
 
 
 

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 
 
Arkivnr.:  Saksbeh/tlf:  Sted/Dato:  
2016/578 Lill-Gunn Kivijervi   Hammerfest, 13.02.2017 
 
 
Saksnummer 6/2017 
 
Saksansvarlig:  Prosjektsjef Lill-Gunn Kivijervi  
Møtedato:  23. februar 2017 

Tertialrapport 3/2016 bygge- og utviklingsprosjekter 
Finnmarkssykehuset HF 

Ingress: I henhold til konsernbestemmelser fra Helse Nord RHF skal det utarbeides 
tertialrapport for alle investeringsprosjekter over 50 mill. fra gjennomføringsfasen.  
 
Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak: 

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar tertialrapport 3/2016 bygge- og 
utviklingsprosjekter Finnmarkssykehuset HF til etterretning 

2. Styret ber om at det utarbeides en tiltaksplan som synliggjør 
effektiviseringsgevinsten i sluttrapporten for OU-Nye Kirkenes sykehus. 
Tiltaksplanen skal inngå i den ordinære månedlige virksomhetsrapporteringen fra 
juli måned. 

 
 
 
Eva Håheim Pedersen 
Administrerende direktør 

Vedlegg: 
- Tertialrapport 3/2016 OU-prosjekter FIN 
- Tertialrapport 3/2016 Tidligfaseprosjekter FIN 
- Tertialrapport 3/2016 Byggeprosjekter FIN 
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Tertialrapport 3/2016 bygge- og utviklingsprosjekter 
Finnmarkssykehuset HF  
  
Saksbehandler: Prosjektsjef Lill-Gunn Kivijervi   
Møtedato: 23.februar 2017  

1. Formål/Sammendrag 
I denne styresaken legges det frem et sammendrag av tertialrapportene for 3. tertial 
2016 for utbyggingsprosjektene ved FIN HF. Rapporten omfatter prosjektene Nye 
Kirkenes Sykehus, Alta Nærsykehus, Samisk Helsepark og Nye Hammerfest Sykehus. 

2. Bakgrunn 
I henhold til konsernbestemmelser fra Helse Nord RHF skal det utarbeides 
tertialrapport for alle investeringsprosjekter over 50 mill. fra gjennomføringsfasen. 
Finnmarkssykehuset rapporterer alle prosjekter som defineres som bygge- og 
utviklingsprosjekter i denne tertialrapporten. 
 
Pågående prosjekter i Finnmarkssykehuset HF er: 
Utviklingsprosjekter: 
- OU-ANS (Alta Nærsykehus) 
- OU-NKS (Nye Kirkenes sykehus) 
- Nye Hammerfest Sykehus, idèfase 
- Alta Nærsykehus, gjennomføringsfase detaljprosjektering 
- Samisk Helsepark, idè og konseptfase  
 
Byggeprosjekt 
- 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 
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3. Saksvurdering/analyse 
 
OU-prosjekt Nye Kirkenes sykehus 
OU-prosessen i Kirkenes er noe forsinket i forhold til opprinnelig plan men det er ikke 
kritisk i forhold til innflytting. Alle delprosjektene bortsett fra «Merkantile tjenester» 
rapporterer at de vil klare å levere på kravet om gevinstrealisering knyttet til nybygget i 
2017 og 2018. Delprosjektet «Merkantile tjenester» er avhengig av at 
inn/utsjekksystemet kommer på plass. Dette arbeidet er en del av SLA avtalen med 
Helse Nord IKT og planen er etablering, opplæring og iverksetting i september og 
oktober, noe som betyr at dette delprosjektet vil være noe forsinket på levering. Det er i 
2017 satt fastsatt en gevinstrealisering på 5 mill. kr. De øvrige 10 mill. kr. vil komme i 
2018.  
 
Prosjektet vil utarbeide en plan med målbare tiltak som inngår i sluttrapporten. 
 
OU-prosjekt Alta Nærsykehus 
OU-prosessen i Alta Nærsykehus er i henhold til plan og økonomi. Det er igangsatt 
arbeid i 5 delprosjektgrupper. Arbeidet har god fremdrift, og det er et nært samarbeid 
med byggeprosjektet. Delprosjektgruppene er medvirkningsgrupper i samspillsfasen 
som byggeprosjektet går inn i fra januar 2017.  
 
Prosjektleder OU slutter i sin stilling 1. februar 2017. Det er ansatt ny prosjektleder for 
organisasjonsutviklingsprosjektene i Finnmarkssykehuset. I mellomfasen mellom disse 
to prosjektlederne vil Klinikksjefen følge opp delprosjektene i samarbeid med 
prosjektsjef. 
 
Delprosjektene vil utarbeide gevinstrealiseringsplaner i sitt arbeid. 
 
Idefasen Nye Hammerfest sykehus 
Arbeidet med idefaserapporten for Nye Hammerfest Sykehus er gjennomført på en god 
måte med god medvirkning. Dimensjoneringsrapporten ble kvalitetssikret og korrigert 
etter flere møter og innspill fra prosjekt- og medvirkningsgruppene. Arealer som 
fremkommer er i henhold til beregninger i sykehusmodellen samt de innspill som har 
kommet. Sykehusbygg HF med arkitekt og rådgivere har bidratt på en profesjonell måte 
med god rådgivning og kompetanse.  
 
Tomtevurderingen som er gjort er god og gjennomarbeidet. Tomteanalysen er 
gjennomgått av planavdelingen i Hammerfest kommune og rapporten er korrigert etter 
faglige innspill fra kommunen.  
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Mulighetsstudien er gjennomgått av rådgivende ingeniører med bistand fra teknisk 
avdeling ved Hammerfest Sykehus. Det er gjennomført intervjuer med ledere på 
tilnærmet alle avdelinger med fokus på dagens lokaler og logistikk. Oppsummeringen 
samsvarer godt med de tekniske analysene.  
 
Bærekraftsanalysen viser at Finnmarkssykehuset HF ikke har bærekraft til å bære 
investering i nytt bygg innenfor en kostnadsramme på 2,2 mrd. kr. uten at det tilføres 
økt ramme til prosjektet. 
 
Idefaserapporten skal i henhold til planen leveres 3. januar 2017. 
 
Ide- og konseptfasen Samisk Helsepark 
Arbeidet med ide- og konseptfasearbeidet er godt i gang for Samisk Helsepark. 
Prosjektleder har sagt opp sin stilling i Finnmarkssykehuset HF og ny prosjektleder er 
på plass. Arbeidet er styrket med bistand en intern ingeniørressurs fra Drift- og 
eiendomsavdelingen og ekstern arkitekt. Sykehusbygg HF er også leid inn for å 
kvalitetssikre romprogram og dimensjonering. 
 
Det har vært 2 møter i prosjekt- og medvirkningsgruppene. Gruppene består av fagfolk 
fra spesialistlegesenteret i Karasjok og fagfolk innen helse fra Kautokeino og Karasjok 
kommuner. Det er etablert en referansegruppe med medlemmer fra de 5 samiske 
språkkommunene Porsanger, Karasjok, Kautokeino, Tana og Nesseby. I tillegg har 
prosjektsjefen hatt møte med Àvjovarri urfolksregion. Det er planlagt møte med 
Karasjok kommune som vertskommune. 
 
Arbeidet er en til to måneder forsinket. Dette vil kunne påvirke byggestart som er 
planlagt høsten 2017, dette vil avklares endelig etter anbudsfasen. En forsinkelse vil 
kunne medføre høyere kostnader for byggeprosjeket dersom arbeidet igangsettes for 
seint. 
 

Byggefase Nye Kirkenes sykehus 
Nye Kirkenes sykehus har god fremdrift og er i henhold til fremdriftsplanen. Det er 
usikkerhet knyttet til om delleveransen fra en av entreprenørene vil skje i henhold til 
tidsplan. I første omgang vurderes ikke dette som tidskritisk da det er relativt god tid til 
ferdigstillelse mellom de ulike leveransene. 
 
Nye Kirkenes sykehus har pr. i dag en overskridelse på 40 mill. kr. i fht. Rammen på 
1.460.  Interne omprioriteringer av investeringsmidler på 25 mill. kr gir en 
overskridelse på ca 15 mill. kr. Prosjektet holder en stram kostnadsstyring og har fokus 
på kostnadseffektiviserende tiltak. 
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Detaljprosjektfasen Alta Nærsykehus 
Alta Nærsykehus er noe forsinket i henhold til tidsplan som følge av at kvalitetssikring 
av forprosjektet har tatt mer tid enn opprinnelig planlagt. Dette har vært et nødvendig 
og krevende arbeid, som har medført oppstramming av prosjektet og gitt bedre kvalitet i 
anbudsgrunnlaget. 
 
