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Tertialrapport 1/2017 bygge- og utviklingsprosjekter 
Finnmarkssykehuset HF  
  
Saksbehandler: Prosjektsjef Lill-Gunn Kivijervi   
Møtedato: 12. mai 2017  

1. Formål/Sammendrag 
I denne styresaken legges det frem et sammendrag av tertialrapportene for 1. tertial 
2017 for utbyggingsprosjektene i Finnmarkssykehuset HF(FIN).  

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 fra og med oppstart av tidligfasen. 
Rapporten omfatter prosjektene: 

- Byggeprosjekter  Nye Kirkenes sykehus og Alta Nærsykehus 
- Organisasjonsutvikling  Nye Kirkenes Sykehus og Alta Nærsykehus 
- Tidligfaseprosjekter  Samisk Helsepark og nye Hammerfest sykehus 

3. Saksvurdering/analyse 
 
Byggefase Nye Kirkenes sykehus 
Nye Kirkenes sykehus har utfordringer knyttet til fremdrift av et av prosjektets 
byggetrinn (B03). Entreprenøren har ikke overlevert bygget i henhold til avtalt 
fremdriftsplan. Prosjektet er derfor forsinket og innflytting i nytt sykehusbygg er 
forskjøvet fra juni til august 2017. Begge entreprenørenes framdrift i den avsluttende 
delen av byggearbeidene ligger etter de avtalefestede frister. Selv om dette neppe truer 
oppstart av klinisk drift medio august 2017 innebærer forsinkelsen en viss risiko.  

 
Nye Kirkenes sykehus har pr. i dag en overskridelse på 53 mill. kr. i forhold til rammen 
på 1.460.  Interne omprioriteringer av investeringsmidler på 25 mill. kr gir en 
overskridelse på ca. 28 mill. kr. Prosjektet holder en stram kostnadsstyring men det er 
ingen reserve å gå på i prosjektet. Det ligger en mulig oppside i prosjektøkonomien 
knyttet til mva.  
 
Detaljprosjektfasen Alta Nærsykehus 
I første tertial har prosjektet vært gjennom anbudsfasen med prekvalifisering av 
entreprenører, utsendelse av tilbud og spørsmål fra tilbydere før tilbudsåpning 28. 
mars. Sykehusbygg HF er på vegne av Finnmarkssykehuset i forhandlinger med 3 
entreprenører. Dette arbeidet vil pågå inntil utgangen av mai 2017.  
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Den økonomisk ramme for prosjektet er fortsatt 395 mill. kr. Det er ingen forsinkelse i 
oppstart av byggeprosjektet som følge av forhandlinger med entreprenører. Byggestart 
er som tidligere rapportert, september 2017. 
 
OU-prosjekt Nye Kirkenes sykehus 
NKS-OU har i første tertial ferdigstilt delprosjektene, og utarbeidet overordnet 
sluttrapport for prosjektet. Overordnet sluttrapport er drøftet med de tillitsvalgte og 
godkjent av direktør. Prosjektet er over i implementeringsfasen. Deler av arbeidet er 
avhengig av overtakelsen av bygget. Delprosjektene jobber med implementering av 
tiltakene vedtatt i sluttrapporten. Det er blant annet igangsatt et arbeid knyttet til 
tiltaksplanen som innebærer mindre organisatoriske endringer, flytting og reduksjon av 
stillinger. Personal og organisasjon bistår i prosessene for å sikre gode prosesser i tråd 
med foretakets rutiner.  
 
Tildeling av kontor har vært et omdiskutert tema. Delprosjektet har levert sin rapport og 
gitt en anbefaling. Administrative funksjoner på foretaksnivå vil få kontorsted utenfor 
nye Kirkenes sykehus. Det blir en egen prosess på dette. 
 
Utsettelsen av overtakelse av bygget gir en usikkerhet knyttet til om økonomisk ramme 
for OU-prosjektet kan overholdes. Store deler av budsjettet går til innleie i forbindelse 
med opplæring, og ikke alle avtalene kan endres når opplæring utsettes. Mye av 
opplæringen må avventes til nytt bygg er overtatt fra entreprenør. 
 
OU-prosjektet arbeider når ut fra at tidsplanen med innflytting i august overholdes, og at 
deler av opplæringen kan påbegynnes allerede i mai. 
 
OU-prosjekt Alta Nærsykehus 
Det har i perioden skjedd et skifte av prosjektleder for OU – Alta Nærsykehus. Grunnet 
denne vekslingen har det vært litt brudd i kontinuitet for prosjektet. Gruppene har 
likevel forholdt seg til sine oppsatte møteplaner, og har hatt framdrift med å svare ut 
sine respektive mandater.  
 
Delprosjektgruppen Organisasjonsmodell, ledelse og samarbeide for den somatiske 
virksomheten kartlegger nå mulige modeller ut i fra erfaringer fra eksisterende modell 
for Alta, signalene fra de øvrige delprosjektgruppene og hvordan de tenker 
organisasjonsmodellen kan bidra til gevinstrealisering. 
 
Delprosjektleder for poliklinikk, dagkirurgi, medisinsk dagbehandling, billeddiagnostikk 
og ultralyd er frikjøpt tilsvarende 30 % stilling i forbindelse med oppgaven som 
delprosjektleder fra 01.04.2017. 
 
