbeidet og ikke minst på 

sluttresultatet av prosessen.   Helse, miljø og sikkerhet i OUANS vil 

vektlegges og det vil bli laget en egen tiltaksliste i hver arbeidsgruppe og tas 

inn som et eget kap. i styringsdokumentet OUANS.     

 
5. Prosjekt kontroll: 

5.1. Økonomi 

5.1.1. Økonomistatus.  

Det er satt av 1,2 mill. kr. til OU-Alta, hvorav 500.000,- i 2016. Foreløpig 
er det kun lønn for prosjektleder som er belastet prosjektet. 
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5.1.2. Endringslogg 

Det er ikke blitt foretatt endringer i prosjektet så langt.  
 

5.2. Plan & Fremdrift 

5.2.1. Milepælsplan 
ID Aktivitet KHAN-OU 2016    2017    2018    2019   
 1.kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv. 1.kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv. 1.kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv.  1.kv. 2.kv. 3.kv. 
 
 
 
 
1 

Prosjektetablering, 
prosjektplan OU, 
identifisering av 
fokusområder og 
prosjektorganisasjonen 

               

2 Behandle 
styringsdokument i 
FAMU og drøftes med 
TV 

 9/5              

3 Utarbeide 
delprosjektbeskrivelser   

               

4 Gjennomføre 
delprosjekter 

               

5 Implementering av 
tiltak uavhengig av 
nytt bygg i Alta  

               

6 Utarbeide en operativ 
plan for flytting av 
syke- og fødestua, 
dagbehandling 

               

7 Implementering av 
tiltak relatert til nytt 
bygg i Alta  

               

8 Oppfølging                 
 

 
5.3. Risiko & tiltak 

En av de største risiko faktorer er frigjøring av tid, menneskelige ressurser og engasjement.  
OUANS skjer samtidig som oppstart av idefasen for Nye Hammerfest sykehus og Samisk 
helsepark. Det er mange grupper som er etablert og skal etableres for Alta nærsykehus. 
Belastningen kan bli for stor organisasjonen og det kliniske arbeidet, når mange skal delta. Et 
av tiltakene kan være å frikjøpe de som skal delta og evt. få inn vikarer. Ekstern prosjekthjelp 
kan kjøpes inn til gruppene.  Andre risikoreduserende tiltak vil diskuteres i gruppene. 
 
Fremdriftsplanen kan være for stram. Her kan gruppene selv vurdere om fremdriftsplanen 
skal endres. Dette vurderes som en ubetydelig risiko.  
  
Det er allerede vært to utskiftninger av to gruppeledere i 2 av 5 grupper, på grunn av at disse 
har sluttet i FIN. Nye ledere er på plass.  
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1. Oppsummering 
Status i prosjektet oppsummeres som følger: 

Viktigste aktiviteter siste periode (mai-august): 

• Brukermedvirkning del 1 gjennomført 
• Framskriving gjennomført, oppsummering i egen rapport; kvalitetssikring og dialog med brukerne pågår 
• Arealberegninger er utført; kvalitetssikring og dialog med brukerne pågår 
• Kontrahering av arkitekt og rådgivergruppe, herunder utarbeidelse av konkurransegrunnlag, mottak, 

evaluering av tilbud samt innstilling og kontrahering er utført, og arkitekt og rådgivergruppe har startet 
arbeidet sitt. 

• Etablere evalueringskriterier for tomt/lokalisering og oppstart evaluering av tomter 
 

Viktigste aktiviteter kommende periode (september-desember): 

• Organisere ressurser og etablere fremdriftsplan 
• Oppfølging arbeid arkitekt og rådgivere 
• Gjennomføre brukermedvirkning del 2 
• Etablere alternativer for utredning 
• Ekskludere alternativer som ikke skal utredes fullt ut i Idéfasen 
• Utredning av alternativer 
• Vurdere bærekraft i valgte alternativer 
• Etablere mandat og fremdriftsplan for neste fase, Konseptfasen 
• Sikre vedtak om oppstart av Konseptfasen (eventuelt fosuttering) 
• Sammenstille Idèfaserapport 
• Oppdragsgivers og brukeres kvalitetssikring av Idéfaserapporten 
• Endelig Idéfaserapport 

 

 

2. Sikkerhet helse og arbeidsmiljø 
• For HMS og kvalitet er det ikke rapportert noen hendelser så langt. 

 

