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Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 
 
Arkivnr.:  Saksbeh/tlf:  Sted/Dato:  
2016/578 Lill-Gunn Kivijervi   Hammerfest, 6.2.2018 
 
 
Saksnummer 5/2018 
 
Saksansvarlig:  Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi  
Møtedato:  15. februar 2018 

Tertialrapporter 3/2017 bygge- og utviklingsprosjekter 
Finnmarkssykehuset HF 

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

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar tertialrapporter 3/2017 for bygge- og 
utviklingsprosjekter Finnmarkssykehuset HF til etterretning. 
 
 
 
 
Eva Håheim Pedersen 
Administrerende direktør 

Vedlegg: 
- Saksfremlegg 
- Tertialrapport 3/2017 OU Prosjekt nye Kirkenes sykehus 
- Tertialrapport 3/2017 OU Prosjekt Alta Nærsykehus 
- Tertialrapport 3/2017 OU Prosjekt Samisk Helsepark 
- Tertialrapport 3/2017 Tidligfase nye Hammerfest sykehus 
- Tertialrapport 3/2017 Byggeprosjekt prosjekt nye Kirkenes sykehus 
- Tertialrapport 3/2017 Byggeprosjekt prosjekt Alta Nærsykehus 
- Tertialrapport 3/2017 Byggeprosjekt Samisk Helsepark 
 
  

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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Tertialrapporter 3/2017 bygge- og utviklingsprosjekter 
Finnmarkssykehuset HF  
  
Saksbehandler:  Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi   
Møtedato:  15. februar 2018  

1. Formål/Sammendrag 
I denne styresaken legges det frem et sammendrag av tertialrapportene for 3. tertial 
2017 for bygge- og utviklingsprosjektene i Finnmarkssykehuset HF(FIN).  

2. Bakgrunn 
I henhold til konsernbestemmelser fra Helse Nord RHF skal det utarbeides 
tertialrapport for alle investeringsprosjekter over 50 MNOK 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, konseptfasen 

3. Saksvurdering/analyse 
 
Byggefase Nye Kirkenes sykehus 
Entreprise B02 ble overtatt i andre tertial 2017, med unntak for utomhusarbeid. 
Entreprenøren gikk konkurs i tredje tertial 2017. Arbeidet med komplettering og 
retting av feil og mangler er reorganisert ved bruk av entreprenørens 
underentreprenører. Kostnadene dekkes ved innestående beløp og eventuelt gjennom 
garanti. «Hastebestemmelsene» i Lov om offentlige anskaffelser er benyttet. 

Ambulansemottak er forsinket som følge av konkursen. Det tas sikte på provisorier 
dersom ambulansemottaket ikke er ferdig før ibruktagelse. Dette får minimale 
konsekvenser for pasienthåndteringen. 

Landingsplass for helikopter er ikke igangsatt i påvente av Luftfartstilsynets 
godkjenning. 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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Entreprise B03 ble overtatt i tredje tertial 2017. Arbeidet med komplettering og retting 
av feil og mangler pågår. Dette gjøres dels for entreprenørens regning, fordi 
entreprenør ikke selv utfører retting av vesentlige feil og mangler, særlig når det 
gjelder de elektriske installasjonene. Arbeidet med å rette feil og mangler har vært til 
hinder for å ta bygget i bruk til klinisk virksomhet. Det gjelder særlig feil og mangler i 
B03. 

Varmeanlegg har vært et problem og omfatter både B02 og B03. Samordning, 
innstilling og oppretting pågår. Arbeid med å fullføre øvrige entrepriser og leveranser 
til bygget er på det nærmeste fullført. Mottak og installasjon av brukerutstyr er på det 
nærmeste fullført. Kunstprosjektet er fullført, med unntak for bilder som ikke er flyttet 
og montert. SD-anlegg, FDV-dokumentasjon og opplæring pågår og nærmer seg 
avslutning. 

Det foreligger midlertidig brukstillatelse. 

Fremdrift: Fremdriften anses å være i rute til at det er mulig å få alt tilstrekkelig ferdig 
til at klinisk drift kan starte i mars, men det foreligger fortsatt en viss risiko for at dette 
ikke lar seg gjøre. En del ikke-medisinske funksjoner har allerede tatt bygget i bruk, 
herunder AMK-funksjonen, og «første pasient» er allerede tatt imot i forbindelse med 
opplæring og kalibrering av CT. 

Økonomi: I tertialrapport 3/2017 rapporteres prognosen til 1,548 MRD, som er 63 
MNOK over budsjettert investeringsramme. Døgnmulkt er ikke innarbeidet i 
prognosen.  

Sluttoppgjør med B02 var på det nærmeste fullført da B02 gikk konkurs. Det foreligger 
ikke uavklarte eller andre kjente krav av betydning i denne forbindelse. Forslag til 
sluttoppgjør for B03 er mottatt. Dette er avvist og motkrav er reist.  

 
Alta Nærsykehus, byggfasen 
I 3. tertial har Finnmarkssykehuset HF signert avtale med totalentreprenør og 
rådgivergruppen er tiltransportert til totalentreprenør. 25. september var det oppstart 
på byggeplass. Samhandlingsfase, dvs. detaljprosjektering av bygget er gjennomført på 
alle plan. Utstyrsplanlegging er påbegynt og dialog om gjenbruk av utstyr, og behov for 
oppussing av eksisterende arealer pågår. Bygging av ambulansestasjon og innkjøp av 
CT/MR er tatt inn i prosjektet. 

HMS; det er etablert gode rutiner på byggeplass angående HMS. Sykehusbygg HF har 
inngått samarbeid med skatteetaten i forbindelse med arbeidet med å styrke 
seriøsiteten i bygg- og anlegg og å forebygge og bekjempe arbeids-markedskriminalitet 
(A-krim). I den forbindelse er det gitt fullmakt fra totalentreprenøren til å innhente 
taushetsbelagt informasjon fra skatteetaten for kontroll. Dette er videre etterspurt hos 
underentreprenørene. Stikkprøvekontroll på byggeplass og sjekk av boforhold blir 
gjennomført under byggeperioden.  
 
Fremdrift: prosjektet er ca. 3 uker forsinket i forhold til opprinnelig plan. Dette skyldes 
at mottak av igangsettingstillatelse for nybygget var 3 uker forsinket. Milepælsdatoer 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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er forskjøvet og inkludert i kontrakt med entreprenør. Overtakelse er satt til medio 
oktober. 
 
Økonomi: 
Den økonomisk ramme P(50) for prosjektet er 436,5 mill. kr.: 
Opprinnelig(P50)       395,0 MNOK 
Flytting av P(85)-ramme       14,5 MNOK  
Fra ord. Investeringsramme (ambulansestasjon)      7,0 MNOK 
CT/MR         20,0 MNOK 
Investeringsramme      436,5 MNOK   
   
Det ligger stor usikkerhet knyttet til investeringsrammen for CT/MR, øvrig 
utstyrsbudsjett og utbyggingsavtalen med Alta Kommune. Dette har Sykehusbygg HF 
hensyntatt i sin rapportering. Tallene er usikre og vil kvalitetssikres i 1. tertial 2018. 
 

Samisk Helsepark, byggfasen 

I begynnelsen av november forelå det tilbud med løsningsforslag fra fire 
entreprenører, ett ble forkastet. Tre løsningsforslag ble fremlagt for overordnet 
tverrgående gruppe (OTG) og de 3 medvirkningsgruppene; somatikk, psykisk 
helsevern og rus og bygg. Gjennom en omfattende brukermedvirkningsprosess ble 
løsningsforslagene vurdert.  
 
Alle tilbakemeldingene ble i etterkant av møtet sammenstilt og endte opp i en samlet 
vurdering av hva brukerne anbefaler. Bygg gruppen gjorde en tilsvarende vurdering 
basert på de tekniske kravene som var stilt konkurransegrunnlaget og kom med sin 
vurdering. Sykehusbygg sammenstilte alt i tillegg til at de også gjorde sine uavhengige 
faglige vurderinger for å kvalitetssikre resultatet. 
 
Med bakgrunn i evalueringene gjort av OTG og medvirkningsgruppene og øvrige 
vurderinger gjort av Sykehusbygg ble det innstilt på valg av tilbyder med tilhørende 
løsningsforslag.  
 
Fremdrift og økonomi: Er i henhold til plan.  
 
Nye Kirkenes sykehus, OU-prosjekt 
3. tertial var preget av usikkerhet rundt flyttedato. Målsetningen til prosjektet har vært 
at organisasjonen skal være klar når flyttedatoen kommer. Delprosjektene jobber med 
prosedyrer, bemanningsplaner og beredskapsplaner. Tilbakemelding fra 
delprosjektene er at de i hovedsak forventer å være ferdige med sine aktiviteter til 
innflytting. 
 
Klinikk Kirkenes har lagt en plan for redusert drift fremover mot flytting, med gradvis 
reduksjon fra uke 45. Flyttetidspunktet er planlagt med full drift i nytt sykehus fra 1. 
mars. Det foregår full opplæring for å være på plass innen innflyttingsdatoen 
 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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I løpet av 3. tertial er organisasjonsendringer gradvis gjennomført. AMK-sentralen 
flyttet til nye Kirkenes sykehus i oktober. Klinikken har startet opp prosjektene 
«Talegjenkjenning» og «inn/utsjekk».  
 
Økonomi: På grunn av utsatt innflytting har sykehuset fått høyere kostnader knyttet til 
opplæring og vikarer. Lavdrift vil også pågå over lengere tidsrom enn først planlagt. 
Budsjettet til flytting og OU-prosessen er totalt på 5,6 MNOK. Det er brukt 4,5 MNOK i 
2017.  
 
OU-prosjekt Alta Nærsykehus 
Arbeidet med delprosjektene har hatt god fremdrift i 3. tertial 2017. Det er 
gjennomført ukentlige møter mellom lederne i delprosjektgruppene hvor felles 
problemstillinger har vært diskutert. Samtlige grupper har foretatt ROS-vurderinger 
for sine anbefalinger.  
 