Delprosjektgruppen som har hatt ansvar for Bemanning av informasjons- og servicedisk 
i felles vestibyleanlegg for Alta kommune og Finnmarkssykehuset er klar til å levere sin 
sluttrapport for delprosjektet. Vestibylebygget skal stå klart i juni, og 
Finnmarkssykehuset vil ha bemanning på plass i servicedisken fra åpningsdagen. 
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Når det gjelder prosjektkontroll er alt etter plan, fremdrift og økonomi. Delprosjektene 
vil levere sin rapport innen utgangen av 2017 og vil utarbeide gevinstrealiseringsplaner 
i sitt arbeid. 
 
Ide- og konseptfasen Samisk Helsepark 
Ide- og konseptfaserapporten ble vedtatt i styret i Finnmarkssykehuset 26. april 2017. 
Ide- og konseptfaserapporten ble levert med en anbefaling om å etablere Samisk 
Helsepark på Finnmarksklinikkens tomt i Karasjok som et tilbygg mot vest. Det ble 
anbefalt å sikre at all pasientbehandling og alle ansatte får rom i det nye bygget. For å 
korte ned på gjennomføringstiden ble det vedtatt å gjennomføre anskaffelsen som en 
totalentreprise som gir rom for entreprenørens innspill til gode løsninger (byggfase).  
 
Det har vært flere møter i prosjekt- og medvirkningsgruppe 1. Gruppene består av 
fagfolk fra spesialistlegesenteret i Karasjok og fagfolk innen helse fra Kautokeino og 
Karasjok kommuner. Det er gjennomført 4 møter i 1. tertial med referansegruppen som 
består av de 5 kommunene i samisk språkområde Porsanger, Karasjok, Kautokeino, 
Tana og Nesseby. Det er også gjennomført et møte med Karasjok kommune som 
vertskommune. 
 
Arbeidet er to måneder forsinket. Byggestart skjer ved kontraktsignering og er planlagt 
høsten 2017. Ide- og konseptfaserapporten viser at det er mulig å gjennomføre 
byggeprosjektet innenfor en ramme på 50 mill. kr. 
 
Idefasen Nye Hammerfest sykehus 
Sykehusbygg HF med arkitekt og rådgivere leverte idefaserapporten i henhold til plan i 
januar 2017. I 1.tertial har det vært fokus på styrets behandling av idefaserapporten. 
Denne ble vedtatt i 22. februar 2017. Styret vedtok styringsdokumentet for 
konseptfasen 27 mars.  
 
Første tertial ble avsluttet med at styret i Helse Nord RHF godkjente idefaserapporten 
for nye Hammerfest sykehus, styringsdokumentet for konseptfasen og en økonomisk 
ramme for nye Hammerfest sykehus i sitt styremøte 26. april 2017. 
Finnmarkssykehuset, UiT og Hammerfest kommune inngikk i februar en 
intensjonsavtale om samarbeid om felles arealer, tekniske løsninger og driftsløsninger 
knyttet til et nytt sykehus i Hammerfest.  

4. Økonomi 
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. 
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5. Medbestemmelse 
Ansatte, brukere, tillitsvalgte og verneombud er deltakere i styringsgruppen, 
delprosjektgrupper og medvirkningsgrupper.  For Samisk Helsepark er et det etablert en 
referansegruppe bestående av de 5 kommune i samisk språkområdet. Tertialrapportene 
er drøftet i drøftemøte 22. mai 2017.  

6. Direktørens vurdering  
Innflytting i Kirkenes sykehus er forsinket med i overkant av 2 måneder. Dette har 
konsekvenser både for oppstart av opplæring og økonomien i prosjektet. Det er 
direktørens vurdering at dette er forårsaket av hendelser utenfor prosjektets kontroll.  
 
Når det gjelder de øvrige prosjektene vurderer Administrerende direktør at disse er i 
henhold til økonomi og fremdriftsplan. Prosjekt Alta Nærsykehus er i forhandlingsfasen 
hvor Sykehusbygg HF gjennomfører forhandlinger for Finnmarkssykehuset HF. 
Forhandlingene vil være avsluttet innen utgangen av mai. Byggestart opprettholdes til 
september 2017. For Samisk Helsepark er prosjektinnrammingen vedtatt og 
kostnadsrammen for prosjektet kvalitetssikret gjennom ide- og konseptfaserapporten. 
Prosjektinnrammingen for Samisk Helsepark er gjennomført og bidrar til å sikre et godt 
bygg innenfor den økonomiske rammen Finnmarkssykehuset har til prosjektet.  
 
Sykehusbygg HF vil bistå i den videre prosessen både i Samisk Helsepark, Alta 
Nærsykehus og Nye Hammerfest sykehus. Finnmarkssykehuset HF har 4 store krevende 
byggeprosjekter med tilhørende organisasjonsutviklingsprosesser. Det er direktørens 
vurdering at foretaket ikke ville hatt mulighet til å gjennomføre disse krevende 
prosjektene uten bistand fra en profesjonell sykehusrådgiver som Sykehusbygg HF. 
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- Tertialrapport 1/2017 Tidligfase nye Hammerfest sykehus 
- Tertialrapport 1/2017 Byggeprosjekt prosjekt nye Kirkenes sykehus 
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1 Oppsummering 

Status i prosjektet primo mai 2017 oppsummeres som følger: 

Viktigste aktiviteter siste periode: 

 Komplettering av arbeid både i B02 og B03. Innredningsarbeid og tekniske installasjoner i plan 1 er 
stort sett ferdig utført. B03 holder på med byggearbeider i vestibylen samt kompletteringsarbeid 
generelt i hele bygget.  