3. Sosial dumping og ulovlige skatte- og avgiftsforhold 
• Ikke aktuelt i denne fasen av prosjektet 

 

4. Hovedtidsplan 
Tabellen nedenfor viser overordnet fremdriftsplan for idefasen pr 18.april 2016. Enkelte aktiviteter i første halvår 2016 har 
blitt noe forskjøvet sammenlignet med hva fremdriftsplanen viser, men per august 2016 er prosjektet i hovedsak på plan. 
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Hovedaktiviteter i kommende periode er gitt i tabellen under: 
 

Aktivitet Milepæl Tid 
13 Utvidet og oppdatert alternativsvurderinger herunder nye 

tomt(er) 
Mai-medio september 
2016 

14 Styrebehandling av hvilke alternativ som skal utredes 
videre i idéfasen. 

29. september 2016 

15 Medvirkningsprosesser, brukere og ansatte April-November2016 

16 Idéfase med utredninger og rapport Oktober 2016-Desember 
2016 

 

 

5. Økonomistatus 
Prosjektets økonomiske status er som følger: 

• Påløpt i 2 tertial mai – august 2016:     1.100 MNOK (ink mva)  

• Påløpt totalt per august 2016:     1.350 MNOK (ink mva) 

 

(Påløpt i 2.tertial sammenlignet med påløpt total og påløpt rapportert i april avviker noe pga periodisering) 

Prosjektets budsjett for idefasen er basert på estimat etablert i april 2016 og er på totalt 6,112 MNOK (inkl mva). Budsjett, 

prognose og påløpte kostnader totalt og for perioden er vist i tabellen nedenfor:  
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Likviditetsbehov 

Likviditetsbehovet anses å ikke være en aktuell problemstilling i denne fasen.  

6. Risiko & tiltak 
Nr. Usikkerhet Status Tiltak Lukket dato 

1 Risiko for sen anskaffelse av 
arkitekt og rådgivere Lukket Sikre tilgjengelig 

ressurser uke 15&16 
 10.08.2016: Utført, 
forholdet er lukket 

2 
Oppdragsgivers behandling av 
rapport Dimensjonering, dvs 
framskrivning og arealer 

Åpen 

Oppdragsgiver og 
brukere må definere ut 
utføre behandling av 
rapporten. Rapporten 
må event revideres som 
følge av behandling. 

Arbeidet med avklaringer 
og justeringer pågår, med 
dialog mellom brukere og 
Sykehusbygg 

3 
Oppdragsgivers behandling av 
dokumentet Kriterier for 
tomtevalg 

Åpen Oppdragsgiver må ta 
eierskap til dokumentet 

Kriterier ble fremlagt for 
behandling i 
Styringsgruppen i august. 
Videre bearbeiding og 
kvalitetssikring bør utføres 
av brukere, arkitekt og 
rådgivere.  

4 Kontrahering og oppstart 
arkitekt- og rådgivergruppe Lukket 

Kontraktsmøte. God 
input og godt opplegg 
ved oppstart/felles 
problemforståelse, god 
fremdriftsplan; ikke tap 
av tid i oppstartsfasen 

10.09.2016: Lukket 

5 

Etablere felles 
plattform/forståelse og 
ambisjonsnivå mellom brukere, 
arkitekt- og rådgiverteam og 
prosjektledelse. 

Åpen Møter, dialog, 
medvirkningsprosess  

Budsjett
A C K

ID
Budsjett Prognose pr 

august 2016
Fakturert 

(Akkumulert) totalt
Fakturert mai-

august 016 Kommentar

1 6 112 363 6 112 363 1 350 544 1 100 880
Idefasè 6 112 363 6 112 363 1 350 544
00 625 000 625 000 0
08 5 487 363 5 487 363 1 350 544
82 1 991 250 1 991 250 135 531

821 337 500 337 500 0

822 225 000 225 000 0
823 956 250 956 250 0

824 472 500 472 500 135 531
135 531

Bistand Ernst & Young (timer og 
reisekostnader) 

825 688 750 688 750 0
84 465 000 465 000 73 944
843 465 000 465 000 67 464 19 462,84 Reisekostnader Sykehusbygg. 