Sluttrapport fra delprosjekt «Bemanning av informasjons- og servicedisk i felles 
vestibyleanlegg for Alta kommune og Finnmarkssykehuset» ble behandlet i 
Styringsgruppen i september. Delprosjekt «virksomhetsoverdragelse» er satt på vent 
til nærmere 2019 etter at kartlegging og nullsamtaler er gjennomført.  
 
Fremdrift og økonomi: Prosjektet er i henhold til fremdriftsplan og økonomisk ramme. 
 
OU-prosjekt Samisk Helsepark 
I 3 tertial er det utarbeidet et mandat for etablering av geriatrisk team for den samiske 
pasienten. Det er etablert en prosjektgruppe for arbeidet. Gruppen har følgende 
medlemmer (Allmennlege fra Karasjok er ikke avklart, og står derfor benevnt i kursiv): 
 

Ellen Inga Hætta, leder spesialistpoliklinikken i Karasjok 
Fay Johansen, ergoterapeut, geriatrisk poliklinikk, klinikk Hammerfest  
Knut Johnsen, overlege, spesialistpoliklinikken i Karasjok 
Elen Marit Gaup, geriatrikoordinator, spesialistpoliklinikken i Karasjok 
Kristine Grønmo, leder undervisningssykehjemmet Karasjok kommune 
Une Astrup, demenskoordinator Tana kommune 
Britt Kirsti Johansen, sykepleier, leder demensteamet Kautokeino 
kommune 
Amund Peder Teigmo, Allmennlege Karasjok 
Kristina Eriksson Nytun, foretakstillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund, FIN 
Vegard Romundstad, verneombud spesialistlegesenteret Karasjok 

 
Arbeidet med geriatrisk team vil starte opp når geriatrikoordinator starter i stillingen.  
 
Det er tidligere utarbeidet et mandat for merkantile tjenester for somatikk og psykisk 
helsevern og rus.  
 
Arbeidet med et mandat samisk lærings- og mestringstilbud pågår.  

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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Fremdrift og økonomi: Prosjektkontroll i tråd med plan.  
 

Nye Hammerfest sykehus, Konseptfasen 

Arbeidet med konseptfaserapporten gjennomføres i henhold til plan. Ny 
tidligfaseveileder for sykehusbygging brukes ved utarbeidelsen. Framskrivning og 
kvalitetssikring av dimensjoneringsgrunnlaget er korrigert med grunnlagstall for 
perioden 2015 - 2035. 8 timers åpningstid er lagt til grunn for poliklinikkene. Dette har 
medført at arealet er redusert med 3900 m2. Prosjektinnrammingen for 
konseptrapporten er satt til 1,95mrd. 
 
Lokalisering av NHS med tomt på Rossmolla ble vedtatt 28.09.17 av 
Finnmarkssykehuset HF, senere 25.10.17 av Helse Nord RHF. Konseptvalg av 
utbygging med «sløyfen» som utbyggingsløsning samt forsyningskjeder og 
varelogistikk ble behandlet av styringsgruppen 15.12.17. 
 
Når det gjelder medvirkning er det avholdt månedlige møter med OTG (overordnet 
tverrgående gruppe) om overordnet funksjonalitet, samt at det er gjennomført flere 
workshops i perioden.  Det er gjennomført allmøter med ansatte i november og 
desember hvor det ble informert om prosessen, overordnet funksjonalitet og økonomi. 
Hammerfest kommune har igangsatt et arbeid i egen organisasjon om etablering av et 
parkeringshus, helsehus og samhandling med hensyn til fellesarealer. Dette er 
hensyntatt i arbeidet. UiT har ikke formelt avklart om de er med i det videre arbeidet. I 
prosjektet er det hensyntatt areal på tomta, men samhandling er ikke tatt med i 
prosjektet.  
 
Fremdrift og økonomi; Arbeidet med konseptrapporten er i henhold til tidsplan. Målet 
er styrebehandling i Finnmarkssykehuset 15. februar. Prosjektet har en økonomisk 
ramme på 17,6 MNOK. Pr desember var totalt påløpt 10,1 MNOK. Prosjektet vil levere 
innenfor rammen.  

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. 3 tertial 49 
mill. kr. over P(85) 1485 MNOK. Forsinkelsen i prosjektet har også medført en 
økonomisk konsekvens for den kliniske driften da denne er tilpasset en planlagt 
innflytting som er forskjøvet i tid. Det er ikke tatt hensyn til døgnmulkt i denne 
rammen. 
 
Prosjekt Alta Nærsykehus planlegges fortsatt gjennomført innenfor rammen på P(50) 
436,5 MNOK. En usikkerhetsanalysen viser at rammen for P(50) er økt til 478 MNOK. 
Dette inkluderer i hovedsak at rammen for CT/MR, inventar og utstyr samt at 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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utbyggingsavtalen med Alta kommune vurderes å bli høyere enn hva som var beregnet 
i forprosjektrapport 2014.  Prosjektet forholder seg fortsatt til rammen på 436,5 MNOK 
inntil usikkerheter er avklart knyttet til utbyggingsavtale med Alta Kommune, 
investering i CT/MR og øvrig inventar og utstyr. 
 
Prosjekt Samisk Helsepark B3 planlegges gjennomført innenfor rammen på 50 MNOK. 
Tilbud fra entreprenører bekrefter at økonomisk ramme overholdes. Det ligger en 
usikkerhet knyttet til bygging av møtesenter som vil behandles 1. tertial 2018.  
 
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 ikke vært aktiv i 3. tertial 2017. Referansegruppen involveres igjen i 1. 
tertial 2018 og vil ha hovedfokus på etablering av geriatrisk tilbud og LMS-tilbud til 
den samiske pasienten.  Kommunene i samisk språkområde har foreslått samisk 
brukerrepresentant, som har deltatt i prosjektet siden november 2017. 

Tertialrapportene er drøftet i informasjons- og drøftingsmøte 5. februar 2018, og 
behandlet i FAMU samme dato. 

6. Direktørens vurdering  
Innflyttingsdato nye Kirkenes sykehus er satt til starten av mars 2018. Det er 
usikkerhet knyttet til denne datoen. Usikkerheten er knyttet til om entreprenørene 
ferdigstiller nødvendige opprettinger i henhold til planen som er fastsatt i forhold til 
innflytting i mars. Prognosen for sluttsummen er satt til 1,548 MRD. Det er ikke tatt 
høyde for døgnmulkt i prognosen. Det foreligger en risiko knyttet til om døgnmulkt blir 
innfridd fra entreprenør.  

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). Det er direktørens vurdering at avklaringer knyttet til teknisk avtale 
og utbyggingsavtalen med Alta Kommune er avgjørende for endelig prosjektkostnad. 
Når det gjelder Samisk Helsepark vurderes rammen på 50 MNOK å overholdes.  
 
Det er en ekstra kvalitet at Sykehusbygg HF bistår i den videre prosessen både i Samisk 
Helsepark, Alta Nærsykehus og Nye Hammerfest sykehus.  

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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Vedlegg 
- Tertialrapport 3/2017 OU Prosjekt nye Kirkenes sykehus 
- Tertialrapport 3/2017 OU Prosjekt Alta Nærsykehus 
- Tertialrapport 3/2017 OU Prosjekt Samisk Helsepark 
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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: 

Starten av 3. tertial var preget av usikkerhet rundt flyttedato. Målsetningen til prosjektet har 
vært at organisasjonen skal være klar når flyttedatoen kommer. Delprosjektene jobber med 
prosedyrer, bemanningsplaner og beredskapsplaner. Tilbakemelding fra delprosjektene er at 
de i hovedsak forventer å være ferdige med sine aktiviteter til innflytting. 
 
Klinikk Kirkenes har lagt en plan for lavdrift fremover mot flytting, med gradvis reduksjon fra 
uke 45. Flyttetidspunktet er fremdeles planlagt med full drift i nytt sykehus fra 1. mars. 
 
I løpet av 3. tertial har organisasjonsendringer gradvis begynt å bli gjennomført. Merkantil er 
samlet i en felles enhet. LMS-rådgiver og dietist er flyttet fra medisinsk poliklinikk til enhet 
for kliniske servicefunksjoner. DKI er flyttet til anestesienheten. AMK-sentralen flyttet til NKS 
i oktober. Dette førte til merarbeid for akuttmottaket som tok over noen oppgaver AMK 
hadde tidligere. 
 
Pilot på talegjenkjenning har startet opp. Line Nilsen er prosjektleder. Ole Jørgen Ulvang er 
utnevnt som prosjektleder for system for inn-/utsjekk. Det er gjort et regionalt anbud der 
Dips ASA er valgt. Det er dialog med leverandør av sengesignalanlegg. Det jobbes med å 
sikre en løsning som ivaretar dagens funksjoner fra dag en i NKS. 
 
Det er utarbeidet en oversikt over budsjettbehov for 2018. Dette inkluderer utgifter til 
vikarer, frikjøp og prosjektledelse. Noen utgifter som var forventet i 2017, kommer først i 
2018 pga. utsatt innflytting. Eksempelvis utgifter relatert til opplæring.  
 

 
2. Viktigste aktiviteter siste periode 

Starten av 3. tertial var preget av usikkerhet rundt flyttedato. Målsetningen til prosjektet har 
vært at organisasjonen skal være klar når flyttedatoen kommer. Det skal ikke bli utsettelser 
av flytting på grunn av at organisasjonen ikke er klar. Delprosjektene jobber med prosedyrer, 
bemanningsplaner og beredskapsplaner. Tilbakemelding fra delprosjektene er at de i 
hovedsak forventer å være ferdige med sine aktiviteter til innflytting. Noen få aktiviteter må 
vente til etter innflytting. Klinikk Kirkenes har lagt en plan for lavdrift fremover mot flytting, 
med gradvis reduksjon fra uke 45. Flyttetidspunktet er fremdeles planlagt med full drift i nytt 
sykehus fra 1. mars. 
 
