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Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 
 
Arkivnr.:  Saksbeh/tlf:  Sted/Dato:  
2016/578 Lill-Gunn Kivijervi   Hammerfest, 24.05.2018 
 
 
Saksnummer 37/2018 
 
Saksansvarlig:  Lill-Gunn Kivijervi, økonomisjef  
Møtedato:  31.mai 2018 

Tertialrapporter 1/2018 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: 

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar tertialrapporter 1/2018 for bygge- og 
utviklingsprosjekter Finnmarkssykehuset HF til etterretning. 

2. Styret konstaterer foreløpig kostnadsprognose på 453 MNOK for Alta 
Nærsykehus. 

3. Styret tar status for innflytting i nye Kirkenes sykehus til etterretning, og 
konstaterer at innflytting utsettes til september 2018. 

4. Styret tar til etterretning at det er startet en rettslig prosess knyttet til 
sluttoppgjøret mot entreprenøren i B03.  

 
Eva Håheim Pedersen 
Administrerende direktør 

Vedlegg: 
- Saksfremlegg 
- Tertialrapport 1/2018 OU Prosjekt nye Kirkenes sykehus 
- Tertialrapport 1/2018 OU Prosjekt nye Hammerfest sykehus 
- Tertialrapport 1/2018 OU Prosjekt Alta Nærsykehus 
- Tertialrapport 1/2018 OU Prosjekt Samisk Helsepark 
- Tertialrapport 1/2018 Konseptfase nye Hammerfest sykehus 
- Tertialrapport 1/2018 Byggeprosjekt prosjekt nye Kirkenes sykehus 
- Tertialrapport 1/2018 Byggeprosjekt prosjekt Alta Nærsykehus 
- Tertialrapport 1/2018 Byggeprosjekt Samisk Helsepark 
- Status risiko for ibruktagelse og pasientbehandling 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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Tertialrapporter 1/2018 bygge- og utviklingsprosjekter 
Finnmarkssykehuset HF  
  
Saksbehandler:  Lill-Gunn Kivijervi, økonomisjef   
Møtedato:  31.mai 2018  

1. Formål/Sammendrag 
I denne styresaken legges det frem et sammendrag av tertialrapportene for 1. tertial 
2018 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 
o Nye Hammerfest sykehus 

 Tidligfaseprosjekter  
o Nye Hammerfest sykehus, konseptfasen 

3. Saksvurdering/analyse 
 
Byggefase Nye Kirkenes sykehus 
Entreprise B02 ble overtatt i andre tertial 2017, med unntak av noen områder. De 
gjenstående arbeidene er igangsatt. Kostnadene dekkes ved innestående beløp og 
eventuelt gjennom garanti. 

Arbeidet med ambulansehall er forsinket, og overtakelsesforretning er medelt fra 
entreprenør 6. juni.  

Landingsplass for helikopter er godkjent av Luftfartstilsynet og det arbeides med 
utlysning av egen entreprise for helikopterlandingsplassen og tilhørende bro mellom 
landingsplassen og akuttmottaket. 

Entreprise B03 ble overtatt i tredje tertial 2017. Arbeidet med komplettering og retting 
av feil og mangler pågår og på enkelte områder kommet langt. På andre områder er det 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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fortsatt relativt mye arbeid som gjenstår, det gjelder spesielt mangelfull branntetting 
og SD-anlegg som er mer omfattende enn først antatt. Arbeidet gjøres for 
entreprenørens regning. 

Varmeanlegg har vært et problem og omfatter både B02 og B03. Samordning, 
innstilling og oppretting pågår. 

Det foreligger midlertidig brukstillatelse. 

Fremdrift: Ved utgangen av 1. tertial 2018 må en konkludere med at oppstarten er 

ytterligere forsinket i forhold til prognose i forrige tertialrapport. Klinisk drift har vært 

planlagt med oppstart fra medio juni 2018. Oppretting av branntettingen er ikke mulig 

å gjennomføre parallelt med pasientdrift i sykehuset. Sykehuset går også inn i 

sommerferieavvikling, noe som medfører at innflytting ikke kan skje i sommer. 

Forskjøvet oppstart vil ikke medføre noen konsekvenser for pasienter, da 

pasientbehandling vil foregå i eksisterende sykehus. 

Økonomi: Kostnadsprognosen er pr. første tertial 1,557 MRD. Døgnmulkt er ikke 
hensyntatt i prognosen. Forslag til sluttoppgjør for B03 er mottatt. Dette er avvist 
og motkrav er reist. Det er igangsatt en rettslig prosess knyttet til sluttoppgjøret 
mot entreprenør i B03. 

 

Alta Nærsykehus, byggfasen 
I februar ble utbyggingsavtale og teknisk avtale mellom Alta Nærsykehus og Alta 
kommune avklart. Utstyrsbehov er avklart og kostnad er under kvalitetssikring. Behov 
for oppussing i eksisterende areal er avdekket, og gjennomføring avklares i juni. 
Tegninger for ny ambulansestasjon er ferdig. Bygges parallelt med nærsykehusets 
fremdrift. Anbudsprosessen ble igangsatt og tilbudsfrist var i april. Tilbud på CT/MR er 
mottatt. Tilbudene evalueres i juni. Det er ingen større fremdriftsforskyvninger. 

HMS; Ingen skader på byggeplass registrert. Det er god oppfølging av helse, miljø og 
sikkerhet (HMS) og sikker jobb analyse (SJA). For øvrig:  
 Entreprenøren utfører regelmessige vernerunder.  
 Helsehuset og naboer blir ivaretatt med direkte kommunikasjon og infoskriv.  
 Rømningsforhold fra helsehuset er gjennomgått og nødvendige tiltak blir effektuert 

fortløpende.  
 Det er strammet inn rutiner i forbindelse med adgang via port til byggeplassen.  
 
Sykehusbygg har inngått et samarbeid med Skatteetaten i arbeidet med å styrke 
seriøsiteten i bygg- og anlegg og å forebygge og bekjempe arbeidsmarkedskriminalitet 
(A-krim). Stikkprøvekontroll på byggeplass og sjekk av boforhold er gjennomført med 
positivt resultat. Boforhold vil bli sjekket fortløpende.   
 