Finnmarkssykehuset har god dialog og ett tett samarbeid med Alta Kommune når det 
gjelder fellesarealer og felles tekniske løsninger mellom prosjektene Alta Nærsykehus og 
Alta Helsesenter. Dette vil gi areal- og driftsbesparelser både for Finnmarkssykehuset og 
Alta Kommune.  
 
Det arbeids for fortsatt byggestart i juni 2017. Prosjektet går inn i en krevende 
samspillsfase som kan resultere i at oppstart må forskyves til over sommeren. Dette vil i 
så fall påvirke ferdigstillelsesdato som da vil forskyves. En forskyving av oppstart og 
dermed ferdigstillelse vil ikke påføre prosjektet høyere kostnader. 
 
Kvalitetssikringen viser at økonomisk ramme på 395 mill. kr. vil kunne overholdes. 
Dette blir imidlertid ikke avklart før endelig tilbud fra entreprenører foreligger. 

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. 
 
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 
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byggeorganisasjonen etablert rutiner som særlig fokuserer på HMS og det ytre miljø. 
Dette gjelder pr. nå prosjekt Nye Kirkenes sykehus. 

5. Medbestemmelse 
Ansatte, brukere, tillitsvalgte og verneombud er deltakere i styringsgruppen, 
delprosjektgrupper, arbeidsgrupper og medvirkningsgrupper.  Tertialrapportene er 
drøftet i drøftemøte 13. januar 2017 og behandlet i styringsgruppemøte for bygge- og 
utviklingsprosjekter 22. januar 2017. 

6. Direktørens vurdering  
Administrerende direktør vurderer at bygge- og utviklingsprosjektene i hovedsak er i 
henhold til økonomi og fremdriftsplan. Det er en forsinkelse i Samisk Helsepark og en 
mulig forsinkelse i Alta Nærsykehus, byggefasen. Disse forsinkelsene er ikke vurdert å 
gå ut over økonomisk ramme i prosjektene. Som tidligere rapportert er det 
kostnadsutfordringer i prosjekt Nye Kirkenes sykehus, byggefase. Prosjektet er 
imidlertid i henhold til tidsplan med innflytting i begynnelsen av juni 2017. 
 
Alle pågående prosjekter er krevende for organisasjonen. Det er avsatt midler til 
prosjektene for å kunne avlaste organisasjonen gjennom innleie av ressurser. Det jobbes 
godt i alle ledd i organisasjonen for å gjennomføre gode prosesser og å overholde alle 
tidsfrister. 

Vedlegg 
- Tertialrapport 3/2016 OU-prosjekter FIN 
- Tertialrapport 3/2016 Tidligfaseprosjekter FIN 
- Tertialrapport 3/2016 Byggeprosjekter FIN 
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1. STATUS/SAMMENDRAG 

 

Hammerfest sykehus 

Arkitekter og rådgivere har i tredje tertial arbeidet med løsningsalternativer, 

mulighetsstudie og tomteanalyser. I tillegg er delrapporten framskrivning og 

dimensjonering gjennomgått og korrigert i henholdt til innspill og kvalitetssikring av 

medvirkningsgruppene og prosjektet. Det er gjennomført en bærekraftsanalyse for de 

ulike alternativer. Arbeidet med mandat og fremdriftsplan for plan- og konseptfasen er 

under arbeid. 

 

Idèfaserapporten for Nye Hammerfest sykehus er i henhold til fremdrift og innenfor den 

økonomiske rammen. 

 

Samisk Helsepark 

Idè- og konseptfasen for Samisk Helsepark hadde formelt oppstart 9. september 2016. I 

tredje tertial er referansegruppen med bl.a. representanter for de samiske 

språkforvaltningskommunene etablert.  

 

I styringsgruppemøte 1. desember 2016 ble det vedtatt at den fremtidige utbygningen skal 

skje på tomten til dagens Finnmarksklinikk. Arbeidet med romprogram er godt gang, og 

det har vært gjennomført flere møter med medvirkningsgruppene og prosjektgruppen. Det 

er også inngått avtale med arkitekt som skal arbeide frem et skisseprosjekt. 

 

Prosjektet er en måned forsinket i fht. opprinnelig plan, noe som fører til at 

styrebehandling av idè- og konseptfaserapporten behandles en måned etter planlagt. 

Prosjektet er gjennomført godt innenfor prosjektbudsjett for 2016.  
 
 

 

2. BESLUTNINGER I PERIODEN OG PROSJEKTSJEFENS 

OVERORDNEDE VURDERING 

Hammerfest sykehus 

I arbeidet med idèfasearbeidet for Nye Hammerfest sykehus er følgende vedtatt for denne 

fasen: 

 Boliger og hybler for studenter og annet personell ikke inngår i Idéfasen. 

 Arealer for prehospitale tjenester og ambulansestasjoner utenfor sykehuset inngår i 

annet parallelt prosjekt og skal ikke utredes i Idéfasen.  

 Pasienthotellsenger inngår i idefasen på lik linje med i dagens sykehus, dvs. med 14 

senger.  

 Arealer for Finmarksykehusets administrasjon skal inngå i idefasen.  

 En evt. samlokalisering av poliklinikker utredes og begrunnes i idè- eller konseptfasen 

for Nye Hammerfest Sykehus. 

 Åpningstid på poliklinikk er lagt inn med 6 timer i arealdimensjoneringen i idèfasen 

 Korrigering for aktivitet i Alta legges inn tilsvarende det som er gjort i SU  

 Standardisert beregningsmodell legges til grunn for beregning av areal for psykisk 

helsevern og rus 

 Brutto/nettofaktor på 2,0 legges til grunn som styringsmål for arealberegninger 

 Det sikres at arealet kan justeres i konseptfasen mht. endret behov og nye oppgaver.  
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Arbeidet med idèfaserapporten for Nye Hammerfest Sykehus er gjennomført på en god måte 

med god medvirkning. Dimensjoneringsrapporten ble kvalitetssikret og korrigert etter flere 

møter og innspill fra prosjekt- og medvirkningsgruppene. Arealer som fremkommer er i 

henhold til beregninger i sykehusmodellen samt de innspill som har kommet. Sykehusbygg 

HF med arkitekt og rådgivere har bidratt på en profesjonell måte med god rådgivning og 

kompetanse.  

 

Tomtevurderingen som er gjort er god og gjennomarbeidet. Tomteanalysen er gjennomgått av 

planavdelingen i Hammerfest kommune og rapporten er korrigert etter faglige innspill fra 

kommunen.  

 

Mulighetsstudien er gjennomgått av rådgivende ingeniører med bistand fra teknisk avdeling 

ved Hammerfest Sykehus. Det er gjennomført intervjuer med ledere på tilnærmet alle 

avdelinger med fokus på dagens lokaler og logistikk. Oppsummeringen samsvarer godt med 

de tekniske analysene.  

 

Bærekraftsanalysen viser at Finnmarkssykehuset HF ikke har bærekraft til å bære investering 

i nytt bygg innenfor en kostnadsramme på 2,2 mrd. kr. uten at det tilføres økt ramme til 

prosjektet.  
 

Samisk Helsepark 

I arbeidet med idè- og konseptfasearbeidet for Samisk Helsepark er følgende vedtatt for denne 

fasen: 
 

 Styringsdokument med mandat og organisering av arbeidet med idè- og konseptfasen i 

Samisk Helsepark 

 

Arbeidet med idè- og konseptfasearbeidet er godt i gang for Samisk Helsepark. Prosjektleder 

har sagt opp sin stilling i Finnmarkssykehuset HF og ny prosjektleder er på plass. Arbeidet er 

styrket med bistand en intern ingeniørressurs fra SDE og ekstern arkitekt. Sykehusbygg HF er 

også leid inn for å kvalitetssikre romprogram og dimensjonering. 