849 0 0 6 479 6 479,45
Gebyr Interaxo, gebyr ifb utlysning 
konkurranse Doffin

86 2 342 363 2 342 363 1 141 069
939 407

I hovedsak honorar Sykehusbygg, også noe 
honrar Kluge Advokatfirma, bistand ved 
kontrahering av rådgivere

Konseptf 0 0 0

Totalt
Post

Marginer og reserver
Generelle kostnader
Prosjektering rådgivere og leverandører

Prosjektering Driftsøkonomi, 
investeringskostn, bærekraft (LINK c )
Samfunnsøkonomisk analyse ( LINK d)
Mulighetsstudier (LINK a)
Bistand prosessledelse/ 
brukermedvirkning/møtegjennomføring

Bikostnader
Reiser

Andre utgifter

Prosjektledelse

Tomteutredninger (LINK b)
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6 Timeforbruk arkitekt og 
rådgivere Åpen 

Etablere rutiner for 
oppfølging og styring av 
timeforbruk 
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1. Status/ sammendrag: 
De ti første delprosjektbeskrivelsene i NKS-OU er godkjent av styringsgruppen. Dette er en 
viktig milepæl i prosjektet. Tilbakemeldingene fra styringsgruppen var gode. Innspillene vil 
bli fulgt opp i det videre arbeidet.  
 
Andre aktiviteter i denne perioden har vært kafedialog, der ansatte fikk møte 
delprosjektlederne og komme med innspill og spørsmål, fordeling av HMS-midler og 
detaljplanlegging av høsten.  
 
August blir fortsatt preget av ferieavvikling. Fra slutten av august vil aktiviteten bli større. 
Fremover er det oppstartsmøter og opprettelsen av arbeidsgrupper som blir de største 
aktivitetene. De siste delprosjektene skal også levere sine delprosjektbeskrivelser. 
 
Det blir stor aktivitet i høst. Dette bekrefter arbeidsbelastning som den største HMS-
utfordringen i prosjektet. HMS-midler er fordelt som ett tiltak. Det er også tildelt midler til 
delprosjekt som kan brukes til frikjøp.  
 
NKS-OU har kontroll på økonomien i prosjektet. Det viser seg at kostnadene for innleie fra 
OEC er høyere enn budsjettert. Det er kontroll på timeforbruket, og det legges nå planer for 
å sikre at det ikke blir overforbruk på timer. Til tross for høyere kostnader, har prosjektet 
samlet sett kontroll på budsjettet. Tildelingen av midler til delprosjektene bidrar til økt risiko. 
Risikoen reduseres med at det er utarbeidet detaljerte planer for ressursbruk i 
delprosjektene. 
 
2. Viktigste aktiviteter siste periode 
I juni har NKS-OU hatt fokus på å oppnå noen viktige milepæler før sommeren. De fleste 
delprosjektbeskrivelsene ble sendt til godkjenning, og flere titalls ansatte har besøkt 
kafedialog. Piloten på elektronisk legemiddelkabinett hadde også offisiell åpning i juni. I juli 
har fokuset vært på å planlegge og forberede høstens aktiviteter.    
 
Godkjenning delprosjektbeskrivelser 
De ti første delprosjektbeskrivelsene ble godkjent av styringsgruppen den 27.06. 
Tilbakemeldingene på arbeidet så langt var gode. Styringsgruppen hadde noen innspill i 
vedtaket sitt. Dette blir fulgt opp i det videre arbeidet. 
Følgende delprosjektbeskrivelser er nå godkjent: 

• DP 15-01 Poliklinikk inkludert kreftbehandling, infusjonsbehandling, dialyse og LMS 

• DP 15-02 Sykehussenger i NKS 

• DP 15-04 Akuttavdelingen og Dagkirurgi (DKI) 

• DP15-05 Rehab.  
• DP15-06 Psykiatri og somatikk 
• DP15-07 Merkantile tjenester i NKS 
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• DP 15-09 Medisinrom og elektronisk legemiddelkabinett (ELK) 

• DP15-10 Tøyflyt og tøyhåndtering 

• DP15-11 Renhold i NKS 

• DP15-12 Avfallshåndtering NKS 
Kafedialog 
Den 17.06 ble det gjennomført kafedialog om NKS-OU. Dette var en åpen arena der ansatte 
fikk møte delprosjektlederne. Det var mulighet til å stille spørsmål om prosjektene og 
komme med konstruktive tilbakemeldinger. Det var relativt bra oppmøte, og ansatte fra de 
fleste enhetene var innom i løpet av dagen.  
 
Det vurderes en ny runde i høst, der delprosjekt som ikke kunne delta i juni får presentere 
seg. 
 