Fremdrift: Overtakelse er satt til medio oktober 2019. Dette er i henhold til tidligere 
rapportert fremdriftsplan. 
 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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Økonomi: 
Den økonomisk ramme P(50) for prosjektet er 436,5 mill. kr.: 
 
(P50) opprinnelig      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  
Prognose        453,0 MNOK 
Avvik           17,0 MNOK 
P(85) 465 MNOK+ 27 MNOK    492,0 MNOK 
 
Avvik mellom investeringsrammen og prognosen skyldes i hovedsak løst inventar og 
utstyr samt Utbyggingsavtale og Samarbeidsavtale med Alta kommune, som lå med for 
lave budsjetter i forprosjektet. P(50) søkes ikke økt før endelig usikkerhetsanalyse 
foreligger, etter gjennomført anskaffelse av CT/MR. 
 
I bærekraftsanalysen til Finnmarkssykehuset ligger investeringskostnaden for Alta 
Nærsykehus inne med 492 MNOK inkludert CT/MR og ambulansestasjon. 
    

Samisk Helsepark, byggefasen 

Prosjektet Samisk Helsepark er nå formelt inne i byggefasen. Forbedringsforslagene 
som fremkom under workshop i november er bearbeidet og brukt som grunnlag for 
bearbeiding av planløsningen. Forlag til endringer ble presentert for overordnet 
tverrfaglig gruppe (OTG) ved gjennomgang av planløsning og en 3D befaring av bygget. 
Innspill fra OTG ble notert og planløsningen ble noe endret før den ble sendt ut for 
gjennomgang i medvirkningsgruppene. Gruppene kom med innspill som igjen er 
innarbeidet i planløsningen. 2. februar ble siste OTG møte avholdt og planløsningen 
godkjent. 
 
Kontraktsdokumentene er signert og arbeidet med prosjektering er igangsatt. Søknad 
om tillatelse til tiltak er oversendt Karasjok kommune og til Arbeidstilsynet. Arkitekten 
jobber med å utarbeide detaljtegninger og romplaner hvor medisinteknisk utstyr 
tegnes inn. Fasadene er under bearbeidelse for å skape et mer lokalt preg på bygget. 
Planlegging av innkjøp og gjenbruk av medisinteknisk utstyr er igangsatt. Det er 
besluttet at en ny ubrukt røntgen skal flyttes fra Kirkenes til Karasjok.  
 
Det er gjort en vurdering om det er mulig å innfri ønske om å bygge møterom i 
tilknytning til nytt bygg innenfor rammen på 50 MNOK. Styret i Finnmarkssykehuset 
HF vedtok i styresak 23/2018 Bærekraftsanalysen og langsiktig plan å søke om utvidet 
ramme på 7,0 MNOK for å bygge nye møterom. Dersom dette ikke innvilges vi 
opprinnelig plan om å benytte en av paviljongene til møterom opprettholdes. 
 
Fremdrift og økonomi: Er i henhold til plan.  
 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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Nye Kirkenes sykehus, OU-prosjekt 
Første tertial har vært preget av usikkerhet rundt, og utsettelse av innflyttingsdato. 
OU-prosjektet har tilpasset seg nytt flyttetidspunkt i mai/juni. Noen aktiviteter, som 
deler av opplæringen, blir utsatt til nærmere innflyttingstidspunktet. For øvrig er 
målsetningen å bli ferdig med det som er mulig før innflytting. 
 
Det arrangeres regelmessige status- og avklaringsmøter med de kliniske 
delprosjektene (poliklinikk, sengetun, akutt, rehab, merkantil og medisinrom). 
Formålet med møtene er å informere om status og sikre nødvendige avklaringer 
mellom delprosjektene. Møtene viser at det er god framdrift i arbeidet. 
 
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. 
 
Det meldes om bekymringer og frustrasjon knyttet til bygget. Mange rom stemmer ikke 
overens med opprinnelige planer (DRofus). Ting er fjernet eller endret uten samtykke 
fra brukere. Det er bekymringer knyttet til at rommene nå ikke har plass til å sette inn 
ytterligere inventar/utstyr. I tillegg er det mange småfeil som må rettes.  
 
System for inn-/utsjekk er i rute. Fra 1. mars tok Kirkenes storkjøkken AS over driften 
av kjøkkenet på sykehuset.  
 
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. Prosjektet har satt opp et 
foreløpig estimat for NKS-OU og flytting på totalt kr. 6 851 672. Dette inkluderer 
utgifter knyttet til drift av to sykehus.  
 
OU-prosjekt Alta Nærsykehus 
6 av 8 delprosjekter er samlet i sluttrapporten for OU-Alta Nærsykehus. Sluttrapporten 
ble sluttført i mars. Delprosjekt Virksomhetsoverdragelse og delprosjekt Clockwork, 
varemottak klinikk Alta og distribusjon til avdeling har utsatt frist.  
 
Delprosjekt Virksomhetsoverdragelse, fortsetter sitt arbeide fram til åpning av Alta 
nærsykehus, og inntar en aktiv rolle i forhold til avklaring av regelverk og lokale 
avtaler, informasjon til de ansatte, selve virksomhetsoverdragelsen og 
implementeringen av de nye medarbeiderne fra Alta kommune inn i 
Finnmarkssykehuset HF. 
 
Delprosjekt Clockwork, varemottak klinikk Alta og distribusjon til avdeling fortsetter sitt 
arbeide med å utvikle og forbedre eksisterende rutiner og verktøy. Arbeidet er godt i 
gang med å få den fulle oversikt over nytt vare- og distribusjonsbehov ved at vi overtar 
flere funksjoner fra Alta Kommune.  
 
Fremdrift og økonomi: Prosjektet er i henhold til fremdriftsplan og økonomisk ramme. 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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OU-prosjekt Samisk Helsepark 
Delprosjekt geriatrisk team Samisk Helsepark; prosjektgruppen hadde sitt siste møte 
den 20. april, sluttrapport levert til frist. 
 
Et utkast til OU-mandat for lærings- og mestringssentertilbud er under behandling i 
klinikkene. Mandatet skiller seg ut i fra det man tradisjonelt har sett for LMS, da vi vil 
utvikle dette som et samordnet tilbud i Samisk Helsepark mellom somatikk og psykisk 
helsevern og rus, spesielt rettet mot den samiske befolkningen, og med visjon om at 
dette på sikt kan utvikles også til å bli et nasjonalt tilbud. 
 