 Kontrahering av møbler ble avsluttes første tertial 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 innredninger i plan 1 i entreprise B02. 

 Utomhusarbeid 

 Ferdigstilling av entreprise B03 i plan 2 og 3. 

 Fullføre mottak og montasje brukerutstyr. 

 Tilrettelegging for start av brukeropplæring i tide. 

 Kontrahering av flyttetjenester 

Framdriftsmessige utfordringer: 

B03 har ikke maktet å ferdigstille sin del av byggearbeidene i tilstrekkelig grad til at byggearbeidet kunne 
overtas 30.12.2016 som forutsatt i kontrakten og hovedtidsplanen. Etter ny plan fra B03 skulle alle avsnitt 
være mekanisk ferdig til 14.04.2017. Det skjedde ikke og per dags dato er det ikke kjent om ny dato for 
planlagt ferdigstillelse. Pasientdrift ble utsatt til medio august 2017. 

B02 skulle etter avtalt endring av kontrakten ferdigstille sin del av bygningen ultimo mars 2017. Byggher-
ren ikke akseptere overtakelse per 31.03.2017. Selv om det har vært en viss forsinkelse også for denne 
entreprisen, så antas det at overtakelse vil kunne skje om ikke så lenge. Dog vil ferdigstillelser av utom-
husanlegg skje noe senere, grunnet klimatiske forhold. 

2 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 

B02 har hatt 2 ulykker der folk falt på glatt føre og var borte fra jobben dagen etter på grunn av smerter i 
fot og rygg. B03 hadde en mann med hjertesvikt. Vedkommende har hatt hjerteproblemer før og dette an-
tas å ikke være direkte relatert til arbeid på byggeplassen.  

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 skattemes-
sige 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: 
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Overtakelse B03 skulle skje 30.12.2016. Dette skulle være en foreløpig overtakelse inntil slutt-testing 
sammen med B02 hadde funnet sted. 

Overtakelse B02 skulle skje 01.04.2017, 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.  

Ferdigbefaringer i B02 gjennomført i uke 14. Basert på resultatet av ferdigbefaringene og rapportene, 
kunne byggherren ikke akseptere overtakelse per 31.03.2017. B02 jobber med å rette opp feil og mang-
ler. Ny innkalling til overtagelse ventes med det første. 

Systemoppstart hadde milepæl 27.02.2017, men av ulike årsaker ble ikke alle systemer startet opp. Det 
pågår avklaring om hvor vidt milepælen er nådd. 

B03 skulle opprinnelig vært mekanisk ferdig 30.12.2016. Byggingen er forsinket og etter ny plan fra B03 
skulle alle avsnitt være mekanisk ferdig til 14.04.2017. Det skjedde ikke og per dags dato er det ikke kjent 
om ny dato for planlagt ferdigstillelse. 

Pasientdrift er utsatt fra tidlig juni til medio august 2017. 

5 Økonomi 

Prosjektets økonomiske status er som følger: 

 Påløpt 1. tertial (januar – april 2017)       91 MNOK 

 Påløpt totalt per desember 2016 1.214 MNOK 

 Påløpt totalt per april 2017  1.313 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 første tertial 2017 er som følger: 
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Som det framgår av ovenstående viser den siste prognose per april 2017 en sluttkostnad på 1.513 MNOK 
noe som er om lag 28 MNOK over rammen på 1.485 MNOK. Kostnadene på hoveddel 8 og 9 omfatter 
følgende: 

  

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 medio august 2017 innebæ-
rer 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 mang-
lende 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 overta-
kelse finner sted. 

7 Helse- og miljøfarlige stoffer 

B02 har rapportert følgende avfallsmengder i første tertial.  

 

Rapportering fra B03 er ikke mottatt ennå. 
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1. Oppsummering 

Status i prosjektet for perioden jan - apr 2017 oppsummeres som følger: 

Viktigste aktiviteter siste periode: 

 Kvalitetssikring av tilbudsgrunnlaget og opplasting av dette på Interaxo.  

 Gjennomført ROS-analyse.  Denne ga anledning til at grensesnitt i jord ved kulvertforbindelse mellom Alta 

Omsorgssenter og Alta Nærsykehus ble endret. Anbudsgrunnlag ble bearbeidet etterpå.  

 Avholdt koordinerende møte vedr. etablering av felles energisentral mellom Alta Nærsykehus og Alta 

Omsorgssenter.  

 Det er utarbeidet materiale for rammesøknad som så er bearbeidet etter avholdt møte med naboer.  

 Reguleringsplanen ble vedtatt av planutvalget i Alta Kommune 25. januar 2017.  

 Der er etter avtale med BH utarbeidet og fremsendt budsjetter for rådgivergruppen for samhandlingsfase 1, 

2 og 3. 

 Evaluering og innstilling av prekvalifiserte entreprenører. 

 Utsendelse av tilbudsgrunnlag til prekvalifiserte entreprenører. 

 Svare opp spørsmål fra entreprenører ifb med konkurransen. 

 Tilbudsåpning 27.03.2017 viste overskridelse av entreprenørkost for P50 mål som er satt for prosjektet. 3 

entreprenører ligger ganske likt, 1 entreprenør ligger vesentlig over de andre. 

 Særmøter med FIN for vurdering av veien videre. Konklusjon ble at en ønsket å se på tilpasninger av 

prosjektet for å komme ned i pris. 

 Dialog mellom SB og FIN vedrørende gjenbruk av utstyr og behov for oppussing i eksisterende areal. 

