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Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 
 
Arkivnr.:  Saksbeh/tlf:  Sted/Dato:  
2017/365 Lill-Gunn Kivijervi  Hammerfest, 6.2.2018 
 
 
Saksnummer 10/2018 
 
Saksansvarlig:  Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi  
Møtedato:  15. februar 2018 

Styringsdokument for forprosjektfasen for Nye Hammerfest 
sykehus 

Ingress: I denne saken legges styringsdokumentet for neste fase i Nye Hammerfest sykehus, 
forprosjektfasen, frem. Det er Helse Nord RHF som gir Finnmarkssykehuset mandat for 
forprosjektfasen. Saken oversendes til Helse Nord RHF etter styrebehandling i 
Finnmarkssykehuset HF. 
 
Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak: 

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar styringsdokumentet for forprosjektfasen for 
nye Hammerfest sykehus med de føringer som ligger i styringsdokumentet.  

2. Styret legger til grunn at føringer gitt i konseptfaserapporten for nye Hammerfest 
sykehus legges til grunn for det videre arbeidet, jfr. Styresak 9/2018. 

3. Styret ber om at styringsdokumentet oversendes til Helse Nord RHF for 
styrebehandling. 

4. Styret ber om at styringsdokumentet for prosjekt Nye Hammerfest sykehus 
oppdateres i henhold til styrevedtak i Helse Nord RHF 21. mars 2018. 
 

 
 
Eva Håheim Pedersen 
Administrerende direktør 

Vedlegg: 
Saksfremlegg  
Styringsdokument forprosjektfasen Nye Hammerfest Sykehus 
  

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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Styringsdokument for forprosjektfasen for Nye Hammerfest 
sykehus  
  
Saksbehandler:  Lill-Gunn Kivijervi  
Møtedato: 15. februar 2018 

1. Formål/Sammendrag 
Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar styringsdokumentet for forprosjektfasen for Nye 
Hammerfest sykehus (NHS). Styringsdokumentet endres i henhold til styrevedtak i 
Helse Nord RHF.  

Styringsdokumentet for Nye Hammerfest Sykehus (NHS) beskriver rammebetingelser, 
mål, organisering av arbeidet samt hvilke krav som gjelder for ledelse og styring i 
prosjektet. Styringsdokumentet omhandler Forprosjektfasen og vil bli utviklet videre for 
gjennomføringsfasen. 

Styringsdokumentet skal oppdateres ved premissendringer i prosjektet og utgjør 
prosjektsjef sin styringsbasis. 

2. Bakgrunn 
Konseptfasen for Nye Hammerfest sykehus er gjennomført og konseptfaserapporten ble 
vedtatt i styret i Finnmarkssykehuset i styremøte 15. februar 2018, sak 9/2018.  
 
Styret i Helse Nord RHF styrebehandler konseptfaserapporten for nye Hammerfest 
sykehus i styremøte 21. mars 2018. I konseptfasen er prosjektinnramming vedtatt og 
tomt er valgt.  

3. Saksvurdering/analyse 
Konseptfaserapporten er vedtatt i styret i Finnmarkssykehuset med de forutsetninger 
som fremgikk av saksfremlegget. Styret forutsetter at det iverksettes tiltak i 
forprosjektfasen slik at prosjektet kan gjennomføres innenfor investeringsrammen på 
1,95 MRD (2017 kr), herunder: 

 Generell optimalisering av foreliggende skisseprosjekt, herunder se på nødvendig 
tiltak for arealtilpasninger for laboratoriene, herunder vurdere nye løsninger for 
laboratorium. 

 Innplassering av sykehuset på tomten for å redusere utfyllingskostnadene. 
 Revurdering av intern fordeling av funksjoner og kapasiteter.  
 Vurdere kost/nytte av eksternt/internt produksjonskjøkken.  
 Vurdere kost/nytte i forhold til kontorarealer til foretaksadministrasjon inne i 

nytt sykehus versus leie eksternt. 
 Avklare konkrete rekkefølgebestemmelser forbundet med planarbeidet. 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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Skisseprosjektet skal gjennomgås med sikte på å optimalisere konseptet for å redusere 
byggekostnadene. 
 
Prosjektstrategi  
 
Prosjektorganisering 
 
Finnmarkssykehuset HF v/administrerende direktør er prosjekteier og leder prosjektets 
styringsgruppe. Økonomisjef/prosjektsjef er Finnmarkssykehusets prosjektansvarlige, 
med ansvar på vegne av administrerende direktør for å organisere og lede arbeidet i 
henhold til de beslutninger som fattes av administrerende direktør som leder av 
Styringsgruppen (SG). Styringsgruppen er rådgivende organ til prosjekteier. 
 
Sykehusbygg HF v/Christian Brødreskift er prosjektleder for prosjektet, og er ansvarlig 
for å følge opp prosjektet, delprosjektgruppene og for at prosjektet og delprosjektene 
leverer i hht. Mandat, økonomi og tidsplan. Prosjektleder rapporterer til prosjektsjef. 
 

Ansattes kompetanse er av stor vekt for å planlegge Nye Hammerfest sykehus for å 
tilfredsstille funksjonelle krav til god pasientbehandling.  Brukermedvirkning skal ta del 
i forprosjektfasen og vil skje gjennom medvirkningsgrupper.  
 

I tillegg skal forprosjektets ulike faser behandles i FAMU og informasjons- og 
drøftingsmøter. Dialogen skal inkludere pasienter, brukerrepresentanter, ansatte, 
tillitsvalgte og vernetjeneste. I prosessen er det viktig med god kommunikasjon og 
informasjon til alle berørte. 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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Samhandling med driftsorganisasjonen 
Parallelt med forprosjektet vil det pågå organisasjonsutviklingsprosesser(OU), relatert 
til prosjektet. Det skal etablere prosjektgrupper og utarbeides mandat for OU prosessen. 

 

Gode medvirkningsprosesser og eierskap til prosjektet med god forståelse, gir lettere 
gjennomføring av endringer og gevinstrealisering som skal tydeliggjøres og forankres i 
organisasjonen. Organisasjonskartet for prosjektet gjenspeiler medvirkningsprosessen.  

 

Klinikksjefene eier organisasjonsutviklingsprosessen i egen organisasjon. Klinikkene 
skal utvikle organisasjonen slik at den tilpasses det nye bygget, ny teknologi og nytt 
utstyr.  

Videre vil klinikkene fristille ressurser i egen organisasjon slik at det sikres nødvendig 
deltakelse i arbeidet med forprosjektet (ansattmedvirkning).  Dette for å sikre at 
nødvendige avklaringer kan gis de prosjekterende i henhold til forutsatt fremdrift, og at 
de løsninger som velges har god forankring på sykehuset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontraktstrategi og gjennomføringsmodell 

Valg av kontraktstrategi skal støtte opp om definerte mål for prosjektet med følgende 
hovedfokus: 

 Gjennomføre prosjektet innenfor gitte rammer for kostnad, kvalitet og tid og slik 
at prosjektets resultatmål oppnås. 

 Overholdelse av alle lover, forskrifter og regler som prosjektet er underlagt. 

 Sikre brukermedvirkning gjennom hele prosessen. 

 Minimere konsekvensene av endrede krav/premisser sent i 
gjennomføringsprosessen. 

 Oppnå maksimal konkurranse i markedet. 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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 Sikre at hver kontrakt utgjør en styrbar enhet. 

Det legges til grunn å kontrahere en samspillallianse bestående av en totalentreprenør 
inkludert rådgivere, arkitekt og underleverandører. 

Medisinteknisk utstyr 

Et tett samarbeid mellom dagens sykehus og prosjektet vil kunne øke muligheten for 
standardisering ved at man i de anskaffelsene som gjøres i dagens sykehus frem til 
innflytting legger til grunn samme filosofi som for anskaffelsene i prosjektet. Det må 
jobbes med å skaffe bedre oversikt over hva som er tilgjengelig av eksisterende 
kontrakter for bl.a. å evaluere avtaler som går mot slutten og vurdere mulighet for 
utvidelse og/eller videreføring hvis relevant.  

Det er viktig at det ved inndeling av anbudspakker og ved oppstart av den enkelte 
anskaffelse gjøres en vurdering i forhold til hvordan kravene til standardisering best kan 
ivaretas.  

Entreprenør 

Prinsipp om samhandling ligger til grunn for valg av gjennomføringsmodell. Det er viktig 
å få satt sammen et riktig team med riktig kompetanse tidlig. Dette bidrar til god 
usikkerhetsstyring av prosjektet spesielt i forhold til de økonomiske rammebetingelsene 
som er lagt til grunn. Derfor legges det opp til å kontrahere prosjektgruppen inn til 
forprosjektfasen, slik at de kan bidra med sin kompetanse på et tidlig stadium. 

Prosjektet organiseres med tre hovedfaser: 

A. Forprosjektfasen (Samspillsavtale del 1 – NS 8401) 

B. Gjennomføringsfase (NS8407 -  alternativt Samspillsavtale del 2 – 
NS8407) 

C. Garantifase (NS8407 – alternativt Samspillsavtale del 3 – NS8407 

I prosjekteringsfasen, fram til styrebehandling av forprosjektet, vil utviklingen og 
prosjekteringen skje i tett samarbeid mellom byggherre, bruker og prosjektgruppen for 
å optimalisere prosjektet innenfor de rammer som er gitt. Prosjektgruppen vil i denne 
fasen stå ansvarlig for å prosjektere, beskrive og kalkulere det forprosjektet som 
deltakere i felleskap utarbeider.  

Risikoen i forprosjektet vil gradvis overføres fra oppdragsgiver til prosjektgruppen.  