Mandat for samordnet merkantile tjenester i Samisk Helsepark er utviklet. Det gjenstår 
å sette sammen medlemmer i gruppen.  
 
Fremdrift og økonomi: Prosjektkontroll i tråd med plan.  
 

Nye Hammerfest sykehus, Konseptfasen 

Konseptfaserapporten er levert og godkjent av henholdsvis Finnmarkssykehuset HF og 
Helse Nord RHF med presiserte forutsetninger. Styringsdokument for forprosjekt er 
vedtatt og er førende for forprosjektfasen. Prosjektinnrammingen for forprosjektet er 
satt til 1,95 MRD inkl. 15 % usikkerhetsavsetning. Finnmarkssykehuset HF har mottatt 
positivt svar fra henholdsvis Hammerfest kommune (HK) og UiT Norges arktiske 
universitet, angående deltakelse i prosjektet. I perioden fra mars til og med april har 
det vært fokus på forberedelse til oppstart av forprosjektfasen.  
 
Hovedaktivitetene i perioden har vært: 
 Fullført konseptrapporten 
 Utarbeidet mandat for OU-prosessen 
 Gjennomført dialogkonferanse  
 Mottatt tilbud på planprosess, inklusive reguleringsplan.  

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) og sikker jobbanalyse(SJA) 
For HMS og kvalitet er det ikke rapportert noen hendelser så langt, heller ikke for SJA. 
Aktiviteten er lite aktuell i denne fasen. 
 
Fremdrift og økonomi; Arbeidet med konseptrapporten er i henhold til tidsplan. Målet 
er styrebehandling i Finnmarkssykehuset HF 15. februar. Prosjektet har en økonomisk 
ramme på 17,6 MNOK. Pr april var totalt påløpt 13,8 MNOK. Prosjektet vil levere 
innenfor rammen.  
 

Nye Hammerfest sykehus, OU 

Konseptfaserapporten for nye Hammerfest sykehus ble styrebehandlet i 
Finnmarkssykehuset HF i februar, sak 9/2018. Det er igangsatt et arbeid i henhold til 
styrets vedtak: 

http://www.finnmarkssykehuset.no/


 
 

 

 

Finnmarkssykehuset HF Besøksadresse: Telefon: 78 42 10 00 Org nr.  

Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 Telefaks sekretariat: 78 42 11 07 MVA 983 974 880 NO 

9613 Hammerfest 9613 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no postmottak@finnmarkssykehuset.no 

Styret er tilfreds med at det er sannsynliggjort en effektiviseringsgevinst på 30 
MNOK i nytt sykehus. Styret ber om effektiviseringsgevinsten konkretiseres innen 
15. oktober 2018. Gevinstrealiseringsplanen skal omfatte stillingsreduksjoner.  

 
Arbeidet med å sannsynliggjøre effektiviseringsgevinsten er igangsatt og utkast til 
mandat for 7 ulike delprosjektgrupper drøftet med tillitsvalgte og verneombud i 
klinikkene. 
 
Følgende delprosjektgrupper er etablert. 
 OTG Overordnet tverrgående gruppe OU 
 Sengeområder medisin, kirurgi og ortopedi 
 Sengeområder kvinne/barn, barnehabilitering og BUP 
 Poliklinikk, Dagbehandling, Bilde, Diagnostikk 
 Poliklinikk, Dagbehandling, Bilde, Diagnostikk 
 Operasjon, Intensiv, Dagkirurgi, Sterilsentral 
 Merkantile tjenester 
 Ikke-medisinsk og teknikk-SDE 
 
Helse, miljø og sikkerhet (HMS)  
For Finnmarkssykehuset HF 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.  
 
Fremdrift og økonomi; Fremdrift er i henhold til plan. Oppstartsmøte for OU-arbeidet 
blir 31. mai. Det er satt av 1,0 MNOK til arbeidet og det er foreløpig brukt 190.885,-. 
Det forventes at prosjektet vil holde seg innenfor budsjettrammen. 

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. 1 tertial 72 
mill. kr. over P(85) 1,485 MRD. Prognosen er 1,557 MRD. Det er ikke tatt hensyn til 
døgnmulkt i prognosen. 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.  
 
Prosjekt Alta Nærsykehus planlegges fortsatt gjennomført innenfor rammen på P(50) 
436,5 MNOK. Prognosen viser en kostnad på 453 MNOK. Dette skyldes i hovedsak økte 
kostnader til inventar og utstyr samt at utbyggingsavtalen og teknisk avtale med Alta 
kommune har blitt høyere enn hva som var beregnet i forprosjektrapport 2014.  
Prosjektet forholder seg fortsatt til rammen på 436,5 MNOK inntil anskaffelse av 
CT/MR er avsluttet. Da vil usikkerhetsanalyse gjennomføres. 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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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.  

Tertialrapportene er drøftet i informasjons- og drøftingsmøte 23. mai 2018, og 
behandlet i FAMU samme dato. 

6. Direktørens vurdering  
Innflyttingsdato nye Kirkenes sykehus er utsatt til september 2018. Hovedårsaken er 
at arbeidet med manglende branntetting og oppretting av SD-anlegget for B03 er mer 
omfattende enn først antatt. Det er også tett opp mot sommerferieavviklingen noe som 
gjør at innflytting måtte skje senest 12. juni. Prognosen for sluttsummen er satt til 
1,557 MRD uten døgnmulkt. Det foreligger en risiko knyttet til sluttoppgjøret og den 
rettslige prosessen som nå er i gang.  

Når det gjelder de øvrige prosjektene vurderer administrerende direktør at disse er i 
henhold til økonomi og fremdriftsplan. Prognosen for Alta nærsykehus viser en høyere 
kostnad enn investeringsrammen noe som skyldes høyere kostnader knyttet til teknisk 
avtale og utbyggingsavtalen med Alta kommune, det gjennomføres en 
usikkerhetsanalyse for å kvalitetssikre kostnadene. Når det gjelder Samisk Helsepark 
vurderes rammen på 50 MNOK å overholdes.  
 