 

Det har vært 2 møter i prosjekt- og medvirkningsgruppene. Gruppene består av fagfolk fra 

spesialistlegesenteret i Karasjok og fagfolk innen helse fra Kautokeino og Karasjok 

kommuner. Det er etablert en referansegruppe med medlemmer fra de 5 samiske 

språkkommunene Porsanger, Karasjok, Kautokeino, Tana og Nesseby. I tillegg har 

prosjektsjefen hatt møte med Àvjovarri urfolksregion. Det er planlagt møte med Karasjok 

kommune som vertskommune. 

 

Det har vært usikkerhet knyttet til mandatets punkt 3 vedrørende arealer til psykisk helsevern 

og rus. Spørsmål knyttet til disse arealene og finansiering av disse behandles på 

styringsgruppemøte 20. januar 2017. 

 

Arbeidet er en måned forsinket. På grunn av prosjektets størrelse vil dette sannsynligvis ikke 

være kritisk i forhold til byggestart som er planlagt høsten 2017. 
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 Nye Hammerfest sykehus 

Idèfase 

TERTIALRAPPORT nr 3 

Sept - des 2016 
 
 
 
 
 
Kuttdato: 31.12.2016 
 
Dato: 09. januar 2017 
 
 
Christian Brødreskift 
Prosjektleder 
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3.TERTIALRAPPORT NYE HAMMERFEST SYKEHUS IDÈFASEN 
 

1. Oppsummering 

Status i prosjektet oppsummeres som følger: 

Viktigste aktiviteter siste periode (sept-des): 

 Organisere ressurser og fremdriftsplan for avslutning av idèfaserapporten 

 Oppfølging og kvalitetssikring av arbeid fra arkitekt og rådgivere 

 Gjennomføre brukermedvirkning iht oppsatte planer inkl  

 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 forskuttering) 

 Sammenstille Idèfaserapport 

 Oppdragsgivers og brukeres kvalitetssikring av Idéfaserapporten 

 Endelig Idéfaserapport 
 

Viktigste aktiviteter kommende periode (jan-april): 

 Styrebeslutningene i FIN HF og Helse Nord RHF 

 Avklare prosjektstrategi og økonomiske rammer for prosjektet 

 Oppstart Program- og konseptutviklingsfasen 

 Utarbeide fremdriftsplan og budsjett for neste fase 

 

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.  
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Idèfaserapporten ble levert i henhold til fremdriften. Gjenstående aktiviteter er de respektive 
styrebehandlingene i FIN HF og HN HF. 

Aktiviteter i neste periode 
Med utgangspunkt i Idèfaserapporten og styrebeslutningene i FIN HF og Helse Nord RHF 
utarbeide mandat og prosjektstrategi for neste fase. 
Tilrettelegge for oppstart for Program- og konseptutviklingsfasen (PKU). Prosjektstrategien 
skal gi endelige føringer for PKU og avklare økonomiske rammer og eventuelle større viktige 
uavklarte spørsmål fra SU og Idèfase. 
Gjennomføre avklaringsmøter vedrørende forslag til intensjonsavtale med Hammerfest 
kommune (HK) og Det arktiske universitet (UIT). 
 

5. Økonomistatus 

Prosjektets økonomiske status er som følger: 

 Påløpt i 3 tertial sept – des 2016:     3,3 MNOK (ink mva) 

 Påløpt totalt per desember 2016:     5,6 MNOK (ink mva) 

 

(Påløpt i 3.tertial sammenlignet med påløpt total og påløpt 2.terital 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 fakturert er vist i tabellen nedenfor. 
Idefase-rapporten er ferdigstilt i inneværende periode, under budsjett, slik tabellen under viser.  
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Budsjett for konseptfase er under utarbeidelse i forbindelse med overgang til ny fase og benyttelse av 
revidert tidligfaseveileder. Foreløpig budsjett for konseptfasen er på ca 16,5 MNOK eks mva. 
Budsjettet vil bli videre detaljert og bearbeidet i kommende periode.  

 
6. Likviditetsbehov 

Likviditetsbehovet i kommende periode er avhengig av behandling av idefaserapport med påfølgende 
styrevedtak.  

7. 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 

Lukket 

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. Foreløpig 
rapport ble behandl av 
Styringsgruppen 25.08.16. 
Okt 2016: Saken er 
gjenåpnet etter ønske fra 
medvirkningsgr. Møte 
avholdt med 
brukergruppene 14.12.16 

3 
Oppdragsgivers behandling av 
dokumentet Kriterier for 
tomtevalg 

Lukket 
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.  
Okt 2016: Kriterier er 
videreutviklet av 
rådgivergruppen.  

4 
Kontrahering og oppstart 
arkitekt- og rådgivergruppe 

Lukket 
Kontraktsmøte. God 
input og godt opplegg 
ved oppstart/felles 

10.09.2016: Lukket 

A C K L

ID

Godkjent budsjett Prognose
Fakturert 

(Akkumulert)

Virkelig kostnad 

(Akkumulert)

1 6 112 363 6 112 362 5 389 455 5 569 455

Idefasè 6 112 363 6 112 362 5 389 455 5 569 455

00 625 000 501 284 0 0

08 5 487 363 5 611 078 5 389 455 5 569 455

82 3 145 000 3 145 000 2 909 354 3 089 354

820 2 547 500 2 547 500 2 503 604 2 683 604

824 597 500 597 500 405 750 405 750

84 300 000 362 500 259 399 259 399

843 300 000 300 000 202 700 202 700

849 0 62 500 56 699 56 699

86 2 042 363 2 103 578 2 220 702 2 220 702

09 0 0 0 0Spesielle kostnader

Totalt

Post

Budsjett

Marginer og reserver

Generelle kostnader

Prosjektering rådgivere og leverandører

ARK og RI

Bistand prosessledelse/brukermedvirkning/møtegjennomføring

Bikostnader

Reiser

Andre utgifter

Prosjektledelse
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problemforståelse, god 
fremdriftsplan; ikke tap 
av tid i oppstartsfasen 

5 

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

Lukket 
Møter, dialog, 
medvirkningsprosess 

Se pkt 2 

6 
Timeforbruk arkitekt og 
rådgivere 

Lukket 
Etablere rutiner for 
oppfølging og styring av 
timeforbruk 

10.10.2016: Lukket. 

7 
Omforent utkast til rapport 
«Dimensjonering» 

Lukket 
Utkastet foreligger, 
brukerinnspill må 
behandles 

Se pkt 2, 09.12.16 

8 Virksomhetsalternativer Lukket 

Etablere omforente 
alternativer med bredde 
og iht Tidligfaseveileder. 
Skille ut hvilke 
alternativer som 
vurderes 
nærmere/analyse og 
hvilke alternativer som 
omtales som muligheter. 

Anbefaling foreligger i 
rapport 
09.12.16 

9 Koordinering møteplaner Åpen 

Møteplaner for 
sluttbehandling av 
Idèfaserapport og 
oppstart konseptrapport 

 

10 
Intensjonsavtale med UiT og 
HK 

Åpen 

Etablere en 
intensjonsavtale og 
senere mandat for et 
samarbeidsprosjekt 

Forslag foreligger 

11 
Ny tidligfaseveileder for 
sykehusplanlegging, NHS pilot 

Åpen 
Bearbeide grunnlag før 
oppstart konseptfase 
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Rapport fra arbeidet med idé- og 

konseptfase for bygg for somatiske 

spesialisthelsetjenester i Samisk 

helsepark  

 
Rapportering 3. tertial 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuttdato: 31.12.2016 
 
Dato: 10.01.2017 
 
 
Aina Irene Olsen 
Prosjektleder 
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4.TERTIALRAPPORT 3/2016 SAMISK HELSEPARK IDÈ- OG KONSEPTFASEN 
 

1. Status/ sammendrag  
 

Prosjektet ble satt formelt i gang 9. september 2016, med en oppstartkonferanse. Oppstart 

av prosjektet er 4 måneder forsinket etter opprinnelig plan.  

 

Referansegruppen med bl.a. representanter for de samiske språkforvaltningskommunene 

etablert. Det mangler oppnevning fra Sametinget. Første møte i referansegruppen ble  

gjennomført 6. januar 2017. 

 

Styringsgruppen har i møte 1. desember 2016 vedtatt at den fremtidige utbygningen skal 

skje på tomten til dagens Finnmarksklinikk. 

 

Siden forrige rapportering er det gjort et avrop på rammeavtale inngått av Helse Nord 

RHF, for kjøp av arkitekttjenester. Det er inngått kontrakt med Borealis Arkitekter AS. 

Arkitekt er operativ i fra 9. januar 2017.   