4. Budsjett/finansiering 
Forprosjektfasen gjennomføres med Sykehusbygg HF som prosjektleder. Arbeidet med 
forprosjektfasen er budsjettert til 31MNOK, inkludert interne timer. 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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5. Medbestemmelse 
Styringsdokumentet med mandat og organisering av prosjektet er drøftet i 
informasjons- og drøftingsmøte 5. februar 2018. I forprosjektfasen vil medvirkning skje 
medvirkningsgrupper. Andre arenaer for medvirkning er informasjons- og 
drøftingsmøter og i FAMU.  
 
I medvirkningsgruppene vil fagfolk, ledere, ansatte tillitsvalgte, verneombud og brukere 
delta. På klinikknivå vil forprosjektarbeidet drøftes i samarbeidsmøte i klinikkene som 
berøres. 

6. Direktørens vurdering  
Administrerende direktør vurderer at styringsdokumentet viderefører føringene i 
konseptfaserapporten.  Det er administrerende direktørs vurdering at det ut fra 
konklusjonene i konseptrapporten vil være mulig å ta ned arealet gjennom 
optimalisering i forprosjektet slik at investeringsrammen på 1,95 MRD overholdes. 
Gevinstrealisering gjennom endrede driftsformer i nytt bygg er et sentralt element i 
finansieringen av nytt sykehus, og det er derfor viktig å konkretisere 
organisasjonsutviklingsarbeidet. Styringsdokumentet ivaretar organiseringen av 
forprosjektet og medvirkning på alle nivå i organisasjonen. 
 

Vedlegg: 
Styringsdokument forprosjektfasen Nye Hammerfest Sykehus 
 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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Styringsdokumentet for Nye Hammerfest Sykehus (NHS) beskriver rammebetingelser, mål, organisering av 
arbeidet samt hvilke krav som gjelder for ledelse og styring i prosjektet. Styringsdokumentet omhandler 
Forprosjektfasen og vil bli utviklet videre for gjennomføringsfasen. 

Styringsdokumentet beskriver gjeldende rutiner og prosedyrer samt dokumentmaler og utgjør det dokumenterte 
styringssystemet for prosjektet.  

Styringsdokumentet skal oppdateres ved premissendringer i prosjektet og utgjør prosjektsjef sin styringsbasis. 

Styringsdokumentet er utarbeidet av Prosjektsjef og godkjennes av prosjekteier. 

Styringsdokumentet er utarbeidet med basis i konseptrapporten, og omhandler alle temaene som skal beskrives 
med aktiviteter, leveranser og skal legges  til grunn for gjennomføringen av forprosjektfasen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hammerfest , 19.01.2018. 

 

 
 
Prosjektsjef:   --------------------------------------------------------- 
   Lill-Gunn Kivijervi 
 
 
Prosjektleder:   --------------------------------------------------------- 
   Christian Brødreskift 
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Del I  Overordnede Rammer 

 

1 Innledning 

1.1 Bakgrunn  

Strategisk utviklingsplan for Finnmarkssykehuset HF (FIN HF) har identifisert behov for bygningsmessig utvikling i 
form av nybygg eller utvikling av dagens bygningsmasse for Hammerfest sykehus. Dette er et tiltak i rekkefølgen 
etter utbygging av Kirkenes sykehus og utvidelse av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta, samt Samisk Helsepark i 
Karasjok. Oppgavefordelingen i Finnmarkssykehuset HF er avklart  for Nye Hammerfest sykehus (NHS).  
 
Dagens Hammerfest sykehus ble ferdigstilt i 1956. Sykehuset er bygningsmessig modernisert og utbygget flere 
ganger fra 70-tallet og frem til i dag. Dagens sykehusbygg bærer preg av mange ombygginger og lokale tilpasninger 
i sykehuset. Dette har resultert i en dårlig intern logistikk og lite effektiv utnyttelse av arealer og 
personellressurser. Byggene er ikke egnet for moderne døgn/ sengeområder med ensengsrom. Bygget har lav 
etasjehøyde og er lite egnet for moderne infrastruktur. Idéfasen er gjennomført i 2016 og har avdekket at det er 
behov for å erstatte dagens sykehus med nybygg. Det er gjennomført et idesøk med vurdering av alternative 
lokaliseringer i Hammerfest. 

Styret i Finnmarkssykehuset vedtok 28. september 2017, SAK:79/17, å bygge Nye Hammerfest sykehus på ny 
sjøtomt på Rossmolla. Helse Nord sitt styre vedtok også Rossmolla som tomt 25. oktober 2017. Byggestart vil være 
2019/2020 og sykehuset er planlagt ferdigstilt 2023.  

Ved styrebehandling i Helse Nord RHF i mars blir det tatt beslutning (B2) om videreføring av  prosjektet Nye 
Hammerfest sykehus fra Idefase. Helse Nord RHF (HN RHF) gir samtidig mandat for  Forprosjektet.  
 
Dette styringsdokumentet skal være et overordnet styringsdokument for gjennomføring av prosjektet. 
 
Denne versjonen av styringsdokumentet er utarbeidet for forprosjektfasen, som tentativt starter opp 2. kvartal 
2018. 
 

Med basis i godkjent konseptrapport vil dette dokumentet beskrive hva prosjektet Nye Hammerfest sykehus 
omfatter, hvordan styringsstrukturen er bygget opp, hvilke aktører som inngår i prosjektet, hvilke retningslinjer 
som er lagt til grunn for samarbeidet, samt hvilket ansvar og fullmakter som er tillagt de ulike aktørene. Videre 
redegjøres for prosjektets mål og strategier for å nå målene, samt de sentrale styringsverktøyene.  
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1.2 Grunnlagsdokumenter og beslutninger 

Grunnlagsdokumenter 

Idefaserapport av 03.01.17 (revidert 24.04.17) 

Konseptrapport av 24.01.18 

Kvalitetssikring av konseptrapport av 24.01.18 

Beslutninger 

Styret for FIN HF behandlet styringsdokumentet for Nye Hammerfest sykehus 28.03.2017, sak 24/2017. 
Innledningsvis i styringsdokumentet oppsummeres følgende:  

Konseptrapporten er vedtatt i styret i Finnmarkssykehuset og prosjekt Nye Hammerfest sykehus befinner seg ved 
prosjektinnramming og oppstart for forprosjektet. Konseptrapporten avdekket at det er behov for å erstatte 
dagens sykehus med nybygg. 

Helse Nord behandlet styringsdokumentet 26.april 2017, sak 44/2017  

Styringsdokumentet, har etter styrebehandlinger i Finnmarkssykehuset HF og Helse Nord RHF, følgende 
hovedpunkter:  

 0-alternativet er vurdert gjennom konseptfasen som referansealternativ, men vil ikke være 
gjennomførbart da det ikke svarer til behovet for fremtidig drift av Hammerfest sykehus  

 Kostnadsrammen settes til 1,950 MNOK (2017, P50) inklusive 15% usikkerhetsmargin, byggelånsrente og 
prisstigning  

 Bærekraftsanalysene skal baseres på P85-rammen, og beslutningsdokument skal legges fram med 
investeringsbeløp P85-2022.  

 Kapitalkompensasjonen økes fra 25 mill. til 40 mill. pr år, fra og med årstall for ferdigstillelse  

 Prosjektets skissetegninger skal visualisere hovedprogrammets innhold, hovedstruktur og modell på 
forprosjekt nivå  

 Finnmarkssykehuset skal utarbeide en risiko- og sårbarhetsanalyse for alternativ 3 (ny tomt Rossmolla) 
med hensyn til nærhet til anlegg for mottak og prosessering av naturgass på Melkøya  

 Det vil være behov for å starte organisasjonsutvikling i konseptfasen relatert til prosjektet. Det skal 
utarbeides mandat for OU-prosessen  

 Nye Hammerfest sykehus skal levere «Pasientens helsetjeneste». Det innebærer at pasientperspektivet 
skal stå sentralt både i planlegging og i framtidig drift av nye Hammerfest sykehus. Medvirkning fra 
pasient og pårørendes organisasjoner er en nødvendig forutsetning for å nå målet.  

Styret i Finnmarkssykehuset vedtok 28. september 2017, SAK:79/17, å bygge Nye Hammerfest sykehus på ny 
sjøtomt i Rossmolla. Helse Nord sitt styre vedtok også Rossmolla som tomt 25. oktober 2017. Byggestart vil være 
2019/2020 og sykehuset er planlagt ferdig 2024.  

Vedtaket i styret i HN RHF 4/17 angir en prosjektkostnad på 1,95 mrd. med 50 prosent sannsynlighet for å holde 
rammen(P50). I tillegg ble det vedtatt at det skal settes av 15 prosent til usikkerhet innenfor 1,95 milliarder. 
Sykehusbygg og prosjektgruppen har forsøkt å holde seg til prosjektinnrammingen på 1,95 mrd. og redusert 
arealet og en nærmere kvalitetssikring og gjennomgang med Hammerfest sykehus. Kapasitetsberegningen har tatt 
hensyn til beslutningen i FIN HF om 8 timers åpningstid i poliklinikk. Rammen for framskriving av aktivitet er 
utvidet til 2035, i tråd med kravet til alle RHF om å utarbeide utviklingsplaner til 2035, mens strategisk 
utviklingsplan og idefase var basert på framskriving til 2030.  
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1.3 Finansiering og kostnadsramme 

Investeringsrammen gir føringer for det videre arbeidet inn i forprosjektet. I tråd med investeringsplan for Helse 
Nord RHF og FIN HF er mulig byggestart satt til 2019/2020. 

Vedtaket i styret i HN RHF 4/17 angir en prosjektkostnad på 1,95 mrd. med 50 prosent sannsynlighet for å holde 
rammen(P50). I tillegg ble det vedtatt at det skal settes av 15 prosent til usikkerhet innenfor 1,95 milliarder. 