Vedlegg 
- Tertialrapport 1/2018 OU Prosjekt nye Kirkenes sykehus 
- Tertialrapport 1/2018 OU Prosjekt nye Hammerfest sykehus 
- Tertialrapport 1/2018 OU Prosjekt Alta Nærsykehus 
- Tertialrapport 1/2018 OU Prosjekt Samisk Helsepark 
- Tertialrapport 1/2018 Konseptfase nye Hammerfest sykehus 
- Månedsrapport 4/2018 Byggeprosjekt prosjekt nye Kirkenes sykehus 
- Tertialrapport 1/2018 Byggeprosjekt prosjekt Alta Nærsykehus 
- Tertialrapport 1/2018 Byggeprosjekt Samisk Helsepark 
- Status risiko for ibruktagelse og pasientbehandling 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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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: 
I løpet av 1. tertial ble flyttingen utsatt til mai/juni. OU-prosjektet tilpasser seg det nye 
flyttetidspunktet. Det arrangeres regelmessige status- og avklaringsmøter med de 
kliniske delprosjektene. Møtene viser at det er god framdrift i arbeidet.   
 
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. 
 
Det meldes om bekymringer og frustrasjon knyttet til bygget. Mange rom stemmer ikke 
overens med opprinnelige planer (DRofus). Dette er problemstillinger som blir 
synliggjort i detaljplanlegging av driften.  
 
Ubrukte midler på 1,073 NOK er overført til 2018. I tillegg er det satt av 3,750 MNOK til 
flytting i 2018. Uklarhet rundt flyttetidspunkt gir usikkerhet rundt kostnadene til 
prosjektet, og fører til utsatt effekt av gevinstrealisering.  Prosjektet har satt opp et 
foreløpig estimat for NKS-OU og flytting på totalt kr. 6 851 672. OU-prosjektet har hittil i 
år hatt et forbruk på ca. 2,4 millioner.  

2. Viktigste aktiviteter siste periode 
1. tertial har vært preget av usikkerhet rundt, og utsettelse av innflyttingsdato. OU-
prosjektet har tilpasset seg nytt flyttetidspunkt. Noen aktiviteter, som deler av 
opplæringen, blir utsatt til nærmere innflyttingstidspunktet. For øvrig er målsetningen å 
bli ferdig med det som er mulig før innflytting. 
 
Det arrangeres regelmessige status- og avklaringsmøter med de kliniske delprosjektene 
(poliklinikk, sengetun, akutt, rehab, merkantil og medisinrom). Formålet med møtene er 
å informere om status og sikre nødvendige avklaringer mellom delprosjektene. Møtene 
viser at det er god framdrift i arbeidet. 
 
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. 
 
HR-sjefen har gjort et vedtak om overtid i forbindelse med NKS. Overtidsarbeids som 
utføres grunnet arbeid i forbindelse med NKS godtgjøres med 100% overtid fra 1.time 
fra og med 26. februar 2018. Dette gjelder både dagarbeidere og arbeidstakere som 
jobber i turnusarbeid. Vedtaket gjelder også for enhetsledere og avdelingsledere. For 
enheter med dobbel drift, dvs. både på det gamle og det nye sykehuset, gjelder vedtaket 
fra 1. januar 2018.  
 
Det meldes om bekymringer og frustrasjon knyttet til bygget. Mange rom stemmer ikke 
overens med opprinnelige planer (DRofus). Ting er fjernet eller endret uten samtykke 
fra brukere. Det er bekymringer knyttet til at rommene nå ikke har plass til å sette inn 
ytterligere inventar/utstyr. I tillegg er det mange småfeil som må rettes.  
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Arbeid med å skanne og rydde i arkivet på sykehuset er krevende. Det har i lengre tid 
vært ansatt ekstra personell til å jobbe med skanning. Nå er det ansatt ytterligere 
personell til å jobbe med rydding og makulering av arkiv. Arbeidet er tidkrevende. Det 
er avhold egne møter der rådgiver på arkiv har deltatt. Målsetningen er å bli ferdig med 
arbeidet i juni.  
 
System for inn-/utsjekk er i rute, og er tatt i bruk i Hammerfest og Alta.  
 
Fra 1. mars tok Kirkenes storkjøkken AS over driften av kjøkkenet på sykehuset.  
 
Det har vært følgende medvirkning i perioden: 

 Møte i omstillingsgruppen 12.01.18. 
 Møte i styringsgruppen 21.02.18. 
 Møte i styringsgruppen 21.03.18. 
 Møte i styringsgruppen 25.04.18. 

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 regelmessige 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. Utsettelsene gir bedre tid til 
opplæring og annen forberedende aktivitet. Samtidig gir utsettelsen utfordringer med 
planer som må endres.  
 
Det er ikke meldt om utfordringer med kvaliteten til prosjektarbeidet i denne perioden. 
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5. Prosjekt kontroll: 

5.1 Økonomi 

Store deler av budsjettet går til innleie/vikarer i forbindelse med opplæring, i tillegg til 
frikjøp av prosjektarbeidere. 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 

Følgende forbruk er registrert så langt i 2018 (inkludert utgifter til flytting): 
 

 
Oppdatert 07.05.18. 
 
Det er knyttet usikkerhet til hva de endelige kostnadene vil bli. Prosjektet har satt opp et 
foreløpig estimat for NKS-OU og flytting på totalt kr. 6 851 672. Dette inkluderer utgifter 
knyttet til drift av to sykehus. Utgifter til OU eller flytting merkes med prosjektnummer 
og omposteres til koststed for NKS-OU. Når prosjektet avsluttes tilbakeføres eventuelle 
kostnader som klinikkene må ta selv.  

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. 
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 28.04.16: Prosjektledelsen har gitt utsatt frist til følgende delprosjekter som skulle 
levere delprosjektbeskrivelsen 1. mai. Ny frist er 1. juni. 
o DP15-06 Psykiatri og somatikk 
o DP15-05 Rehab.  
o DP15-07 Felles ekspedisjon og skrivetjeneste 
o DP15-08 Forsyning og vareflyt 

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

 01.10.16: På grunn av ansettelse av ny innkjøpsleder har DP15-08 Forsyning og 
vareflyt utsatt levering av delprosjektbeskrivelsen til oktober. 

