
 
 
 

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 
 
Arkivnr.:  Saksbeh/tlf:  Sted/Dato:  
2016/578 Lill-Gunn Kivijervi   Hammerfest, 21.09.2017 
 
 
Saksnummer 81/2017 
 
Saksansvarlig:  Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi  
Møtedato:  28. september 2017 

Tertialrapport 2/2017 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 2/2017 bygge- og 
utviklingsprosjekter Finnmarkssykehuset HF til etterretning. 

 
 
 
 
Eva Håheim Pedersen 
Administrerende direktør 

Vedlegg: 
- Tertialrapport 2/2017 OU Prosjekt nye Kirkenes sykehus 
- Tertialrapport 2/2017 OU Prosjekt Alta Nærsykehus 
- Tertialrapport 2/2017 Tidligfase nye Hammerfest sykehus 
- Tertialrapport 2/2017 Byggeprosjekt prosjekt nye Kirkenes sykehus 
- Tertialrapport 2/2017 Byggeprosjekt prosjekt Alta Nærsykehus 
- Tertialrapport 2/2017 Byggeprosjekt Samisk Helsepark 
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Tertialrapport 1/2017 bygge- og utviklingsprosjekter 
Finnmarkssykehuset HF  
  
Saksbehandler:  Prosjektsjef Lill-Gunn Kivijervi   
Møtedato:  28. september 2017  

1. Formål/Sammendrag 
I denne styresaken legges det frem et sammendrag av tertialrapportene for 2. 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. 
Rapportene omfatter prosjektene: 
• Byggeprosjekter:   

o Nye Kirkenes sykehus 
o Alta Nærsykehus  
o Samisk Helsepark 

• Organisasjonsutvikling   
o Nye Kirkenes Sykehus  
o Alta Nærsykehus  
o Samisk Helsepark 

• Tidligfaseprosjekter  
o Nye Hammerfest sykehus 

3. Saksvurdering/analyse 
 
Byggefase Nye Kirkenes sykehus 
I andre tertial er det gjennomført aktsom befaring og overtakelse av B02, foruten om 
utomhus samt helikopterlandingsplass og ambulansemottak. Det er gjort utstyrs-
montering i produksjonskjøkken i plan 1 og installasjon av medisinskteknisk og annet 
brukerutstyr. Prosjektet er godt i gang med planlegging av transporttjenester i 
forbindelse med flytting og brukeropplæring.  

B03 er ikke overtatt som planlagt i andre tertial.  Det gjennomføres nå aktsom befaring 
og planlegges overtakelsesforretning for B03 06.09.2017. Merknad 10.09.2017: 
Delovertakelse B03 ble gjennomført 06.09.2017. Det gjenstår overtakelse av 
elektrotekniske anlegg som vil bli gjennomført etter at nødvendig dokumentasjon er 
framlagt. 

Det har ikke skjedd noen ulykker i andre tertial 2017. Ingen avvik i forhold til sosial 
dumping og ulovlige skatte- og avgiftsforhold er registrert.  
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Den økonomiske rammen er P(85) 1460 MNOK. Det er gjort interne omprioriteringer i 
Finnmarkssykehuset slik at rammen har økt til 1485 MNOK. Pr. september er forventet 
sluttkostnad på 1524 MNOK, noe som betyr en overskridelse av P(85) rammen med 44 
MNOK. Det er ikke tatt høyde for døgnmulkt i prosjektkostnaden. 
 
Detaljprosjektfasen Alta Nærsykehus 
I andre tertial har prosjektet vært gjennom en fase med evaluering, innstilling og 
kontrahering av totalentreprenør. Det er gjennomført dialog og samstemming av 
oppgaveforståelse med valgt entreprenør Harald Nilsen. Tegninger er bearbeidet og 
samhandling med brukere er gjennomført. Enebolig og ambulansestasjon er revet. 
Kontrakt med entreprenør signeres primo september. Plan om byggestart 1. 
september overholdes. 

Den økonomisk ramme P(50) for prosjektet er 409,5 mill. kr (endret fra 395 mill. kr, 
jfr. styresak 48/2017 og godkjenning fra Helse Nord RHF). Usikkerhetsanalysen viser 
P(50) 425 mill. kr og P(85) 444 mill. kr. Prosjektet jobber fortsatt ut fra en ramme på 
P(50) 409,5 mill. kr. 
 
OU-prosjekt Nye Kirkenes sykehus 
Andre tertial har vært en periode med usikkerhet og utsettelser av flyttedato. OU-
prosjektet har hatt fokus på å opprettholde framdrift i prosjektet. Delprosjektene har 
jobbet med prosedyrer og bemanningsplaner. Planer for opplæring blir påvirket av 
usikkerhet rundt flyttetidspunkt. Utsettelsen gir prosjektet mer tid til å kvalitetssikre 
arbeidet som skal gjøres, og sikre at mest mulig blir gjort før innflytting. Samtidig vil 
utsettelsen ha konsekvenser for økonomien.  Omstillingsprosessen går bra og er i rute. 
Omstillingsgruppen med tillitsvalgte og vernetjenesten følger prosessen.  
 
Det ble gjennomført gode prosesser knyttet til organisatoriske endringer. Det er 
gjennomført allmøte for alle ansatte og det er gjennomført 16 åpne møter for alle 
ansatte i Kirkenes. Tema har vært tanker om flyttingen, ønsker, forventninger til det 
nye, ivaretakelse av hverandre og hvordan skape trygghet for de som opplever 
prosessen som utrygg. Tilbudet har fått gode tilbakemeldinger. 
 
NKS OU har i mai bidratt til områder som er i grenseland mellom byggeprosjektet og 
OU-prosjektet. Spesielt har det vært jobbet med sengesignalanlegg og alarmer, 
anvisningsskilt og navnsetting på rom i andre tertial. 
 
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-prosjekt Alta Nærsykehus 
Delprosjektgruppene har satt opp møteplaner for, og gjort arbeidsfordeling innad i 
gruppene, slik at sluttrapport skal være ferdigstilt innen utgangen av 2017.  
Delprosjektgruppene gjennomførte planlagt aktivitet helt fram til sommerferiestart, og 
er etter ferieavslutning i gang med det videre arbeide som planlagt. 
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Delprosjektgruppe 07 Bemanning av informasjons- og servicedisk i felles vestibyleanlegg 
for Alta kommune og Finnmarkssykehuset har ferdigstilt sin sluttrapport, som skal opp 
til godkjenning på Overordnet tverrgående gruppe 8. september, før oversendelse til 
Styringsgruppa i Finnmarkssykehuset.  
 
Delprosjektgruppe 02 Laboratorietjenester må avvente sluttrapport fra de andre 
gruppene før de sikkert kan konkludere på nivået i forhold til laboratorietjenester.  
 
Delprosjektgruppe 05 Virksomhetsoverdragelse avventer sluttrapporter og framdrift 
for nytt bygg i forhold til å starte virksomhetsoverdragelsen. Kartleggingen av, og 
nullsamtaler med de det gjelder, er utført. 
 
Med bakgrunn i dette er vurderingen når det gjelder prosjektkontroll at denne er i tråd 
med plan, fremdrift og økonomi.  
 
Byggefase Samisk Helsepark 
Ide- og konseptrapporten som ble vedtatt i april 2017 legger føringer for det videre 
arbeidet med Samisk Helsepark.  
 
I andre tertial ble Sykehusbygg HF engasjert for å gjennomføre anbudsfasen i 
prosjektet. I ide- og konseptfaserapporten lå det til grunn at romfunksjonsprogrammet 
og utstyrsprogrammet måtte videreutvikles og kvalitetssikres. Dette ble gjort i 
workshop 4. mai og gjennom 2 møter med overordnet tverrgående gruppe. Når det 
gjelder VPP ble romfunksjonsprogrammet presentert for brukerne i workshop 4 mai. 
Arealet er endret etter innspill fra dette møtet, og kvalitetssikret på ledernivå. Det er 
gjennom prosessen utarbeidet et romfunksjonsprogram, romliste og tekniske program 
som grunnlag for å gjennomføre en anbudskonkurranse. I forkant av konkurransen 
skal det gjennomføres en prekvalifisering av 3-5 entreprenører som gis anledning å 
inngi tilbud iht. konkurransegrunnlaget. 
 