Vedtatt kostnadsramme, sammen med den til enhver tid beregnede prisstigning, legges til grunn for økonomisk 
styring av prosjektet. 
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1.4 Kostnadsbudsjett og styringsmål for Forprosjektfasen 

 

Budsjett for forprosjektfasen vil settes inn i malen under etter kontrahering av entreprenør. 

Konto 

NS 
3453 

Aktivitet SUM Kommentar 

2 Samspill TE (NS8401 i FP)   

3 Samspill VVS   

4 Samspill Elektro     

81 Programmering   

82 Prosjektering alle fag TE   

83 Prosjektadministrasjon   

84 Bikostnader   

89 Diverse   

 Reserve   

 SUM   

 

Utarbeidet budsjett for forprosjektfasen legges til grunn for utarbeidelse av endelig budsjett etter kontrahering av 
entreprenør er foretatt. Endelig budsjett legges frem for styringsgruppen før igangsettelse av forprosjektfasen. 

 

Foreløpig budsjettramme for forprosjektfasen er 31 MNOK. 
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2 Beskrivelse av prosjektet 

Helse Nord RHF (HN RHF) har besluttet, på bakgrunn av konseptrapporten, å etablere et nybygg for Nye 
Hammerfest sykehus. Virksomheten i nybygget vil erstatte dagens virksomhet.  

Valgt konsept er utredet tilstrekkelig til at det kan sannsynliggjøres at programmet kan løses innenfor 
bygningskroppen på en god måte. Det legger til rette for effektivisering og gevinstrealisering, og det er 
gjennomførbart innenfor tildelte rammer på 1,95 MNOK. Prosjektert totalareal utgjør ca. 25 000 BTA m2. 

Prosjektet har ambisjon om å kontinuerlig forbedre forprosjektet innenfor rammen, og om mulig optimalisere 
ytterligere. 

Bygget skal oppføres på ny tomt, Rossmolla. Det foreligger en utbyggingsløsning som viser at hele programmet lar 
seg tilpasse på den aktuelle tomten på Rossmolla, og konseptet fremstår som godt egnet til å løse de funksjonelle 
kravene som er satt til bygget.  

Rossmollatomten ligger rett ved sjøen og er etablert på fyllingsmasse. Den aktuelle tomten eies av Hammerfest 
kommune og er langtidsutleid til Statoil. Hammerfest kommune ser positivt på en etablering av sykehus på 
tomten.  

Hammerfest kommune ønsker å etablere et nytt "helsehus somatikk og psykisk helsevern" i et eventuelt nytt 
samlokalisert bygg. Areal til kommunal legevakt planlegges lagt i tilknytning til sykehusets akuttmottak for å kunne 
utnytte sykehusets diagnostiske muligheter. Hammerfest kommune har gjennom workshops samt egen produsert 
behovsprøving utarbeidet et eget overordnet romprogram.  

Det arktiske universitet (UiT), har ikke avklart endelig hvorvidt en etablering integrert med sykehuset er å 
foretrekke. Dette sett opp imot dagens leieavtale som går ut i 2023. 
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3 Prosjektmål  

Målene beskriver hva prosjektet skal oppnå i form av et målhierarki med samfunnsmål, effektmål og resultatmål. 
Figuren under illustrerer målhierarkiet i prosjektet.  

Ved målkonflikt på et lavere nivå (for eksempel resultatmålene kostnad og tid) må prioriteringer og valg tas ut fra 
påvirkning på øvrige målsettinger. 

 

 

3.1 Samfunnsmål 

Overordnet målbilde for Finnmarkssykehuset beskrives slik: 

 
Målet for Finnmarkssykehuset er å være førstevalget blant helsepersonell og pasienter. Det er av stor viktighet at 
Nye Hammerfest sykehus blir et attraktivt sykehus for pasienter, pårørende og ansatte. For å være førstevalget 
skal foretaket jobbe for en økonomisk bærekraftig virksomhet, og jobbe med kvalitet, pasientfokus, samhandling, 
oppgavedeling og rekruttering for å løse dagens og framtidige utfordringer. 
Et nytt sykehus som er framtidsrettet, med fokus på forskning og samhandling med Universitetet i Tromsø (UiT) og 
Hammerfest kommune vil kunne være attraktivt for helsepersonell og føre til økt rekruttering, noe som er av stor 
betydning for sykehusets framtid. 

S a m f u n n s p e r s p e k t i v

B r u k e r p e r s p e k t i v

P r o s j e k t p e r s p e k t i v

S a m f u n n s m å l

E f f e k t m å l

R e s u l t a t m å l R e s u l t a t m å l R e s u l t a t m å l

S u k s e s s f a k t o r S u k s e s s f a k t o r S u k s e s s f a k t o r

P r o s j e k t e i e r s  m å l
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3.2 Effektmål 

Effektmålene er knyttet til prosjektets virkning for brukerne. Brukere er i første rekke pasienter, men også ansatte, 
pårørende og samarbeidspartnere.  
 
Prosjektet Nye Hammerfest sykehus skal gi et sykehus som: 
 

 skaper pasientens helsetjenester; oppleves effektivt, trygt og være helsefremmende 

 har forutsetninger for å drive spesialisthelsetjeneste med god behandling, utdanning, forskning og 

pasient- og pårørendeopplæring  

 får løsninger som fremmer god logistikk, hensiktsmessig pasientflyt og effektiv bemanning 

 blir attraktiv som arbeidsplass og et stabilt fagmiljø 

 er en god samhandlingsarena mellom spesialisthelsetjeneste, kommunale helsetjenester og utdannings- 

og forskningsinstitusjoner 

 er fleksibelt i forhold til framtidig behov 

 er et grønt sykehus 

3.3 Resultatmål – HMS, Økonomi, Tid og Kvalitet 

Den overordnede målsettingen med forprosjektfasen er å utvikle et best mulig beslutningsgrunnlag for oppstart av 
detaljprosjekt/utbygging innenfor de rammer som følger av behandlingen av konseptfasen med konseptrapport og 
underliggende dokumenter.  

Forprosjektrapporten skal gi en oppdatert prosjektkostnad og ellers vise konsekvenser av nødvendige revisjoner av 
plangrunnlaget.  

Forprosjektet skal gi en spesifikasjon av en fysisk byggløsning med modell for gjennomføring. 

Sikkerhet, helse- og arbeidsmiljø (SHA) og Ytre Miljø: 

Det overordnede mål for HMS og ytre miljø er at gjennomføringen av prosjektet ikke skal gi negative konsekvenser 
for mennesker, miljø og samfunn i bygge- og driftsfasen. Dette betyr at alle aktiviteter må planlegges og følges opp 
både i plan- og gjennomføringsfasen.   

 Det overordnede målet er at byggeprosjektet gjennomføres uten skade, og byggherreforskriftens 
rapporterte verdier for sykefravær som skyldes arbeidsmiljø og skader skal ha en H-verdi mindre enn  1.0 i 
byggeperioden.  

 Prosjektet skal være miljø- og ressursvennlig med fokus på arealeffektivitet og inneklima. Materialvalg 
skal legge vekt på lavemitterende materialer hvor tilvirkning baserer seg på prinsippet om bærekraftig 
utvikling.  

 Prosjektet skal gjennomføres som passivhusstandard og klima-energiklasse A. 

 Gjennomføre en byggeprosess uten uheldig innvirkning på miljø. Det skal etableres riggplan som ivaretar 
spill og avfall som har uheldige konsekvenser for sikkerhet og miljøpåvirkning.  

 

Økonomi: 

Alle tall er gitt i 1000-kroner og referansetidspunkt er mars 2018. 

 Det skal fastsettes styringsmål for hvert fagområde ihht til  PNS struktur. Styringsmål fastsettes av 
styringsgruppen  etter innstilling fra prosjektsjef. Prosjektsjef måles i fht det samlede styringsmål for 
prosjektet. 

 Nye Hammerfest sykehus skal gjennomføres innenfor en øvre kostnadsramme på 1,95 MNOK millioner 
kroner inkl. mva. (P50) 

 Byggherreadministrasjon, avgifter off. myndighet, tomtekostnad, kostnader for brukerkoordinator(er), 
knyttes opp i styringsmålet til prosjektet. (Kostnader fra styringsgruppen er ikke inkludert i vedtatt 
kostnadsramme.) 
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Framdrift: 

 Følgende milepæler legges til grunn: 

Nr. Milepæl Innen 

1.  Planarbeid inklusive reguleringsplan  

2.  Anskaffelser av entreprenør, arkitekt og øvrige rådgivere  

3.  Oppstart forprosjekt  

4.  Levering av Forprosjekt B4  

5.  Styrebehandling forprosjektrapport  

6.  Oppstart detaljprosjekt   

7.  Oppstart forberedende arbeider  

8.  Tentativ Oppstart byggearbeider  

9.  Tett bygg   

10.  Systematisk ferdigstillelse  

11.  Ferdigmelding arbeider  

12.  Prøvedriftsperiode I  

13.  Overtakelse  

14.  Prøvedriftsfase II  

 

Endelig fremdriftsplan for gjennomføringsfasen skal utarbeides i forprosjektfasen. Det er en intensjon å i kutte inn 
på byggetid ved å optimalisere byggeprosessen ila forprosjektfasen. 

Milepæler merket med grønt er tentative milepeler som legges til grunn i konkurransegrunnlaget. 

Kvalitet og krav til forprosjektfasen 

 Låsing av konsept er sentral strategi for å holde bruker-, prosjektgruppe- og byggherregenererte 
endringer på et minimum.  