I løpet av 3. tertial har organisasjonsendringer gradvis begynt å bli gjennomført. Merkantil er 
samlet i en felles enhet. LMS-rådgiver og dietist er flyttet fra medisinsk poliklinikk til enhet 
for kliniske servicefunksjoner. DKI er flyttet til anestesienheten. AMK-sentralen flyttet til NKS 
i oktober. Dette førte til merarbeid for akuttmottaket som tok over noen oppgaver AMK 
hadde tidligere. Mangen avklaringer kom tett på og underveis i flyttingen. Noe som tok tid, 
og var belastende for de ansatte. 
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Omstillingsgruppen har hatt ett møte i perioden. Det er enighet i gruppen om å fortsette 
med regelmessige møter fremover for å følge med på prosessen. 
 
Pilot på talegjenkjenning har startet opp. Line Nilsen er prosjektleder. Ole Jørgen Ulvang er 
utnevnt som prosjektleder for system for inn-/utsjekk. Det er gjort et regionalt anbud der 
Dips ASA er valgt. Det er dialog med leverandør av sengesignalanlegg. Det jobbes med å 
sikre en løsning som ivaretar dagens funksjoner fra dag en i NKS. 
 
Det har vært følgende medvirkning i perioden: 

 Møte i styringsgruppen 13.09, 22.11 og 15.12. 

 Møte i omstillingsgruppen 6.10. Møte 24.11. ble utsatt. Nytt møte satt opp 12.01.18. 

 Samarbeidsmøte HVO/HTV klinikk Kirkenes: 27.10. 

 

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. Det planlegges ukentlige status og 
avklaringsmøter med delprosjektlederne. 
 
Opplæring 
OU-prosjektet følger opp opplæring med å bli kjent i bygget. Dette arbeidet vil starte 
nærmere innflyttingsdato. Mangler foreløpig oversikt over opplæringsplaner for med.teknisk 
utstyr, og dato for bli kjent i bygget er dermed ikke satt.  
 
Sengesignalanlegg 
OU-prosjektet er bindeledd mellom klinikk og leverandøren på bruken og opplæring i nytt 
sengesignalanlegg. Opplæring skal foregå via superbrukere på hver enhet.  
 

 
4. HMS & Kvalitet 

De største HMS-utfordringene har vært 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. Nå er tidspunkt for flytting fastsatt. Planlegging av 
lavdrift er også i gang. Dette vil redusere belastningen noe. Samtidig er det utfordring å få til 
lavdrift for alle på et sykehus.  
 
Det er ikke meldt om utfordringer med kvalitet i denne perioden. 
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5. Prosjekt kontroll: 

5.1. Økonomi 

OU-prosjektet har identifisert et behov på kr. 5 378 865. Dette er en økning i opprinnelig 
budsjett som følge av utsettelse av flytting, jf. tertialrapport 2. Store deler av budsjettet går 
til innleie/vikarer i forbindelse med opplæring, i tillegg til frikjøp av prosjektarbeidere. I 2017 
var det satt av budsjett på 5,6 MNOK til OU og flytting. Ubrukte midler på 1,073 NOK er 
overført til 2018. I tillegg er det satt av 3,750 MNOK til flytting i 2018. 
 

5.2. Økonomistatus 

 
Tabellen viser forbruk pr. 29. januar.  
 
Prosjektet har kartlagt budsjettbehov for 2018. Følgende behov er identifisert: 

   Budsjett 2018  

Intensiv med akuttmottak vikarer opplæring            180 000  

Operasjon vikarer opplæring mv.              74 837  

Radiolog vikar i opplæringsuke 2 og 3              70 000  

Radiograf vikarer opplæring/dobbel drift            130 000  

Bioingeniører opplæring/dobbel drift            330 000  

Merkantilt personale            345 000  

Inn/Utsjekk 2 årsverk i ett år            800 000  

Frikjøp Thor Kristian Fordelsen 2 mnd              88 000  

Sekretærstillinger/arkiv (4*3/12*500000)            500 000  
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HMS samling/utarbeidelse av måsetninger Stor pol.              26 400  

Mobilt radiologkontor               52 000  

ELK - medisinromansvarlig            166 667  

Prosjektledelse            240 000  

Hvit portør, 4 mnd.            166 667  

Vikarer til Anestesi ifm opplæring            120 000  

    

    

SUM innmeldt behov        3 289 571  

Uforutsett 15% av total            493 436  

SUM Budsjettbehov 2018        3 783 006  

 
Dette inkluderer utgifter som var planlagt i 2017, men først kommer i 2018 pga. utsatt 
flytting. Eksempelvis en del utgifter til innleie av vikarer i forbindelse med opplæring. Mangel 
av system for inn-/utsjekk ved innflytting vil også føre til ekstra kostnader.  
 

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  
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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. 

 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. 

 Oktober/november: Tidspunkt for flytting til NKS er fastsatt til 1.mars. 

 

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             
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8 Evaluering             

 
Framdriftsplanen er tilpasset vedtatt flyttedato.  
 

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 ingen 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. 
 
HMS og kvalitet 
Kravet til å arbeide med NKS parallelt med krav til ordinær drift er krevende og den største 
HMS-utfordringen i prosjektet. Avklaring av flyttedato og planlegging av lavdrift forventes å 
ha positiv effekt.  
 
Det er tilgjengelig midler for innleie/vikarer, og dette blir brukt. Dette tiltaket avlaster noe, 
men det er fortsatt stor belastning på nøkkelpersonell og fast ansatte. 
 



 

  

 
 
 

Rapport organisasjonsutvikling 

Alta nærsykehus (OU - ANS) 
 

Tertialrapport 3 - 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuttdato: 31.12.2017 
 
 
Dato: 03.01.2018 
 
 
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  
 

Fra torsdag 26. oktober, og hver påfølgende torsdag ut året har lederne for 

delprosjektgruppene hatt fast møtetid fra kl. 08-09 for å diskutere egne og felles 

problemstillinger i forhold til ferdigstilling av sluttrapport. Gruppene har vekslet mellom å 

være samlet til skrivedugnad, til at enkeltpersoner eller et utvalg av gruppen har kommet 

sammen for å ferdigstille de enkelte punkter i rapporten. Samtlige grupper har foretatt 

ROS-vurderinger på sine anbefalinger.  

 

Pr. 31.12.17 har vi følgende delprosjektgrupper for Alta nærsykehus 

-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. Avsluttet. 

-Delprosjekt 08 - Clock-Work, varemottak klinikk Alta og distribusjon til avdeling 
 

Sluttrapport fra delprosjektgruppe 07 ble behandlet av Overordnet tverrgående gruppe 8. 

september, og godkjent i Styringsgruppen, sak nr.50/2017. 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. 

Delprosjektgruppe 04 fikk en tilleggsoppgave for sin sluttrapport etter budsjettprosessen, 

og er gitt forlenget innleveringsfrist til 18.01.18. 

 

Det ble gjennomført et åpent informasjonsmøte i Alta i september 2017.  

 

Arbeidsgruppen for virksomhetsoverdragelse har ikke vært virksom i siste kvartal. Dette 

har være en omforent strategi fra Finnmarkssykehuset og Alta kommune. Arbeidet 

gjenopptas i 2018/2019. 

 

Prosjektkontroll er i tråd med plan, fremdrift og økonomi.   

 

2. Viktigste aktiviteter siste periode 
 

-Prosjekt Alta nærsykehus er nå i gang med det nye bygget (se egen rapport). 

- OTG 8. september markerte starten for sluttrapportskriving med fokus på Risiko- og 

sårbarhetsanalyse, gevinstrealisering og e-helse. 
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-Den 18. september inviterte vi de ansatte ved spesialistpoliklinikken og sykestua i Alta til 

informasjons-kafé i ny-kantina. Møtet fikk en annen utvikling enn planlagt, da møtet ble 

oppfattet som et åpent møte, og flere eksterne interessenter møtte opp. Det vil 

gjennomføres informasjonsmøte med ansatte i Alta i første kvartal 2018. 

 

-Lederne for delprosjektene er i tett dialog med byggeprosjektet, og de blir kontaktet ved 

behov når det er behov for avklaringer.  

- I oktober ble det besluttet å opprette et mandat for Clock-Work, varemottak klinikk 
Alta og distribusjon til avdeling. En ny gruppe ble konstituert og hadde sitt første 
møte 23. november. Endring i aktivitet og økt forbruk av pasient- og personalutstyr gjør 

at dagens og fremtidens forsyningsløsning må gjennomgås.  
 

3. Viktigste aktiviteter kommende periode   
 

a) OTG behandler sluttrapport fra DP01, DP02, DP03 og DP06 den 15.01.18. 

b) Brukerkoordinator klinikk må etableres, avklare forventninger og diskutere løsning. 

c) Fortsette arbeidet i de 4 kliniske delprosjektgrupper for å utvikle og implementere nye 

rutiner til oppstart Klinikk Alta 

d) Fortsette arbeidet i delprosjektgruppen Clockwork og varedistribusjon for å utvikle og 

implementere nye rutiner til oppstart Klinikk Alta 

e) Fortsette arbeidet i delprosjektgruppen virksomhetsoverdragelse for å forberede de 

ansatte på overgang til ny arbeidsgiver og organisasjon til oppstart Klinikk Alta 

f) Vurdere behov for oppstart av flere mandat. 

I tertialrapport 3/2016 er nevnt: 

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

opp med klinikksjef psykisk helse og rus og klinikksjef Hammerfest sykehus.  

- 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.   
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5. Prosjekt kontroll  

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

5.2 Økonomistatus 
Pr. desember 2017 er det brukt kr.692 348,- mot budsjettert kr.1.200.000.-, prosjektet 

overholder budsjettrammen 

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 Klinikk Alta. 
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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. 

 

6. Gevinstrealisering 

Delprosjektgruppene har som bakteppe for sine diskusjoner hvordan de i den kommende 

klinikk Alta 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, 

jobbglidning og fagutvikling. At sykestuedelen og fødestua i Alta kommune går inn i 

Finnmarkssykehuset HF, under Hammerfest sykehus muliggjør en styrking av fagmiljøet og 

bedrer beredskapen for lavdriftsperioder og planlagt eller uventet fravær. 