 KUTT-liste utarbeidet og oversendt de tre entreprenørene. 

 Svare opp spørsmål fra entreprenører ifb med KUTT-liste. 

Viktigste aktiviteter kommende periode (mai-aug 2017): 

 Utarbeidelse av rammesøknad 

 Evaluering og forhandlinger 

 Informasjonsmøte for brukere av KUTT-liste, sammen med FIN før kontrahering av entreprenør.  

 Utarbeide kontraktsdokumenter herunder samhandlingsregler for utførelsesfasen 

 Valg av totalentreprenør, kontrahering E01 (P0)  

 Samhandlingsfase 1 

 

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. 
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4. Hovedtidsplan 

Tabellen nedenfor viser en foreløpig overordnet fremdriftsplan  
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5. Økonomistatus 

Prosjektets økonomiske status er som følger: 

 Påløpt i 1 tertial jan– apr 2017:     4,4 MNOK (eks mva)  

 Påløpt totalt per april 2017:     50,2 MNOK (eks mva) 

Prosjektets totalbudsjett på 334,5 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)

1 334 585 310 334 585 310 49 957 391 50 167 473

00 18 807 926 18 807 926 0 0

01 6 826 010 6 826 010 6 826 010 6 826 010

02 14 567 578 14 567 578 12 590 927 12 801 009

08 14 567 578 14 567 578 12 590 927 12 801 009

82 7 618 900 7 618 900 7 025 869 7 235 951

83 6 128 739 6 128 739 5 338 739 5 338 739

84 275 314 275 314 225 314 225 314

85 44 625 44 625 1 005 1 005

89 500 000 500 000 0 0

03 272 323 796 272 323 796 30 540 455 30 540 455

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
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6. 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. 
9.3.17 Reguleringsplanen er vedtatt, status 
utbyggingsavtale er ikke kjent. 
Anleggsbidrag trafo kommer fra kraftlaget. 
9.5.17 Anleggsbidrag trafo er mottatt fra kraftlaget. 
Må bestilles innen 01.06.17. Utbyggingsavtale 
mangler fortsatt. Må avklares mellom FIN og Alta 
kommune.  

 

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) 
9.2.2017 Tilbudsgrunnlag er lagt ut 
27.03.17: Tilbud mottatt. For høyt i forhold til 
budsjett.  
24.04.17: Tatt en runde med kutt for å komme ned i 
pris.  
09.05.17: Reviderte tilbud vurderes.  

 

4 
Gjennomføringsmodell og 
entrepriseform/-plan 
 

Lukket 

- Tentativ entrepriseplan 
- Dialogkonferanse 
- Tett dialog med byggherre 
- Involvering av arkitekt og 

rådgivere 

10.09.2016: Saken har vært behandlet av 
Styringsgruppen (august 2016). Saken bearbeides 
event videre i samarbeid med arkitekt og rådg gr. 
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- Fremlegging av endelig 
gjennomføringsmodell og 
entrepriseform for 
Styringsgruppen 

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 
8.2.2017: prekvalifisering gjennomført 
9.2.2017 Tilbudsgrunnlag er lagt ut 

5 
Uavklarte tekniske forhold og 
ubehandlede brukerønsker / 
programendringer. 

Lukket 

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 
Desember 2016: avsluttet brukermedvirkning 

 

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. 
09.05.17: Pågår etter kutt-liste 

 

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. 
09.05.17: Pågår i forhold til kutt-liste 
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1. Status/ sammendrag: 

NKS-OU har i første tertial ferdigstilt delprosjektene, og utarbeidet overordnet sluttrapport 
for prosjektet. Overordnet sluttrapport er drøftet med de tillitsvalgte og godkjent av 
direktør. 
 
Etter innlevering og godkjenning av sluttrapportene er prosjektet over i 
implementeringsfasen. Det jobbes med en målsetning å ha det meste klart før 
ferieavviklingen starter i uke 26. Deler av arbeidet er avhengig av overtakelsen av bygget. 
Forsinkelser med overtakelse gir også en risiko for om OU-prosjektet vil holde seg innenfor 
budsjett. Dette på grunn av tidligere avtaler om innleie, og behov for nye avtaler ved 
utsettelse på opplæring. 
 
Personal og organisasjon bistår i prosessene som omhandler flytting og reduksjon av 
stillinger. Dette for å sikre gode prosesser i tråd med foretakets rutiner. 

 
2. Viktigste aktiviteter siste periode 

NKS-OU har i første tertial ferdigstilt delprosjektene, og utarbeidet overordnet sluttrapport 
for prosjektet. Overordnet sluttrapport er drøftet med de tillitsvalgte og godkjent av 
direktør.  
 
Delprosjektene jobber med implementering av tiltakene vedtatt i sluttrapporten. Det er god 
framdrift. Målsetningen er å være klar med implementering før ferieavviklingen starter i uke 
26. Det er en utfordring med usikkerhet rundt dato for overtakelse av bygget. Dette gjør det 
vanskelig å planlegge opplæring og endre prosedyrer som er avhengig av bygget. En del 
arbeid må derfor utsettes til bygget er ferdig. 
 
Tildeling av kontor har vært et omdiskutert tema. Delprosjektet har levert sin rapport og gitt 
en anbefaling. Service, drift og eiendom og personal og organisasjon, i tillegg til noen 
enkeltfunksjoner, får kontorsted utenfor NKS. Det blir en egen prosess på dette. 
 