 24.11.16: DP15-01 Poliklinikk og medisinsk dagbehandling får utsettelse på å levere 
sluttrapporten til månedsskiftet desember/januar. 

 24.11.16: Følgende delprosjekt får utsatt frist til i januar med å levere sluttrapport. 
Dette fordi det er behov for å sette av ekstra ressurser i klinikken til å medvirke i 
delprosjektene. 
o  DP15-08 Forsyning og vareflyt  
o DP15-09 Medisinrom og medisinkabinett 
o DP16-1 Ikke medisinsk service.  

 24.11.16: Følgende delprosjekt har senere oppstart: 
o DP16-02 Kontor og fellesareal har senere oppdatert da delprosjektet er avhengig 

av å se konklusjoner fra andre delprosjekt.  
o Beskrivelse av leger i NKS. 

 01.12.16: Følgende delprosjekt har fått utsatt frist til å levere sluttrapport til 
begynnelsen av januar: 
o DP15-01 Poliklinikk 
o DP15-05 Rehab 

 15.01.17: DP15-09 medisinrom og medisinkabinett har midlertidig stoppet i påvente 
av avklaring på innkjøp av elektronisk legemiddelkabinett. 

 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 2017: Tidspunkt for flytting til NKS er fastsatt til 1.mars. 
 Februar 2018: Flyttetidspunkt er utsatt til april. 
 Mars 2018: Flyttetidspunktet er utsatt til mai/juni. 
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5.4 Plan & Fremdrift 

5.4.1 Milepælsplan 

ID Aktivitet NKS-OU 2016    2017    2018    

 1.kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv. 1.kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv. 1.kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv.  

1 Innlevering og 
godkjenning av 
delprosjektbeskrivelser 

            

2 Levering av sluttrapport 
delprosjekt 

            

3 Frist for å melde ev. 
overtallighet til HR. 

   31.12         

4 Implementering vedtak 
OU 

            

5 Bygg ferdig og testes             

6 NKS ferdigtestet / klar til 
bruk 

            

7 Første pasient på NKS             

8 Evaluering             

 
Framdriftsplanen er tilpasset vedtatt flyttedato.  

5.5 Risiko & tiltak 

Risiko og tiltak vurderes etter følgende områder: økonomi, milepælsplan, HMS og 
kvalitet. 
 
Økonomi 
Ubrukte midler på 1,073 NOK er overført til 2018. I tillegg er det satt av 3,750 MNOK til 
flytting i 2018. Uklarhet rundt flyttetidspunkt gir usikkerhet rundt kostnadene til 
prosjektet, og fører til utsatt effekt av gevinstrealisering. Foreløpig estimat for NKS-OU 
og flytting viser at det vil bli et overforbruk. Kostandene føres på prosjektnummer for å 
ha oversikt. 
 
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. Utsettelsen av innflytting gir bedre tid til å 
ferdigstille prosedyrer og annet arbeid før flytting.   
 
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 

Nye Hammerfest sykehus (OU – NHS) 
Tertialrapport 01 - 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuttdato: 30.04.2018 
 
 
Dato: 04.05.2018 
 
 
Lars Bjørn Mehus 
Prosjektleder 
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1. Status/ sammendrag  
Konseptfaserapporten for Nye Hammerfest sykehus ble behandlet av styret i 
Finnmarkssykehuset HF, sak 9/2018. Etter bærekraftanalysen ba styret om at Klinikk 
Hammerfest måtte vise gevinstrealisering tilsvarende 30 MNOK. 
Med bakgrunn i dette ble det etablert 7 delprosjekt, og det ble tildelt et vurdert beløp til 
hvert av disse.  
 
Utkast til mandat for OU-grupper i Nye Hammerfest sykehus (OU-NHS) er presentert, og 
drøftet i organisasjonene. 
 
Følgende delprosjekt er etablert. 
- OTG Overordnet tverrgående gruppe OU 

- Sengeområder medisin, kirurgi og ortopedi 

- Sengeområder kvinne/barn, barnehabilitering og BUP 

- Poliklinikk, Dagbehandling, Bilde, Diagnostikk 

- Poliklinikk, Dagbehandling, Bilde, Diagnostikk 

- Operasjon, Intensiv, Dagkirurgi, Sterilsentral 

- Merkantile tjenester 

- Ikke-medisinsk og teknikk-SDE 

2. Viktigste aktiviteter siste periode 
Utarbeidet mandat for OU med bakgrunn i styrets bestilling. 

3. Viktigste aktiviteter kommende periode   
Beslutte sammensetning av gruppene for å sikre forankring, og forplikte i forhold til 
oppfølging inn i enhetene. Det avholdes et felles åpningsmøte for delprosjektgruppene. 
Det stilles med sekretærbistand for hvert enkelt delprosjekt for å sikre framdrift og 
rapport innen frist for ferdigstillelse, 15. oktober 2018. 
OU-arbeidet møter oppstart for forprosjektfasen, og reetablering av 
medvirkningsgruppene fra konseptfasen. 

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.  
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5. Prosjekt kontroll  

5.1 Økonomistatus 

Pr. april 2018 er det brukt kr.190.885.- av et budsjett for året på kr.1.000.000.-.  
Det forventes av prosjektet vil holde seg innenfor budsjettrammen. 
 
5.2 Endringslogg 
- 

5.3 Plan & Fremdrift 

- 

5.4 Risiko & tiltak 

En av de største risikofaktorer for gjennomføring av prosjektet organisasjonsutvikling 
Nye Hammerfest sykehus er frigjøring av tid, og menneskelige ressurser med 
engasjement. For de ansatte i Klinikk Hammerfest krever prosjektet at man utover sine 
ordinære arbeidsoppgaver også bruker tid til organisasjonsutviklingsprosessen for Nye 
Hammerfest sykehus. Flere av medarbeiderne er allerede involvert i 
Medvirkningsgruppene for forprosjektfasen NHS, Organisasjonsutvikling i Alta 
nærsykehus, Organisasjonsutvikling Samisk helsepark og Medvirkningsgruppene for 
Samisk helsepark.  