På grunn av endringer i lov om offentlig anskaffelse ble tidspunkt for utsendelse av 
prekvalifiseringsgrunnlaget forskjøvet noe. I det nye regelverket må hele 
anbudsgrunnlaget være ferdig før prekvalifiseringen kan gjennomføres. I praksis betyr 
det at all dokumentasjon må legges ut samtidig på Doffin i motsetning til tidligere hvor 
konkurransegrunnlaget ikke var nødvendig å legge ut offentlig, men kun sendes ut til 
de som ble pre kvalifisert som gjorde at all dokumentasjon ikke trengte å være ferdig 
før prekvalifiseringen ble gjennomført. 
 
Prosessen frem til kontrakt inngås med entreprenør skjer iht. plan utarbeidet med 
brukerne 5. september: 
 
• Sykehusbygg bistår i byggefasen 
• Workshop med prosjekt- og medvirkningsgrupper 4. mai, gjennomført 
• Revisjon av romprogram etter workshop – økt areal med 31 m2, gjennomført 
• Anbud ut 29.08.2017, gjennomført  
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• Møte prosjekt og medvirkningsgrupper 5. september – planlegge prosess, 

gjennomført 
• Anbud med løsningsforslag 31. oktober 
• Workshop med prosjekt- og medvirkningsgrupper i tidlig i november, valg av beste 

løsning (anbudsfase), foreløpig dato 9-10 november 
• Styringsgruppemøte 22. november 
• P0- kontrakt – valgt beste løsning frist: 30. november 
• Møte med prosjekt- og/eller medvirkningsgrupper i nov/des, bearbeide beste 

løsning (Optimalisering) 
• Kontrakt med entreprenør og byggesøknad til Karasjok kommune 15. desember 
• Planlagt ferdigstilt sommer/høst 2019 
 
Konseptfasen Nye Hammerfest sykehus 
Arbeidet med konseptfaserapporten gjennomføres iht. plan. Det er vedtatt at 
prosjektet skal gjennomføres utfra revidert Ny tidligfaseveileder for sykehusbygging.  
Igangsettelse av konseptfasen ble vedtatt i styremøte, FIN HF 28.03 2017. 
Ferdigstillelsesdato og sluttbehandling for konseptrapporten er satt til 01.02.18. 
Prosjektinnrammingen for konseptrapporten er satt til 1,95mrd. 
 
En samarbeidsavtale er signert av Hammerfest kommune, UiT og FIN HF og arbeidet 
mellom partnerne er igangsatt. Det er utført workshop 03.05.17 mellom HK, UiT og FIN 
HF. Samarbeidsmøte mellom UiT, HK og FIN HF 07.06.17. Møte mellom HK og FIN HF 
22.08.17 var for en avklaring med tanke på rekkefølgebestemmelser og regulering ved 
de ulike tomtealternativene. 
 
Organisering av arbeidsgrupper og en overordnet tverrfaglig gruppe er gjennomført og 
det er avholdt workshops 06.06.17 og 23-24.08.17 hhv ad tomtealternativene og input 
av funksjonsområder i skisseprosjektet. 
 
Hovedaktivitetene i perioden har vært: 
• Fullført delrapport lokalisering av tomt. 
• Gjennomført prosesser og eierskap med den overordnede tverrfaglige gruppa, og i 

alle medvirkningsgruppene.  
• Gjennomført møter for å materialisere samarbeidet med kommunen og UiT, både 

vedr funksjoner og innhold, samt formelle forhold vedr plansaker i området.  
• Arrangert workshops 

Prognose for gjennomføring av konseptfasen er satt til 22 MNOK inkl. mva. 
Oppstartsmøte med prosjektgruppen er avholdt 29.05.17 (LINK, Sintef og 
Multiconsult.) 
Ekstern KSL/KSK-rådgiver er kontrahert. Kvalitetssikring lokalisering (KSL) rapport er 
levert ad lokalisering. Kvalitetssikring konseptfasen (KSK) vil bli gjennomført som 
følgeevaluering frem til i januar 2018.  

 
Finnmarkssykehuset HF Besøksadresse: Telefon: 78 42 10 00 Org nr.  
Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 Telefaks sekretariat: 78 42 11 07 MVA 983 974 880 NO 
9613 Hammerfest 9613 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no postmottak@finnmarkssykehuset.no 

http://www.finnmarkssykehuset.no/


 
 
 

4. Økonomi 
Alle pågående prosjekter er krevende økonomisk. Det er stort fokus på å overholde 
budsjett avsatt til prosjektene.  
 
Prosjekt Nye Kirkenes sykehus har en betydelig kostnadsoverskridelse. Pr. andre 
tertial 63 mill. kr. over opprinnelig på P(85) 1460 MNOK. Forsinkelsen i prosjektet har 
også medført en økonomisk utfordring for den kliniske driften da denne er tilpasset en 
planlagt innflytting som er forskjøvet i tid. 
 
Prosjekt Alta Nærsykehus planlegges fortsatt gjennomført innenfor rammen på P(50) 
409,5 MNOK. En usikkerhetsanalysen viser at rammen for P(50) er økt til 425 MNOK. 
Prosjektet forholder seg fortsatt til rammen på 409,5 MNOK. 
 
Prosjekt Samisk Helsepark B3 planlegges gjennomført innenfor rammen på 50 MNOK. 
Anbudsfrist er 31.10.2017 og det er knyttet usikkerhet til rammen inntil anbud 
foreligger. 
 
Det er avsatt midler til organisasjonsutviklingsprosjektene for å kunne avlaste 
organisasjonen gjennom innleie av ressurser.  

5. Medbestemmelse 
Ansatte, brukere, tillitsvalgte og verneombud er invitert inn og deltar på alle nivå i 
prosjektorganisasjonen, både i styringsgruppen, overordnede tverrgående 
prosjektgrupper (OTG), delprosjektgrupper og medvirkningsgrupper.  

For Samisk Helsepark har referansegruppen bestående av de 5 kommunene i samisk 
språkområdet hatt månedlige møter gjennom hele ide- og konseptfasearbeidet. 
Referansegruppen fortsetter som referansegruppe i byggefasen.  Finnmarkssykehuset 
HF har kontaktet Sametinget med forespørsel om en samisk brukerrepresentant, 
tilbakemelding forventes i slutten av august. Pr. 16. September foreligger det ikke svar. 

Tertialrapportene er drøftet i drøftemøte 15. september 2017, og behandlet i FAMU 15. 
september 2017. 

6. Direktørens vurdering  
Nye Kirkenes sykehus B03 er fortsatt ikke overtatt pr. andre tertial. Dette har 
konsekvenser både for oppstart av opplæring og økonomien i prosjektet. Det er 
direktørens vurdering at dette er forårsaket av hendelser utenfor 
Finnmarkssykehusets kontroll.  

Når det gjelder de øvrige prosjektene vurderer administrerende direktør at disse er i 
henhold til økonomi og fremdriftsplan. Usikkerhetsanalysen for Alta Nærsykehus viser 
en høyere P(50) med ca. 15 MNOK. Det er direktørens vurdering av prosjektet er i en 
så tidlig fase at P(50) på 409,5 MNOK fortsatt ligger til grunn for det videre arbeidet.  
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For Samisk Helsepark er rom- og funksjonsprogram for somatikk bredt kvalitetssikret 
etter ide- og konseptfaserapporten. Når det gjelder VPP er rom- og 
funksjonsprogrammet gjennomgått i workshop 4 mai, revidert  og kvalitetssikret. 
Arealet til VPP har økt etter denne gjennomgangen. Prosjektinnrammingen på 50 
MNOK er kvalitetssikret og kostnadsrammen på 50 MNOK overholdes. Anbud med 
løsningsforslag er lyst ut. Kostnadsrammen for prosjektet er usikkert frem til anbud 
foreligger.  
 