Personal og organisasjon bistår i prosessene som omhandler flytting og reduksjon av 
stillinger. Dette for å sikre gode prosesser i tråd med foretakets rutiner. HR-sjef leder 
omstillingsgruppen der tillitsvalgte og vernetjenesten deltar.  
  

3. Viktigste aktiviteter kommende periode 

Følgende aktiviteter er de viktigste den kommende perioden: 
 
Implementering 
Arbeidet med implementering fortsetter. 
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Plan for endring av stillinger 
I samarbeid med Personal og organisasjon utarbeides det en konkret plan for prosessen 
rundt flytting og reduksjon av stillinger. HR-sjef følger denne prosessen med de tillitsvalgte 
og vernetjenesten via etablert omstillingsgruppe. 
 
Annet 
OU-prosjektet bidrar til områder som er i grenseland mellom byggeprosjektet og OU-
prosjektet. Eksempelvis sengesignalanlegg og alarmer, beredskaps- og brannvernsplaner, 
samt «bli kjent på huset»-opplæring. 

 
4. HMS & Kvalitet 

1. tertial startet med ferdigstillelse og gjennomgang av delprosjektene. Det ligger mye arbeid 
bak det ferdige resultatet. Det har i perioder vært stort arbeidspress for flere, men resultatet 
viser at delprosjektene har levert sluttrapporter av god kvalitet.  
 
Etter levering av sluttrapporter har det vært et lite «pusterom» for flere delprosjekter i 
påvente av godkjenning. Det gode grunnarbeidet vil lønne seg i neste fase med 
implementering. 
 
Det forventes økning i aktiviteten etter påske og fram til feriestart. Da går det prosesser med 
implementering av OU, opplæring i utstyr og bli kjent i bygget. Dette blir en utfordrende 
periode med mange parallelle prosesser. Det er regelmessig dialog mellom byggeprosjektet 
og OU-prosjektet for å sikre god koordinering.  

 
5. Prosjekt kontroll: 

5.1. Økonomi 

OU-prosjektet har identifisert et behov på kr 3 378 500. Store deler av budsjettet går til 
innleie/vikarer i forbindelse med opplæring, i tillegg til frikjøp av prosjektarbeidere.  
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5.2. Økonomistatus 

 
Oversikten viser forbruker pr. 8. mai.  
 
Budsjett NKS-OU 2017 
Lønnmidler Prosjektleder samt Prosjektstøtte i perioden 
01.01.2017-31.08.2017 

  kr 970 000 

Innleie rådgiver Hospitalitet/OEC   kr 35 000 

Innleie rådgiver Bemanningsplaner (Thrana)   kr 11 000 

Frikjøp prosjektressurs til aktiv forsyning   kr 125 000 

Vikarer til scanning av arkiv kr 660 000   

Vikarer til Intensiv ifm opplæring kr 120 000   

Vikarer til Anestesi ifm opplæring kr 120 000   

Vikarer til Lab ifm opplæring kr 282 500   

Vikarer til Radiologi  ifm opplæring kr 482 500   

Innleie/vikarer ifm. Prosedyre/bedredskapsarbeid mv 
Med/Kir/Andre 

kr 500 000   

ReHab, kostnader til overtid knyttet prosjektarbeid kr 10 000   

Personalkostnader ifm. Implementering av ELK kr 62 500   

Innleie/vikarer ifm opplæring, prosedyre/beredskapsarbeid, 
arkivscanning, implementering av ELK mv. på avdelingene Medisin, 
Kirurgisk, Intensiv/Anestesi, Lab, Radiologi, Rehab. 

kr 2 237 
500 

kr 2 237 
500 

Sum identifiserte budsjettbehov   kr 3 378 
500 

Uforutsette kostnader 15 % kr 506 775 

SUM Budsjettbehov 2017   kr 3 885 
275 

Budsjetterte midler   kr 1 850 
000 

Tilleggsbehov   kr 2 035 
275 
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Utsettelsen av overtakelse av bygget gir en usikkerhet for om OU-prosjektet kan overholde 
budsjettet. Store deler av budsjettet går til innleie i forbindelse med opplæring. Flere har 
inngått avtaler om innleie. Ikke alle avtalene kan endres når opplæring må utsettes. Dette gir 
behov for ytterligere innleie på et senere tidspunkt. Der det er mulig gjennomføres tiltak 
som økning i drift for å utnytte eventuelle ekstra ressurser. 
 

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. 

 28.04.16: 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 

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

delprosjektbeskrivelsen til juni. 

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

vareflyt utsatt levering av delprosjektbeskrivelsen til oktober. 

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

sluttrapporten til månedsskiftet desember/januar. 

 24.11.16: 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.  

 24.11.16: 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. 

 01.12.16: Følgende delprosjekt har fått utsatt frist til å levere sluttrapport til 

begynnelsen av januar: 
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o DP15-01 Poliklinikk 

o DP15-05 Rehab 

 15.01.17: DP15-09 medisinrom og medisinkabinett har midlertidig stoppet i påvente 

av avklaring på innkjøp av elektronisk legemiddelkabinett. 

 20.01.17: Levering av sluttrapport til styringsgruppen utsettes til mars, pga. drøfting 

med tillitsvalgte.  
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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             

 
OU-prosjektet forholder seg til opprinnelig framdriftsplan. Opplæring i bygg og utstyr er 
avhengig av ferdigstillelse av bygget. 
 

5.5. Risiko & tiltak 

Risiko og tiltak vurderes etter følgende områder: økonomi, milepælsplan, HMS og kvalitet. 
 