6. Gevinstrealisering 
Gevinstrealisering for OU-NHS innebærer i forprosjektfasen å synliggjøre endringer i, og 
effekt av tiltak som kan styrke bærekraftanalysen for NHS. NHS vil med de muligheter 
som følger med et nytt moderne høyteknologisk bygg, framfor det gamle sykehuset, gi 
mulighet for forenklet logistikk, effektivitet og jobbglidning. Dette må synliggjøres 
gjennom mandatene. De tilbud som gis ved Klinikk Alta og Samisk Helsepark, og som 
avlaster for Klinikk Hammerfest, tas hensyn til ved planleggingen av Nye Hammerfest 
Sykehus. 



 

  

 
 
 

Rapport organisasjonsutvikling 

Alta nærsykehus (OU - ANS) 
 

Tertialrapport 1 - 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuttdato: 30.04.2018 
 
 
Dato: 09.05.2018 
 
 
Lars Bjørn Mehus 
Prosjektleder 
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1. Status/ sammendrag  
 
Følgende delprosjektgrupper for Alta nærsykehus har levert sluttrapport 
- 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 06 - Organisasjonsmodell, ledelse og samarbeide for den somatiske 

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

kommune og Finnmarkssykehuset. 
 
Delprosjekt 05-Virksomhetsoverdragelse, fortsetter sitt arbeide fram til åpning av Klinikk Alta, 
og inntar en aktiv rolle i forhold til avklaring av regelverk og lokale avtaler, informasjon til de 
ansatte, selve virksomhetsoverdragelsen og implementeringen av de nye medarbeiderne fra 
Alta kommune inn i Finnmarkssykehuset HF. 
 
Delprosjekt 08-Clockwork, varemottak klinikk Alta og distribusjon til avdeling fortsetter sitt 
arbeide med å utvikle og forbedre eksisterende rutiner og verktøy. Arbeidet er godt i gang med å 
få den fulle oversikt over nytt vare- og distribusjonsbehov ved at vi overtar to viktige avdelinger 
med tilhørende leverandører fra Alta kommune (sykestue og fødestue), og også skal ivareta 
planlagt økt og ny aktivitet i Klinikk Alta. Delprosjektets arbeide sees i lys av det prosjektet som 
er satt i gang på overordnet nivå: Full implementering av Clockwork.  
Med dette ser vi at prosjektet trenger mer tid for å kunne fremme anbefaling og sluttrapport. 
Prosjektet er oppmerksom på at om det kommer fram forhold som krever beslutning på 
enkeltelementer innenfor mandatet, vil disse fremmes for behandling fortløpende. 
 
Klinikk Alta ventes klart for innflytting høsten 2019. 
 
Med dette vurderes det at det foreligger prosjektkontroll for OU i tråd med plan, fremdrift og 
økonomi. Det vil være nødvendig å justere enkelte tiltak utover i tid i forhold til det som var 
opprinnelig planlagt, da med det som betinger at bygget er ferdigstilt og klart for innflytting. 

2. Viktigste aktiviteter siste periode 
Etter ferdigstilt sluttrapport har vi hatt en litt roligere periode for OU i Alta. 
Renate Jakobsson er tilsatt som avdelingsleder for Klinikk Alta, og tiltrer i stillingen 1. juni. Hun 
er allerede involvert i de vurderinger og anbefalinger som ble gitt etter sluttrapportene, og vi 
har dialog rundt prioriteringer i forhold til dette, og prosessen rundt rekruttering, opplæring og 
implementering i det som blir Klinikk Alta. Hun går også inn i gruppen med 
Virksomhetsoverdragelse, som startet opp med nye møter etter påske. 
Delprosjekt 08-Clockwork, varemottak klinikk Alta og distribusjon til avdeling, hadde et av sine 
møter lagt til Kirkenes sykehus og NKS. Flere av spørsmålstillingene fra innledningsfasen har nå 
funnet sin forklaring, og det er gjort en prioritering for arbeidet videre. 



 Side 3 
 

 

 

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

3. Viktigste aktiviteter kommende periode   
 

Vi viderefører de gjenstående punkter fra forrige rapport. 
a) Fortsette arbeidet i de 4 kliniske delprosjektgrupper for å utvikle og implementere nye rutiner 

til oppstart Klinikk Alta 
b) Fortsette arbeidet i delprosjektgruppen Clockwork og varedistribusjon for å utvikle og 

implementere nye rutiner til oppstart Klinikk Alta 
c) Fortsette arbeidet i delprosjektgruppen Virksomhetsoverdragelse for å forberede de ansatte 

på overgang til ny arbeidsgiver og organisasjon til oppstart Klinikk Alta 
d) Vurdere behov for oppstart av flere mandat. 

I tertialrapport 3/2016 er nevnt: 
- Integrasjon psykiatri/rusbehandling – somatikk. De respektive klinikksjefene vurderer 

behovet for ytterligere arbeide på dette ut over det som er gjort i delprosjektene fram til nå.  
- Informasjonssikkerhet, skallsikring – i hvilken grad dette får OU-konsekvens, eventuelt 

omfang, vil vi følge samtidig med at vi nærmer oss første virksomhetsoverdragelse.  
- Tilrettelegging for realisering av gevinst. Delprosjektgruppene har gjort vurderinger i 

forhold til dette. For noen forhold er vi avhengig av avklaring på samarbeidsavtaler 
innenfor ulike områder med Alta kommune. Vi følger utviklingen av dette, og har fokus på 
gevinstrealisering i de løsninger som kommer videre.   

Planlegging av innflytting vil komme i gang primo 2019.  

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.  

5. Prosjekt kontroll  

5.1 Økonomistatus 
Pr. april 2018 er det brukt kr. 123.710,- av budsjett for året på kr. 554.425,-.  
Det forventes av prosjektet vil holde seg innenfor budsjettrammen for 2018. 