 Det skal utarbeides en forprosjektrapport basert på veileder for tidligfase i sykehusprosjekter og som er 
tilfredsstillende som styrende dokument for gjennomføringsfasen. 

 Prosjektet skal imøtekomme «sørge for»-ansvaret. 

 Prosjektet må ligge innenfor foretakets og foretaksgruppens økonomiske handlingsrom. 

 Prosjektet skal ligge innenfor reguleringsplanens bestemmelser etter at planprosessen er avsluttet. 

 Forprosjektet skal forberede tilrettelegging av digital FDV-dokumentasjon i BIM-server. 

 Det skal tilrettelegges for erfaringsoverføring mellom dette prosjektet og øvrige tilsvarende  prosjekter i 
spesialisthelsetjenesten gjennom organisering av prosjektet og deltakelse fra Sykehusbygg HF på 
relevante arenaer i regi av prosjektet. 

 Rombetegnelser skal følge klassifikasjonssystemet for sykehusarealer og nomenklatur i forhold til dette. 

 Alle spesielle kvalitets- og funksjonskrav satt for delprosjektene skal oppfylles.  

 Det skal legges til grunn ”god arkitektonisk kvalitet på bygninger”  

 ”Nullfeil” ved overtakelse fra utførende leverandør. 

 Robusthet, bestandige materialer, fokus på lave driftskostnader, levetid  i krevende driftsituasjon 
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3.4 Prioritering av resultatmål 

Ved eventuell konflikt mellom de resultatmålene som er satt til prosjektet vil følgende prioritering legges til grunn:  

1. HMS og Ytre miljø 

2. Økonomisk styringsmål 

3. Kvalitet 

4. Fremdrift 
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4 GRENSESNITT 

Prosjektet har følgende avhengigheter til andre prosjekter eller arbeider: 

Beskrivelse av grensesnitt Ansvarlig Grensesnitt mot 

Klinikk Alta   

Kirkenes sykehus   

Delprosjekt UiT, HK    

Hammerfest Kommune   

Finnmarkssykehuset  
utarbeide en risiko- og 
sårbarhetsanalyse for ny tomt 
Rossmolla med hensyn til 
nærhet til anlegg for mottak og 
prosessering av naturgass på 
Melkøya  

Statoil  
ROS Melkøya 

 

(Samisk helsepark vil ikke ha påvirkning på oppgavefordeling for Hammerfest sykehus) 
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Del II  Prosjektstrategi 

 

5 Organisering og ansvarsdeling 

5.1 Organisering mellom basisorganisasjon og prosjekt* 

Finnmarkssykehuset HF v/administrerende direktør er prosjekteier og leder prosjektets styringsgruppe. 
Prosjektsjef er Finnmarkssykehuset HFs prosjektansvarlige, med ansvar på vegne av administrerende direktør for å 
organisere og lede arbeidet i henhold til de beslutninger som fattes av administrerende direktør. Styringsgruppen 
er rådgivende organ til prosjekteier. 
Sykehusbygg HF er prosjektleder for prosjektet, og er ansvarlig for å følge opp prosjektet, delprosjektgruppene og 
for at prosjektet og delprosjektene leverer i hht. Mandat, økonomi og tidsplan. Prosjektleder rapporterer til 
prosjektsjef. 

 

5.2 Prosjektorganisasjonen 

Sykehusbygg HF er engasjert for å stille ressurser til prosjektledelse og prosjektorganisasjonen for øvrig. 

Prosjektleder er ansvarlig ovenfor prosjektsjef for å: 

 planlegge, gjennomføre og styre prosjektet i henhold til rammer og forutsetninger gitt av 
Finnmarssykehuset HF. 

 sikre at nødvendige ressurser og kompetanse tilføres prosjektorganisasjonen 

 sikre at prosjektets ressurser brukes på en effektiv måte og at de er riktig organisert i forhold til de 
oppgaver som skal løses 

 sikre at arbeidet utføres i henhold til definerte kvalitetsstandarder og aktuelle lover og forskrifter  

 sikre at det etableres en effektiv og god struktur for medvirkning fra sykehusets ansatte og brukere slik at 
prosjektet får god forankring og slik at de prosjekterende får nødvendige tilbakemeldinger i forhold til det 
løpende prosjekteringsarbeid 

 holde involverte parter oppdatert og sikre god og etterrettelig informasjon om prosjektet i henhold til 
prosjektets kommunikasjonsplan 
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 rapportere status 1 gang pr. måned, samt gi nødvendig dokumentasjon til prosjektsjef og styringsgruppen 

5.3 Prosjektsjef 

Prosjektsjef svarer for, og rapporter til styringsgruppen. Prosjektsjefen er prosjektorganisasjonens daglige leder 
med ansvaret for det samlede resultatet, organisering av prosjektet og oppfølging av interne prosesser og eksterne 
relasjoner 
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6 Kontraktstrategi 

 

6.1 Overordnede forhold 

Valg av kontraktstrategi skal støtte opp om definerte mål for prosjektet med følgende hovedfokus: 

 Gjennomføre prosjektet innenfor gitte rammer for kostnad, kvalitet og tid og slik at prosjektets 
resultatmål oppnås. 

 Overholdelse av alle lover, forskrifter og regler som prosjektet er underlagt. 

 Sikre brukermedvirkning gjennom hele prosessen. 

 Minimere konsekvensene av endrede krav/premisser sent i gjennomføringsprosessen. 

 Oppnå maksimal konkurranse i markedet. 

 Sikre at hver kontrakt utgjør en styrbar enhet. 

 

Medisinteknisk utstyr 

Prosjektet har mål om gjenbruk på 20-25 % av brutto utstyrsbehov. 

For at prosjektkostnadene til NHS skal holdes nede, må det gjennomføres fornuftige investeringer helt frem til 
flyttetidspunktet. Planer som legges under slike møter hjelper helseforetaket til å styre størrelsen på investeringer 
over driftsbudsjettet helt frem til flyttetidspunktet  

Senest ved oppstart av forprosjektet må det etableres et formelt samarbeid mellom prosjektet og 
innkjøpsavdelingen og medisinsk teknisk avdeling hvor det legges en felles strategi for anskaffelser til eksisterende 
sykehus og anskaffelser gjennom prosjektet.   

 

6.2 Gjennomføring av kontraheringsprosesser 

Entreprenør 

Ved gjennomføring av kontraheringsprosesser skal følgende forhold vurderes spesielt: 

I prosjektet er det vurdert å gjennomføre anskaffelsen med en dialogkonferanse, prekvalifisering og konkurranse 
med forhandlinger. 

Det legges til grunn å kontrahere en samspillsgruppe i forprosjektet, bestående av en totalentreprenør inkludert 
rådgivere, arkitekt og underleverandører. 

Ved gjennomføring av kontraheringsprosesser skal følgende forhold vurderes spesielt: 

 Informasjon/kommunikasjon 
Det bør legges opp til størst mulig grad av åpenhet mht informasjon/kommunikasjon for å skape interesse 
for og tillit til de prosesser som gjennomføres. 

 Kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier 
Både kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier skal være veldefinerte (eksakte) og målbare, slik at det er 
mulig å klarlegge hvilke leverandører som tilfredsstiller kvalifikasjonskravene og hvilke leverandører som 
har levert det beste tilbudet. Alle krav og kriterier med tilhørende evalueringsbestemmelser skal gjøres 
kjent for leverandørene i fm kontraheringsprosessen. 

 Tilbudsåpning 
Ved åpne eller begrensede entreprisekonkurranser skal hovedregelen være at deltagerne i konkurransen 
snarest informeres om resultatet fra tilbudsåpningen.  
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6.3 Gjennomføringsmodell 

Basert på en helhetsvurdering av kompleksiteten og utfordringene i prosjektet er det ønske om å gjennomføre 
prosjektet med stor grad av samspill mellom byggherre, brukere og leverandør. Det er ønskelig å trekke inn 
entreprenører og leverandører som bidragsytere allerede i forprosjektfasen.  

En samspill- / alliansekontrakt bør inngås tidlig i prosjektutviklingen – gjerne ved starten av forprosjektet – og vil 

være sammensatt av flere prinsipper, metoder og verktøy som brukes for å oppnå et optimalt prosjekt.  

Samspillmodellen hviler på grunntanken om at tidlig involvering av de sentrale aktørene i utviklingsfasen av 

prosjektet gir større muligheter for besparelser, verdiskaping og optimalisering. Modellen legger med andre ord 

godt til rette for god og aktiv brukermedvirkning. 

Samspill- / alliansekontrakter kan utformes på ulike måter både med hensyn til detaljeringsgrad, hva man 

regulerer, og hvilke løsninger man velger. Typisk for denne kontraktsformen er imidlertid at man legger opp til et 

nært samarbeid mellom partene og at kontrakten baseres på åpenhet og tillit. 

Et av formålene med samspill- / alliansekontrakt er å dra nytte av begge parters kompetanse. Byggherren vil som 

oftest ha god kompetanse på drift, mens entreprenøren presumptivt har best kompetanse på å finne gode og 

kostnadseffektive byggbare løsninger. Samlet kan dette gi et bedre produkt til en lavere kostnad enn andre 

kontraktsformer. 

Et annet formål er at man gjennom tett samarbeid skal oppleve færre og mindre konflikter mellom 

byggherre og entreprenør enn hva som er vanlig i tradisjonelle entrepriseformer. 

 

6.4 Kontraktstrategi 

Medisinteknisk utstyr 

For å få en mest mulig kostnadseffektiv utstyrsanskaffelse bør utstyrstyper som brukes i en eller flere avdelinger i 
sykehuset standardiseres og anskaffes samtidig. Det vil få en gunstig effekt på driftskostnader og vedlikehold av 
utstyret.  