Det er en ekstra kvalitet at Sykehusbygg HF bistår i den videre prosessen både i Samisk 
Helsepark, Alta Nærsykehus og Nye Hammerfest sykehus.  

Vedlegg 
- Tertialrapport 1/2017 OU Prosjekt nye Kirkenes sykehus 
- Tertialrapport 1/2017 OU Prosjekt Alta Nærsykehus 
- Tertialrapport 1/2017 Tidligfase nye Hammerfest sykehus 
- Tertialrapport 1/2017 Byggeprosjekt prosjekt nye Kirkenes sykehus 
- Tertialrapport 1/2017 Byggeprosjekt prosjekt Alta Nærsykehus 
- Tertialrapport 1/2017 Byggeprosjekt Samisk Helsepark 
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Nye Kirkenes Sykehus -  

Organisasjonsutvikling 
Tertialrapport 2/17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuttdato: 25.08.2017 
 
Dato: 25.08.2017 
 
 
Andreas Ertesvåg 
Prosjektleder 
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1. Status/ sammendrag: 

Utsatt flytting til NKS gir OU-prosjektet mer tid til å kvalitetssikre arbeidet som skal gjøres, 
og sikre at mest mulig er gjort før innflytting. Samtidig vil utsettelsen ha konsekvenser for 
økonomien. Forlengelsen av prosjektperioden vil føre til økte utgifter, og reduksjon i effekt 
av gevinstrealisering for 2017. Utsettelsen gjør det også vanskelig å planlegge enkelte 
aktiviteter, som opplæring. 
 
Delprosjektene er aktive og har et særlig fokus på arbeid med prosedyrer, beredskapsplaner 
og bemanningsplaner. Omstillingsarbeidet har god framdrift, og får gode tilbakemeldinger. 
En del stillinger blir overført til nye koststed fra 1. september. Delprosjektene jobber videre 
med planer for høsten. 
 
I løpet av perioden er det arrangert allmøte i mai, og åpne møter for alle ansatte med 
Torstein Fagerli i juni. Disse møtene hadde fokus på tanker om flytting, ønsker, forventinger 
og sikre en god og trygg prosess.  
 
Som følge av utsatt innflytting, og dermed økte kostnader, har prosjektet utarbeidet nytt 
budsjett. Det nye budsjettet viser et behov på kr. 5 378 865. En økning på cirka 1,4 millioner. 

 
2. Viktigste aktiviteter siste periode 

Andre tertial har vært en periode med usikkerhet og utsettelser av flyttedato. OU-prosjektet 
har hatt fokus på å opprettholde framdrift i prosjektet. Utsettelsen gir prosjektet mer tid til å 
kvalitetssikre arbeidet som skal gjøres, og sikre at mest mulig blir gjort før innflytting. 
Samtidig vil utsettelsen ha konsekvenser for økonomien.  
 
Omstillingsprosessen går bra og er i rute. Omstillingsgruppen med tillitsvalgte og 
vernetjenesten følger prosessen. Spørsmål og utfordringer blir håndtert fortløpende. Flere 
stillinger blir overført til nye koststed fra 1. september.  
 
Det ble gjennomført nullsamtaler med merkantilt personell i regi av rådgivere fra Personal 
og organisasjon. Oppsummering etter nullsamtalene førte til at det er besluttet at det blir 
omstilling med naturlig avgang. 
 
Det er gjennomført allmøte for alle ansatte 24. mai. Ansvarlige for bygg, OU, utstyr og 
opplæring la fram status. Det var godt oppmøte fra ansatte. Rådgiver Torstein Fagerli har i 
juni hatt åpne møter for alle ansatte i Kirkenes. Totalt var det satt opp 16 møter, fordelt 
utover juni. Tema har vært tanker om flyttingen, ønsker, forventninger til det nye, 
ivaretakelse av hverandre og hvordan skape trygghet for de som opplever prosessen som 
utrygg. Tilbudet har fått gode tilbakemeldinger. 
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NKS OU har i mai bidratt til områder som er i grenseland mellom byggeprosjektet og OU-
prosjektet. Spesielt har det vært jobbet med sengesignalanlegg og alarmer, anvisningsskilt 
og navnsetting på rom. 
 
I juli og august har det vært lavere aktivitet på grunn av ferieavvikling. Delprosjektene har 
jobbet en del med prosedyrer og bemanningsplaner. Planer for opplæring blir påvirket av 
usikkerhet rundt flyttetidspunkt.  
 
Prosjektleder og en stilling med prosjektstøtte forlenges med 50% ut året. Prosjektet har 
kartlagt behov for utvidet budsjett som følge av utsatt flytting.  
 

3. Viktigste aktiviteter kommende periode 

Følgende aktiviteter er de viktigste den kommende perioden: 
 
Arbeid i delprosjektene 
Delprosjektene fortsetter sitt arbeid. Delprosjektene skal gjøre ferdig nye og reviderte 
prosedyrer, beredskapsplaner og bemanningsplaner.  
 
Opplæring 
OU-prosjektet følger opp opplæring med å bli kjent i bygget. Dette arbeidet vil starte 
nærmere innflyttingsdato. 
 
Sengesignalanlegg 
OU-prosjektet er bindeledd mellom klinikk og leverandøren på bruken og opplæring i nytt 
sengesignalanlegg. Det blir gjort en vurdering av hvilke deler av anlegget som skal 
implementeres før innflytting, og hva som eventuelt blir implementert etter innflytting. 

 
4. HMS & Kvalitet 

Sommermånedene har vært relativt rolige. De største HMS-utfordringene er knyttet til 
usikkerhet rundt tidspunkt for flytting, og kombinasjonen av jobb med OU og andre 
arbeidsoppgaver inkludert krav til ordinær drift og budsjettsituasjonen i klinikk Kirkenes.  
 
Det er ikke meldt om utfordringer med kvalitet i denne perioden. 

 
5. Prosjekt kontroll: 

5.1. Økonomi 

OU-prosjektet identifiserte opprinnelig et behov på kr. 3 378 500. Som følge av utsettelsen 
av flytting til NKS, og forlengelse av prosjektet, kommer det økte utgifter. Nytt budsjett viser 
et behov på kr. 5 378 865. 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 

Budsjett NKS/OU 2017 
    

   
Bud
sjett  

 
Kost
nade
r pr. 

31.07
.2017  

Koststed Rest 
bud
sjett 
pr. 

31.0
7.20
17 

Nye 
beh
ov 

SU
M 

just
ert 
bud
sjett 

 

Lønnmidle
r 
Prosjektle
der samt 
Prosjektst
øtte i 
perioden 
01.01.201
7-
31.08.201
7 

           
970 
000  

              
878 
990  

Koststed 11121, 51681            
91 
010  

         
410 
000  

     1 
288 
990  

Forbrukt hittil + nytt behov 
(fra 01.07-31.12.2017) 

Innleie 
rådgiver 
Hospitalit
et/OEC 

             
35 
000  

                 
34 
560  

Koststed 11142                  
440  

             
34 
560  

Forbrukt hittil - forventer 
ikke nye kostnader 

Innleie 
rådgiver 
Bemannin
gsplaner 
(Thrana) 

             
11 
000  

                 
11 
000  

Koststed 11142                     
-    

             
11 
000  

Forbrukt hittil - forventer 
ikke nye kostnader 

Frikjøp 
prosjektre
ssurs til 
aktiv 
forsyning 

           
125 
000  

                 
66 
130  

Koststed 11230            
58 
870  

         
143 
000  

         
268 
000  

Opprinnelig budsjett + nytt 
behov 

Vikarer til 
scanning 
av arkiv 

           
660 
000  

              
634 
971  

Koststed 31103            
25 
029  

         
660 
000  

     1 
320 
000  

Opprinnelig budsjett + nytt 
behov 

Vikarer til 
Intensiv 
ifm 
opplæring 

           
120 
000  

              
155 
145  

Koststed 41422          
-35 
145  

           
155 
145  

Forbrukt hittil (har brukt 
over opprinnelig budsjett, 
ikke meldt inn nytt behov) 