 



 

  

 
 
 

Rapport organisasjonsutvikling 

Samisk helsepark (OU – SHP) 
Tertialrapport 3 - 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuttdato: 31.12.2017 
 
 
Dato: 05.01.2018 
 
 
Lars Bjørn Mehus 
Prosjektleder 
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1. Status/ sammendrag  
 

Det er utarbeidet et mandat for geriatrisk team. Søker til geriatriveilederstillingen har fått 

tilbud og takket ja til stillingen. Arbeidet vil starte opp når geriatriveileder tiltrer 

stillingen.   

 

Det har tatt noe tid å få på plass deltagere til gruppen. Kommunelegen i Karasjok venter 

tilbakemelding fra sin rådmann før han går inn i gruppen. 

 

Gruppen har følgende medlemmer: 

 

Ellen Inga Hætta, Leder av DP01 SHP, FIN 
Fay Johansen, ergoterapeut, ger.pol. FIN 
Knut Johnsen, overlege FIN 
Elen Marit Gaup, geriatrikoordinator, FIN 
Kristine Grønmo, leder undervisningssykehjemmet Karasjok kommune 
Une Astrup, demenskoordinator Tana kommune 
Britt Kirsti Johansen, spl. leder demensteamet Kautokeino kommune 
Amund Peder Teigmo, Allmennlege Karasjok 
Kristina Eriksson Nytun, FTV-NSF 
Vegard Romundstad, Verneombud spesialistlegesenteret Karasjok 

 

Det planlegges tilsvarende prosjekt i forhold til lærings- og mestringstilbud.  

 

Det er tidligere utarbeidet mandat for merkantil tjeneste for somatikk og psykisk helsevern 

og rus. 

 

Prosjektkontroll i tråd med plan, fremdrift og økonomi.  

2. Viktigste aktiviteter siste periode 
Gruppen er konstituert, og hadde sitt første møte 15. desember i Karasjok. Deltagerne 
fikk anledning til innspill for spissing av mandatet til nyttår. Innen fristen mottok vi 
to innspill, som vi tar med i diskusjonen når vi behandler mandatet videre. 

3. Viktigste aktiviteter kommende periode   
Svare ut mandatet, i tråd med framdriftsplan, og levere sluttrapport innen utgangen 
av 1. tertial 2018. 
a) I tråd med framdriftsplanen planlegges enkelte møter lagt utenfor Karasjok, slik at vi kan få 

innspill og medvirkning fra de andre brukerkommunene i Samisk språk- og kulturområde 

b) Kvalitetssikre våre vurderinger og anbefalinger i kontakt med det geriatriske fagmiljøet UNN 

(seminar) 
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9600 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no  

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. Engasjerte og kompetente deltager i gruppe vil bidra til 

god kvalitet på arbeidet og et godt sluttresultatet av prosessen.  

5. Prosjekt kontroll  

5.1 Økonomi 
Pr. desember 2017 er det brukt kr.1 162 500.-, mot budsjettert kr.1 162 500.-.  

Det forventes av prosjektet vil overholde budsjettrammen. 

 

5.1.1 Endringslogg                                                                                                    

Utkast til mandatet er redigert etter klinikkledermøtet. 

 

   5.2 Plan & Fremdrift 
5.2.1. Milepælsplan 

Det er satt en målsetting om å fremme sluttrapport innen 1. mai 2018 for geriatrisk 

team. 

 

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. 

Deltagerne i gruppen fra Hammerfest sykehus og spesialistlegesenteret i Karasjok 

innebærer bruker tid til å utvikle det nye Samisk helsepark i tillegg til sine ordinære 

arbeidsoppgaver. 
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1. Oppsummering 
Arbeidet med konseptfaserapporten gjennomføres iht. plan.  
Ny tidligfaseveileder for sykehusbygging brukes ved utarbeidelsen. 
Framskrivning og kvalitetssikring av dimensjoneringsgrunnlaget er korrigert med grunnlagstall for 
perioden 2015- 2035. 8 timers åpningstid er lagt til grunn for poliklinikkene. 
Prosjektinnrammingen for konseptrapporten er satt til 1,95mrd. 
 
Lokalisering av NHS med tomt på Rossmolla ble vedtatt 28.09.17 av FIN HF, senere 25.10.17 av HN RHF. 
 
Konseptvalg av utbygging med «sløyfen» som utbyggingsløsning samt forsyningskjeder og varelogistik 
ble behandlet av styringsgruppen 15.12.17. 
 
 
Det er avholdt månedlige møter med OTG (overordnet tverrgående gruppe), ad overordnet 
funksjonalitet. 
Det er utført workshops 23.08., 23.10., 21.11. og 15.12.17 med arbeidsgruppene med etterfølgende 
«hjemmelekser» for kvalitetssikring av forutsetningene som blir lagt til grunn for tomtevalg, 
funksjonalitet og nærhet/ samhandling funksjonsområdene imellom. 
Allmøter med ansatte, ble avholdt 20. og 21.11.17 med informasjon om status i prosjektet. 
Hammerfest kommune (HK) gjennomførte workshop 8.12.17 for eget helsehus og samhandling med 
NHS. 
Følgeevalueringen for konseptfasen(KSK) ivaretas fortløpende. 

 

Hovedaktivitetene i perioden har vært: 

 Fullført utarbeidelse av forslag til konseptvalg 

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

arbeidsgruppene fortløpende for kvalitetssikring.  

 Arrangert workshops 

 Allmøter med alle ansatte  

 

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

konseptfasen mua eget delkapittel i rapporten vedrørende byggbarhet. 

 

3. Sosial dumping og ulovlige skatte- og avgiftsforhold 
Vurderes som ikke aktuelt i denne fasen av prosjektet.  
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4. Fremdrift 
Delrapport konseptvalg ble levert iht framdriftsplan. 
 
Styrevedtak på konseptfaserapporten blir hhv FIN HF februar og HN RHF mars 2018.  
Hammerfest kommune har behandlet utbyggingsomfanget ved et samarbeid og er meget positive.  
UiT har svart negativt på å flytte på Rossmolla pga økonomiske forutsetninger  
 
Sykehusbygg HF vil levere Konseptrapport som planlagt 01.februar 2018.  
 

5. Økonomistatus – kun foreløpig, mangler grunnlag fra FIN og 

reisekost SB.  
 

Prosjektets økonomiske status er som følger: 

 Påløpt i 3 tertial sept – des 2017:     6,4 MNOK (eks. mva.)  

 Påløpt totalt per desember 2017:                10,1 MNOK (eks. mva.) 

Budsjett for konseptfasen er vedtatt 17,6 MNOK. (eks. mva), prognose, påløpte kostnader totalt og 

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

 

Følgende kostnader er ført som påløpt men ennå ikke fakturert:  

- LINK rapporterer brukte 1647 tv for desember. Totalt kr 2.029.808,- eks mva.   
- SB brukt 449 tv i desember. Totalt kr 541.368,- eks. mva. 
- E&Y 59,5 tv i november og 1 reise. Totalt kr 90.325,- eks. mva.  
 
Prognoseendring i konto 081 gjelder grunnundersøkelser sjø, Rossmolla og miljøundersøkelser på land.  

Prosjektets reserve er brukt til disse.  
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6. Risiko & tiltak 
 

Nr. Usikkerhet Status Tiltak Kommentar 

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

Lukket 

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

Styringsgruppen vedtok at 
grunnlaget skal være 
2015-1035, med 8 timers 
åpningstid  

2 
Oppdragsgivers behandling av 
dokumentet delrapport for 
tomtevalg 

Lukket 

Oppdragsgiver 
styrevedtak vil bli 
førende for 
skisseprosjektet. 

Vedtak i FIN HF 25.10.18, 
Rossmolla som tomt 

3. 
Samarbeidsavtale mellom UiT 
og HK 

Åpen 

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

Status vedr. UiT gir ikke 
ønsket samhandling og 
effektiviseringsgevinst. 
Presisjonsgrad for HK er 
ikke som ønsket mht evt 
full integrasjon av arealer 

4. 

Etablere felles 
plattform/forståelse og 
ambisjonsnivå på 
funksjonsbeskrivelsen mellom 
brukere og prosjektet  

Åpen 
Møter, dialog, 
medvirkningsprosess 

Kontinuerlig 
forventningsavklaring 

5. 
Presisjonsnivå på 
konseptrapporten 

Åpen 
Fortløpende dialog med 
FIN HF 

Visualisering av 
løsningsforslag er skisser 
på konseptnivå 
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7. Kommunikasjon. 
 

 Intern samhandling og kommunikasjon; Prosjektet opplever meget god og aktiv delaktighet i OTG 

møter og workshops. Skriftlig tilbakemelding fra gruppene er saklig og konstruktiv. 

 Internt i prosjektorganisasjonen, mellom prosjektet og ledelsen i FIN HF er det god kommunikasjon 

og meningsutveksling.  

 Allmøtene hadde godt oppmøte med aktive tilhørere 

 Hjemmesiden for pågående prosjekter i FIN HF oppdateres fortløpende.  

 

 Ekstern samhandling og kommunikasjon; Eksterne samarbeidspartnere har vært involvert, men pga 

stram framdrift er disse ikke blitt prioritert. UiT har ikke respondert etter sitt negative svar. HK må 

avklare hvordan videre utarbeidelse og samarbeid skal skje kontraktuelt med FIN HF. 

 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 er en kontinuerlig aktivitet. 
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1 Oppsummering 

Status i prosjektet i januar 2018 kan oppsummeres som følger: 

 Entreprise B02 ble overtatt i andre tertial, med unntak for utomhusarbeid.Entreprenøren gikk kon-
kurs i tredje tertial. Arbeidet med komplettering og retting av feil og mangler er reorganisert ved 
bruk av entreprenørens underentreprenører. Kostnadene dekkes ved innestående beløp og even-
tuelt gjennom garanti. 

«Hastebestemmelsene» i Lov om offentlige anskaffelser er benyttet. 

 Utomhusarbeidene i B02 fullføres når det blir sommerføre. 