Fordeling HMS-midler 
NKS-OU har fått 150 000 i HMS-midler. Intern søknadsfrist var 1. juni. Midlene er nå fordelt 
til delprosjektene som sendte inn søknad. Dette var poliklinikk, senger, akutt og rehab.  
 
Detaljplanlegging høsten 
Delprosjektlederne bruker sommeren på å jobbe videre med detaljerte planer for høsten. 
Det jobbes med møteplaner og oversikt over deltakere. Sammen med ressursplanen gir 
dette grunnlag for å søke om frikjøp og innleie fra prosjektet sine midler. 
 
3. Viktigste aktiviteter kommende periode 
Det er enda ferieavvikling i august. Dette påvirker aktiviteten i prosjektet. Fra slutten av 
august, og særlig i september, vil aktiviteten være høyere. Følgende aktiviteter er planlagt: 
 
Videre arbeid med delprosjektbeskrivelser 
Delprosjektene som ikke er ferdig med sine delprosjektbeskrivelser fortsetter dette arbeidet. 
Delprosjektet som ser på kontorer og fellesareal vil starte opp i august. Legeorganiseringen 
vil også bli sett på, men det er ikke endelig bestemt om dette blir et eget delprosjekt. 
 
Oppstartsmøter og arbeidsgrupper 
I august og september starter flere delprosjekt opp med oppstartsmøter, og det opprettes 
arbeidsgrupper som skal jobbe med aktivitetene i delprosjektbeskrivelsen.  
 
4. HMS & Kvalitet 
Arbeidsbelastning står fortsatt som den største HMS-utfordringen. Etter at overgangen til 
felles journal med HOS-prosjektet ble fullført i juni, forventes det at det frigjøres tid og 
ressurser. 
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Det er ikke identifisert større utfordringer på kvalitet. En erfaring prosjektet har gjort er at 
det burde vært gjennomført felles, obligatorisk, opplæring i prosjektledelse for alle 
delprosjektlederne ved oppstarten av prosjektet. Dette sikrer at alle har felles forståelse for 
prosjektarbeid. Det er gitt opplæring og veiledning underveis i prosjektet.  
 
5. Prosjekt kontroll: 

5.1. Økonomi 
OU prosessen har fått tilført 3,7 millioner for gjennomføring av OU prosessen. Disse midlene 
skal i gå til innleie av prosesskompetanse fra OEC, til frikjøp prosjektledere og for 
gjennomføring av delprosjektene. 
 

5.2. Økonomistatus 

 

Budsjettmidlene er fordelt på art 5140 Engasjement, og resterende sum er lagt på art 6799 
Andre eksterne tjenester, i påvente av budsjett fra prosjektet. Prosjektet har hittil i år brukt 
kr 1 244 229, dette har gått til lønn prosjektleder for mars-juli, konsulenttjenester fra firma 
og diverse andre driftskostnader. Prosjektet har også fått HMS midler, som føres som en 
inntekt i prosjektregnskapet på art 6720.  
 
Det forventes at prosjektet vil holde seg innenfor budsjettrammen, slik at prognose vil bli 
satt lik budsjett. 
 

5.3. Endringslogg 
Prosjektet har gjort følgende endringer fra planen: 

• Frist for å levere delprosjektbeskrivelser ble høsten 2015 satt til desember 2015. 

Denne fristen ble utsatt av prosjektledelsen. Nye frister ble satt til 17.04 og 01.05 for 

delprosjekter startet opp i 2015. Se vedlagte oversikt. 

• 28.04: Prosjektledelsen har gitt utsatt frist til følgende delprosjekter som skulle 

levere delprosjektbeskrivelsen 1. mai. Ny frist er 1. juni. 
o DP15-06 Psykiatri og somatikk 

Prosjektnavn: OU- NKS
Art Art (T) Koststed Prosjekt Prosjekt (T) Beløp Justert budsjet Prognose risiko for avvik

4999 Interne kostnader 11142 195
4 Varekostnad 195

5140 Engasjement 11142 150045 OU-prosess NKS 500 000               
5890 Annen refusjon vedr. arbeidskraft 11142 150045 OU-prosess NKS 253 785         

5 Lønnskostnad 253 785         500 000               
6530 Inventar 11142 150045 OU-prosess NKS 15 913           
6560 Rekvisita 11142 150045 OU-prosess NKS 1 694             
6720 Konsulenttjenester fra firma 11142 150045 OU-prosess NKS -150 000 
6720 Konsulenttjenester fra firma 11142 150045 OU-prosess NKS 1 118 816     
6799 Andre eksterne tjenester 11142 150045 OU-prosess NKS -                 3 200 000           -                   
6860 Servering v/møter 11142 150045 OU-prosess NKS 3 828             

6 Annen driftskostnad 990 249         3 200 000           
Sum 1 244 229     3 700 000           3 700 000       
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o DP15-05 Rehab.  

o DP15-07 Felles ekspedisjon og skrivetjeneste 

o DP15-08 Forsyning og vareflyt 

• 01.06: DP15-08 Forsyning og vareflyt har fått utvidet frist til å levere 

delprosjektbeskrivelsen til juni. 