  

Det har vært arbeidet med romprogram fra begynnelsen av desember 2016. Den 13. 

desember ble med utgangspunkt i et forslag til romprogram, gjennomført et felles møte 

med begge medvirkningsgruppene og prosjektgruppen.  

 

Når det gjelder prosjektkontroll er alt etter plan og fremdrift. Når det gjelder økonomi, er 

det et underforbruk i forhold til budsjett for 2016 på kroner xxx xxx. Det kommer 

foreløpige tall fra økonomi den 19. januar 2017.    
 

2. Viktigste aktiviteter siste tertial 2016 
  

 Prosjektet kom formelt i gang 9. september 2016, ved gjennomføring av et 

oppstartseminar i Karasjok med deltagelse fra Sametinget, medvirkningsgrupper, 

prosjektgruppe, styringsgruppe med flere. Alle var fornøyd med at arbeidet ble formelt 

satt i gang.  

 13. september 2016 ble det gjennomført første møte i medvirkningsgruppe 1 og 2, og 

møte i prosjektgruppen.  

 28. Oktober 2016 ble det gjennomført en befaring på tomt der Finnmarksklinikken er i 

dag. Begge medvirkningsgrupper, prosjektgruppe og prosjektsjef i 

Finnmarkssykehuset deltok. Deretter ble det avhold et fellesmøte, hvor fordeler og 

ulemper knyttet til to tomtealternativer ble diskutert.  Den ene tomten er i nær 

tiknytning til dagens BUP/SANKS tomt. Den andre tomten som ble vurdert er tomten 

i nær tilknytning til Finnmarksklinikken. Det ble etter en grundig diskusjon gitt en 

anbefaling om at den fremtidige utbygningen bør skje på tomten til dagens 

Finnmarksklinikk.  

 1. desember vedtok styringsgruppen at tomten som det skal planlegges et bygg på, 

skal gjøres i tilknytning til Finnmarksklinikken.  

 Senter for drift og eiendom har utvidet en stillingsressurs som prosjekt-

medarbeider/rådgiver fra 20- til 50 %.  Prosjektet Samisk helsepark vil finansiere 

økningen på 30 %.    

 Arbeid med romprogram, som er innenfor vedtatte rammer.  

 Avrop på rammeavtale er gjennomført.  

 Det er utarbeidet en oppdatert fremdriftsplan, sammen med arkitekt.  
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3. Viktigste aktiviteter kommende periode 
 

a) Møter i medvirkningsgrupper og prosjektgruppe 

b) Arbeide videre med romprogram, tilpasset vedtatte rammer.   

c) Fortsette arbeidet med å skrive rapport fra ide- og konseptfasen, jf. fremdriftsplan.   

d) Utarbeide sak til styringsgruppen om romprogrammet og utfordringer knyttet til 

prosjektet.   

e) Kommunikasjon og informasjon. Det er planlagt å utarbeide en interessentanalyse og 

kommunikasjon i løpet av februar 2017, med kommunikasjonsavdelingen som ansvarlig.   

f) Starte arbeidet med organisasjonsutvikling.   
 

 

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.      

 

5. Prosjekt kontroll  

5.1. Økonomi 

5.1.1. Økonomistatus.  
I styresak 44/2016 Styringsdokument og mandat for ide- og konseptfase for bygg for somatiske 

spesialisthelsetjenester i Samisk helsepark, under kap. 7.3 

Heter det at kostnader knyttet til gjennomføring av ide- og konseptfase er beregnet til kroner 2 200 000.  

 

I Budsjettet for 2016 er det totalt satt av kr 1 000 000. 

 

Det er påløpt kostnader på kr 423.523,70 mot budsjett på kr 1000.000 pr. desember. Detter betyr at er det et 

underforbruk på kr 576.477,-.   

  

 

5.1.2. Endringslogg 
Det er ikke blitt foretatt endringer i prosjektet så langt.  

 

5.2. Plan & Fremdrift 

5.2.1. Oppdatert tentativ milepælsplan per desember 2016 
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5.3. Risiko & tiltak 
En av de største risiko faktorer er frigjøring av tid og menneskelige ressurser til de oppgaver som skal 

gjennomføres i ide- og konseptfasen.   

 

Hvis tidspunkt for når en arkitekt kan starte opp sitt arbeid settes til januar 2017, vil dette bety forsinkelse på 

ferdigstillelse av rapport fra ide- og konseptfase.      
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1. INNLEDNING OG SAMMENDRAG 

 

Prosjekt Nye Kirkenes sykehus, byggeprosjekt 

I begynnelsen av tredje tertial ble råbygget for Nye Kirknes sykehus ferdigstilt. 

Innredningsarbeid og tekniske installasjoner i plan 1 har fortsatt og innvendig 

byggearbeid i plan 2 og 3 pågår. Det samme gjelder byggearbeid og installasjoner 

i plan 4. Utomhusarbeid i atrier og ved inngangspartiet ble også utført i tredje 

tertial. Kontrahering av møbler ble igangsatt sent i 3. tertial og avsluttes i januar 

2017.Prosjekt- og byggeledelsen har særlig arbeidet med ulik framdrifts- og 

kvalitetskontroll av på byggeplassen samt gjennomført delbefaringer på B03 sine 

byggeområder. Utarbeiding av plan for ferdigstillelse og ibruktakelse. Prosjektets 

gjennomføring er i henhold til tidsplan og forventet ibruktakelse er 1. juni.  

Prosjektets byggebudsjett ble revidert i februar 2016 da det ble besluttet å 

foreløpig rapportere i forhold til kostnadsrammen på 1.460 mrd. (P85). Styret i 

Helse Nord RHF besluttet i styreak 84/2016 å øke kostnadsrammen til 1.460 mrd. 

kr (P85). I august 2016 gjorde Finnmarkssykehuset en intern omprioritering av 

investeringsrammen og økte denne til 1.485 mrd. kr. Som det framgår av 

ovenstående viser den siste prognose per desember 2016 en sluttkostnad på 1.500 

MNOK noe som er om lag 15 MNOK over rammen på 1.485 MNOK. Prosjektet 

har en prognose på 40 mill. kr. over P85. 

 

Prosjekt Alta Nærsykehus, detaljprosjekt 

Forprosjektet er kvalitetssikret og strammet opp. Det er gjennomført en rekke 

brukermøter med de ulike faggruppene som er etablert i OU-prosessen. Prosjektet 

er endelig definert både mht. innhold og økonomi. Konkurransegrunnlaget var 

klart til utsendelse og ble utlyst i Doffin med prekvalifisering, anskaffelse av 

totalentreprise med forhandling. Det er igangsatt et arbeid med å etablere 

fremdriftsplan for utførelsesfasen samt kontraktdokument, herunder 

samhandlingsregler for utførelsesfasen.  

 

Prosjektet er i henhold til gjennomføringsplan. Det vil være utfordrende å få til 

god samhandling med brukere. Utfordringen er knyttet til bruk av tid og ressurser 

til dette arbeidet. 

 

2. BESLUTNINGER I PERIODEN OG PROSJEKTSJEFENS OVERORDNEDE 
VURDERNIG 

Nye Kirkenes sykehus har god fremdrift og er i hht. Fremdriftsplanen. Det er 

usikkerhet knyttet til om delleveransen fra en av entreprenørene vil skje i hht. 

Tidsplan. I første omgang vurderes ikke dette som tidskritisk da det er relativt god 

tid til ferdigstillelse mellom de ulike leveransene. 

 

Nye Kirkenes sykehus leverer over budsjett, dvs. det er pr. i dag en overskridelse 

på 40 mill. kr. Interne omprioriteringer av investeringsmidler gir en overskridelse 

på ca 15 mill. kr.  

 

Alta Nærsykehus er noe forsinket i hht. tidsplan som følge av at kvalitetssikring 

av forprosjektet har tatt mer tid enn opprinnelig planlagt. Det arbeids for fortsatt 



 

 

byggestart i juni 2017, men det er mulig at byggestart må forskyves til over 

sommeren. 

 

Kvalitetssikringen viser at økonomisk ramme på 395 mill. kr. vil kunne 

overholdes. Dette er imidlertid ikke avklart før endelig tilbud fra entreprenører 

foreligger. 
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1 Oppsummering 

Status i prosjektet ultimo desember 2016 oppsummeres som følger: 

Viktigste aktiviteter siste periode: 

 I begynnelsen av tredje tertial ble råbygget ferdigstilt. Innredningsarbeid og tekniske installasjoner i plan 1 
har fortsatt og innvendig byggearbeid i plan 2 og 3 pågår. Det samme gjelder byggearbeid og installasjoner 
i plan 4. Utomhusarbeid i atrier og ved inngangspartiet ble også utført i tredje tertial.  