Vikarer til 
Anestesi 
ifm 
opplæring 

           
120 
000  

             
120 
000  

           
120 
000  

Opprinnelig budsjett 
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Vikarer til 
Lab ifm 
opplæring 

           
282 
500  

              
402 
728  

Koststed 51782        -
120 
228  

           
50 
000  

         
452 
728  

Forbrukt hittil + nytt behov 
(har brukt over opprinnelig 
budsjett hittil) 

Vikarer til 
Radiologi  
ifm 
opplæring 

           
482 
500  

              
308 
068  

Koststed 51880, 51883, 
51884 

         
174 
432  

           
482 
500  

Opprinnelig budsjett 

Innleie/vik
arer ifm. 
Prosedyre
/bedredsk
apsarbeid 
mv 
Med/Kir/
Andre 

           
500 
000  

                 
43 
321  

Koststed 11112, 31111, 
31131, 31161, 41211, 
41231, 41311, 41421, 
61881 

         
456 
679  

           
500 
000  

Opprinnelig budsjett 

ReHab, 
kostnader 
til overtid 
knyttet 
prosjektar
beid 

             
10 
000  

                   
5 398  

Koststed 61811              
4 
602  

             
10 
000  

Opprinnelig budsjett 

Personalk
ostnader 
ifm. 
Implemen
tering av 
ELK 

             
62 
500  

               
62 
500  

             
62 
500  

Opprinnelig budsjett 

Uforutsett
e 
kostnader 

           
506 
775  

              
105 
140  

Koststed 11500, 11142, 
11144, 11300, 11309, 
23200, 23400 

         
401 
635  

           
506 
775  

Opprinnelig budsjett 

Portørstilli
ng i 4 
mnd. ifm 
med 
innflytting 
i NKS 

                 
166 
667  

         
166 
667  

Nytt behov 

SUM 
Budsjettb
ehov 2017 

       
3 
885 
275  

           
2 645 
451  

       1 
239 
824  

     1 
429 
667  

     5 
378 
865  
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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. 

 28.04.16: 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: 

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

med tillitsvalgte.  

 Juni 2017: Flytting til NKS er utsatt til 4. kvartal. OU-prosjektet reviderer 

framdriftsplan for å tilpasse prosjektet til ny innflyttingsdato. 

 

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             

 
Som følge av utsettelse av flytting til NKS er framdriftsplanen revidert for og tilpasses ny 
innflyttingsdato. 
 

5.5. Risiko & tiltak 

Risiko og tiltak vurderes etter følgende områder: økonomi, milepælsplan, HMS og kvalitet. 
 
Økonomi 
Det er utarbeidet et revidert budsjett for 2017 som følge av utsatt flytting. Budsjettet er 
basert på innmeldt behov fra delprosjektene. Utsettelsen vil også føre til redusert effekt av 
gevinstrealisering i 2017.  
 
Milepælplan 
Prosjektet har revidert sin milepælsplan for å tilpasse aktiviteten til ny innflyttingsdato. Den 
ekstra tiden vil bli brukt til ytterligere kvalitetssikring og god implementering. 
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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. Utsettelse av flytting gir bedre tid til å gjennomføre planlagt opplæring og 
endringer, i tråd med opprinnelige planer. 
 
Det er satt av midler til innleie/vikarer i forbindelse med planlagt opplæring. Frikjøp av 
prosjektstøtte er forlenget ut 2017 for å bistå med arbeidet, og sikre overholdelse av 
tidsfrister og kvalitet.  



 

  

 
 
 

Rapport organisasjonsutvikling 

Alta nærsykehus (OU - ANS) 
 

Tertialrapport 2 - 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuttdato: 09.09.2017 
 
 
Dato: 01.09.2017 
 
 
Lars Bjørn Mehus 
Prosjektleder 
 



 Side 2 
 

 

 

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

1. Status/ sammendrag  
 

Delprosjektgruppene har satt opp møteplaner for, og gjort arbeidsfordeling innad i gruppene, 

slik at sluttrapport skal være ferdigstilt innen utgangen av 2017.  

Delprosjektgruppene gjennomførte planlagt aktivitet helt fram til sommerferiestart, og er etter 

ferieavslutning i gang med det videre arbeide som planlagt. 

 

Vi har følgende delprosjektgrupper: 

-Delprosjekt 01 - Somatisk sengepost og fødestue 

-Delprosjekt 02 - Laboratorietjenester 

-Delprosjekt 03 - Dagkirurgi, poliklinikk, medisinsk dagbehandling, billeddiagnostikk og 

ultralyd 

-Delprosjekt 04 - Ny rusbehandlingsenhet med avrusingsplasser og døgnplasser innen psykisk 

helsevern 

-Delprosjekt 05 - Virksomhetsoverdragelse 

-Delprosjekt 06 - Organisasjonsmodell, ledelse og samarbeide for den somatiske 

virksomheten 

-Delprosjekt 07 - Bemanning av informasjons- og servicedisk i felles vestibyleanlegg for Alta 

kommune og Finnmarkssykehuset 

 

Delprosjektgruppe 07 har ferdigstilt sin sluttrapport, som skal opp til godkjenning på 

Overordnet tverrgående gruppe 8. september, før oversendelse til Styringsgruppa i 

Finnmarkssykehuset. Delprosjektgruppe 02 må avvente sluttrapport fra de andre gruppene før 

de sikkert kan konkludere på nivået i forhold til laboratorietjenester. Delprosjektgruppe 05 

avventer sluttrapporter og framdrift for nytt bygg i forhold til å starte 

virksomhetsoverdragelsen. Kartleggingen av, og nullsamtaler med de det gjelder, er utført. 

 

Med bakgrunn i dette er vurderingen når det gjelder prosjektkontroll at denne er i tråd med 

plan, fremdrift og økonomi.  

2. Viktigste aktiviteter siste periode 
 

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

til forbedringer til arealplanutkast, som nå er ute på anbud. Reviderte tegninger har i enkelte 

tilfeller vært avvikende fra hva man formidlet under medvirkningen, og det er fram til det 

siste prosesser for å endre/tilpasse dette. 

 

3. Viktigste aktiviteter kommende periode   

a) OTG-møte 8. september for å sikre rett innsats mot sluttrapport, med fokus på hvordan 

jobbe i malen for sluttrapport, Risiko- og sikkerhetsanalyse, og e-helse. 

b) Byggekoordinator, avklare forventninger og diskutere løsning. 

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

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



 Side 3 
 

 

 

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

utarbeidet fremdriftsplaner og tiltaksplaner for hvert av delprosjektene. Det samme 

gjelder arbeidet med å utarbeide rapporter.  

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

bredere informasjon fra Finnmarkssykehuset. Vi har planlagt et informasjonsmøte i den 

nye kantina i Alta med klinikksjef, kommunikasjonssjef, prosjektleder bygg og 

prosjektleder organisasjonsutvikling, primo oktober. 

e) Delprosjektgruppen med mandat i forhold til ledelse og samarbeide for den somatiske 

virksomheten er forsinket i forhold til opprinnelig plan om ferdigstillelse av forslag til 

vedtak før sommerferien 2017. Etter innledende møte med klinikkledelsen, drøftingsmøte 

med tillitsvalgte og konstituering av gruppen, er arbeidet nå godt i gang. 

f) Avklare bemanning av info/service skranke-gruppen. 

g) 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. 

h) Vurdere behov for oppstart av flere mandat. 

I tertialrapport 3/2016 er nevnt: 

- 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. august 2017 er det brukt kr. 0,46 mill., mot budsjettert kr. 0,8 mill.  

Det forventes at prosjektet vil overholde budsjettrammen på 1,2 mill. kr. 
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5.3 Endringslogg 
Det er ikke blitt foretatt endringer i prosjektet så langt.  