 Ambulansehall er forsinket som følge av konkursen. Det tas sikte på provisorier dersom den ikke er 
ferdig før ibruktagelse. Dette får minimale konsekvenser for pasienthåndteringen. 

 Landingsplass for helikopter er ikke igangsatt i påvente av Luftfartstilsynets godkjenning. 

 Entreprise B03 ble overtatt i tredje tertial. Arbeidet med komplettering og retting av feil og mangler 
pågår. Dette gjøres dels for entreprenørens regning, fordi han nekter å akseptere vesentlige feil og 
mangler, særlig når det gjelder de elektriske installasjonene. 

 Arbeidet med å rette feil og mangler har vært til hinder for å ta bygget i bruk til klinisk virksomhet. 
Det gjelder særlig feil og mangler i B03. 

 Varmeanlegg har vært et problem og omfatter både B02 og B03. Samordning, innstilling og oppret-
ting pågår. 

 Arbeid med å fullføre øvrige entrepriser og leveranser til bygget er på det nærmeste fullført. 

 Mottak og installasjon av brukerutstyr er på det nærmeste fullført. 

 Kunstprosjektet er fullført, med unntak for bilder som ikke er flyttet og montert. 

 SD-anlegg, FDV-dokumentasjon og opplæring pågår og nærmer seg avslutning. 

Det foreligger midlertidig brukstillatelse. 

Per i dag, 26.01.2018, anses det som mulig å få alt tilstrekkelig ferdig til at klinisk drift kan starte tidlig i 
mars, men det foreligger fortsatt en viss risiko for at dette ikke lar seg gjøre. 

En del ikke-medisinske funksjoner har allerede tatt bygget i bruk, herunder AMK-funksjonen, og «første 
pasient» er allerede tatt i mot i forbindelse med opplæring og kalibrering av CT. 

Sluttoppgjør med B02 var på det nærmeste fullført da B02 gikk konkurs. Det foreligger ikke uavklarte krav 
av betydning i denne forbindelse, men konkursboets behandling av aktiva kan medføre utfordringer. 

Forslag til sluttoppgjør for B03 er mottatt. Dette er avvist og motkrav er reist. Dette sluttoppgjøret innebæ-
rer betydelige utfordringer. 

2 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 

Det har ikke forekommet ulykker i tredje tertial 2017. 

Det er ikke rapportert bruk av miljøfarlige stoffer eller produkter. 

3 Sosial dumping og ulovlige skatte- og avgiftsforhold 

Ingen avvik ift. dette er registrert i tredje tertial 2017. 

Det planlegges en erfaringsoppfølging sammen med Skatt Nord. 

4 Hovedtidsplan 

Prosjektets hovedtidsplan er datert 20.04.2015. I den var ferdigstillelse og overtakelse fra entreprenørene 
planlagt til 02.01.2017. 

Etter at nye avklaringer og koordinering mellom entreprisene B02 og B03 har funnet sted og er dokumen-
tert i addendum til begge kontrakter, så er hovedtidsplanen revidert. Følgende ble lagt til grunn: 

Overtakelse B03 skulle skje 30.12.2016. Dette skulle være en foreløpig overtakelse inntil slutt-testing 
sammen med B02 hadde funnet sted. 
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Overtakelse B02 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. Arbeidene ble da overtatt, med unntak for utomhusanlegg. 

B03 ble delvis overtatt 06.09.2017 og resten (elektro) den 27.11.2017. Det gjensto på disse tidspunktene 
en god del oppretting av feil og mangler, men overtagelse var nødvendig for å kunne starte utbedring for 
entreprenørens regning. 

Ibruktagelse var planlagt til tidlig juni 2017, men det var ikke mulig på grunn av forsinkelser og feil og 
mangler som omtalt over. Mulig ibruktagelse er forsinket ca. 9 måneder på grunn av disse forholdene. 

5 Økonomi 

Prosjektets økonomiske status er som følger: 

 Påløpt tredje tertial (september – desember 2017) 118 MNOK 

 Påløpt totalt per august 2017 1.326 MNOK 

 Påløpt totalt per januar 2018 1.444 MNOK 

Prosjektets byggebudsjett ble revidert i februar 2016 da det ble besluttet å rapportere i forhold til kost-
nadsrammen på 1.460 MNOK (P85). I august 2016 ble det besluttet å øke rammen til 1.485 MNOK ved 
bruk av driftsmidler. Forventet sluttkostnad er i dag som følger: 

Navn
Sluttprognose 

per jan'18

Felles 34 338 263

Bygning 572 109 076

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 932 727 926

Generelt 184 085 926

Spesielt 426 368 182

Reserve 0

Anlegsbidrag Varanger Kraft 3 360 000

Enova, Sør Varanger kommune -11 500 000

Prisstigning 9 619 550

Valuta kostnad 26 945 061

MVA refusjon -23 000 000

Sum prosjektkostnad 1 548 606 645

 

Forventet sluttkostnad er altså 1.548 MNOK, ca. 63 MNOK over rammen på 1.485 MNOK og tilsvarer ca. 
23 MNOK økning siden andre tertialrapport 2017. Denne prognosen inkluderer merkostnader som følge 
av forsinket ibruktagelse, men den inkluderer ikke krav og motkrav knyttet til forsinkelsene i B03. Den in-
kluderer heller ikke dekning fra garantien for B02. Disse forholdene innebærer betydelig usikkerhet om 
forventet sluttkostnad. 



Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes Sykehus. Tertialrapport desember 2017 

Nye Kirkenes Sykehus 26.01.2018 side 5 

Kostnadene på hoveddel 8 og 9 omfatter følgende: 

Navn MNOK

Program 12 838 926

PG 89 007 000

    PG BH 61 907 000

    PG B02 23 500 000

    PG B03 3 600 000

Admin 80 331 000

    PL, jur.bist. 57 052 000

    Bruker 3 550 000

    BL 18 658 000

    Uavh. Kont. 471 000

    IKT 600 000

Bikost 780 000

Forsik. Gebyr 617 000

Diverse 512 000

Sum 184 085 926

Konto 8

 

Navn MNOK

MVA 279 203 463

Tomt 14 500 000

Br.utstyr 74 800 000

Kunst 5 350 000

Renter 52 514 719

Sum 426 368 182

Konto 9

 

6 Risikostatus 

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

1. Omfattende arbeid med retting av feil og mangler, særlig i B03, og tidspunktet for når dette ferdig-
stilles og gir grunnlag for klinisk drift. 

2. Det foreligger kvalitetsavvik, særlig i B03, som kanskje ikke kan rettes opp. Dette vil dog ikke ha 
betydning for klinisk drift og pasientsikkerhet. 

3. Betydelig avvik mellom B03 sin og vår forståelse av kontrakten. Dette er dokumentert gjennom 
byggherrens motkrav til entreprenørens sluttoppgjør. 

4. Sluttoppgjøret med B03 samt konkursen i B02 innebærer en del usikkerhet om sluttkostnad. 

7 Helse- og miljøfarlige stoffer 

Siste rapportering fra B02 (første tertial) om avfall var som følger: 

 

Som følge av konkursen i B02 er det ikke mottatt noen senere rapportering. 

Rapportering fra B03 er ikke mottatt. 
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1. Oppsummering 
Status i prosjektet for perioden september - desember 2017 oppsummeres som følger: 

Viktigste aktiviteter siste periode: 

 Avholdt nytt koordinerende møte vedr. utbyggingsavtale og teknisk avtale mellom Alta Nærsykehus og Alta 

Kommune.  

 Signering av P1-kontrakt med totalentreprenør og tiltransport av rådgivningsgruppen gjennomført.  

 Oppstart byggeplass 25.09.17. 

 Samhandlingsfase 2, dvs detaljprosjektering av bygget pågår iht plan.  

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

 Bygging av ny ambulansestasjon og innkjøp av CT/MR tatt inn i prosjektet.  

 Etablert gode rutiner på byggeplassen vedrørende HMS og SJA.  

 Kuttliste med konsekvensvurderinger utarbeidet av SB.  

Viktigste aktiviteter kommende periode (jan-april 2018): 

 Sluttføre avklaringer med Omsorgssenteret vedrørende kulvert og teknisk infrastruktur.  

 Videre detaljprosjektering av bygget. 

 Søknad om igangsettingstillatelse 3, resterende arbeider.  

 Avklaring MTU omfang, og oppstart innkjøp. 

 Avklaring mellom SB og FIN mtp på bemanning og kontrakt.  

 

2. Sikkerhet helse og arbeidsmiljø 

 

 Denne perioden Akkumulert 

Antall SJA (Sikker jobb analyse) 8 8 

Antall RUH (Rapport om uønsket hendelse) 29 29 

Antall Fraværsskader 0 0 

Antall fraværsskader m/sykmelding 0 0 

KS (Kvalitsetssikring) avvik 10 10 

KS avvik lukket 2 2 

 

 Byggherrens SHA-plan er utarbeidet av Sykehusbygg og totalentreprenøren har utarbeidet sin HMS-plan 
basert på denne. Entreprenøren utfører regelmessige vernerunder med tilfredshet.  

 Helsehuset og naboer blir ivaretatt med direkte kommunikasjon og infoskriv.  

 Rømningsforhold fra helsehuset er gjennomgått og nødvendige tiltak blir effektuert fortløpende.  

 

3. Sosial dumping og ulovlige skatte- og avgiftsforhold 

Sykehusbygg har inngått et samarbeid med Skatteetaten i forbindelse med arbeidet med å styrke seriøsiteten i 
Bygg- og anlegg og å forebygge og bekjempe arbeidsmarkedskriminalitet (A-krim). I den forbindelse er det gitt 
fullmakt fra totalentreprenøren til å innhente taushetsbelagt informasjon fra skatteetaten for kontroll. Dette er 
videre etterspurt hos underentreprenørene. Stikkprøvekontroll på byggeplass og sjekk av boforhold blir 
gjennomført under byggeperioden.  
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4. Fremdrift 

Oppstart byggeplass var i september 2017. 
Prosjektet er ca 3 uker forsinket i forhold til opprinnelig plan. Dette skyldes at mottak av igangsettingstillatelse 
for nybygget var tre uker forsinket. Milepælsdatoer er forskjøvet tilsvarende og inkludert i P1-avtalen.   
 