Likt utstyr muliggjør en kostnadseffektiv ”flåtestyring” i driftssituasjonen, samt at lagerhold og innkjøp av 
forbruksutstyr standardiseres og er med i kostnadsvurderingen når utstyret skal anskaffes. Det betyr at 
utstyrsprosjektet ikke bare må se på en kostnadseffektiv anskaffelse av utstyret: det må også legges til rette for en 
vurdering av såkalt ”life-cycle-cost” for å eie, drifte og reanskaffe utstyret. For mange utstyrstyper kan de 
akkumulerte totale eierskaps- og driftskostnadene over utstyrets levetid overstige anskaffelseskostnaden.  

Det skal velges standardiserte, gjennomgående løsninger på følgende områder (noen av områdene er i 
utgangspunktet byggutstyr men vil ha tett integrasjon med brukerutstyr):  

 Logistikk, transportsystemer.  

 Det meste av grunnutrustning  

 Pasientovervåking  

 IKT utstyr og nettverk  

 Kjøkken, matproduksjon  

 Intern kommunikasjon  

 Alarmsystem  

 Senger  

 PNA-instrumenter  

Anskaffelsesregelverket vil kunne påvirke muligheten til å standardisere innenfor de utstyrstyper hvor det er 
gjenbruk. Gjenbruk av eksisterende utstyr kan gjøre at ved nyanskaffelser så har man ikke mulighet til å velge 
samme produkt på grunn av kravene til anbudsgjennomføring og det kan være at man ikke ønsker å standardisere 
på den typen utstyr man har fra før.  
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Et tett samarbeid mellom dagens sykehus og prosjektet vil kunne øke muligheten for standardisering ved at man i 
de anskaffelsene som gjøres i dagens sykehus frem til innflytting legger til grunn samme filosofi som for 
anskaffelsene i prosjektet. Det må jobbes med å skaffe bedre oversikt over hva som er tilgjengelig av eksisterende 
kontrakter for bl.a. å evaluere avtaler som går mot slutten og vurdere mulighet for utvidelse og/eller videreføring 
hvis relevant.  

Det er viktig at det inndeling av anbudspakker og ved oppstart av den enkelte anskaffelse gjøres en vurdering i 
forhold til hvordan kravene til standardisering best kan ivaretas.  

Rammeavtaler er normalt kostnadseffektive, men medisinsk-teknisk utstyr er erfaringsmessig mindre egnet for 
slike avtaler grunnet høy kompleksitet, store krav til systemintegrasjon, høy brukerintegrasjon og stort 
opplæringsbehov. Rammeavtale kan imidlertid være fordelaktig ved repetitive kjøp og ved behov for hurtige 
anskaffelser.  

Entreprenør (Totalentreprenøren) 

Et hovedprinsipp i alle prosjekt er at entreprisestruktur vurderes ut fra hva som menes å være tilpasset oppgaven 
og målene som er satt for prosjektet. 

Prinsipp om samhandling ligger til grunn for valg av gjennomføringsmodell. Et ønske om å få satt sammen et riktig 
team med riktig kompetanse tidlig er en viktig forutsetning for god usikkerhetsstyring av prosjektet spesielt i 
forhold til de økonomiske rammebetingelsene som er lagt til grunn. Derfor legges det opp til å kontrahere 
samspillsgruppen inn i  forprosjektfasen, slik at de kan bidra med sin kompetanse på et tidlig stadium. 

Samspillsgruppen defineres som: 

Prosjektorganisatorisk enhet bestående av Totalentreprenøren og de sentrale kontraktmedhjelperne. 
Prosjektgruppen har et felles prosjekteringsansvar i utviklingsfasen. Prosjektgruppen skal bestå av de foretakene 
som dekker følgende funksjoner:  

 Totalentreprenørens prosjektleder (TE-PL) Prosjekteringsfasen  

 Prosjektleder arkitekt (PL-ARK)  

 Prosjekteringsleder (PRL)  

 Prosjektleder tekniske fag (PL-TEKN)  

 Rådgivende ingeniør Elektro (RIE)  

 Rådgivende ingeniør VVS (RIV)  

 Rådgivende ingeniør Byggeteknikk (RIB)  

 Entreprenør Elektro (ENTR-EL)  

 Entreprenør Rør (ENTR-RØR)  

 Entreprenør Ventilasjon (ENTR-VENT)  

 

Prosjektet organiseres med tre hovedfaser: 

A. Forprosjektfasen (Samspillsavtale del 1 – NS 8401) 

B. Gjennomføringsfase (NS8407 -  alternativt Samspillsavtale del 2 – NS8407) 

C. Garantifase (NS8407 – alternativt Samspillsavtale del 3 – NS8407 

 

A. Forprosjektfasen 

I prosjekteringsfasen, fram til styrebehandling av forprosjektet, vil utviklingen og prosjekteringen skje i tett 
samarbeid mellom byggherre, bruker og prosjektgruppen for å optimalisere prosjektet innenfor de rammer som er 
gitt. Prosjektgruppen vil i denne fasen stå ansvarlig for å prosjektere, beskrive og kalkulere det forprosjektet som 
deltakere i felleskap utarbeider.  



Prosjekteier Finnmarkssykehuset HF (FIN HF) 
Prosjekt  Nye Hammerfest sykehus  
Navn  Styringsdokument  

 

              Side 20 av 33 
 

Risikoen i prosjektet vil gradvis overføres fra oppdragsgiver til prosjektgruppen. Arbeidsform og møtestruktur 
avtales nærmere før kontraktsinngåelsen.  

 

B. Gjennomføringsfasen 

Gjennomføringsfasen arrangeres i tilbudskonkurransen som en opsjon som utløses dersom prosjektet havner 
innenfor rammebetingelsene ved endt forprosjekt. Endelig beslutning for innløsing av opsjon er lagt til 
styrebehandling i forbindelse med styrebehandling av forprosjektet (milepæl B4). Det legges opp til at man har 
valgfrihet frem til B4 for velge kontraktsform i gjennomføringsfasen, enten totalentreprise eller alternativt 
fortsette med samspillskontrakt. Dersom samspillskontrakt velges, vil det bli lagt opp til incitament løsning som 
forankres hos Finnmarkssykehuset HF.  

 

C. Garantifasen 

Garantifasen rigges også i hht. til en totalentreprise, eller samspillsavtale avhengig av valg for 
gjennomføringsfasen. 

Modellen er bygd opp og gjennomføres rundt en prosess i 4 trinn. 

 Med bakgrunn i konseptrapporten utarbeides tilbudsgrunnlag for prosjektgruppen 

 Entreprenørene konkurrerer med basis i dette underlaget hvor kompetanse, erfaring og 
prosjektgjennomføring vurderes i tillegg til pris. Det tegnes kontrakt med en prosjektgruppe for  bistand 
til rådgivning med utvikling og videre detaljering av prosjektet etter mønster av vanlig rådgiverkontrakt. 
Det skrives i tillegg en intensjonsavtale/opsjon for gjennomføringsfasen. Intensjonsavtalen/opsjonen vil 
bli avløst av byggekontrakt når felles utviklingsperiode er sluttført og styret har godkjent 
referanseverdiene for styringsparametere som er etablert i felleskap mellom aktørene. 

 I perioden mellom inngått rådgiverkontrakt med intensjonsavtale/opsjon og endelig byggekontrakt, 
utvikler byggherren sammen med prosjektgruppen detaljer i prosjektet med avtalte utredninger som skal 
danne  ramme for gjennomføring. Målet er å utvikle et gjennomarbeidet prosjekt innenfor prosjektets 
rammer for kvalitet, økonomi og tid. Aktørene kan i denne perioden skiftes ut, om samhandling ikke 
oppnås eller rammer ikke nås.  

 Etter at endelig byggekontrakt er tegnet, gjennomføres prosjektet som en totalentreprise eller 
samspillskontrakt.  
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7 Strategi for styring av usikkerhet 

Usikkerhetsbildet knytter seg først og fremst til kompleksiteten i leveransene, grensesnittene mellom de ulike 
fagene og hvilken kvalitet leveransen skal ha. Dette påvirker 3 av prosjektets mest sentrale resultatmål. For å 
håndtere usikkerheten rundt prosjektet er derfor valgt en gjennomføringsmodell som gir eier muligheten til å ta 
beslutning om iverksettelse på flere trinn.  Med dette som bakteppe er det spesielt viktig å skape gode prosesser 
for beslutningstaking og kommunikasjon mellom prosjektet og de viktigste premissleverandører – pasienter, 
ansatte og byggherren.  

For byggefasen har prosjektet implementert egne rutiner for usikkerhetsstyring. Det skal bidra til prosjektets 
styring mot resultatmålene. Det skal utarbeides usikkerhetsregister som til ulike tider angir de usikre og kritiske 
forhold i prosjektet. Oversikten skal oppdateres ettersom nye usikkerheter identifiseres og etter hvert som 
prosjektet modnes - minimum i fbm. rapportering. 

 I prosjekteringsfasen (før beslutning) skal usikkerhetsstyringen fokusere på å velge riktige løsninger for 
prosjektet.  

 Før beslutning om inngåelse av kontrakt med entreprenør, skal det utføres en usikkerhetsanalyse for å 
sikre et realistisk budsjett og styringsmål for prosjektet. 

 Fokuset i gjennomføringsfasen i prosjektet er rettet mot å nå prosjektmålene gjennom å identifisere 
usikkerhet og iverksette nødvendige korrektive tiltak så tidlig som mulig.  