5.4 Plan & Fremdrift 
5.4.1. 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 

               

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 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. 



 

  

 
 
 

Rapport organisasjonsutvikling 

Samisk helsepark (OU – SHP) 
Tertialrapport 02 - 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuttdato: 31.08.2017 
 
 
Dato: 06.09.2017 
 
 
Lars Bjørn Mehus 
Prosjektleder 
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1. Status/ sammendrag  
 

Det er igangsatt et mandat på geriatri, og planlegges tilsvarende i forhold til lærings- og 

mestringssenter. Oppstart er bl.a avhengig av tilsetting i ny geriatriveilederstilling 

 

Når det gjelder prosjektkontroll er den i tråd med plan, fremdrift og økonomi.  

2. Viktigste aktiviteter siste periode 
Vi har bedt ulike instanser om tilbakemelding (kvalitetssikring) på innhold og formuleringer i 

foreliggende utkast til mandat. Gode innspill som blir tatt til følge er kommet. Vi har hatt bred 

kontakt i og utenfor organisasjonen for å finne representanter som kan bidra til å løse 

mandatet på beste mulige måte for de pasientene som skal ha dette tilbudet i Samisk 

helsepark. 

Enhetsleder for spesialistlegesenteret i Karasjok har deltatt på regionsamling for LMS-

avdelingene i Helse Nord. 

2.1 Oppgaver framover:  

Vi avventer tilbakemelding på kandidater til delprosjektgruppen fra referansegruppen 
fra de samisk språklige kommunene, frist 14. september. 
Leder av gruppen deltar på overordnet tverrgående gruppe sitt møte i Hammerfest 8. 
september for å få nettverk, og for faglig påfyll, spesielt i forhold til risiko- og 
sikkerhetsanalyse og e-helse. 
Vi tar sikte på å konstituere delprosjektgruppen i månedsskiftet september/oktober. 

3. 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.  

4. Prosjekt kontroll  

4.1 Økonomi 
Budsjettrammen for organisasjonsutvikling Samisk Helsepark er kr 0,3 mill. Pr. august 2017 

er OU – Samisk Helsepark belastet kr 0,-.  
 

4.1.1 Endringslogg 

En redigering av mandat skjer før delprosjektgruppa konstitueres. 
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4.2 Plan & Fremdrift 
4.2.1. Milepælsplan 

Milepælsplan er foreløpig ikke utarbeidet. 

 

5.3 Risiko & tiltak 
En av de største risikofaktorer for gjennomføring av prosjektet organisasjonsutvikling Samisk 

helsepark er frigjøring av tid, menneskelige ressurser og kompetanse, samt engasjement hos 

de som driver, og blant de som blir omfattet av prosjektet. 

For de fra de ansatte fra Hammerfest sykehus og Kirkenes sykehus innebærer det at de utover 

sine ordinære arbeidsoppgaver også bruker tid til å utvikle det nye Samisk helsepark. 
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1. Oppsummering 
Arbeidet med konseptfaserapporten gjennomføres iht. plan.  
Det er vedtatt at prosjektet skal gjennomføres utfra revidert Ny tidligfaseveileder for sykehusbygging. 
 Igangsettelse av konseptfasen ble vedtatt i styremøte, FIN HF 28.03 2017. Ferdigstillelsesdato og  
 sluttbehandling for konseptrapporten er satt til 01.02.18.  
Prosjektinnrammingen for konseptrapporten er satt til 1,95mrd. 
FIN HF har ansatt egen prosjektleder for OU på alle utbyggingsprosjektene, også i dette. 
SB har framskrevet aktivitetsnivået fra 6 til 8 timers åpningstid som utgangspunkt for det videre arbeid. 
 
En samarbeidsavtale er signert av Hammerfest kommune, UiT og FIN HF og arbeidet mellom partnerne 
er igangsatt. Det er utført workshop 03.05.17 mellom HK, UiT og FIN HF. Samarbeidsmøte mellom UiT, 
HK og FIN HF 07.06.17.  
Møte mellom HK og FIN HF 22.08.17 var for en avklaring mtp rekkefølgebestemmelser og regulering ved 
de ulike tomtealternativene. 
 
Organisering av arbeidsgrupper og en overordnet tverrfaglig gruppe er opprettet og det er avholdt 
workshops. 06.06.17, 23-24.08.17 hhv ad tomtealternativene og input av funksjonsområder i 
skisseprosjektet. 
Prognose for gjennomføring av konseptfasen er satt til 22 MNOK inkl mva 
Oppstartsmøte med prosjektgruppen er avholdt 29.05.17 (LINK, Sintef og Multiconsult.) 
Ekstern KSL/KSK-rådgiver er kontrahert. KSL rapport er levert ad lokalisering. KSK vil bli gjennomført som 
følgeevaluering frem til i januar -18.  
Delrapport lokalisering av tomt med vedlegg ble avlevert 23.09.17. 
 

Hovedaktivitetene i perioden har vært: 

 Fullført delrapport lokalisering av tomt. 

 Gjennomført prosesser og eierskap med den overordnede tverrfaglige gruppa, og i alle 

arbeidsgruppene.  

 Gjennomført møter for å materialisere samarbeidet med kommunen og UiT, både vedr funksjoner og 

innhold, samt formelle forhold vedr plansaker i området.  

 Arrangert workshops 

 

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

konseptfasen 

 

3. Sosial dumping og ulovlige skatte- og avgiftsforhold 
Vurderes som ikke aktuelt i denne fasen av prosjektet.  
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4. Fremdrift 
Delrapport lokalisering av tomt ble levert iht framdriftsplan. 
Styrevedtak på lokalisering blir hhv FIN HF 25.09.17 og HN 28.10.17.  
Hammerfest kommune har behandlet utbyggingsomfanget ved et samarbeid og er meget positive.  
UiT har vært avventende med svar angående evt flytting ved en endret lokasjon av sykehus på 
Rossmolla, det har gitt prosjektet noen utfordringer ift. å få de nødvendige avklaringer og prosesser 
knyttet til helheten. Pr i dag har begge lokasjonene tatt høyde for ovennevnte samarbeid.  
Det er fra rådgivergruppen lagt frem en rapport om tomtevalg 1b) Fuglenes og 3) Rossmolla. FIN HF har 
gjennomført workshop 30.08.17 angående tomtevalg.  
Det er igangsatt en geoteknisk undersøkelse av grunnforhold utenfor Rossmolla tomten.  Resultatet vil 
foreligge før styrevedtakene. 
 
Skisseprosjektet vil starte 26.09.17  
Input til skisseprosjektet med logistikk og funksjonsområder vil i hovedsak bli gitt ila oktober -17. 
Oppstart med deler av konseptrapporten gjennomføres i perioden. 
Sykehusbygg HF vil levere Konseptrapport som planlagt 01.februar 2018.  
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5. Økonomistatus – kun foreløpig, mangler grunnlag fra FIN og 

reisekost SB.  
 

Prosjektets økonomiske status er som følger: 

 Påløpt i 2 tertial mai – aug 2017:     4,0 MNOK (inkl mva)  

 Påløpt totalt per august 2017:                  4,0 MNOK (inkl mva) 

Budsjett for konseptfasen er vedtatt 22 MNOK. (inkl. mva), prognose, påløpte kostnader totalt og 

fakturert pr august 2017 er vist i tabellen under. Alle tall inkl. mva.  

 

Følgende kostnader er ført som påløpt men ennå ikke fakturert:  

- LINK: rapporterer brukte 1289 tv for juli og august. Totalt kr 1.578.937.  

- SB brukt 293 tv i august. Kr 413.662,50 

Prognoseendring i konto 081 gjelder grunnundersøkelser sjø, Rossmolla. Halve kostnaden er lagt inn da 

Hammerfest kommune skal betale 50% av beløpet.  Prosjektets reserve er brukt til denne.  