 Kontrahering av møbler ble igangsatt sent i 3. tertial og avsluttes i januar 2017. 

 Prosjekt- og byggeledelsen har særlig arbeidet med ulik framdrifts- og kvalitetskontroll av på byggeplassen 
samt gjennomført delbefaringer på B03 sine byggeområder.  

 Utarbeiding av plan for ferdigstillelse og ibruktakelse. 

Viktigste aktiviteter kommende periode: 

 Ferdigstilling av installasjon av teknisk infrastruktur i entreprise B02. 

 Ferdigstilling av innredninger i plan 1 i entreprise B02. 

 Ferdigstilling av entreprise B03 i plan 2 og 3. 

 Start mottak og montasje brukerutstyr. 

 Tilbudsevaluering og bestilling av møbler. 

Framdriftsmessige utfordringer: 

B03 har ikke maktet å ferdigstille sin del av byggearbeidene i tilstrekkelig grad til at byggearbeidet kunne kunne 
overtas 30.12.2016 som forutsatt i kontrakten og hovedtidsplanen. Det er likevel ingen grunn til å anta at dette 
skal ha betydning for planlagt igangsetting av klinisk drift tidlig juni 2017. 

B02 skal etter avtalt endring av kontrakten ferdigstille sin del av bygningen ultimo mars 2017. Selv om det har 
vært en viss forsinkelse også for denne entreprisen, så antas det at overtakelse vil kunne skje som planlagt. Dog 
vil ferdigstillelser av utomhusanlegg skje noe senere, grunnet klimatiske forhold. 

2 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 

Det har ikke vært hendelser i tredje tertial knyttet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. 

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

B03 skal følge samme rapporteringsrutiner. 

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 utenlandsk arbeidsgiver. De avvikene som ble 
avdekket er nå lukket. 

4 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 har funnet sted og er dokumentert i addendum til begge 
kontrakter, så er hovedtidsplanen revidert. Følgende er lagt til grunn: 

Overtakelse B03 skulle skje 30.12.2016. Dette skulle være en foreløpig overtakelse inntil slutt-testing sammen 
med B02 hadde funnet sted. 
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Overtakelse B02 skjer 01.04.2017, eventuelt med noe etterfølgende arbeid med utomhusanlegg. På grunn av 
«nedbøyningssaken» (koordinering mellom B02 og B03) er imidlertid dagmulktbelagt frist for overtakelse fra B02 
satt til 19.05.2017.  

Finnmarkssykehuset har mål om pasientdrift fra tidlig juni 2017. 

5 Økonomi 

Prosjektets økonomiske status er som følger: 

 Påløpt 3. tertial (september – desember 2016)       91 MNOK 

 Påløpt totalt per august 2016    1.123 MNOK 

 Påløpt totalt per desember 2016   1.214  MNOK 

Prosjektets byggebudsjett ble revidert i februar 2016 da det ble besluttet å foreløpig rapportere i forhold til 
kostnadsrammen på 1.460 MNOK (P85). I august 2016 ble det besluttet å øke rammen til 1.485 MNOK. 
Forventet sluttkostnad per utgangen av tredje tertial er som følger: 

 

 

 

Som det framgår av ovenstående viser den siste prognose per desember 2016 en sluttkostnad på 1.500 MNOK 
noe som er om lag 15 MNOK over rammen på 1.485 MNOK. Kostnadene på hoveddel 8 og 9 omfatter følgende: 
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6 Risikostatus 

I desember 2015 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. Begge entreprenørenes framdrift i den avsluttende delen av byggearbeidene ligger noe etter de 
avtalefestede frister. Selv om dette neppe truer oppstart av klinisk drift 01.06.2017 innebærer forsinkelsen 
en viss risiko. Prosjekt- og byggeledelsen prioriterer disse utfordringene og har iverksatt flere tiltak for å ha 
nødvendig kontroll. En vesentlig årsak til forsinkelsen i B03 er manglende godkjenning av utenlandske 
elektromontører. Dette er nå rettet opp. 

2. Betydelig avvik mellom B03 sin og vår forståelse av kontrakten. Dette er meget arbeidskrevende. 

3. Ved ferdigbefaringer av B03 er det avdekket en del kvalitetsavvik som må rettes opp før overtakelse finner 
sted. 

7 Helse- og miljøfarlige stoffer 

Entreprenørene (B02 og B03) har rapportert følgende avfallsmengder i tredje tertial.  

B02 Kirkenes byggservice as: 

 

Navn MNOK

Program 13 039 000

PG 86 869 000

    PG BH 59 769 000

    PG B02 23 500 000

    PG B03 3 600 000

Admin 64 709 500

    PL, jur.bist. 48 326 000

    Bruker 3 250 000

    BL 12 062 500

    Uavh. Kont. 471 000

    IKT 600 000

Bikost 780 000

Forsik. Gebyr 617 000

Diverse 412 000

Sum 166 426 500

Konto 8

Navn MNOK

MVA 267 038 861

Tomt 19 500 000

Br.utstyr 76 870 000

Kunst 5 200 000

Renter 35 137 925

Sum 403 722 490

Konto 9

Stk. Tonn: %-andel

0,00 0,00 %

18,49 34,86 %

1,34 2,53 %

0,00 0,00 %

13,34 25,15 %

19,86 37,45 %

0,00 0,00 %

0,00 0,00 %

0 53,03 100,00 %

Gips 

Blandet Trevirke 

Elektronikk

Papp, papir, plast

Avfallsoversikt

Totalt

Fraksjon

Slam organisk

Blandet avfall

Sortert restavfall

Papp
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Cadolto Ferdiggebäude GmbH: 

 

  

Avfallsoversikt 

Fraksjon Stk. Tonn: %-andel 

Betong uorganisk, sement Betong plater   11,84 23,72 % 

Blandet avfall   4,74 9,49 % 

Sortert restavfall   2,55 5,11 % 

Papp, papir, plast   11,84 23,72 % 

Blandet trevirke   18,94 37,96 % 

Elektronikk   0,00 0,00 % 

Totalt 0 49,91 100,00 % 
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1. Oppsummering 

Status i prosjektet for perioden sept- des 2016 oppsummeres som følger: 

Viktigste aktiviteter siste periode: 

 Oppfølging reguleringsplanprosess/-kommune 

 Avklaring av brukerinnspill 

 Utforme behandlings- og beslutningsprosess for programendringer og uavklarte tekniske 

forhold/forbedringsforslag 

 Endelig definering av prosjektet; innhold og økonomi 

 Kvalitetssikring og forbedring av forprosjekt 

 Utarbeide konkurransegrunnlag for entreprisekonkurranser 

 Utarbeider planer for rigg og drift, eventuelt samarbeid med kommunen 

 Utlysning på Doffin: Prekvalifisering, anskaffelse totalentreprise med forhandling for Alta Nærsykehus. 

 Etablere fremdriftsplan for utførelsesfasen 

 Utarbeide kontraktsdokumenter herunder samhandlingsregler for utførelsesfasen 

 

Viktigste aktiviteter kommende periode (jan-april 2017): 

 Byggherrens kontroll av konkurransegrunnlag for entreprisekonkurranse 

 Evaluering prekvalifisering 

 Utsendelse konkurransegrunnlag for entrepriser 

 Avklare eiendomsforhold tomtegrunn 

 Oppfølging reguleringsprosess mot Alta kommune 

 Utarbeidelse av rammesøknad 

 Konkurranse og kontrahering totalentrepriser (avtale trinn 1) 

 Evaluering og forhandlinger 

 Valg av totalentreprenør, kontrahering E01 (P0) 

 

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 en foreløpig overordnet fremdriftsplan  
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5. Økonomistatus 

Prosjektets økonomiske status er som følger: 

 Påløpt i 3 tertial sept– des 2016:     5,6 MNOK (eks mva)  

 Påløpt totalt per desember 2016:     45,8 MNOK (eks mva) 

I perioden er det tillegg registrert i prosjektregnskapet kostnader påløpt for forprosjekt, samt tomtekjøp fra Alta 
kommune, totalt 37,5 MNOK. Dette forklarer den store økningen i påløpte kostnader mellom 3.tertial og 2.terital. 
Prosjektets totalbudsjett på 335 MNOK (eks mva), prognose, påløpte kostnader totalt og fakturert pr desember 
2016 er vist i tabellen nedenfor.  