5.2 Endringslogg 
Enkelte elementer som berører implementering, virksomhetsoverdragelse og opplæring 
påvirkes av når bygget kan tas i bruk. Slik blir punktene 4-8 under skjøvet noe ut i tid. 
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5.3 Plan & Fremdrift 

5.3.1. Milepælsplan 

I
D 

Aktivitet KHAN-OU 2018 
1.kv 

 
2.
kv 

 
3.kv 

 
4.kv 

2019 
1.kv 

 
2.
kv 

 
3.kv 

 
4.kv 

2020 
1.kv 

1 Prosjektetablering, prosjektplan OU, 
identifisering av fokusområder og 
prosjektorganisasjonen 

Utført 

2 Behandle styringsdokument i FAMU og 
drøftes med TV 

Utført 

3 Utarbeide delprosjektbeskrivelser   
 

Utført 

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           

* Levert STG og godkjent av direktør  

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 flere av 
medarbeiderne får/påtar seg oppgaver og ansvar utover sine ordinære arbeidsoppgaver for å 
utvikle Klinikk Alta. Fortsatt reell medvirkning og med stedlig avdelingsleder på plass er viktig 
for de oppgaver som ligger i oppkjøringen fram mot innflytting i Klinikk Alta om +/- 18 måneder 
fra nå. 

 

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 sykestua og fødestua i Alta kommune går inn i 
Finnmarkssykehuset HF, muliggjør en styrking av fagmiljøet og bedrer beredskapen for 
lavdriftsperioder og planlagt eller uventet fravær. Samarbeide om merkantile tjenester, samtidig 
som teknologisk utvikling og endringer i fysiske arbeidsforhold kommer fortløpende, fører til 
endring i arbeidsoppgaver også for merkantilt personell. De positive effektene av dette kommer 
fortløpende og allerede før Klinikk Alta er helt ferdig. 
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1. Status/ sammendrag  
Delprosjekt geriatrisk team Samisk Helsepar; prosjektgruppen hadde sitt siste møte den 
20. april, sluttrapport levert til frist. 
 
Et utkast til OU-mandat for lærings- og mestringssentertilbud er under behandling i 
klinikkene. Mandatet skiller seg ut i fra det man tradisjonelt har sett for LMS, da vi vil 
utvikle dette som et samordnet tilbud i Samisk Helsepark mellom Somatikk og Psykisk 
helsevern og Rus, spesielt rettet mot den samiske befolkningen, og med visjon om at 
dette på sikt kan utvikles også til å bli et nasjonalt tilbud. 
 
Mandat for samordnet merkantile tjenester i Samisk Helsepark er utviklet. Det gjenstår 
å sette sammen medlemmer i gruppen.  

2. Viktigste aktiviteter siste periode 
Gjennomføringen av arbeidet med geriatrisk team i Samisk Helsepark har fulgt en stram 
møteplan og krevd tett oppfølging i gruppen, samtidig som vi også har trukket på 
kompetanse fra andre enheter både innenfor og utenfor egen organisasjon for å få et så 
komplett og oppdatert bilde av situasjonen og behovene som mulig. Til et av møtene, og 
som faglig påfyll og korrektiv til vårt arbeide, ble geriatrisk overlege Sigurd Sparr fra 
UNN invitert til et møte. 
 
Klinikksjefene for Klinikk Hammerfest og Klinikk Psykisk helsevern og Rus har utviklet 
felles mandat for Lærings- og mestringssentertilbudet i Samisk Helsepark, og mandat for 
samordning av de merkantile tjenester i Samisk Helsepark. 
 
Vi har aktivert brukermedvirkning i forhold til byggeprosjektet trinn 3, med å sette oss 
inn i hva som skjer i pågående byggetrinn 2, og hvordan disse kan møtes og utfylle de 
totale behovene innenfor Samisk Helsepark. Her ser vi hvordan byggeprosjektet fysisk 
møter OU-prosessen. 

3. Viktigste aktiviteter kommende periode   
LMS-tilbudet: Mål om å konstituere prosjektgruppen i løpet av juni 2018. 
Merkantilt mandat: Vi tar sikte på å konstituere gruppen innen september 2018. 

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 for prosessen.  
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5. Prosjekt kontroll  

5.1 Økonomi 
Rammen for 2018 omfatter de tre delprosjektene Geriatri, LMS-tilbud og Merkantile 
funksjoner. 
Ut første tertial er det først og fremst geriatriprosjektet som har trukket på rammen. Pr. 
april 2018 er det brukt kr. 71.289,-, mot budsjettert kr. 375.000,-.  
Det forventes av prosjektene i OU vil overholde budsjettrammen. 

5.2 Plan & Fremdrift 

5.2.1. Milepælsplan Geriatri 
Sluttrapport er fremmet for uttalelse og drøfting i de berørte organer innen frist, 
orienteres om til styringsgruppen 28. mai. 
 
5.2.2. Endringslogg Geriatri     
Ingen endringer i plan eller framdrift etter siste tertialrapport.   

 

 
 

5.2.3. Endringslogg LMS-tilbud 
Utsettelse av drøfting mandat, Klinikk psykisk helse og rus har bedt om utvidet frist for å 
nå de berørte i egen organisasjon. 

 
5.2.4. Endringslogg Merkantile funksjoner. 
Mandatet fremmes til orientering i styringsgruppen 28. mai. 

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. 
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Deltagerne i gruppen fra Klinikk Hammerfest og spesialistlegesenteret i Karasjok 
innebærer at våre ansatte bruker tid til å utvikle det nye Samisk Helsepark i tillegg til 
sine ordinære arbeidsoppgaver. 
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1. Oppsummering 
Konseptfaserapporten er levert og godkjent av henholdsvis Finnmarkssykehuset HF og Helse Nord RHF 
med presiserte forutsetninger.  
Styringsdokument for forprosjekt er godkjent av partene.  
Prosjektinnrammingen for forprosjektet er satt til 1,95mrd inkl. 15 % usikkerhetsavsetning. 
Mottatt positive svar fra henholdsvis Hammerfest kommune (HK) og UiT, Norges arktiske universitet, 
angående deltakelse i prosjektet.  
 
Hovedaktivitetene i perioden har vært: 

 Fullført konseptrapporten 

 Utarbeidet mandat for OU-prosessen 

 Gjennomført dialogkonferanse  

 Mottatt tilbud på planprosess, inklusive reguleringsplan.  

 

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

denne fasen. 

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

 

4. Fremdrift 
Konseptrapport ble levert iht framdriftsplan. 
 
Oppstart forprosjekt vil skje i henhold til godkjent styringsdokument.  
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5. Økonomistatus  
 

Prosjektets økonomiske status er som følger: 

 Påløpt i 1 tertial jan – apr 2018:     3,7 MNOK (eks. mva.)  