  

A C K L

ID

Godkjent 

budsjett
Prognose

Fakturert 

(Akkumulert)

Virkelig kostnad 

(Akkumulert)

1 22 000 000 22 000 000 2 059 082 4 051 681

B 22 000 000 22 000 000 2 059 082 4 051 681

00 3 908 925 3 670 919 0 0

001 3 908 925 3 670 919 0 0

08 18 091 075 18 329 081 2 059 082 4 051 681

081 11 240 775 11 478 781 1 484 986 3 063 923

083 6 427 800 6 427 800 492 412 906 074

084 422 500 422 500 81 684 81 684

Post

Totalt

Budsjett

- Konseptfase

Marginer og reserver

Reserve (prosjektleder)

Generelle kostnader

Prosjektering og utredning i tidligfase

Administrasjon

Bikostnader
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6. Risiko & tiltak 
Tabellen under vil bli ytterligere utdypet i forbindelse med utarbeidelse av konseptfaserapporten. 

Nr. Usikkerhet Status Tiltak Kommentar 

1 
Oppdragsgivers behandling av 
rapport Dimensjonering, dvs. 
framskrivning og arealer 

Åpen 

Oppdragsgiver og 
brukere må definere ut 
utføre behandling av 
rapporten. Rapporten 
må revideres som følge 
av endret åpningstid og 
prosjektinnramming. 

Sykehusbygg HF har nye 
framskrivningstall (2016). 
Ikke behandlet i FIN HF. 
Utfordringer vedr. 
eierskap til lavere 
prosjektkostnader med 
påfølgende 
prosjekteringer er ikke 
utført.  

2 
Oppdragsgivers behandling av 
dokumentet delrapport for 
tomtevalg 

Åpen 

Oppdragsgiver 
styrevedtak vil bli 
førende for 
skisseprosjektet. 

Forskjellene mellom de to 
alternativene er ikke store. 
Ikke prisbærende 
konsekvenser og 
usikkerhet kan bli 
utslagsgivende. 

3. 
Samarbeidsavtale mellom UiT 
og HK 

Åpen 

Funksjonalitet og 
konkretisering av et 
samarbeid bør være 
avklart i løpet av 
oktober. 

Status vedr. UiT er 
uavklart. Disponering av 
tomt er avgjørende for en 
effektiviseringsgevinst. 

4 
Etablere felles 
plattform/forståelse og 
ambisjonsnivå mellom brukere,  

Åpen 
Møter, dialog, 
medvirkningsprosess 

Kontinuerlig 
forventningsavklaring med 
ansatte, pasientgrupper 
og øvrige interessenter. 
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7. Kommunikasjon. 
 

 Intern samhandling og kommunikasjon; Internt i prosjektorganisasjonen, mellom prosjektet og 

ledelsen i FIN HF og i alt medvirkningsarbeid er viktig. Eks. på tiltak er avklaringsmøter for å sikre 

felles forståelse av mål og retning for arbeidet, forventningsstyring overfor ansatte, 

forberedelsesmøter, kulturbygging, infomøter, interne nettsaker med oppdateringer fra prosjektet 

og koordinerende tiltak mot organisasjonsutviklingsprosjektet.  

En hjemmeside for pågående prosjekter i FIN HF, kunne langt på vei avhjulpet informasjonsbehovet. 

 

Prosjektet bør ha en god og løpende dialog med kommunikasjonsaktørene i FIN HF.  

 

 Ekstern samhandling og kommunikasjon; Eksterne samarbeidspartnere har vært involvert i ulike 

deler av arbeidet, blant andre kommunen, UiT og Statoil.  

 

 Mediehåndtering; Viktig at prosjektet jobber proaktivt med innsalg av mediesaker, forberede og 

håndtere både positive og negative forhold forbundet med prosjektet. 

 

 Intern forankring av prosjektet; Sikre forankring, forståelse og beslutninger både internt i 

prosjektorganisasjonen, mot ledelsen i Nye Hammerfest sykehuset og forøvrig interessenter på alle 

nivåer. 
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1 Oppsummering 

Status i prosjektet pr inngang september 2017 kan oppsummeres som følger: 

Viktigste aktiviteter i andre tertial 

 Fortsatt komplettering av byggtekniske arbeider både i B02 og B03. 

 Aktsom befaring og overtakelse B02. Gjelder ikke utomhus samt helikopterlandingsplass og ambu-
lansemottak CBRNe. 

 Utstyrsmontering i produksjonskjøkken i plan 1. 

 Installasjon av medisinskteknisk og annet brukerutstyr. 

 Kompletteringsarbeider vedrørende sprinkling over himlinger i B03 (plan, 2 og 3). 

 Arbeider i vestibyle. 

 Oppretting av registrerte feil og mangler. 

 Utomhusarbeider. 

 Kontrahering skjerming og blending. 

 Kontrahering av transporttjenester i forbindelse med flytting. 

 Brukeropplæring. 

Viktigste aktiviteter i tredje tertial: 

 Aktsom befaring og overtakelse av B03. 

 Oppfølging av registrerte feil og mangler (B02 og B03). 

 Montering og utplassering av møbler. 

 Endring/utbedring i henhold til vedtatte brukerkrav. 

 Ferdigstillelse brukeropplæring. 

 Flytting fra Prestøya til NKS. (Transport er kontrahert) 

 

Framdriftsmessige utfordringer. 

B03 har på langt nær maktet å ferdigstille sin del av byggearbeidene i henhold til kontrakten. Denne 
problemstilling er beskrevet i rapporten for 2. tertial 2017 og jeg går ikke nærmere inn på dette her. En del 
av disse forsinkelsene hevdes fra B03 sin side er knyttet til B02 sin forsinkede framdrift. I  

Det gjennomføres nå aktsom befaring og planlegges overtakelsesforretning for B03 06.09.2017. Når dette 
skrives er det ikke avklart om overtakelse vil bli foretatt.  

Merknad 10.09.2017: Delovertakelse B03 ble gjennomført 06.09.2017. Det gjenstår overtakelse av elekt-
rotekniske anlegg som vil bli gjennomført etter at nødvendig dokumentasjon er framlagt. 

2 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 

Det har ikke forekommet ulykker i andre tertial 2017. 

Det er ikke rapportert bruk av miljøfarlige stoffer eller produkter. 

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 andre tertial 2017. 

4 Hovedtidsplan 

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

Overtakelse B02 skulle skjedd 01.04.2017, med noe etterfølgende arbeid med utomhusanlegg. På grunn 
av «nedbøyningssaken» (koordinering mellom B02 og B03) ble imidlertid dagmulktbelagt frist for overta-
kelse fra B02 satt til 19.05.2017. Det vises til tertialrapport mai 2017. 

Heller ikke disse frister ble overholdt, og ved utgangen av 2. tertial er det kun gjennomført overtakelse fra 
B02. Det gjennomføres befaring i disse dager for entreprise B03.  

(Merknad 10.09.2017: Delovertakelse av B03 gjennomført. Se kap 1) 

 

 

5 Økonomi 

Prosjektets økonomiske status er som følger: 

 Påløpt 2. tertial (mai – august 2017)     56 MNOK 

 Påløpt totalt per april 2017  1.270 MNOK 

 Påløpt totalt per august 2017  1.326 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 andre tertial 2017 er som følger: 

Navn
Sluttprognose 

per aug'17

Felles 34 338 263

Bygning 552 849 490

VVS 205 125 994

Elkraft 51 937 916

Tele og automatisering 13 901 967

Andre installasjoner 6 487 000

Utendørs 48 827 710

Sum entreprisekostnader 913 468 340

Generelt 180 040 926

Spesielt 416 738 060

Reserve 0

Anlegsbidrag Varanger Kraft 3 360 000

Enova, Sør Varanger kommune -11 500 000

Prisstigning 8 784 161

Valuta kostnad 28 837 598

MVA refusjon -15 000 000

Sum prosjektkostnad 1 524 729 085
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Som det framgår av ovenstående viser den siste prognose per august 2017 en sluttkostnad på 1.525 
MNOK noe som er om lag 40 MNOK over rammen på 1.485 MNOK og tilsvarer ca. 13 MNOK økning si-
den først tertialrapport 2017. Kostnadene på hoveddel 8 og 9 omfatter følgende: 