Økonomi 
Det er utarbeidet budsjett for 2017 etter tilbakemelding på behov fra delprosjektene. 
Utsettelser av overtakelse av bygget gir en risiko for overforbruk på innleie. Dette fordi 
klinikken er låst av avtaler om innleie som er inngått, og ny avtaler må inngås for å dekke 
utsatt opplæring. Der det er mulig brukes ekstra ressurser til økning i drift for å gi økte 
inntekter. 
 
Milepælplan 
Overordnet sluttrapport er godkjent, og arbeidet med implementering er startet. Prosjektet 
forholder seg til opprinnelig framdriftsplan.  
 
Det er frikjøpt ekstra ressurser til prosjektstøtte tom. august 2017 for å bistå med arbeidet, 
og sikre overholdelse av tidsfrister og kvalitet.  
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HMS og kvalitet 
God planlegging har gitt resultater i form av sluttrapporter av god kvalitet. I perioder har 
arbeidsbelastningen vært stort, særlig for enkelte. Det pågår mange parallelle prosesser i 
foretaket. Planlegging og fokus på det pos 
 
Det har vært mindre aktivitet i delprosjektene i mars. Etter påske og fram til sommeren vil 
det bli større aktivitet og press på ledere og ansatte. Et langvarig høyt press på 
organisasjonen er belastende. Samtidig er det mange aktiviteter som må gjennomføres før 
sommeren.  
 
Det er satt av midler til innleie/vikarer i forbindelse med planlagt opplæring. 



 

  

 
 
 

Rapport fra arbeidet med 

idéfaserapport for nye Hammerfest 

sykehus 

 
Rapportering 1. tertial 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuttdato: 30.04.2017 
 
Dato: 12.05.2017 
 
 
Lill-Gunn Kivijervi 
Prosjektansvarlig 
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1. Status: 

1.1. Viktigste aktiviteter 1 tertial 

 Styringsdokument for konseptfasen ble godkjent i FIN HF 28.03.17 

 Idefaserapport nye Hammerfest sykehus ble levert innen frist til FIN i januar 2017 

 Styrebehandling idefaserapport i Finnmarkssykehuset 22. februar 2017 

 Intensjonsavtale mellom Finnmarkssykehuset, UiT og Hammerfest kommune for samarbeid om 

arealer, tekniske løsninger og driftsløsninger ble inngått i februar 2017. 

 Styrebehandling styringsdokument konseptfase nye Hammerfest sykehus 26. april 

 Styrebehandling av idefaserapport nye Hammerfest sykehus i Helse Nord RHF 26.april 

 Styringsdokument og økonomisk ramme for prosjekt nye Hammerfest sykehus ble behandlet i 

styret i Helse Nord 26 april. 

 
Arkitekt- og rådgivergruppen: 

 Forslag til arbeidsomfang etter revidert tidligfaseveileder er mottatt 

 
 

1.2.  Viktigste aktiviteter kommende periode (februar 2017) 

 
 Prosjektinnramming før neste fase. (Tilpasninger til ny tidligfaseveileder).  

 Nærmere avklaring forbundet med prosjektene til Hammerfest kommune og Det 

arktiske universitet.  

 Organisering og medvirkningsgrupper avklares 

 Møteplaner 

  

Arkitekt- og rådgivergruppen: 
 Avklaring av arbeidsomfang og budsjett ifm revidert tidligfaseveileder, herunder: 

o Organisering, mandater, utarbeidelse av møteplaner etc. 
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2. HMS & Kvalitet 

  
Denne 

perioden 
Akkumulert 

Totalt innmeldte 
saker 

0 0 

Antall lukket 0 0 

Under 
behandling 

0 0 

Nye saker denne 
måned 

0   

 

Kommentar                       

Ingen rapporterte hendelser så langt.  

 

3. Prosjekt kontroll 

3.1. Økonomi 

 
Økonomi innputt månedsrapport mars 2017: 
Påløpte kostnader siden sist rapportering er kun Sykehusbygg sine timekostnader på 
59 947kr eks mva 

Merk at Sykehusbygg har økt timerater for 2017 med 2,4 % i henhold til styrevedtak.  

Endringslogg 
Idèfasen er avsluttet. Aktivitet siste periode har bestått i planlegging og tilrettelegging 
for neste periode. 
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3.2. Fremdrift 

                         

  Dato Tekst                  

   

1. Møteplan for konseptfasen 2017 utarbeides 
2. Sykehusbygg utarbeider en tentativ fremdriftsplan for neste fase. 

Plan og arbeidsomfang må tilpasses ny veileder for 
tidligfaseplanlegging og evt korrigeringer etter vedtak fra Helse Nord 
RHF 

3. Budsjett for konseptfasen er utarbeidet etter ny veileder 
4. Organisering og medvirkning må avklares 
5. Risiko og tiltaksliste utarbeides etter styrevedtak i HN RHF 

  

 

              

                        
 



 

  

 
 
 

Rapport fra arbeidet med idé- og 

konseptfase for bygg for somatiske 

spesialisthelsetjenester i Samisk 

helsepark  

 
Rapportering 1. tertial 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuttdato: 30.04.2017 
 
Dato: 12.05.2017 
 
 
Espen Suhr 
Prosjektleder 
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1. Status/ sammendrag  
 

Idè og konseptrapporten er fremlagt for styringsgruppen, godkjent av styret og legger 

føringer for det videre arbeid. 