I utarbeidelsen og vedlikehold av usikkerhetsregisteret skal det foretas vurderinger av risikopotensialet til de 
elementene som vil bli gjenstand for oppfølging:    

 

 

Etablering og bruken av usikkerhetsregisteret skal skje etter følgende retningslinjer: 

 Utarbeidelse og vedlikehold av usikkerhetsregisteret skal gjøres regelmessig i byggefasen slik at ledelsen 
har et godt og oppdatert grunnlag for å iverksette tiltak tidsnok. 

 Prosjektsjef tildeler eierskap til elementene i usikkerhetsregisteret til lederen som er best i stand til å 
påvirke elementene. 

 Denne lederen har ansvar for å identifisere og iverksette tiltak og skal videre sørge for at elementets 
eventuelle økonomiske, tidsmessige og kvalitetsmessige konsekvenser blir gjennomgått med PSJ. 

 Status mht. usikkerhetsregisteret skal periodisk gjennomgås på prosjektets oppfølgingsmøter. 

 Alle i prosjektet kan foreslå nye usikkerhetselementer.  

Som en del av arbeidet med prosjektet skal det regelmessig gjennomføres usikkerhetsanalyse. Denne identifiserer 
usikkerhetsdrivere med tilhørende påvirkning på prosjektkostnad og tid. Som en del av usikkerhetsanalysene skal 
det utarbeides tiltaksplan for oppfølging av usikkerhetsdriverne. Usikkerhetsdrivere og tiltaksplanen skal 
innarbeides i usikkerhetsregisteret og følges opp under prosjektets videre fremdrift.  

Identifisering av usikkerhet og kvantifisering av konsekvenser, skal gjennomføres i nært samarbeid med aktørene i 
prosjektet. 

S a n n s y n l i g h e t  

f o r  a t  u s i k k e r h e t  

i n n t r e f f e r

K o n s e k v e n s  

h v i s  u s i k k e r h e t  i n n t r e f f e r

S t o r

L i t e n

S t o rL i t e n
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8 Kommunikasjonsstrategi  

8.1 Generelt 

Det er lagt til grunn at prosjektorganisasjonen skal drive en åpen, etterrettelig og effektiv kommunikasjon rettet 
mot aktuelle strategiske målgrupper eksternt og internt. Med strategiske målgrupper menes alle grupper som kan 
bidra til at de overordnede målene vedrørende sykehusutbyggingen blir nådd.  

Det er utarbeidet en informasjons – og kommunikasjonsplan for prosjektet.  
 
All informasjon- og kommunikasjon går gjennom Finnmarkssykehuset v/administrerende direktør eller den hun 
delegerer oppgaven til. 
 

8.2 Samarbeid og samspill i prosjektet 

I forhold til omgivelsene står intern kommunikasjon sentralt. Tillit til prosjektet og den enkelte medarbeider er 
basert på utveksling av informasjon. Organisering i team skaper en effektiv og åpen organisasjon, som kan 
kommunisere effektivt med omverden. 

Kommunikasjonen internt skal sikre en god gjennomføring av prosjektet, bevare motivasjonen hos de ansatte, 
skape klima for samarbeid og kunnskapsdeling, og gjøre prosjektet til en attraktiv arbeidsplass. 

 

8.3 Samarbeid med lokale myndigheter 

Prosjektet Nye Hammerfest sykehus  skal oppleves som en seriøs, troverdig og profesjonell aktør – som legger 
forholdene til rette for en effektiv og tillitsvekkende samhandling på tvers av skillelinjer. Prosjektet skal ha et 
proaktivt forhold til lokale myndigheter. 

 Gjennomføring: 

 Pleie kontaktene med gjentatte informasjons- og oppdateringsmøter. 

 Informere nettverk og myndigheter før mediene – vi eier informasjonen og deler med dem. De skal ikke få 
kjennskap gjennom andre. 

 

8.4 Samarbeid med medier og medieaktører. 

Mediene er en sterk og viktig aktør. De vil dekke prosjektets ulike deler uavhengig av hva prosjektet ønsker.  

Prosjektet skal jobbe med mediene etter følgende prinsipper: 

Profesjonalitet  Åpenhet/Tillit          Aktivitet   Felles forståelse 

Prosjektet har etablert en egen nettside hvor informasjons blir publisert. 
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9 Samhandling med driftsorganisasjonen 

Prosjektet skal ha et strukturert opplegg for samhandling og samarbeid med driftsorganisasjonen (Hammerfest 
Sykehus inkludert psykisk helsevern g rus), slik at de løsninger som forankres i forprosjektet er godt forankret på 
ulike nivåer i driftsorganisasjonen.  

Utbyggings- og driftsdelen av prosjektet skal sees i sammenheng, med sikte på å oppnå de mål som er satt for 
både drifts- og investeringsdelen av prosjektet. 

9.1 Organisasjonsutvikling 

OU arbeidet vil bli vesentlig i omfang, da konseptet for et nytt sykehus påvirker hele organisasjonen. Gode 

medvirkningsprosesser og eierskap til prosjektet med god forståelse gir lettere gjennomføring av endringer og 

gevinstrealisering. Organisasjonskartet for prosjektet gjenspeiler medvirkningsprosessen.  

 

 

9.2 Driftsorganisasjonen 

Hammerfest sykehus skal utvikle organisasjonen slik at den tilpasses det nye bygget, ny teknologi og nytt utstyr. 
Det er lagt til grunn at sykehuset skal kunne effektivisere driften tilsvarende ca. 30 millioner kroner pr. år.  

Videre vil sykehuset fristille ressurser i egen organisasjon slik at det sikres nødvendig deltakelse i arbeidet med 
forprosjektet (ansattmedvirkning).  Dette for å sikre at nødvendige avklaringer kan gis de prosjekterende i henhold 
til forutsatt fremdrift, og at de løsninger som velges har god forankring på sykehuset. 

 

9.3 Samhandling  

Samhandlingsreformen, ny helse- og omsorgstjenestelov og ny folkehelselov angir en ny retning for 

kommunesektoren. Utviklingen i helse- og omsorgssektoren tilsier at kommunene kan og bør ta et økt ansvar for 

helsetjenestetilbudet til befolkningen. Det er også behov for tettere samarbeid med spesialisthelsetjenesten for å 

få til bedre og mer helhetlige pasientforløp. 

Samhandlingsreformen legger vekt på etablering av nye tjenester i kommunene samtidig som 
spesialisthelsetjenesten skal spisse sine oppgaver og i større grad gi veiledning og bidra til 
kompetanseoppbygging i kommunene. 
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Samlokalisering av sykehus og universitet i fremtiden på dagens tomt eller en annen tomt anses å ha stor 
betydning for fremtidig samarbeid rundt utdanning av både leger og sykepleiere. Samlokalisering skaper 
muligheter for å oppnå synergier mellom utdanning og pasientbehandling gjennom personell som er ansatt begge 
steder, kort vei mellom veiledere ved UiT og studenter som er ute i praksis, felles utviklingsarenaer og felles 
undervisningsarealer/ auditorier.  

9.4 Samarbeid mellom prosjektet og Hammerfest sykehus  

Samarbeidet mellom Hammerfest Sykehus  og prosjektet om planlegging og etablering har som formål å oppnå: 

1. mest mulig funksjonsdyktige, pasientvennlige og driftsøkonomiske løsninger 

2. engasjement, forankring og eierskapsfølelse hos driftsorganisasjonen som grunnlag for god og vellykket 
opplæring, organisasjonsutvikling og drift 

Dette skjer ved at de ansatte på sykehuset: 

 tilfører kunnskap og erfaringer til prosjektet gjennom deltagelse i utviklingen av forprosjektet og utvikling 
av tilhørende kravspesifikasjoner  

 tilføres kunnskap om de løsningsvalg som foretas og det totalproduktet som utvikles, slik at det etableres 
gode systemer og rutiner for forvaltning av det nye bygget 

 gjennom kunnskap om det nye sykehuset kan tilrettelegge og organisere en kvalitativ god og effektiv drift 
av sykehusets tjenester 

Medvirkningen skal også legge grunnlaget for at det tilrettelegges og organiseres et opplegg for samarbeid mellom 
prosjektet og sykehuset i forhold til uttesting og idriftsettelse. 

Medvirkningen skal ivareta samordning, integrering og helhetstenkning på en slik måte at problemer og 
muligheter på tvers av sykehusets avdelingsgrenser blir belyst og ivaretatt. Videre skal den tilrettelegges og 
gjennomføres slik at de overordnede økonomiske og fremdriftsmessige rammer som er satt for gjennomføringen 
av prosjektet kan overholdes. 

Møtestruktur og prosesser avklares før oppstart av forprosjekt.  
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10 Fokusområder i forprosjektet 

Strategien for prosjektet legger føringer for hvordan prosjektet skal gjennomføres for best å oppnå hensikten og 
målene som beskrevet i kapittelet over. I denne versjonen av styringsdokumentet  er det fokusert på sentrale 
områder som skal behandles  i forprosjektet.  

10.1 Kostnadsstyrt prosjektering 

Det skal prioriteres kostnadseffektive løsninger både mht. investering og drift. Prosjekteringen skal legges opp slik 
at prosjektkostnadene hele tiden utredes og følges opp, parallelt med at tiltak som gir god driftsøkonomi også blir 
tatt hånd om. 

Ved behov utredes alternative løsninger med angivelse av fordeler og ulemper, slik at det fremkommer et 
komplett beslutningsunderlag før de endelige valg treffes. Videre må det til enhver tid foreligge muligheter for 
reduksjon av kostnader ved alternative utførelser. 

Ambisjonsnivå på løsninger, omfang og materialer skal være basert på kost/nytte vurderinger og må tilpasses 
styringsrammen for prosjektet.   

Det foretas arealberegning for å dokumentere at forprosjektet kan løses innenfor arealrammene i skisseprosjekt. 
Det foretas kontroll av brutto/nettofaktor, og det redegjøres for eventuelle avvik fra de programmerte arealene. 