 
 (eks mva) 

 

A C K L

ID
Godkjent budsjett Prognose

Fakturert 

(Akkumulert)

Virkelig kostnad 

(Akkumulert)

1 335 081 525 335 081 525 43 878 985 45 813 139

00 18 807 926 18 807 926 0 0

01 6 826 010 6 826 010 6 638 580 6 638 580

02 12 415 389 12 415 389 6 974 205 8 908 359

08 12 415 389 12 415 389 6 974 205 8 908 359

82 7 618 900 7 618 900 3 481 788 5 290 942

83 4 105 723 4 105 723 3 339 234 3 464 234

84 146 141 146 141 152 178 152 178

85 44 625 44 625 1 005 1 005

89 500 000 500 000 0 0

03 274 972 200 274 972 200 30 266 200 30 266 200

09 22 060 000 22 060 000 0 0LPS

Diverse reguleringsbidrag

Gjennomføring

Totalt Alta nærsykehus

Marginer og reserver

Post

Budsjett

Forprosjekt

Detaljprosjekt

Generelle kostnader detaljprosjekt

Prosjektering

Adm, PL byggherre

Bikostnader (reiser, kopiering, andre utgifter)

Forsikring, gebyrer, avgifter



1.1. Risiko & tiltak 

Nr. Usikkerhet Status Tiltak Status Lukket dato 

1 
Risiko for sen anskaffelse av 
arkitekt og rådgivere. 

Lukket Sikre tilgjengelig ressurser   
 10.09.2016: Utført, 
forholdet er lukket 

2 
Reguleringsplan og 
utbyggingsavtale 

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

Møtet med kommunen er avholdt. 
Oppfølgingsmøter må avholdes 
28.10.2016: Høringsuttalelse sendt til 
kommunen. 
4.11.2016: omhandler også uavklarte 
kostnader infrastruktur samt frikjøp 
parkeringsplasser. Manglende avtale på 
tomtegrunn. VA anlegg utarbeides i 
forbindelse med omsorgssenteret, 
foreslått som et eget prosjekt  
15.12.2016 høringen er sendt ut 
angående flytting av trafo ved 
helsesentret 
 

 

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

Åpen 
Tett oppfølging av fremdrift og 
aktiviteter på kritisk linje 

4.11.2016: Forsinket funksjonsprogram 
(H1 + H2) 

 

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. 
4.11.2016: Entrepriseplan er potensielt 
under endring ved at graveentreprise 
legges inn under totalentreprise.  
Prekvalifisering tas ut av plan. 
19.12.2016 Prekvalifisering sendt ut på 
Doffin 
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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. 
10.10.2016: Ovenstående er av 
Styringsgr besluttet å utrede. 4.11.2016: 
utredning pågår/ikke avsluttet 

 

6. 

Organisering 
prosjektadministrasjon og 
brukermedvirkning, og 
avklaring ressursbehov og 
omfang 

Åpen 
Avklares gjennom dialog med 
bestiller/byggherre 

10.10.2016: Rolle- og ansvarsavklaring 
SB og FS pågår.  

 

7 
Avklaring/definering av 
prosjekt og endelig ramme 

Åpen 
Avklares gjennom dialog med 
bestiller/byggherre 

10.10.2016: Pågår. Må ses i 
sammenheng med programendringer og 
andre kostnader som ikke er avklart. 
21.12.2016 Oppmåling av areal i 
prosjektet viser at det tidligere er 
oppgitt bruksareal og ikke bruttoareal 
fra PG. Rambøll tar en KS og foreslår 
hvor det kan slankes for å komme 
tilbake til vedtatt areal. 

 

8 

For lave estimater kto 8, BH 
administrasjon og 
prosjekteringskostnad i 
forprosjektskalkyle.  

Åpen Avklaring med PE  

4.11.2016: PE-organisasjon er belastet 
med lønn inn i prosjektet. Etter 
gjennomgang med Bygganalyse 
fremkommer forprosjektkalkylen lav. 

 

9 
Avsetning for usikkerhet og 
marginer for lave? 

Åpen  
4.11.2016 Etter gjennomgang med 
Bygganalyse fremkommer 
forprosjektkalkylen lav. 

 

 
 



. 
 
 

Finnmarkssykehuset HF 
Utbyggingsavdelingen  
 
 

Tertialrapport 3/2016 OU-prosjekt.  
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1. STATUS/SAMMENDRAG 
 

Organisasjonsutvikling Nye Kirknes Sykehus 

I 3. tertial har hovedaktivitetene vært å ferdigstille sluttrapportene for det enkelte delprosjekt.  

Det er ikke alle delprosjektene som forventer at de vil klare å innfri kravet til 

gevinstrealisering.  

 

Det er gitt tilbakemelding om at ikke alle forutsetninger for OU-prosjektet kan gjennomføres. 

Det er bestemt at inn-/utsjekksystem ikke blir kjøpt inn til oppstart i juni. Dette vil særlig få 

konsekvenser for delprosjektet på merkantiltjenesten. Prosjektledelsen jobber med kartlegging 

av konsekvensene framover. Delprosjektet for sykehussenger anbefaler at det ikke opprettes 

pasienthotell og 5-dagerstun.  

 

Ni delprosjektene har levert sine sluttrapporter, mens 4 delprosjekter vil levere innen januar. 

 

OU-prosjektet er noe forsinket i hht. Opprinnelig tidsplan. Prosjektet leverer innenfor den 

økonomiske rammen. 

 
Organisasjonsutvikling Alta Nærsykehus 

5 delprosjektgrupper arbeider godt med å svare ut sine respektive mandater.  

Det gjenstår å utarbeide og få beslutning for 9 andre mandat. Mandatet som omhandler 

organisasjonsmodell, ledelse og samarbeid er utarbeidet, er drøftet med tillitsvalgte i klinikk 

Hammerfest, og vil legges frem for styringsgruppen i februar 2017.   

 

Det er utarbeidet et utkast til mandat for bemanning av informasjons- og servise disk i felles 

vestibylebygg for Alta kommune og Finnmarkssykehuset. De resterende mandater vil bli 

utarbeidet utfra behov og timing. Når det gjelder prosjektkontroll er alt etter plan, fremdrift og 

økonomi.   
 
 
2. BESLUTNINGER I PERIODEN OG OU-/PROSJEKTSJEFENS OVERORDNEDE VURDERING 
 

Styringsgruppen har behandlet 2 mandat til 2 delprosjekter i Nye Kirkenes sykehus; «Ikke 

medisinskservice» og «Forsyning og vareflyt», i styringsgruppemøtet i perioden. Det har ikke 

vært saker oppe fra prosjekt Alta Nærsykehus. 

 

Prosjekt Nye Kirkenes sykehus 

OU-prosessen i Kirkenes er noe forsinket i fht. Opprinnelig plan. Dette er ikke kritisk i fht. 

Oppstart. Det er usikkerhet knyttet til gevinstrealisering spesielt med tanke på inn-

/utsjekksystem som er en forutsetning for å lykkes med gevinstrealiseringen for merkantil. 

Prosjektet vurderer at de øvrige delprosjektene leverer mht. krav om gevinstrealisering knyttet 

til nybygget. 

 

Prosjektet vil utarbeide en plan med målbare tiltak som inngår i sluttrapporten. 

 

Prosjekt Alta Nærsykehus 

OU-prosessen i Alta Nærsykehus er i hht. Plan og økonomi. Det er igangsatt arbeid i 5 

delprosjektgrupper. Arbeidet har god fremdrift, og det er et nært samarbeid med 

byggeprosjektet. Delprosjektgruppene er medvirkningsgrupper i samspillsfasen som 

byggeprosjektet går inn i fra januar 2017.  

 



4 
 

Prosjektleder OU slutter i sin stilling 1. februar 2017. Det er ansatt ny prosjektleder for 

organisasjonsutviklingsprosjektene i Finnmarkssykehuset. I mellomfasen mellom disse to 

prosjektlederne vil Klinikksjefen følge opp delprosjektene i samarbeid med prosjektsjef. 