Totalentreprenøren har utarbeidet foreløpig fremdriftsplan.  Se under.  
 

 

Totalentreprenøren melder i sin månedsrapport for desember om mulig forsinkelse i oppstart tømrerarbeider 
som følge av manglende godkjenning fra Arbeidstilsynet som trengs for å gi igangsettingstillatelse for de 
arbeidene som er tenkt påstartet i januar 2018. Omfang av forsinkelsen avhenger av saksbehandlingstiden hos 
Arbeidstilsynet og byggesakskontoret.    
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5. Økonomistatus  

Prosjektets økonomiske status er som følger: 

 Påløpt i 3 tertial sept – des 2017:     35,6 MNOK (inkl. mva.)  

 Påløpt totalt per des 2017:                     94,8 MNOK (inkl. mva.) 

Prosjektets totalbudsjett, er i perioden økt fra 401,1 til 436,1 MNOK (inkl. mva.) ved inkludering av å bygge ny 

ambulansestasjon og innkjøp av CT/MR. Det er ikke foretatt budsjettrevisjon slik at denne økningen ikke 

fremgår av underliggende tabell under Godkjent budsjett, kun i Prognose. Alle tall inkl. mva.  

 

På rapporteringstidspunktet er ikke påløpte kostnader mottatt fra Finnmarkssykehuset for desember. Det er 
usikkert hvorvidt faktura som nå er lagt inn på fakturert i desember er kostnadsført hos Finnmarkssykehuset i 
perioden.  

Prognoseutvikling i tertialet. Det er oversendt egen forklaring på prognoseutviklingen i september og oktober   
som da var på 478,3 MNOK. I korte trekk baserte prognoseutviklingen seg på usikkerhetsanalysen gjennomført i 
august 2017, ny ambulansestasjon og CT/MR. I november ble det foretatt noen justeringer som dro prognosen 
ned til der den ligger i dag på 476,9 MNOK. Det vil i kommende tertial bli foretatt en ny usikkerhetsanalyse når 
avtaler med Alta kommune er på plass og bygget har kommet seg opp av grunnen basert på at usikkerheten da 
vil være betydelig redusert. En kuttliste er utarbeidet som grunnlag for behandling etter usikkerhetsanalysen. 
Det vil gi grunnlag for en korrigering av prognosen.  FIN HF  har presisert at gjeldende budsjett er styrende i 
prosjektet. Det arbeides aktivt med å holde kostnadene nede. 

A C K L

ID

Ansvar for 

budsjettposten

Godkjent 

budsjett
Prognose

Fakturert 

(Akkumulert)

Virkelig kostnad 

(Akkumulert)

1 401 128 542 476 960 119 74 438 959 94 793 178

00 20 978 857 21 895 021 0 0

001 SB 14 728 857 15 367 600 0 0

002 FIN 6 250 000 6 527 421 0 0

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

D 21 896 748 21 937 690 21 937 689 21 937 689

E 351 426 927 426 301 398 45 675 261 66 029 480

02 226 516 273 251 943 738 9 318 368 28 676 131

021 FIN 643 738 643 738 643 738 643 738

022 SB 227 511 359 253 425 000 8 674 630 28 032 393

023 SB 625 000 1 000 000 0 0

024 FIN -2 263 824 -3 125 000 0 0

08 24 832 590 24 669 660 2 738 108 3 734 564

082 SB 0 3 448 629 2 050 519 988

083-1 SB 19 936 691 13 138 813 1 776 834 2 204 510

083-2 FIN 0 2 482 780 197 651 197 651

084 SB 1 765 080 2 468 944 158 503 209 345

085 SB 2 880 819 2 880 494 603 070 603 070

089 SB 250 000 250 000 0 0

09 100 078 064 149 688 000 33 618 785 33 618 785

090 FIN 17 500 000 24 900 000 0 0

091 SB 8 125 000 46 750 000 0 0

092 FIN 63 450 000 66 878 000 33 200 000 33 200 000

093 SB 8 500 000 8 500 000 0 0

095 FIN 1 250 000 1 410 000 418 785 418 785

096 SB 1 253 064 1 250 000 0 0

Budsjett

Post

Avsetning for usikkerhet (PEs reserve P50)

- Forprosjekt (avsluttet)

- Detaljprosjekt (avsluttet)

- Gjennomføring

Bygging

Cytostatikalab med utstyr (avsluttet)

Totalentreprenør HN

Totalt Alta nærsykehus

- Marginer og reserver

Forventede tillegg (PLs reserve P30)

Flytting av røntgen

Refusjon fra Alta kommune

Generelle kostnader

Byggherres prosjektering

Adm, PL SB

Adm FIN

Bikostnader (reiser, kopiering, andre utgifter)

Forsikring, gebyrer, avgifter

Diverse

Spesielle kostnader

Generelt

Løst inventar og utstyr

Tomt

Finansiering

Midlertidige bygg

Kunstnerisk utsmykkning
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6. Risiko & tiltak 
Status inneholder nå kun oppdateringer for dette tertialet.  

Nr. Usikkerhet Status Tiltak Status Lukket dato 

2 

Reguleringsplan og 
utbyggingsavtale. Risiko for at 
det blir høy kostnad. Gjelder nå 
kun utbyggingsavtale da 
reguleringsplan er avklart. 

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

31.12.17: Resterende avklaringer pågår. 
30.11.17: Fortsatt uavklart med utbyggingsavtale. 
Partene er enige om prinsipper for fordeling av 
kostnader (75%, 12,5% og 12,5% på hhv Alta 
kommune, Alta Nærsykehus og Alta Omsorgssenter) 
Det gjenstår å bli enige om hvilke delprosjekter som 
skal legges til grunn og hva FIN maksimalt skal betale. 
31.10.17: Fortsatt uavklart med utbyggingsavtale. 
30.09.17: Ikke avklart. Avklart i møte 29.09.17 at Lill-
Gunn hos FIN er i dialog med rådmann.   
26.09.17: FIN avholdt møte Alta kommune om 
seksjonering og eiendomsforhold. Fremdriften i 
utbyggingsavtalen ble også diskutert. FIN 
understreket viktigheten av å komme videre med 
spørsmålet om kostnadsdelen av utbyggingsavtalen 
for å skape sikkerhet omkring eget budsjett.  

 

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

Lukket 
Tett oppfølging av fremdrift og 
aktiviteter på kritisk linje 

30.09.17: Igangsettingstillatelse gitt, og oppstart 
graving startet i september. 3 uker forsinket i forhold 
til opprinnelig plan.  

31.12.17: 
Lukket i 
perioden og 
punktet fjernes 
ved neste 
tertialrapport. 

6. 

Organisering 
prosjektadministrasjon og 
brukermedvirkning. Risiko for 
dårlig styring av prosjektet. 

Åpen 
Avklares gjennom dialog med 
bestiller/byggherre 

31.12.17: Prosess pågår. Brukergruppe er opprettet. 
Møter avholdes hver 14. dag for kvalitetssikring av 
fremlagte forslag til løsninger fra HNAS.   
30.11.17: Ikke avklart 
31.10.17: Ikke avklart. SBs forslag til 
styringsdokument sendes FIN v/Lill-Gunn.  
30.09.17: Forslag til grunnlag for revidert 
avtaledokument oversendt FIN med bakgrunn i at FIN 
har forhandlingene med Alta Kommune direkte.  
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7 

Avklaring/definering av 
prosjekt og endelig ramme. 
Risiko for overskridelser av 
budsjett.  

Åpen 
Avklares gjennom dialog med 
bestiller/byggherre 

31.12.17: Når avtaler med Alta kommune er på plass 
og bygget har kommet seg opp av grunnen, vil 
usikkerheten være betydelig redusert. Ny 
usikkerhetsanalyse og eventuelle kutt gjennomføres i 
februar.  
30.11.17: Kutt-forslag er oversendt til FIN.  
31.10.17: SB er bedt om å komme med ytterligere 
kutt-forslag etter at byggeprosessen er igangsatt.  
30.09.17: Ligger pdd på 401,1 MNOK. 
Usikkerhetsanalyse gjennomført august viser behov 
for 425 MNOK på P50. FIN HF har gitt SB HF beskjed 
om å fortsette prosjektet med denne usikkerheten 
åpen.  

 

8 

For lave estimater kto 8, BH 
administrasjon og 
prosjekteringskostnad i 
forprosjektskalkyle. Risiko for 
overskridelser av budsjett.  

Åpen Avklaring med PE  

31.12.17: Prosess pågår i sammenheng med pkt. 6 og 
7. 
30.11.17: Ikke endelig avklart.  
31.10.17: Ikke endelig avklart.  
30.09.17: Ikke endelig avklart.  
 

 

9 
Avsetning for usikkerhet og 
marginer for lave? Risiko for 
overskridelse av budsjettet.  

Åpen 

Ny usikkerhetsanalyse når 
grunnarbeider er ferdig og P1-
kontrakt signert (SB) samt avtaler 
med Alta kommune er på plass (FIN).  

31.12.17: Jmf pkt 7, Ny usikkerhetsanalyse i februar. 
30.11.17: Fortsatt åpen.  
31.10.17: P1-kontrakt med HNAS må sluttføres men 
sum uten reserver tilknyttet denne er tett opptil 
sannsynlig sum i usikkerhetsanalysen. Vil komme 
ytterligere tillegg. 
30.09.17: Dagens avsetning for usikkerhet og 
marginer er for lave. Usikkerhetsanalysen i august 
angir en ny 50-ramme på 425 MNOK. Den kan vise 
seg å være noe lav da P1-tilbud fra 
totalentreprenøren er kommet inn i ettertid, og viser 
store tillegg. 
 

 

10 
Grunnforhold. Risiko for 
fremdrift og overskridelse av 
budsjett. 

Åpen 
Oppfølging med geotekniker på 
plassen. Ansvar: Totalentreprenør. 