Navn MNOK

Program 12 838 926

PG 88 707 000

    PG BH 61 607 000

    PG B02 23 500 000

    PG B03 3 600 000

Admin 76 586 000

    PL, jur.bist. 54 759 000

    Bruker 3 250 000

    BL 17 506 000

    Uavh. Kont. 471 000

    IKT 600 000

Bikost 780 000

Forsik. Gebyr 617 000

Diverse 512 000

Sum 180 040 926

Konto 8

 

Navn MNOK

MVA 273 377 316

Tomt 19 500 000

Br.utstyr 75 170 000

Kunst 5 200 000

Renter 43 490 744

Sum 416 738 060

Konto 9

 

6 Risikostatus 

I tertialrapport for første tertial 2017 beskrev prosjektleder den usikkerhet som forelå i tilknytning til ferdig-
stillelse av prosjektet. Fremdriften for begge totalentreprenørene lå noe etter de avtalefestede tidsfrister.  
Etter dette er entreprise B02 overtatt i juni og overtakelse av B03 planlegges tidlig september. 

Den risiko som er knyttet til ferdigstillelse er derved vesentlig redusert, dog slik at de foreligger betydelige 
etterarbeider som må utføres. 

7 Helse- og miljøfarlige stoffer 

Prosjektet har ennå ikke mottatt rapporter om avfall og helse/miljøfarlige stoffer i 2. tertial. 

.  
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1. Oppsummering 
Status i prosjektet for perioden mai - august 2017 oppsummeres som følger: 

Viktigste aktiviteter siste periode: 

 Interaxo tilpasset fasen prosjektet nå går inn i.  

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

Omsorgssenter.  Saken har vært fulgt opp i en rekke samtaler med Alta Kommune. 

 Rammesøknad er utarbeidet og godkjent 21.08.17.  

 Evaluering, innstilling og kontrahering av totalentreprenører (P0-kontrakt). 

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

 Tegninger bearbeidet etter kutt-runde.  

 Samhandling 1 gjennomført. 

 Ny grunnundersøkelse gjennomført. 

 Ny usikkerhetsanalsye utført.  

 Riving av enebolig på tomten og eksisterende ambulansegarasje. 

 Utarbeide romprogram , funksjonsprogram og tekniske beskrivelse som grunnlag for pris. 

 FIN har oversendt tilsvar på Alta Kommune’s forventede nivå (beløp) på utbyggingsavtale. Og fulgt opp med 

en rekke samtaler og møter. 

Viktigste aktiviteter kommende periode (sept-des 2017): 

 Fortsette samarbeid og avklaringer med Omsorgssenteret vedrørende kulvert og teknisk infrastruktur. 

 Fortsette arbeidet med å få på plass en enighet hva FIN skal betale til AK i forbindelse med utbyggingsavtale. 

 Få på plass en plan for hvordan Sykehusbygg planlegger å gjennomføre byggefasen som ansvarlig PL og 

revidere avtalen mellom FIN og Sykehusbygg. 

 Signering P1-kontrakt med Totalentreprenør.  

 Samhandlingsfase 2. 

 Prosjektering av bygget. 

 Søknad om igangsettingstillatelser.  

 Oppstart bygging. 

 Avklaring MTU omfang, og oppstart innkjøp. 

 Avklaringer knyttet til ny ambulansestasjon.  

 

2. Sikkerhet helse og arbeidsmiljø 

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

 Byggherrens SHA-plan utarbeides av Sykehusbygg 

 

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

 

 

 

 

4. Fremdrift 

Tabellen nedenfor viser en foreløpig overordnet fremdriftsplan  
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5. Økonomistatus – kun foreløpig, mangler for august grunnlag fra FIN, 

grunnlag fra Rambøll og reisekost SB  
Prosjektets økonomiske status er som følger: 

 Påløpt i 2 tertial mai – aug 2017:     3,6 MNOK (ink mva)  

 Påløpt totalt per august 2017:                  56,8 MNOK (ink mva) 

Prosjektets totalbudsjett P(50) er på 409,5 MNOK (inkl. mva), etter styrevedtak i styresak 48/2017 i Finnmarkssykehuset. 

Herunder inngår 8 MNOK til ambulansestasjon. I tillegg er det over ordinært budsjett satt av 7,0 MNOK til 

ambulansestasjon og 20 MNOK til CT/MR. Prognose, påløpte kostnader totalt og fakturert pr august 2017 er vist i tabellen 

nedenfor. Alle tall inkl mva. Godkjent budsjett er ikke oppjustert etter siste styrevedtak da det mangler skriftlig bekreftelse 

på hva rammene er satt til.  

 

 

I forrige tertialrapport var tallene eks mva samt at feil med mva føring for forprosjektet og FINs kostnader ikke var 

oppdaget. Dette er i senere tid korrigert. Påløpt i 2 tertial 2017 stemmer derfor ikke helt med det som skulle fremkommet 

ved å kun sammenligne de to rapportene. Dette til orientering.  

Det er i august gjennomført en usikkerhetsanalyse basert på en revidert grunnkalkyle (lagt inn som prognose foreløpig). 

Denne usikkerhetsanalysen har gitt nye P50 og P85 mål. Disse ble henholdsvis 425 MNOK (P50) og 444 MNOK (P85). Se 

figur på neste side. Usikkerhetsanalysen er under bearbeiding for å kontrollere om alle faktorer er medtatt.  

A C K L

ID

Godkjent 

budsjett
Prognose

Fakturert 

(Akkumulert)

Virkelig kostnad 

(Akkumulert)

1 401 128 542 400 909 979 56 197 039 56 754 733

00 53 469 920 0 0 0

C 6 826 010 6 826 010 6 826 010 6 826 010

D 17 584 473 22 662 889 18 690 731 19 248 425

08 17 584 473 22 662 889 18 690 731 19 248 425

82 9 523 625 13 750 000 10 583 868 10 583 868

83 7 660 924 8 426 063 7 707 837 8 265 531

84 344 143 484 920 397 372 397 372

85 55 781 1 906 1 655 1 655

E 323 248 139 371 421 080 30 680 298 30 680 298

Totalt Alta nærsykehus

- Marginer og reserver

Budsjett

Post

- Forprosjekt (avsluttet)

- Detaljprosjekt

Generelle kostnader detaljprosjekt

Prosjektering

Adm, PL byggherre

Bikostnader (reiser, kopiering, andre utgifter)

Forsikring, gebyrer, avgifter

- Gjennomføring ANS
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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 
31.08.17: 
Punktet fjernes 
ved neste 
tertialrapport 

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.  
09.06.17: FIN og Alta kommune har avholdt møte om 
utbyggingsavtale. Finansering og rammer rundt VA-
anlegg. Saken ikke avklart.  
22.06.2017 ble det oversendt et brev til Alta 
Kommune hvor vi argumenterer for vår oppfatning av 
kostnadsnivået på avtalen og at den bør være på 6,3 
mill inklusive frikjøp parkering. 
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Fulgt opp både pr. e-post og samtaler en rekke 
ganger i ettertid. 
31.08.17 Avholdt et møte med saksbehandler Svein 
Johnny Kemi om saken. De lovte å komme med et 
tilsvar på vårt brev av 22 juni i løpet av påfølgende 
uke. 
31.08.17: Ikke avklart.  

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.  
09.06.17: Arbeides med oppfølging av 
rammesøknaden. Totalentr. er valgt og samhandling 
er igangsatt i hht plan. 
31.08.17: Rammesøknad godkjent. Grunnforhold er 
uavklart. Det er gjennomført en rekke tekniske 
avklaringsmøter med aktiv deltakelse fra Fin sitt 
driftspersonale og fra IKT. 