 

Delprosjektene vil utarbeide gevinstrealiseringsplaner i sitt arbeid. 
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Nye Kirkenes Sykehus -  
Organisasjonsutvikling 
Tertialrapport 3/16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuttdato: 01.01.2017 
 
Dato: 07.01.2017 
 
 
Andreas Ertesvåg 
Prosjektleder 
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1. Status/ sammendrag: 

I 3. tertial har hovedaktivitetene til NKS OU vært å ferdigstille sluttrapportene til 

delprosjektene. Delprosjektene har hatt arbeidsgrupper som har jobbet med de ulike 

aktivitetene til hvert delprosjekt som beskrevet i delprosjektbeskrivelsene. 

 

Arbeidet med sluttrapportene har vært tidkrevende. Det var anbefalt å komme tidlig i gang 

med skriving, men i praksis ble mesteparten av skrivearbeidet gjort i slutten av perioden. Det 

er ikke alle delprosjektene som forventer at de vil klare å innfri kravet til gevinstrealisering. 

Prosjektledelsen vil ha fokus på dette i kommende periode.  

 

Det er gitt tilbakemelding om at ikke alle forutsetninger for OU-prosjektet kan gjennomføres. 

Det er bestemt at Imatis ikke blir kjøpt inn på nåværende tidspunkt. Dette vil særlig få 

konsekvenser for delprosjektet på merkantiltjenesten. Prosjektledelsen vil jobbe med 

kartlegging av konsekvensene framover. Delprosjektet for sykehussenger anbefaler at det ikke 

opprettes pasienthotell og 5-dagerstun.  

 

NKS-OU har hatt månedlige OTG-møter i 3. tertial. Siste møte var 24.11. I tillegg er det 

gjennomført ukentlige status- og avklaringsmøter med delprosjektlederne fra november fram 

til levering av sluttrapporter 16.12. 

 

Følgende delprosjekter har levert sine sluttrapporter: 

 DP15-02 Sykehussenger i NKS 

 DP15-04 Akutt 

 DP15-06 Psykisk helsevern og rus 

 DP15-07 Merkantil 

 DP15-10 Tøyflyt 

 DP15-11 Renhold i NKS 

 DP15-12 Avfallshåndtering 

 DP16-03 Bildediagnostikk 

 DP16-04 Medisinsk biokjemi og blodbank 

Følgende delprosjekt vil levere sine sluttrapporter tidlig i januar: 

 DP15-01 Poliklinikk 

 DP15-05 Rehab 

Følgende delprosjekt vil levere sine sluttrapporter i slutten av januar: 

 DP15-08 Forsyning og vareflyt 

 DP15-09 Medisinrom og medisinkabinett 

 DP16-01 Ikke medisinsk service 

Følgende delprosjekt har senere leveringsfrist: 

 DP16-02 Kontor og fellesareal 

Det har vært arrangert allmøte om byggeprosjektet og NKS-OU. NKS-OU har også hatt en ny 

kafedialog der ansatte kunne møte delprosjektlederne og stille spørsmål og gi 

tilbakemeldinger. 
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2. Viktigste aktiviteter siste periode 

I 3. tertial har hovedaktivitetene til NKS OU vært å ferdigstille sluttrapportene til 

delprosjektene. Delprosjektene har hatt arbeidsgrupper som har jobbet med de ulike 

aktivitetene til hvert delprosjekt som beskrevet i delprosjektbeskrivelsene. 

 

Arbeidet med sluttrapportene har vært tidkrevende. Det var anbefalt å komme tidlig i gang 

med skriving, men i praksis ble mesteparten av skrivearbeidet gjort i slutten av perioden. 

Deler av dette kan skyldes stort arbeidspress, og dermed utsettelse av oppstart av selve 

skrivearbeidet.  

 

Delprosjektene som har krav til gevinstrealisering skal i sluttrapporten gi en plan for å innfri 

kravene. Tiltakene skal være målbare og etterprøvbare. Delprosjektene har gitt tilbakemelding 

om at dette har vært særlig krevende, og flere melder at de ikke kan innfri kravene som er 

stilt. Begrunnelser som er gitt er manglende oppnåelse av forutsetninger som eksempelvis 

pasienthotell og 5-dagerstun, i tillegg til endringer i arbeidsomfang som ikke lenger gjør det 

realistisk med reduksjon av antall stillinger. Prosjektledelsen vil følge opp dette i kommende 

periode.  

 

I løpet av høsten har det vært mye diskusjon om kjøp av Imatis til nye Kirkenes sykehus. 

Dette har vært en av forutsetningene for gevinstrealisering for merkantiltjenesten. I desember 

ble det vedtatt at Finnmarkssykehuset ikke kommer til å kjøpe Imatis på nåværende tidspunkt. 

Konsekvensen av dette følges opp av prosjektledelsen framover. 

 

På overordnet nivå har NKS OU hatt månedlige OTG-møter. Siste møte ble gjennomført 

24.11. I november ble det også startet opp ukentlige status og avklaringsmøter mellom 

prosjektledelsen og delprosjektlederne. Formålet var å sikre framdrift i prosjektet og få gjort 

nødvendige avklaringer.  

 

Følgende delprosjekter har levert sine sluttrapporter: 

 DP15-02 Sykehussenger i NKS 

 DP15-04 Akutt 

 DP15-06 Psykisk helsevern og rus 

 DP15-07 Merkantil 

 DP15-10 Tøyflyt 

 DP15-11 Renhold i NKS 

 DP15-12 Avfallshåndtering 

 DP16-03 Bildediagnostikk 

 DP16-04 Medisinsk biokjemi og blodbank 

Følgende delprosjekt vil levere sine sluttrapporter tidlig i januar: 

 DP15-01 Poliklinikk 

 DP15-05 Rehab 

Følgende delprosjekt vil levere sine sluttrapporter i slutten av januar: 

 DP15-08 Forsyning og vareflyt 

 DP15-09 Medisinrom og medisinkabinett 

 DP16-01 Ikke medisinsk service 
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Følgende delprosjekt har senere leveringsfrist: 

 DP16-02 Kontor og fellesareal 

Det har vært arrangert allmøte om byggeprosjektet og NKS-OU. NKS-OU har også hatt en ny 

kafedialog der ansatte kunne møte delprosjektlederne og stille spørsmål og gi 

tilbakemeldinger. 

 

Lene Langsæter er frikjøpt for å bistå prosjektledelsen og delprosjektene. Hun har 50% 

frikjøp fram til 1. februar 2017, deretter 100% ut august. Hennes første oppgave er å bistå 

delprosjekt for poliklinikk med analyse av pasientflyter.  

 

Geir Braathu er frikjøpt for å lede flyttearbeidet. Dette arbeidet ligger under byggeprosjektet, 

men er også relevant for OU-prosjektet. 

 

3. Viktigste aktiviteter kommende periode 

Følgende aktiviteter er de viktigste den kommende perioden: 

 

Ferdigstillelse av sluttrapporter 

De siste delprosjektene skal levere sine sluttrapporter.  

 

Konsekvensvurdering dersom Imatis ikke er kjøpt inn til innflytting i NKS 

Det må gjøres en vurdering av hva konsekvensen for NKS OU blir dersom Imatis ikke er tatt i 

bruk ved innflytting i NKS. Dette endrer forutsetningene for gevinstrealisering. Videre vil 

dette kunne påvirke bruken av bygget da det kan kreve flere kontorarbeidsplasser. 

 

Oppfølging av gevinstrealisering 

Prosjektledelsen vil ha et særlig fokus på å oppnå kravet til gevinstrealisering. Det er planlagt 

gjennomgang av sluttrapportene til de store kliniske delprosjektene sammen med 

delprosjektleder 19. januar.  

 

Gjennomgang av sluttrapportene 

Prosjektledelsen vil gå igjennom alle sluttrapportene. Dette blir gjort i samarbeid med berørte 

klinikksjefer og stabsledere.  

 

Utarbeidelse av overordnet sluttrapport og plan for implementering 

Prosjektledelsen skal utarbeide en felles sluttrapport for NKS OU. Denne vil gi en samlet 

anbefaling for organiseringen av NKS. Foreløpig mål er å ha rapporten klar i løpet av februar. 

Det er dialog med prosjektsjef for videre behandling i styringsgruppen og styret. 

 

Etablering av omstillingsgruppe 

Person og organisasjon håndterer en eventuell omstilling. HR-sjef leder dette arbeid. Det 

opprettes en omstillingsgruppe med tillitsvalgte etter rutine fra tidligere omstillinger. 