 
5.4. Plan & Fremdrift 

5.4.1. Milepælsplan 
 
 

ID Aktivitet NKS-OU 2016    2017    2018    
 1.kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv. 1.kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv. 1.kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv.  
1 Innlevering og 

godkjenning av 
delprosjektbeskrivelser 

            

2 Levering av 
sluttrapport 
delprosjekt 

            

3 Frist for å melde ev. 
overtallighet til HR. 

   31.12         

4 Implementering 
vedtak OU 

            

5 Bygg ferdig og testes             

6 NKS ferdigtestet / klar 
til bruk 

            

7 Første pasient på NKS             

8 Evaluering             

 
Arbeidet med delprosjektbeskrivelsene har tatt lenger tid enn først antatt. Det forventes at 
den grundige jobben som er gjort i planleggingsfasen vil bidra til at den øvrige 
milepælsplanen vil holde. 
 

5.5. Risiko & tiltak 
Risiko og tiltak vurderes etter følgende områder: økonomi, milepælsplan, HMS og kvalitet. 
 
Økonomi 
Risikoen er lav for budsjettpostene til innleie av prosesskompetane fra OEC og frikjøp av 
prosjektleder. Det viser seg at kostnadene for innleie fra OEC er høyere enn budsjettert. Det 
er kontroll på timeforbruket, og det jobbes med planer for resterende timer for å sikre at det 
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ikke blir overforbruk. Til tross for høyere kostnader har prosjektet fortsatt kontroll på 
økonomien samlet sett, og forventer å holde seg innenfor rammene for budsjettet. 
 
Det er fordelt ut midler til delprosjekt for poliklinikk, senger, akutt, rehab, merkantil og 
elektronisk legemiddelkabinett. De fem første har fått inntil kr. 200 000, og sistnevnte inntil 
kr. 100 000.  Utdelingen av midler til delprosjektene bidrar til en økt risiko for økonomien. 
Denne reduseres med at delprosjektene har utarbeidet detaljerte planer for ressursbruk og 
jobber med møteplaner for høsten.  
 
Utgifter til prosjektet føres på eget koststed. Utgifter til lønn, inkludert overtid, skal merkes 
med prosjektnummer. Prosjektansvarlig skal gi godkjenning før midler blir brukt. 
Økonomistatus rapporteres regelmessig til styringsgruppa.  
 
Milepælplan 
Risikoen for milepælsplanen er moderat. Arbeidet med delprosjektbeskrivelsene har tatt 
lang tid. Det er brukt mye tid på å planlegge tidsplan og ressursbruk for det videre 
prosjektet. Dette arbeidet vil redusere risikoen for resten av prosjektet. På grunn av antall 
prosjekter, og størrelsen på disse, er fortsatt risikoen moderat. 
 
HMS og kvalitet 
Den største identifiserte risikoen er knyttet til arbeidsbelastningen til enkeltpersoner, og 
konsekvenser dette kan få over tid. Følgende tiltak er gjennomført eller planlagt: 

- Prosjektstøtte: Fanny Sæthre (OEC) og Andreas Ertesvåg bistår som prosjektstøtte til 

delprosjektene.  

- Rapportering: Delprosjektene skal rapportere status for delprosjektene, inkludert 

forbruk av timer. Kombinert med oppfølging og OTG-møter vil dette bidra til at 
prosjektet har oversikt over arbeidsbelastningen. Dette gjør det mulig å iverksette 

tiltak ved behov. 

- HMS-midler: Det er satt av kr. 150 000 til HMS-tiltak tilknyttet OU-prosessen. 

Midlene er fordelt til delprosjekt etter søknad. 

- Prosjektmidler: Det vurderes frikjøp og/eller innleie ved behov for å avlaste og støtte 

opp delprosjekter ved behov. 
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