 

Det har vært gjennomført en rekke møter med medvirkningsgruppe 1 og møter med 

prosjektgruppen. Det er gjort et godt og grundig arbeid i medvirkningsgruppe 1. 

Prosjektgruppen fikk fremlagt et foreløpig utkast til rapport som før styrebehandling måtte 

bearbeides noe. Prosjektgruppen mente at Workshop burde gjennomføres før rapporten 

ble lagt frem for styret. Det ble besluttet at saken skulle til behandling i styret i april og 

ikke i mai slik prosjektgruppen anbefalte. Workshop ble gjennomført 4. mai 2017 

 

Idè og konseptrapporten er vedtatt i styret med følgende vedtak: 

 

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF slutter seg til ide- og konseptfaserapporten for Samisk 

Helsepark. 

2. Styret vedtar at ide- og konseptfaserapporten for Samisk helsepark legges til grunn for 

det videre arbeid i byggefasen. 

a. Samisk Helsepark samlokaliseres med Finnmarksklinikken 

b. Arealer til VPP og APAT legges inn i arealberegningen. Arealer justeres ned med 

arealer som planlegges i Lakselv. 

c. Arealer til behandlingsrom og kontorarbeidsplasser planlegges for størst mulig 

fleksibel bruk/sambruk for å tilrettelegge for effektiv pasientbehandling. 

d. Økonomiske ramme på 50 mill. kr. opprettholdes. Innenfor denne rammen skal det 

sikres en usikkerhetsmargin på minst 15%. 

3. Styret ber om at ide- og konseptfaserapporten oversendes til Helse Nord RHF for 

godkjenning. 

 

Sykehusbygg er engasjert for å gjennomføre neste fase i prosjektet. De skal utarbeide 

anbudsgrunnlag, gjennomføre en anbudsrunde med totalentreprise med løsningsforslag, 

forhandle, samhandle og kontrahere. 

 

Byggestart iverksettes, med sikte på kontraktsinngåelse senest oktober 2017. 

 

Styret i Helse Nord behandler ide- og konseptfaserapporten Samisk Helsepark den 

23.05.2017 

 

 

2. Viktigste aktiviteter siste tertial 2016 

  

 Arbeid med romprogram, som er innenfor vedtatte rammer.  

 4 møter med Referansegruppen bestående av de 5 kommunene i samisk språkområde 

 Møter med Sykehusbygg omkring Romprogram og konseptvalg. 

 Møter med Medvirkningsgruppe 1 

 Møter med Prosjektgruppen. 

 Møter med arkitekt og arbeid med skisser og romprogram 
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 Avklart forhold mellom BT2 og BT3 

 Utarbeidet Rapport for Idè og konseptfase 

 Utarbeidet plan for gjennomføringsfasen. 

 Idè og konseptrapport er godkjent av styret 

 

 

3. Viktigste aktiviteter kommende periode 

 

 Workshop for kvalitetssikring av bl.a. Romprogram  

 Prekvalifisere entreprenører 

 Utarbeide Totalentrepriseforespørsel 

 Anbudsbehandling 

 Forhandlinger og Samhandling 

 Kontrahering 

 Gjennomføring 

 
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.      

 
1. Prosjekt kontroll  

1.1. Økonomi 

1.1.1. Økonomistatus.  

 I Budsjettet for 2017 var det satt av kr 1 000 000. Det er påløpt kostnader pr. april på kr 

689.848,28 mot budsjettet som er på kr 1.000.000,- pr. desember. Detter betyr at er det 

prosjektet i 2017 på kr 302.503,28 ytterligere til disposisjon. 

 

 

1.1.2. Endringslogg 

Det er ikke blitt foretatt endringer i prosjektet så langt.  

 

1.2. Plan & Fremdrift 

1.2.1. Oppdatert tentativ milepælsplan per mars 2017 
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1.3. Risiko & tiltak 

En av de største risiko faktorer er frigjøring av tid og menneskelige ressurser til de oppgaver 

som skal gjennomføres i byggefasen i tillegg til om våre kalkyler stemmer overens med 

markedets prising av prosjektet. 

 

 

 

 



 

  

 
 
 

Rapport organisasjonsutvikling 

Alta nærsykehus (OU - ANS) 
 

Tertialrapport 1 - 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuttdato: 30.04.2017 
 
 
Dato: 10.04.2017 
 
 
Lars Bjørn Mehus 
Prosjektleder 
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1. Status/ sammendrag  
Det har i perioden skjedd et skifte av prosjektleder for OU – ANS.  

Tidligere prosjektleder Aina Irene Olsen sluttet for å gå over i annen stilling.  

Ny prosjektleder er Lars Bjørn Mehus, tilsatt fra 01.04.2017. 

Grunnet denne vekslingen har det vært litt brudd i kontinuitet for prosjektet. 

 

Gruppene forholder seg til sine oppsatte møteplaner, og har framdrift med å svare ut sine 

respektive mandater. Dette gjenspeiles i saksliste og referat, og tiltaksplanen for de 

enkelte delprosjekt. 

 

Delprosjektgruppen Organisasjonsmodell, ledelse og samarbeide for den somatiske 

virksomheten kartlegger nå mulige modeller ut i fra erfaringer fra eksisterende modell for 

Alta, signalene fra de øvrige delprosjektgruppene hvordan de tenker 

organisasjonsmodellen kan bidra til gevinstrealisering, og ut i fra de føringer som ligger i 

prosjektet. 