Ved eventuelle uoverensstemmelser mellom oppfyllelse av kravene til kostnadsramme og arealramme skal 
kostnadsrammen være styrende. 

Kostnadsoverslaget fordeles på de foreslåtte entrepriser som adderes til sum entreprisekostnad. Det utarbeides 
entreprisebudsjett for hver enkelt entreprise.  

10.2 Klima og miljøplan   

Det skal utarbeides en miljøplan ved oppstart av forprosjektet som omfatter alle miljørelaterte forhold. 

Prosjektet skal gjennomføres innenfor nasjonale og regionale strategiske føringer, herunder foretaksgruppen 
klima- og miljømål, som tilsier energiklasse A og passivhusstandard. Kravet i styringsdokumentet «Miljø- og 
klimatiltak innen bygg og eiendomsforvaltning i spesialisthelsetjenesten» (vedlegg 5) oppdatert 12.2.2014, med 
tilhørende handlingsplaner, skal innarbeides i prosjektets overordnede tekniske føringer (Hovedprogram, teknikk) 
og miljøplan. 

10.3 IKT/MTU 

Prosjektet skal ha ansvar for, og styring av, all byggnær IKT og for ledelsen av klinisk IKT-leveranser knyttet til 
prosjektet. Det skal i forprosjektet utarbeides en egen IKT-rapport i samarbeid med FIN HF/HN RHF og brukere 
som beskriver ansvar, løsninger og grensesnitt. 

Det skal før gjennomføringen starter avklares og beskrives hvordan alle IKT-leveranser inn mot prosjektet skal 
styres og samordnes, herunder Helse Nord IKTs leveranser. Finansiering og nærmere gjennomføring avklares før 
oppstart av aktivitetene. 

Innkjøp av MTU skal ha høy grad av brukerinvolvering. Strategi for innkjøp og gjenbruk forankres hos både 
brukerne og styringsgruppen. 

10.4 Etablering av prosjektorganisasjon 

Etableres i henhold til organisasjonskartet, etter utført konkurranse og kontrahering av samspillsgruppe,- før  
oppstart forprosjektfase.  

10.5 Kvalitetssikring av kapasitetsbehov og forutsetninger for omstilling 

Gjennomføres i samarbeid mellom prosjektgruppen og OU etter en nærmere  forpliktelse av gevinstrealisering. 

10.6 Kvalitetssikring og optimalisering av grunnlaget for forprosjektet 

Gjeldende utviklingsplan kvalitetssikres opp imot prosjektet. 

 Konseptrapportens grunnlag bearbeides videre: 

• Bearbeidelse av kostnadsramme 

• Avklaring på finansering/bærekraftsanalyse 
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• Programareal 

• Fordeling av areal mellom funksjonsområder – Laboratorium, sterilsentral (sentrallager), 
poliklinikk m.m. 

• Kjøkkenfunksjon 

• Kvalitetssikring av følgende områder 

• Kontorarbeidsplasser, dimensjonering 

• Poliklinikk, antall rom 

• Antall kontaktsmitte isolat 

• Antall senter per post 

• Dimensjonering av- og plassering av garderober 

• Planforutsetninger 

• Plassering av NHS på tomten 

• Riksvei 

• Utbyggingsbehov Hammerfest kommune og Norges arktiske universitet (UiT) 

• Parkeringshus 

• Intensjonsavtale tomtekjøp mellom HK og FIN HF 

• Kontrahering av rådgivergruppe/tidliginvolvering 

 

10.7 Digitale arbeidsprosesser og digital byggeplass 

Omfang og betydning av, fastsettes i forprosjektfasen, basert på prosjektets BIM-strategi. 

10.8 Etablering av tiltaksplan for usikkerhetshåndtering 

Sikkerjobb analyseplan (SHA) utarbeides av byggherren/prosjektet i forprosjektfasen.  

Usikkerhetsanalyse for prosjektet gjennomføres før avlevering av forprosjektet. 

10.9 Programmering og prosjektering av bygg- og tekniske løsninger 

Gjennomføres i forprosjektfasen iht. OTP og MOP.  

10.10 Etablere aktiviteter for å sikre fremdrift i forhold til rammetillatelse 

Gjennomføres i forprosjektfasen. Bruk av LEAN til framdriftstakt og planlegging av de ulike arbeidsoppgavene, 
optimalisere framdriftsplan. 

10.11 Verifisering av  endelig investeringsramme 

Kostnadsrammen er satt til 1,95 mrd. Prosjektet skal dokumentere og komme innenfor denne rammen i 
forprosjektet. 

10.12 Verifisering av finansiell bæreevne og driftsøkonomi 

Bærekraftsanalysen må vise at finansering, driftsøkonomi og bæreevne er gjennomførbar for FIN HF i 
forprosjektet.  

10.13 Gjennomføringsstrategi for prosjektet 

Styringsdokument og mandat vedtas av Helse Nord RHF. Prosjektet bemannes opp etter vedtakets rammer. 

10.14 Vurdering av sertifisering i BREEAM-NOR 

Forprosjektets ambisjon er minimum BREEAM- NOR.  

10.15 Kvalitetssikring og Sikkerhet-Helse og Arbeidsmiljø (SHA) 

Premissdokument for alle aktører utarbeides i forprosjektfasen. 
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10.16 Modellbasert prosjektering og BIM 

Modellbasert prosjektering innebærer at Bygnings Informasjons Modeller (BIM) brukes aktivt i 
prosjekteringsarbeidet for å oppnå bedre oppgaveforståelse, prosjektering, koordinering, kommunikasjon og 
kvalitetssikring i prosjektet og ikke bare til tegningsproduksjon.  

Det er lagt til grunn at modellbaserte verktøy tas i bruk og benyttes aktivt i alle faser av prosjektet, både når det 
gjelder medvirkningsprosess, prosjekteringsprosess og dokument- og tegningsproduksjon. Målsettingen er at en 
gjennom bruk av Bygnings Informasjons Modeller (BIM) effektiviserer arbeidsprosessene, både i prosjekterings-, 
bygge-, bruks- og driftsfasen, og at en også etablerer en bedre basis for overlevering av FDVU-data til 
driftsorganisasjonen. Bygnings Informasjons Modeller (BIMer) skal benyttes som basis for gjennomgang og dialog 
med brukere og andre interessenter ved drøfting og avklaring av ulike løsningsalternativ, slik at bygningsmessige 
og kostnadsmessige konsekvenser av de alternativer som drøftes raskt kan analyseres.  Bygnings Informasjons 
Modeller (BIMer) skal også benyttes som basis for grensesnittplanlegging og kontroll.  

Det er lagt til grunn at de tre grunnelementene for åpen BIM (Lagringsformat, Terminologi og Prosess) skal 
benyttes som grunnlag for effektiv digital informasjonsutveksling mellom byggherre, prosjekterende, entreprenør, 
driftsorganisasjon og andre aktører i prosjektet. All programvare som benyttes av prosjekteringsgruppen skal som 
prinsipp kunne kommunisere med åpen BIM formatet IFC, avvik skal aktivt begrunnes.  

10.17 Energi 

Energiberegninger utføres i forprosjektfasen. 

10.18 Utstyr 

Utstyrsoversikt utarbeides i forprosjektfasen. 
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11 Gevinstrealisering  

Gevinstrealisering krever systematisk oppfølging gjennom hele prosjektets forløp, i form av gode analyser i forkant 
og konkrete planer for oppfølging av gevinster underveis i og i etterkant av prosjektet, både forventede og 
eventuelt ikke-forventede gevinster. 
 
Planlegging av innsatsfaktorer, identifisering av aktiviteter samt ev. endring av produkter/ tjenester må tidlig 
avdekkes og forankres for å oppnå de forventede effekter. OU prosjektet vil ha fokus på implementering av nye 
arbeidsmåter og endringer i virksomhet og bygg som kan gi gevinster i form av økt kvalitet og/eller reduserte 
kostnader.  
 
Det vil være fokus på å: 

 Ta med de identifiserte interessenter fra konseptfasen 

 Etablere eierskap til gevinstene i form av ansvarliggjøring 

 Dokumentere de oppnådde gevinster, i den grad de er oppnådd 

 

  

 
 

 

 
Foreløpige funn for videre bearbeidelse i medvirkningsarbeidet for gevinstrealisering er: 

 

 Sentrerte ekspedisjoner(færre). Samordning av adm. funksjoner på poliklinikk (ekspedisjon, mottak, 

venterom, merkantilt) 

 Logistikk: 

• Pasient (oversiktlighet, kortere avstander, lett å finne fram) 

• Ansatte (dedikerte arealer for ulike oppgaver) 

• Varer (aktiv forsyning, færre lager, mindre tidsbruk for klinisk personell, tydelig ansvarsforhold ) 

 Jobbglidning og samhandling (sambruk av areal, nærværsfaktor øker: - behov av mindre innleid personell) 

 Sengetun, vaktordning dag/natt (kortere gangavstander, økt direkte pasientrelatert arbeid, trygghet for 

pasienter, oversiktlighet, teamorganisering)  

 Pasienthotell uten betjening. Alternativ til overnatting i døgnbemannet sengepost. 

 

 IKT og utstyr (e-helse, økt kvalitet i kommunikasjon, redusert tidsbruk, desentrale tjenester) 

 Driftskostnader, ikke-medisinsk (energi, renhold) Økt areal og økt teknikk gir merkostnader. Økt kvalitet 

 Stabilisering av arbeidstokk ( bedre arbeidsmiljø og trivsel med nytt bygg) 

 Samarbeid og nærhet med utdanningsinstitusjoner gir attraktivitet for å rekruttere medarbeidere 

 Hvis effektmålene blir innfridd, får vi flere fornøyde pasienter og kanskje klarer å ta «hjem» pasienter  

 Gjenbruk av utstyr (potensiale for å redusere kostnader) 

 Sambruk av arealer med Hammerfest kommune (HK), samarbeid om felles pasientforløp, kanalisering av rett 

pasient til rett behandlingsnivå.  