31.12.17: Tett oppfølging med Stedlig representant. 
Ikke ført til forsinkelse. Er på det nærmeste avklart.  
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30.11.17: HNAS har kommet med økonomiske krav 
tilknyttet tiltak i forbindelse med grunnforhold og 
utrasing av graveskråning. 
31.10.17: Geoteknikker brukes aktivt for vurderinger. 
Kostnadsavklaringer med HNAS pågår.  
30.09.17: Totalentreprenøren varsler om fjell og 
urasjonell fremdrift i grunnen. 

11 

Tiltransport av rådgivere til 
totalentreprenør. Risiko for 
utsettelse av P1-kontrakt 
mellom FIN HF og 
totalentreprenør og høyrere 
kostnad for prosjektering. 

Lukket 
Forhandlinger med rådgivere og 
totalentreprenør. 

31.10.17: Avtale om vederlagsformat inngått med 
Rambøll. Målpris med bonus malus. Dette er 
implementert i kontrakt med HNAS. 
30.09.17: Rambøll krever mer enn forutsatt for å 
tiltransporteres til totalentreprenøren da det ønskes 
fastpris i stedet for på timing som tidligere. Pågår 
dialog for å få avklart endelig sum for tiltransport og 
landet avtalen. 

31.12.17: 
Lukket i 
perioden og 
punktet fjernes 
ved neste 
tertialrapport. 

12 
Pris for endring fra P0 til P1-
kontrakt. Risiko for uavklarte 
saker og høyere kostnader. 

Åpen 
Avklaring på hvilke av endringene 
som er nødvendige for prosjektet opp 
imot rådgiverne. 

31.12.17: Gjenstår 6 uavklarte saker.  Følges opp i 
kommende periode. 
30.11.17: Avholdt møte med HNAS. Ikke endelig 
omforent. SB følger opp. 
31.10.17: Pris for overgang er implementert i P1-
kontrakt, men det jobbes fortsatt med å få redusert 
denne. 
30.09.17: Pris for overgang fra P0 til P1 kontrakt er 
mottatt og det pågår avklaringer rundt flere av 
endringene som er tilkommet. 

 

13 Budsjettpost inventar og utstyr Åpen 
Avklaring på omfang av innkjøp på 
prosjektet 

31.12.17: FIN HF jobber videre med dette. 
30.11.17: FIN HF jobber med saken.  
31.10.17: FIN HF må jobbe videre med dette.  
30.09.17: FIN HF må definere hva som skal kjøpes inn 
av inventar og utstyr på prosjektet og hva som kan 
avventes. SBs prognose på budsjettposten er 
vesentlig høyere enn hva som ligger i godkjent 
budsjett. 

 

14 
CT og MR (Billeddiagnostikk). 
Risiko for overskridelse av 

Åpen 
Avklaring med PE om omfanget av 
billeddiagnostikk. Dagens budsjett for 

31.12.17: Innkjøpsprosessen er igangsatt igjen i 
samarbeid med FIN HF med revidert innkjøpsstrategi. 
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budsjett. Det er også fare for å 
komme i erstatningsansvar 
med tilbydere når konkurranse 
gjennomføres uten tilstrekkelig 
finansiering av innkjøpet. 

innkjøpet er lavere enn prognosen ref 
PE-004, og SB må klargjøre hvorfor 
det er slik. 

30.11.17: Innkjøpsprosessen er stoppet i påvente av 
beslutning innkjøpsstrategi. 
31.10.17: SB har redegjort for sin kostnadsvurdering. 
På tross av avvik mellom budsjett for innkjøpet og SBs 
prognose, har FIN gitt beskjed til SB om å sette i gang 
innkjøpsprosessen.  
30.09.17: SBs innkjøpsavdeling har planlagt 
oppstartssamling innkjøp CT/MR. 

 



 

  

 
 
 

Rapport fra Byggefasen Samisk 

Helsepark BT3 
Rapportering 3. tertial 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuttdato:  31.12.2017 
 
Dato:   09.01.2018 
 
 
Espen Suhr 
Prosjektleder 
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1. Status/ sammendrag  

 

Idè og konseptrapporten er godkjent i styret i Finnmarkssykehuset. Prosjektet er nå 

formelt inne i byggefasen. Følgende plan for gjennomføring ble vedtatt: 

 

Byggefase 

Workshop / Brukermedvirkning 

Utarbeidelse av Totalentrepriseforespørsel 

Anbudsfase 

Evaluering og forhandlingsfase 

Samhandling 1 – Optimalisering av prosjektet 

Samhandling 2 - Detaljprosj. og bygging 

Overtakelse 1 

Utstyrsmontering 

Funksjonstesting og prøvedrift 

Overtakelse ferdig bygg 

 

Det er gjennomført møter med OTG og medvirkningsgruppene. Medvirkningsgruppe 1 og 

2 ble etablert. Ansatte i VPP var uenig i beslutningen om at man i anbudsprosessen skulle 

se på løsninger for fleksibel bruk av arealer, herunder vurdere løsninger med adskilte 

behandlingsrom og kontorarbeidsplasser. De ønsket derfor ikke å medvirke i den videre 

prosessen før det foreligger en beslutning om at det skal etableres behandlerkontor i 

Karasjok. I anbudsforespørselen lå en bestilling om 2 løsningsforslag 1) behandlingsrom 

og kontorarbeidsplasser og 2) behandlerkontor. Alternativ 1 gir mer fleksibilitet i et bygg 

som har stor overkapasitet på behandlerarealer i fht. behovet. Prosjektet foreholdt seg til 

styrevedtak om at det skal vurderes mest mulig fleksible løsninger, men tar med innspill 

fra klinikken i det videre arbeidet  

 

For å informere om prosjektet og for å synliggjøre viktigheten av å delta i 

medvirkningsgruppene har Prosjektsjef og prosjektleder hatt møter med ansatte på 

Finnmarksklinikken og i VPP og Døgn Lakselv. I informasjonsmøtene kom det innspill 

som tas med videre i prosessen. Ansatte er oppfordret til å delta i det videre arbeidet. 

 

De siste medlemmene i Medvirkningsgruppen for Psykisk Helsevern og Rus 

Medvirkningsgruppe 3) er på plass. Det samme er en Samisk brukerrepresentant. I 

medvirkningsgruppe 3 deltar bl.a. klinikkrådgiver Robert Kechter som har lang erfaring 

som avdelingsleder for DPS vest. I tillegg er verneombud med samt tillitsvalgt fra 

fagforbundet med.  

 

Sykehusbygg er engasjert for å gjennomføre prosessen fram til entreprenør er engasjert og 

har utarbeidet nødvendige dokumenter for gjennomføring anbudskonkurransen. De vil 

bistå videre i prosessen for å kvalitetssikre arbeidet og bistå i forbindelse med testing og 

overtakelse av ferdig bygg. 
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Anbudskonkurransen er gjennomført. 5 entreprenører søkte om prekvalifisering. 4 ble 

prekvalifisert og 1 ble avvist. 3 av de prekvalifiserte anbyderne leverte tilbud med 

løsningsforslag innen fristens utløp 07.11.2017. Opprinnelig tilbudsfrist 30.10.17 ble 

forlenget etter ønske fra tilbyderne. Alle de tre løsningsforslagene er vurdert til å svare på 

konkurransegrunnlagets forutsetninger. 

 

9. og 10. november ble det gjennomført en omfattende brukermedvirkningsprosess som en 

felles Workshop for OTG og de 3 medvirkningsgruppene, Somatikk, Psykiskhelsevern og 

Rus og Bygg. Målsetningen for arbeidet som ble gjort disse to dagene var på en mest 

mulig objektiv måte å vurdere de mottatte løsningsforslagene basert på 

konkurransegrunnlagets kriterier. Arbeidet ble gjennomført som en styrt prosess og delt 

opp i 3 faser. De to første ble gjennomført i tilfeldig sammensatte grupper i plenum. Den 

siste for hhv. Somatikk, Psykiatri og rus og Bygg. 

1. Evaluering av overordnede fellesfunksjoner. 

2. Evaluering av spesifikke fellesfunksjoner og enkelte fellesrom 

3. Evaluering av de fagspesifikke funksjoner tilknyttet de enkelte rom med tilhørende 

funksjoner. 

I forkant av Workshopen var alle løsningsforslagene anonymisert. 

 

Hvert spørsmål/krav ble diskutert i de enkelte gruppene hvor det deretter ble gitt 

individuelle vurderinger og karakterer for hvert punkt. Det gjorde at vi fikk en diskusjon, 

men hver enkelt fikk gi sin vurdering. Alle tilbakemeldingene ble i etterkant av møtet 

sammenstilt og endte opp i en samlet vurdering av hva brukerne anbefaler, hva som kan 

forbedres og hva som er bra med de enkelte løsninger.  

 

Bygg gruppen gjorde en tilsvarende vurdering basert på de tekniske kravene som var stilt 

konkurransegrunnlaget og kom med sin vurdering. 

Sykehusbygg sammenstilte alt i tillegg til at de også gjorde sine uavhengige faglige 

vurderinger for å kvalitetssikre resultatet. 

 

Med bakgrunn i evalueringer gjort av OTG og medvirkningsgruppene og øvrige 

vurderinger gjort av Sykehusbygg ble det innstilt på valg av tilbyder med tilhørende 

løsningsforslag. Innstilling er behandlet i styringsgruppen med følgende beslutning: 
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Den gjennomførte prosessen er innovativ og brukerorientert. Etter vår vurdering gir den 

god forankring hos alle impliserte og tilbakemeldingen var meget god. 96% av deltakerne 

oppgav at deres forventninger til deltakelse og involvering ble innfridd. 

 

 

 

 

2. Viktigste aktiviteter siste tertial 2017 

  

 Informasjonsmøte med Helse Nord om status og videre fremdrift. 

 Møte med OTG og medvirkningsgruppene i Karasjok om videre fremdrift 

 Informasjonsmøte med ansatte på Finnmarksklinikken 

 Informasjonsmøte med ansatte i Lakselv, både døgn og VPP. 

 4 entreprenører prekvalifisert. 