 

4 
Gjennomføringsmodell og 
entrepriseform/-plan 
 

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 
8.2.2017: prekvalifisering gjennomført 
9.2.2017 Tilbudsgrunnlag er lagt ut 

31.08.17: 
Punktet fjernes 
ved neste 
tertialrapport 

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. 

31.08.17: 
Punktet fjernes 
ved neste 
månedsrapport 
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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.  
09.06.17: SB har mottatt revidert budsjett på konto 8 
som det nå jobbes med.  
06.07.17: Oversendes revidert forslag til FIN i dag. 
21.08.17: Saken ble diskutert og gjennomgått mellom 
Sykehusbygg og FIN. FIN har etterspurt en konkret 
beskrivelse av hva deres matrise faktisk betyr i 
praksis. FIN har stilt krav om og har forventninger om 
at Sykehusbygg skal ha fysisk tilstedeværelse i Alta i 
byggefasen. FIN har bedt om en plan. Sykehusbygg 
skal ha ansvaret som PL, men omfang må vurderes og 
tilpasses prosjektets art og størrelse. 
31.08.17: Ikke avklart.   

 

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 
09.06.17: Nye brukeravklaringer i juni 17.  
06.07.17: Pågår fortsatt brukeravklaringer i hht kutt-
listen 
31.08.17: Møte i Brukerutvalget 21.09.17 med Espen 
Suhr. Arealer til fødeenheten og Somatisk sengepost 
er avklart. Arealer for IKT rom og UL i 1 etg er avklart. 
Arealer i tilknytning til dagenheten er avklart. 

 

8 
For lave estimater kto 8, BH 
administrasjon og 

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

09.06.17: SB har mottatt revidert budsjett på konto 8 
som det nå jobbes med. 
06.07.17: Oversendes revidert forslag til FIN i dag. 
21.08.17: Saken ble diskutert og gjennomgått med 
Sykehusbygg. FIN har etterspurt en konkret 
beskrivelse av hva deres matrise faktisk betyr i 
praksis. FIN har stilt krav om og har forventninger om 
at Sykehusbygg skal ha fysisk tilstedeværelse i Alta i 
byggefasen. FIN har bedt om en plan. Sykehusbygg 
skal ha rollen som PL, men omfang må vurderes og 
tilpasses prosjektets art og størrelse. 
31.08.17: Budsjett og ny usikkerhetsanalyse er 
oversendt 29.08.17.  

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 
09.06.17: Usikkerheten som er satt av i dagens 
budsjett er kritisk lav. Jobbes i samhandling 1 med å 
få ned risikoen i forhold til totalentreprenøren.  
06.07.17: FIN har økt totalrammen for prosjektet, 
men vurderes fortsatt for lav. 
21.08.17: Grunnlag for gjennomføring av 
usikkerhetsanalyse ble utarbeidet i et møte mellom 
FIN og Sykehusbygg. Usikkerhetsanalysen vil gi en 
oversikt over hva usikkerheten faktisk vil være. 
31.08.17: Budsjett og ny usikkerhetsanalyse er 
oversendt 29.08.17. Usikkerhetsanalysen er under 
behandling for å sjekke ut om alle elementer er 
tilstrekkelig belyst. 
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1. Status/ sammendrag  

 

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

Finnmarkssykehuset og Helse Nord RHF og legger føringer for det videre arbeid. Det lå 

til grunn at romfunksjonsprogrammet utarbeidet i ide- og konseptfasen måtte 

kvalitetssikres og evt. justeres. Romfunksjonsprogram og funksjoner er kvalitetssikret i 

perioden mai-august. Anbud ble sendt ut 29.08.2017 med svarfrist 30.10.2017. 

 

Sykehusbygg er engasjert for å gjennomføre anbudsfasen i prosjektet. Romprogrammet er 

kvalitetssikret av sykehusbygg og overordnet tverrgående gruppe (OTG). Når det gjelder 

VPP ble romfunksjonsprogrammet lagt fram for brukerne på workshop 4 mai. Etter 

innspill i dette møtet er arealet til VPP økt. Romfunksjonsprogrammet er kvalitetssikret på 

ledernivå. Det er gjennomført 3 møter siden styremøtet i april, ett med 

medvirkningsgruppene og ytterligere to møter med OTG.  Det er med bakgrunn i 

prosessen utarbeidet et romfunksjonsprogram, romliste, tekniske program som grunnlag 

for å gjennomføre en anbudskonkurranse. I forkant av konkurransen skal det 

gjennomføres en prekvalifisering av 3-5 som gies anledning å inngi tilbud iht 

konkurransegrunnlaget. 

 

På grunn av endringer i lov om offentlig anskaffelse ble tidspunkt for utsendelse av 

prekvalifiseringsgrunnlaget forsjøvet noe. I det nye regelverket må hele anbudsgrunnlaget 

være ferdig før prekvalifiseringen kan gjennomføres. I praksis betyr det at all 

dokumentasjon må legges ut samtidig på Doffin i motsetning til tidligere hvor 

konkurransegrunnlaget ikke var nødvendig å legge ut offentlig, men kun sendes ut til de 

som ble prekvalifisert som gjorde at all dokumentasjon ikke trengte å være ferdig før 

prekvalifiseringen ble gjennomført. 

 

2. Viktigste aktiviteter 2 tertial 2017 

  

 Videreutvikle og kvalitetssikre romprogram, som er innenfor vedtatte rammer.  

 Workshop for kvalitetssikring av bl.a. Romprogram er gjennomført  

 Møter med Referansegruppen 

 Møter med Sykehusbygg omkring Romprogram og Romfunksjonsprogram 

 Workshop med Medvirkningsgrupper og overordnet tverrgående prosjektgruppe 

 To møte med overordnet tverrgående prosjektgruppe. 

 Utarbeidet konkurransegrunnlag for entreprise 

 Utarbeidet og utlyst konkurranse om prekvalifisering 

 

3. Viktigste aktiviteter kommende periode 

 

 Prekvalifisere entreprenører 

 Utarbeide kriterier for utvelgelse av beste løsningsforslag 

 Plan for brukermedvirkning og gjennomføre brukermedvirkning. 
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 Anbudsbehandling 

 Forhandlinger og Samhandling 

 Kontrahering 

 Gjennomføring 

 

Samhandling med brukerne gjennomføres i hht. Plan: 

 
• Sykehusbygg HF bistår i byggefasen 

• Workshop med prosjekt- og medvirkningsgrupper 4. mai, gjennomført 

• Revisjon av romprogram etter workshop – økt areal med 31 m2, gjennomført 

• Anbud sendt ut 29.08.2017, gjennomført  

• Møte prosjekt og medvirkningsgrupper 5. september – planlegge prosess, gjennomført 

• Anbud med løsningsforslag 31. oktober 

• Workshop med prosjekt- og medvirkningsgrupper i tidlig i november, valg av beste 

løsning (anbudsfase), foreløpig dato 9-10 november 

• Styringsgruppemøte 22. november 

• P0- kontrakt – valgt beste løsning frist: 30. november 

• Møte med prosjekt- og/eller medvirkningsgrupper i nov/des, bearbeide beste løsning 

(Optimalisering) 

• Kontrakt med entreprenør og byggesøknad til Karasjok kommune 15. desember 

• Planlagt ferdigstilt sommer/høst 2019 

  

 
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.  

Investeringsrammen er 50 MNOK for Samisk Helsepark, somatikk samt arealer til VPP. Det 

er påløpt kostnader på 380’ kr. Pr. august. 

 

 

1.1.2. Endringslogg 

2. Prosess rundt prekvalifisering av entreprenører er noe endret pga. endringer i regelverk for 

offentlig anskaffelse. Før vi kunne gjennomføre prekvalifiseringen måtte 

anbudsdokumentene være ferdigstilt. Tidligere kunne prekvalifiseringen gjennomføres 

uavhengig av om anbudsdokumentene var ferdige eller ikke. 
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2.1. Plan & Fremdrift 

2.1.1. Oppdatert tentativ milepælsplan per mars 2017 

 

Følgende tidsplan følges. 

 
 

 

2.2. 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. 
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