 

4. HMS & Kvalitet 

Det har vært stor arbeidsbelastning på delprosjektene hele 3. tertial. Mange ansatte har vært 

involvert i arbeidet, kombinert med daglig drift. Det har vært noe innleie, men begrensede 

muligheter på å hente inn ekstra ressurser. Særlig personer i nøkkelstillinger, primært ledere, 

har hatt stort press. Ofte med deltakelse i flere delprosjekt.  

 

Ett prosjekt av denne størrelsen er krevende, særlig i en organisasjon som ikke er bygget for 

denne typen arbeid. Det har vært tilgjengelige HMS-midler for å kunne arrangere avlastende 
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aktiviteter. I tillegg har det vært midler for frikjøp og innleie. Det er frikjøpt ressurser med 

prosjektleder og ekstern prosesstøtte.  

Til tross for stor arbeidsbelastning har det vært god stemning. Delprosjektlederne har vært 

positive, og hatt fokus på å levere sluttrapportene.  

 

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. 

Prosjektet har hittil i år brukt kr 1 791 880, dette har gått til lønn prosjektleder for mars-

desember, konsulenttjenester fra firma og vare- og diverse andre driftskostnader. Prosjektet 

har også fått HMS midler, som føres som en inntekt i prosjektregnskapet på art 6720.  

 

Det har vært mindre innleie og frikjøp enn planlagt høsten 2016. Dette har sammenheng med 

liten tilgang til personer å leie inn, og at ledere har flere nøkkelroller i prosjektet. Det er 

vanskelig med innleie for en leder for kortere perioder.  

 

Prosjektet har holdt seg innenfor budsjettet.  
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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 

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. 

 1.10: På grunn av ansettelse av ny innkjøpsleder har DP15-08 Forsyning og vareflyt 

utsatt levering av delprosjektbeskrivelsen til oktober. 

 24.11: DP15-01 Poliklinikk og medisinsk dagbehandling får utsettelse på å levere 

sluttrapporten til månedsskiftet desember/januar. 

 24.11: Følgende delprosjekt får utsatt frist til i januar med å levere sluttrapport. Dette 

fordi det er behov for å sette av ekstra ressurser i klinikken til å medvirke i 

delprosjektene. 

o  DP15-08 Forsyning og vareflyt  

o DP15-09 Medisinrom og medisinkabinett 

o DP16-1 Ikke medisinsk service.  

 24.11: Følgende delprosjekt har senere oppstart: 

o DP16-02 Kontor og fellesareal har senere oppdatert da delprosjektet er 

avhengig av å se konklusjoner fra andre delprosjekt.  

o Beskrivelse av leger i NKS. 

 1.12: Følgende delprosjekt har fått utsatt frist til å levere sluttrapport til begynnelsen 

av januar: 

o DP15-01 Poliklinikk 

o DP15-05 Rehab 

 

5.4. Plan & Fremdrift 

5.4.1. Milepælsplan 

I

D 

Aktivitet NKS-

OU 

20

16 

   20

17 

   20

18 

   

 1.k

v. 

2.k

v. 

3.k

v. 

4.k

v. 

1.k

v. 

2.k

v. 

3.k

v. 

4.k

v. 

1.k

v. 

2.k

v. 

3.k

v. 

4.k

v.  



11 
 

1 Innlevering og 

godkjenning av 

delprosjektbeskr

ivelser 

            

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             

 

De største kliniske delprosjektene vil levere sluttrapport innenfor planen. Unntaket er 

poliklinikk og rehab som leverer i begynnelsen av januar. Det er gitt utsettelse for noen 

delprosjekt. Det forventes ikke at dette vil medføre forsinkelser på OU-prosjektet og NKS for 

øvrig.  

 

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. Til tross for høyere kostnader er det samlet sett kontroll på 

økonomien til prosjektet. 

 

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. Forbruket er moderat. Dette skyldes i hovedsak utfordringer med å få til innleie 

eller frikjøp. 

 

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 
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Risikoen for milepælsplanen er moderat. De fleste delprosjektene skal levere sluttrapporten 

innen fristen. Noen delprosjekt har fått utsettelse. Denne forsinkelsen forventes ikke å ha 

kritiske konsekvenser for gjennomføring av prosjektet.  

 

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 rapporterer status og utfordringer i OTG-møtene hver 

måned. I tillegg er det regelmessig dialog med prosjektledelsen.  

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

Midlene er fordelt til delprosjekt etter søknad. 

- Prosjektmidler: Det er tilgjengelige midler for frikjøp og/eller innleie ved behov. 
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1. Status/ sammendrag  

5 delprosjektgrupper arbeider godt med å svare ut sine respektive mandater.  

Det gjenstår å utarbeide og få beslutning for 9 andre mandat. Mandatet som omhandler 

organisasjonsmodell, ledelse og samarbeid er utarbeidet, er drøftet med tillitsvalgte i 

klinikk Hammerfest, og vil legges frem for styringsgruppen i februar 2017.   

 

Det er utarbeidet et utkast til mandat for bemanning av informasjons- og servise disk i 

felles vestibylebygg for Alta kommune og Finnmarkssykehuset.    

 

Mandatet om organisasjonsmodell, ledelse og samarbeid og mandatet om bemanning av 

informasjons- og servicedisk vil diskuteres i første møte i overordnet tverrfaglig gruppe 

den 16. januar 2017.   

 

De resterende mandater vil bli utarbeidet utfra behov og timing.   

 

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.   

 

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.  

 

I løpet av uke 51 ble det gjennomført møter med Sykehusbygg, Rambøll og samtlige etablerte 

delprosjektgruppene, for å arbeide med funksjonsprosjekt. 

 

Det er gjennomført en felles utviklings dag den 21. november 2016, hvor bl.a. ansatte fra Alta kommune 

som skal virksomhetsoverdrag til Finnmarkssykehuset deltok.   

  

Det er avholdt et informasjonsmøte med alle om skal virksomhets overdras ved syke- og fødestuen.   

3. Viktigste aktiviteter kommende periode 

a) Fortsette arbeidet i 4 kliniske delprosjektgrupper og i delprosjektet som skal ivareta 

arbeidet med virksomhetsoverdragelse av ansatte fra Alta kommune til FIN. Det er 

utarbeidet fremdriftsplaner og tiltaksplaner for hvert av delprosjektene. Det samme 

gjelder arbeidet med å utarbeide rapporter.  

b) Komme i gang med arbeidet med «ledelsesgruppen» og bemanning av info/service 

skranke-gruppen. 

c) Gjennomføre samtaler med alle som skal virksomhets overdras fra Alta kommune til 

Finnmarkssykehuset.  

d) Planlegge møter og arbeidsmåte i overordnet tverrgående gruppe (OTG) 

e) Avklare samarbeidet mellom ny ansatt prosjektleder for OUANS og 

delprosjektgruppene. 
 

3.1 Det gjenstår å utarbeide mandat for følgende områder:  
- Integrasjon psykiatri/rusbehandling – somatikk. Hvordan dette skal håndteres tas 

opp med ILB og VBB.   

- 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.  
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- 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 
Det er satt av 1 200 000 kr til OU arbeidet.  Det er et forbruk per november 2016 på kr 

487.780,- mot budsjett på kr  1 200.000 , et samlet underforbruk på kr. 712.220,-  

 

 

5.1.1 Endringslogg 

Det er ikke blitt foretatt endringer i prosjektet så langt.  
 

5.2 Plan & Fremdrift 
5.2.1. Milepælsplan 

I

D 

Aktivitet KHAN-

OU 

 2016    2017    2018    2019   

  1.kv. 2.

k

v. 

3.k

v. 

4.k

v. 

1.kv. 2.k

v. 

3.

k

v. 

4.k

v. 

1.kv. 2.

kv

. 

3.k

v. 

4.k

v.  

1.kv. 2.

k

v. 

3.k

v. 

 

 

 

1 

Prosjektetablering, 

prosjektplan OU, 
identifisering av 

fokusområder og 

prosjektorganisasj
onen 

                

2 Behandle 

styringsdokument 
i FAMU og 

drøftes med TV 

  9/

5 

             

3 Utarbeide 

delprosjektbeskriv
elser   

                

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 
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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, og 

at OUANS skjer samtidig som oppstart av idefasen for Nye Hammerfest sykehus og Samisk 

helsepark. Det er mange grupper som 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.   
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