 Møte med OTG om evaluering og evalueringskriterier 

 Informasjonsmøte med ansatte på Finnmarksklinikken 

 Svare ut spørsmål og behov for avklaringer mot entreprenører. (Sykehusbygg) 

 Planlegge WS i Karasjok 9. og 10. november for valg av løsning 

 Utarbeide kriterier for valg av løsningsforslag 

 Motta anbud med løsningsforslag 

 Gjennomføre WS i Karasjok 9. og 10. november. 

 Sammenstille og analysere data fra WS som grunnlag for å utvelgelse. 

 Gjennomføre prosessen med utvelgelse av tilbyder. 

 Få på plass de siste representantene i medvirkningsgruppe Psykisk Helsevern og Rus. 

 Få på plass en Samisk brukerrepresentant. 

 Ferdigstille utvelgelsesprosess. 

 Utarbeide innstilling. 

 Varsle deltakerne om innstilling. 

 Orientere OTG og styringsgruppen om status i prosjektet 
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 Behandle innstilling på tilbyder og videre prosess i styringsgruppen 

 Påbegynne arbeidet med bearbeiding av forbedringsområder. 

 

 

3. Viktigste aktiviteter kommende periode 

 
Nr Aksjon/Hendelse Beskrivelse Frist/Dato 

Tentativ 

1.0 Forberedelse 
  

1.1 Klagefristens utløp 
 

18. des. 

1.2 Tilskrive/Kontakte TE Sykehusbygg kontakter TE for å informere om 

videre prosess. 

22. des. 

1.3 Utarbeide plan for videre prosess FIN utarbeider en plan for videre prosess frem 

til oppstart på byggeplass 

4. jan. 

1.4 Engasjere Byggherreombud Vurdere alternative løsninger for oppfølging i 

byggetiden. 

 

1.5 Bearbeide forbedringsområdene. FIN gjennomgår forbedringsområdene som 

fremkom i WS. Gjør en prioritering. 

Prioriteringen gjennomgås med Sykehusbygg 

for dette oversendes TE. 

4. jan. 

1.6 Kvalitetssikring av 

behandlerrom/Størrelser og plan 

Sykehusbygg gjennomgår og vurderer 

størrelser og utformingen av de enkelte rom. 

De utarbeider en oversikt over krav til 

forbedringer. 

5. jan. 

1.7 Møte med OTG Valgt TE, tegninger, Plan for videre prosess 

og oversikten over forbedringsområder 

gjennomgås i OTG. 

8. jan. 

 
Fremskaffe digitalt tegningsgrunnlag 

av eksisterende bygg inkl. BT2 

  

1.8 Styrinsgruppemøte Valgt TE, tegninger, Plan for videre prosess 

og oversikten over forbedringsomr med 

eventuelle kommentarer fra OTG gjennomgås 

i Styringsgruppen. 

10. jan. 

2.0 Planlegging 
  

2.1 Gjennomføre møte med TE Plan og Forbedringspunkter gjennomgås med 

TE og deres rådgivere for å skape en felles 

forståelse for hvordan prosessen videre må 

være.  

8. jan. 

2.2 Utarbeide SHA plan Iht Konkurransegrunnlaget skal 

Finnmarkssykehuset utarbeide en SHA plan i 

løpet av kontraheringsfasen 

17. jan. 
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2.3 Etablere BIM manual Iht Konkurransegrunnlaget skal: 

Sykehusbyggs BIM kravspesifikasjon "Krav 

til BIM (Bygningsinformasjonsmodell) for 

bygning, tekniske installasjoner og 

nærliggende uteområder i Sykehusbyggs 

byggeprosjekter" legges til grunn. Aktuell 

versjon er 0.91 fra 2016‐ 09‐ 07. 

 

 
Plan for innlegginig/levering av FDV 

dokumentasjon 

TE skal levere FDV dokumentasjon iht BH's 

krav. Her må vi legge til grunn FIN sine FDV 

krav. 

17. jan. 

2.4 Budsjett Oppdatere budsjettet med de faktiske 

kostnader vi har oversikt over pr dato 

17. jan. 

2.5 Optimalisere planløsning TE og Arkitekt forbedrer planløsningen iht de 

forbedringspunkter FIN har oversendt.  

17. jan. 

2.6 Møte med OTG og 

Medvirkningsgruppene 

Revidert plan gjennomgås med OTG og 

medvirkningsgruppene med evaluering og 

vurdering. Kan vi her benytte oss av 3D 

befaring/BIM 

17. jan. 

2.7 Teknisk avklaring Gjennomgå beskrivelsen og avdekke 

eventuelle uklarheter. 

18. jan. 

2.8 Etablere prosjektadministrastive 

rutiner 

Etableres iht NS 8407 24. jan. 

2.9 Korreksjon av planløsning etter møte TE korrigerer planer etter innspill fra møte 

med OTG og Medvirkningsgruppene. 

24. jan. 

2.10 Møte med OTG for KS av planløsning Endelig løsning behandles i OTG før kontrakt 

signeres. 3D befaring/BIM 

24. jan. 

2.11 Kontrakt Kontraktsdokumenter klar for signering  31. jan. 

2.12 Forhåndskonferanse TE avholder forhåndskonferanse med 

Karasjok Kommune 

 

2.13 Styrinsgruppemøte Orientering om status i prosjektet. 21. feb. 
 

Behandle byggeprosjektet i FAMU Ifbm. Søknad om IG er det nødvendig med 

uttalelse og godkjenning av prosjektet i 

FAMU. 

 

2.14 Søknad om rammetillatelse 
  

2.15 Etablere brukerkoordinatorer Få på plass brukerkoordinator Bygg, klinikk, 

IKT. Utarbeide mandat for disse funksjonene. 

Hvilken funksjon skal de ha i forhold til 

lederne i medvirkningsgruppene. 

1. mar. 

2.16 Forberede og planlegge gjenbruk og 

innkjøp av medisinteknisk utstyr 

Få på plass en ansvarlig for Med.tekn.utstyr 1. mar. 

2.17 Foreberede og planlegge gjenbruk og 

innkjøp av nytt brukerutstsyr 

Få på plass en ansvarlig for brukerutstsyr 1. mar. 

2.18 
   

2.19 Møte OTG Orientering om status i prosjektet. 14. mar. 

2.20 Styringsgruppemøte Orientering om status i prosjektet. 21. mar. 
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3.0 Fysisk bygging 
  

3.1 Møte OTG 
 

16. apr. 

3.2 Oppstart byggeplass. 
  

3.3 Styringsgruppemøte 
 

25. apr. 

3.4 
   

 
4. HMS & Kvalitet 

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

vil bli ivaretatt under hele prosessen. Det legges stor vekt på å ivareta krav i lov og 

forskrifter når det gjelder HMS.  God og riktig deltagelse er med å bidra til god kvalitet på 

arbeidet og ikke minst på sluttresultatet av prosessen.      

 
5. Prosjekt kontroll  

5.1. Økonomi 

 

På byggeprosjektet 201706 Samisk Helsepark BT3 – Byggefase er det påløpt Kr. 979.300,03 

av et budsjett på Kr. 50 mill. 

 

 
 

 

5.2. Endringslogg 
 Anbudsfrist ble forskjøvet fra 30.10.2017 til 07.11.2017 

 Kontraktssignering forskjøvet til jan/feb 2018 

 

5.3. Plan & Fremdrift 

 

Følgende tidsplan følges. 
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5.4. Risiko & tiltak 

Fremdriften frem til planløsning er låst og kontrakt signeres vurderes som en risiko med tanke 

på brukermedvirkning. Det utarbeides en detaljert plan for det videre arbeid, men det kan se 

ut til at største utfordring er i klare å få med ledernivået. 

 

Det vurderes som en risiko at det kreves riktige og tilstrekkelig med ressurser fra FIN sin side 

for å styre bearbeidelsesfasen fra kontraktsinngåelse til Søknad om tiltak til Karasjok 

Kommune sendes. Dette er en kritisk og ressurskrevende fase for brukermedvirkning, 

prosjektledelse/prosessledelse og entreprenør/arkitekt. Vår egen organisasjon må evne å styre, 

involvere og å ta nødvendige beslutninger innenfor de økonomiske rammer vi har. For å sikre 

at vi har tilstrekkelig med ressurser vil det utarbeides en relativt detaljert plan for prosessen 

videre for å synliggjøre hva vi trenger av ressurser for å styre prosjektet mot det planlagte 

målet. 

 

Et annet risikoområde er grensesnitt for egne leveranser og styring av grensesnittene mot 

disse. Dette gjelder spesielt medisinteknisk utstyr, IKT og annet brukerutstyr. Det vil være en 

meget stram fremdriftsplan som vil være krevende for en organisasjon som er i klinisk drift. 

Forholdet til disse områdene må inn i prosjektplanen og de riktige personene må inn som 

aktive deltakere. Brukerkoordinator klinikk må utnevnes. 

 

6. Medvirkning  

Møte med OTG og medvirkningsgruppe 1 og 2 er gjennomført. Medvirkningsgruppe 3 

Psykisk helsevern og rus er under etablering. De 5 samiske språkkommunene har utpekt 

samisk brukerrepresentant. Foretakstillitsvalgte verneombud er representert i 

medvirkningsgrupper og styringsgruppen.  

 

For denne fasen er det gjennomført: 

 Møte med medvirkningsgruppene og prosjektgruppen 4 mai  

 Møte med Referansegruppen 28. april og 2. juni, 28. juni 
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 Møte i Styringsgruppen 10. mai og 15. juni 

 Møte med medvirkningsgruppe 1 og 2 og OTG 5 september 

 Møte i styringsgruppen 13. september 

 Separate informasjonsmøter ved Finnmarksklinikken og VPP/Døgn i Lakselv om 

prosessen fra idefase til byggestart hhv. 21 og 26 september. 

 Møte med OTG 27.oktober, gjennomgang og beslutning av tildelingskriterier, vekting 

av disse. 

 9. og 10. november Workshop for evaluering av innkomne løsningsforslag med OTG, 

medvirkningsgruppe 1, 2 og 3 samlet. 

 Styringsgruppemøte 15.desember 2017 
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