 

Delprosjektleder for poliklinikk, dagkirurgi, medisinsk dagbehandling, billeddiagnostikk 

og ultralyd er frikjøpt tilsvarende 30 % stilling i forbindelse med oppgaven som 

delprosjektleder fra 01.04.2017. 

 

Delprosjektgruppen som har hatt ansvar for Bemanning av informasjons- og servicedisk i 

felles vestibyleanlegg for Alta kommune og Finnmarkssykehuset er klar til å levere sin 

sluttrapport for delprosjektet. 
 

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

2. Viktigste aktiviteter siste periode 
-De etablerte gruppene arbeider godt, og oppsøker svar fra miljøet utenfor egen gruppe 

når spørsmålstillinger kommer opp som ikke lar seg besvare i gruppen.   

-Brukermedvirkning knyttet til byggeprosjektet er utført så langt, med gjennomgang og 

forslag til forbedringer til arealplanutkast, som nå er ute på anbud. 

-Ny prosjektleder har deltatt i møter med alle delprosjektgruppene.  

 

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) Møte med de ansatte i Alta kommune som skal virksomhetsoverdras, og som har 

ønsket bredere informasjon fra Finnmarkssykehuset. 

c) Delprosjektgruppen som har mandat i forhold til ledelse og samarbeide for den 

somatiske virksomheten har som mål å jobbe fram forslag til vedtak før sommerferien 

2017. 
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d) Avklare bemanning av info/service skranke-gruppen. 

e) Planlegge møter og arbeidsmåte i overordnet tverrgående gruppe (OTG), to tentative 

datoer er satt. Møtet planlegges som start på «kick-off» for siste etappe fram mot 

sluttrapport for delprosjektgruppene. 

f) Det ble tidligere i prosessen vurdert behov for ytterligere 9 komplementerende 

mandat. 

Dette vil bli gjennomgått i neste tertiærperiode og fortløpende for hvilke av disse som 

skal etableres, eller om andre er tilkommet, og om noe skal utgå. Ut i fra dette vil 

aktuelle nye mandat bli utarbeidet. De som er tidligere nevnt i tertialrapport 3/2016 er: 

- Integrasjon psykiatri/rusbehandling – somatikk. Hvordan dette skal håndteres tas 

opp med klinikksjef klinikk Psykisk helsevern og rus Inger Lise Balandin og 

klinikksjef klinikk Hammerfest Vivi Brenden Bech.   

- 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 starter 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 skal ivaretas gjennom hele prosessen. Det legges stor vekt på å ivareta krav i lov og 

forskrifter når det gjelder HMS. God og riktig deltagelse bidrar til god kvalitet på arbeidet 

og ikke minst på sluttresultatet av prosessen. Helse, miljø og sikkerhet i OU - ANS vil 

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

eget kapittel i styringsdokumentet OU - ANS.   

5. Prosjekt kontroll  

5.1 Økonomi 
Budsjettrammen for organisasjonsutvikling Alta nærsykehus er 1,2 mill. kroner. 

5.2 Økonomistatus 
Pr. april 2017 er det brukt kr. 144.000,- mot budsjettert kr. 399.000,-.  

Det forventes av prosjektet vil overholde budsjettrammen på 1,2 mill. kr. 

5.3 Endringslogg 
Det er ikke blitt foretatt endringer i prosjektet så langt.  
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5.4 Plan & Fremdrift 
5.4.1. Milepælsplan 
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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 

               

7 Implementering 
av tiltak relatert til 

nytt bygg i Alta  

               

8 Oppfølging                 

 

 

5.5 Risiko & tiltak 
En av de største risikofaktorer for gjennomføring av prosjektet organisasjonsutvikling Alta 

nærsykehus er frigjøring av tid, menneskelige ressurser og engasjement. 

For de ansatte i Alta kommune og Finnmarkssykehuset krever prosjektet at man utover sine 

ordinære arbeidsoppgaver også bruker tid til å utvikle det nye Alta nærsykehus. 

 

Vi er nå over i konseptfasen for nye Hammerfest sykehus og Samisk helsepark. Det vi ser er 

at det er medarbeidere fra Finnmarkssykehuset, som foruten å ha en viktig rolle i 

delprosjektgruppe i OU – ANS, også kan få/får oppgaver i lignende delprosjektgrupper for 

nye Hammerfest sykehus. Det er viktig at de dette angår får mulighet til å prioritere OU – 

ANS like sterkt fram mot sluttrapport. 

 

Så langt er en av delprosjektlederne frikjøpt tilsvarende 30 % stilling for å kunne utføre de 

nødvendige oppgavene i forhold til mandatet. 
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6. Gevinstrealisering 
Delprosjektgruppene har som bakteppe for sine diskusjoner hvordan de i de nye og de 

moderniserte lokalene i Alta nærsykehus kan arbeide funksjonelt og effektivt ved 

optimalisert pasientflyt og forbedret logistikk. Det legges til grunn en helhetstenking som 

reflekterer fordelene med samlokaliseringen i forhold til bedre samarbeide og muligheten 

for nye samarbeidsformer, samt fagutvikling. Dette gjelder også opp i mot 

Finnmarkssykehuset, særlig for de som kommer med fra Alta kommune ved 

virksomhetsoverdragelsen. Gevinstrealisering konkret i forhold til hvert enkelt delprosjekt 

vil bli stadig tydeligere etter hvert som vi nærmer oss ferdigstillelse med sluttrapport ved 

utgangen av 2017. 
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