 

 

 

12 Evaluering 

Nye Hammerfest sykehus skal bidra til kunnskapsbasert og framtidsrettet utvikling av sykehusprosjekter og for 
sykehusbygging generelt vil det være nødvendig at prosjektet evalueres, både når det gjelder prosess og produkt 
(resultat og effekt).  
 

Viderføre de 
identifiserte 
gevinster fra 
konseptfasen 

Planlegge 
gevinst 

realisering 

Gjennomføre 
gevinst 

realisering 

Dokumentere 
realiserte 
gevinster 
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Det vil bli gjennomført både før- og etter evaluering av byggeprosjektet. Fokus og nivå på evalueringen vil bli 
avklart i første del av forprosjektet. 
 
 Evaluering kan skje på flere måter og på flere nivåer: 
 

 Lage framdriftsplan for forprosjektet 

 Gjennomføringsmodell  

 Funksjonsplasseringer av areal og rom  

 Dimensjonering  

 Logistikk 

 Effektivisering 

Kostnader: (Totalt eller prioriterte tema som f.eks. bemanning, bygg- og driftskostnader (LCC), kostnader per fase i 
livsløpet, etc.) 
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Del III Prosjektstyringsbasis 

 

13 Styringsbasis 

13.1 Prosjektnedbrytningsstruktur og planmodell 

Det etableres en foreløpig Prosjektnedbrytingsstruktur (PNS) for forprosjektfasen, på basis av arbeidsinndeling, 
organisasjonsplan og kontraktsinndeling.  

PNS reflekterer hvordan prosjektet er brutt ned i kostnads- og fremdriftselementer som hver for seg egner seg for 
planlegging, oppfølging og rapportering av kostnader og fremdrift.  

PNS viser hvordan kostnads- og fremdriftselementene er knyttet opp mot et ansvarsområde. Videre ivaretar denne 
strukturen behovet for en hierarkisk nedbryting av prosjektet for å sikre oversikt over status så vel på overordnet 
som detaljert nivå.  PNS muliggjør også styring av prosjektet mot delmål. 

I forprosjektfasen vil PNS ha følgende inndeling og nivåer: 

A. Det totale prosjekt.  

Ansvar er hos prosjektsjef. 

B. Område/kontrakt 

Ansvar for hvert område ligger hos den enkelte prosjektleder (ref. organisasjonskart) 

C. Kontrakt 

Dette definerer den enkelte kontrakt/avtale. Ansvar ligger hos dedikert person for hver kontrakt, som 
betegnes som Oppdragsgivers Representant (OR). 

 

13.2 Endringsstyring 

Endringsstyring skal gjennomføres under hele prosjektets levetid. Opplegget for endringsstyring vil variere 
avhengig av prosjektets fase og type endring. Selve behandlingen av endringer fastlegges med egne rutiner. 

I forprosjektfasen skal endringsstyringen omfatte følgende: 

 

Premissendring 

En premissendring innebærer et avvik til konseptet slik det er vedtatt i styrende dokumenter.  

Forslag til premissendring begrunnes og beskrives med angivelse av konsekvens for tid, kostnad og innhold 
(areal/funksjon/kapasitet).  

Eventuell beslutning om premissendring ligger utenfor prosjektsjefs mandat. En premissendring kan medføre at 
prosjektets ramme for tid, kostnad eller areal må endres. Inndekning av økte kostnader som konsekvens av 
premissendring må i forprosjektfasen skje med midler utenfor investeringsrammen (”friske midler”). I 
gjennomføringsfasen kan inndekning gjøres fra usikkerhetsavsetningen innenfor økonomisk styringsramme  
dersom dette blir vurdert å være forsvarlig. 

Premissendring skal fremgå av prosjektets Budsjettdokument og av arealregnskap. 

 

Prosjektendringer 

En prosjektendring skal kunne gjennomføres innenfor vedtatt ramme for tid og økonomisk styringsmål (P50). 

Prosjektet skal sørge for å ha løpende kontroll med konsekvenser av endringer både teknisk, økonomisk og 
tidsmessig. Endringer skal aktivt gjennomføres dersom dette er nødvendig for å sikre at gjennomføringstid og 
prosjektkostnader holder seg innenfor vedtatte rammer. Ref. kostnadsstyrt prosjektering. 

 

Vesentlige endringer skal fremgå av Budsjettdokument og evt. arealregnskap.  
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Alle endringer som påvirker kalkyle og tidsplan, skal dokumenteres i kalkylebeskrivelsen og være sporbare. 

 

Kontraktsendringer 

Beskrives nærmere for gjennomføringsfasen. Eventuell endring til kontrakter inngått for forprosjektet, behandles 
iht. en forenklet endringsrutine.  

 

13.3 Fullmaktsmatrise 

Vil bli etablert ila forprosjektfasen. 

 

13.4 Budsjettdokument 

Det opprettes et budsjettdokument som skal følge prosjektforløpet med en kronologisk oversikt over utviklingen 
av kostnadsramme og prosjektbudsjett over tid, herunder oversikt over de årlige/halvårlige budsjettrevisjoner, 
endringer mht. prisregulering av kostnadsramme, loggføring av vesentlige endringer og evt. tilføring av midler, 
flytting av budsjettmidler mellom budsjettposter samt disponering av reserve og evt. usikkerhetsmargin. 

 

13.5 Likviditetsbudsjett 

Det er utarbeidet likviditetsbudsjett for forprosjektfasen med månedlig periodisering. For gjenstående del av 
prosjektforløpet utarbeides likviditetsbehov med kvartalsvis periodisering.  

13.6 Prisregulering av kostnadsramme 

Avklares ila forprosjektfasen. 

 

13.7 Hovedfremdriftsplan 

Fremdriftsplan for forprosjektet skal bidra til å sikre at det ved endt forprosjektperiode foreligger et 
gjennomarbeidet og godt forankret forslag til forprosjekt innenfor rammene av konseptfasen som grunnlag for 
behandling av utbyggingsvedtak i Helse Nord RHF. 

Kritiske aktiviteter i forprosjektfasen er: 

 avklaring og fastlegging av programmeringsunderlag og løsningsvalg mht. funksjon, kapasiteter, areal, 
teknikk, utstyr, IKT og logistikk. 

 kvalitetssikring av valgte løsninger mot utarbeidet romfunksjonsprogram. 

 sikre at prosjektets kostnader ligger innenfor vedtatt økonomisk ramme. 

 utvikling og valg av entreprisestrategi og entreprisemodell. 

 avklaring og  fastlegging av  alle nødvendige forhold ifm. tomt, trafikkavvikling og regulering. 

 klargjøring av byggherreorganisasjonen for utbyggingsfase. 

Det skal foreligge detaljerte styringsplaner for hovedaktivitetene i forprosjektet. 
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13.8 Styringsverktøy 

I forprosjektfasen benyttes følgende styringsverktøy: 

 dROFUS (rom- og utstyrsdatabase). 

 Standardromskatalog 

 BIM 

 PIMS (kostnadsstyring og -rapportering). 

 Safran (tidsplanlegging og fremdriftsstyring). 

 Risikostyringsverktøy/ Usikkerhetsstyring. 

Aktuelle styringsverktøy suppleres før oppstart forprosjekt. 

 

13.9 Dokumentkontroll 

Det etableres rutiner for: 

 Fysisk merking av alle typer dokumenter. 

 Tegningsnummerering. 

 Koding og arkivering. 

 Postbehandling 

 

13.10 Prosjektregnskap og fakturabehandling 

Prosjektet bruker ISY Prosjektøkonomi som sitt kostnadsstyringsverktøy. Her skal registreres: 

 Budsjett iht. PNS. 

 Prognose basert på alle disponeringer av midler i form av kontrakter, direktebestillinger, bestilte 
endringer, uavklarte endringer og forventninger. Prognose over sluttkostnad skal sammenlignes mot 
budsjett. 

 

13.11 Rapportering 

Prosjektet skal utarbeide en kortfattet månedsrapport med følgende hovedpunkter: 

 Status for arbeidet. 

 Hovedaktiviteter i perioden. 

 Status for økonomi, fremdrift, og kvalitet. 

 Ved eventuelle avvik i forhold til budsjett, fremdriftsplaner eller kvalitet skal avviket og korrigerende tiltak 
beskrives. 

 Spesielle problemområder og tiltak. 

 Hovedaktiviteter neste periode. 

Månedsrapportene blir forelagt prosjektstyret. 

 

13.12 Styringsmål og disponering av reserver og marginer  

Defineres i forprosjekt. 
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Vedlegg 

Vedlegg 1: Hovedfremdriftsplan og detaljert fremdriftsplan  

Utarbeides i løpet av forprosjektfasen.  

 

Vedlegg 2: Prosjektets organisasjonsplan, roller og ansvar 

Utarbeides i løpet av forprosjektfasen. 

 

Vedlegg 3: Fullmaktmatrise 

Utarbeides ila av forprosjektfasen. 

 

Vedlegg 4: Kommunikasjonsplan 

Utarbeides i løpet av forprosjektfasen. 

 

Vedlegg 5: Instruks for budsjett kostnadsstyring 

Utarbeides i løpet av forprosjektfasen. 

 

Vedlegg 6: Instruks for fremdriftsstyring  
Utarbeides i løpet av forprosjektfasen. 
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