 Påløpt totalt per april 2018:                13,8 MNOK (eks. mva.) 

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

fakturert pr april 2018 er vist i tabellen under. Alle tall inkl. mva.  

 

Følgende kostnader er ført som påløpt men ennå ikke fakturert:  

- SB brukt 148 tv i april. Totalt kr 181.325,- eks. mva. 
 
 

  

A C K L

ID

Godkjent 

budsjett
Prognose

Fakturert 

(Akkumulert)

Virkelig kostnad 

(Akkumulert)

1 17 600 000 17 600 000 13 565 790 13 772 077

B 17 600 000 17 600 000 13 565 790 13 772 077

00 3 127 140 2 219 677 0 0

001 3 127 140 2 219 677 0 0

08 14 472 860 15 380 323 13 565 790 13 772 077

081 8 992 620 9 350 083 8 640 897 8 640 897

083 5 142 240 5 542 240 4 526 361 4 707 686

084 338 000 488 000 398 533 423 495

Generelle kostnader

Prosjektering og utredning i tidligfase

Administrasjon

Bikostnader

- Konseptfase

Marginer og reserver

Reserve (prosjektleder)

Totalt

Post

Budsjett
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6. Risiko & tiltak 
Risiko og tiltak i forbindelse med konseptrapporten: 

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 

Lukket 

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

Mottatt positive svar i 
april 

4. 

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

Lukket 
Møter, dialog, 
medvirkningsprosess 

Kontinuerlig 
forventningsavklaring 

5. 
Presisjonsnivå på 
konseptrapporten 

Lukket 
Fortløpende dialog med 
FIN HF 

Visualisering av 
løsningsforslag er skisser 
på konseptnivå 

 

Risiko og tiltak i forbindelse med forprosjekt:  

Nr. Usikkerhet Status Tiltak 
Lukket 
dato 

1 Tomtekostnad 
FIN HF må avklare 

forutsetninger med HK 
 

FIN HF må inngå avtale med HK. 
Avhengig av tilsvar fra HK og UiT 
15.04.18.  

 

2 
Intensjonsavtale 
med UiT og HK 

Positivt svar mottatt fra 
begge. 

 
Avtaler må etableres.   

3 Planprosess  Ikke oppstartet. Vil skje i juni.  
Gjennomgang med Hammerfest 
kommune ad rekkefølgebestemmelser 
og omfang av konsekvensanalyser 

 

4 Fuglenes Prisbildet er ikke avklart 
Takst og salgstidspunkt kan bidra til 
økonomisk avklaring 

 

5 
Innramming av 
forprosjekt 

Kostnad 300 MNOK for høyt i 
forhold til 1,95 MRDKR 

Konkretisere utfordringen i 
konkurransegrunnlaget 

 

 



| 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finnmarkssykehuset HF 
Nye Kirkenes Sykehus 

 
 

Tertialrapport april 2018 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



| 

Nye Kirkenes Sykehus 18.05.2018 side 1 

Dokumentkontroll 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 

    

    

    

    

    

    

24.05.2018 Diverse mindre justeringer   

 Arkivnr.: 
16 

 
Sak 14/80 

Saksbeh.: 
KN 

Kontroll: 
GS 

Dato: 
18.05.2018 

Dokument tittel: 

Nye Kirkenes Sykehus. Tertialrapport april 2018 



Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes Sykehus. Tertialrapport april 2018 

Nye Kirkenes Sykehus 18.05.2018 side 2 

Innhold 

1 Oppsummering ......................................................................................... 3 

2 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ............................................................. 3 

3 Sosial dumping og ulovlige skatte- og avgiftsforhold ........................... 3 

4 Hovedtidsplan .......................................................................................... 3 

5 Økonomi ................................................................................................... 4 

6 Risikostatus .............................................................................................. 5 

7 Helse- og miljøfarlige stoffer ................................................................... 5 
 



Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes Sykehus. Tertialrapport april 2018 

Nye Kirkenes Sykehus 18.05.2018 side 3 

1 Oppsummering 

Status i prosjektet ved utgangen av april 2018 kan oppsummeres som følger: 

 Entreprise B02 ble overtatt i andre tertial 2017, med unntak for utomhusarbeid. Etter at entreprenø-
ren for B02 gikk konkurs i 3. tertial har prosjektledelsen reorganisert de gjenstående arbeidene. 
Disse gjenstående arbeidene er nå igangsatte og enkelte går mot avslutning. Kostnadene dekkes 
ved innestående beløp og eventuelt gjennom garanti. 

 Arbeidet med ambulansehall er forsinket, men entreprenøren har innkalt til overtakelse 06.06.2018.  

  Landingsplass for helikopter er nå godkjent av Luftfartstilsynet og det arbeides med utlysning av 
egen entreprise for helikopterlandingsplassen og tilhørende bro mellom landingsplassen og akutt-
mottaket. 

 Entreprise B03 ble overtatt i tredje tertial 2017. Arbeidet med komplettering og retting av feil og 
mangler pågår, og på enkelte områder kommet langt. På andre områder er det fortsatt relativt mye 
arbeid som gjenstår. Dette knytter seg særlig til SD-anlegg og branntetting. Arbeidet gjøres dels for 
entreprenørens regning, fordi han nekter å akseptere vesentlige feil og mangler, særlig når det gjel-
der de elektriske installasjonene. 

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

Det foreligger midlertidig brukstillatelse. 

Ved utgangen av 1. tertial 2018 må en konkludere med at oppstarten er ytterligere forsinket i forhold til 
prognose i forrige tertialrapport. Prosjektets styringsgruppe har de siste ukene antatt klinisk drift fra medio 
juni 2018. Dette ser nå ut til å bli svært krevende. 

Forslag til sluttoppgjør for B03 er mottatt. Dette er avvist og motkrav er reist. Dette sluttoppgjøret innebæ-
rer betydelige utfordringer og det er en stor risiko for at dette oppgjøret vil måtte få en juridisk løsning. 

2 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 

Det har ikke forekommet ulykker i første tertial 2018. Det har dog vært en uønsket hendelse ved at vann 
fra bygging av ambulansemottaket har frosset til is i underkant av dekket og deretter falt ned i økonomi-
gården hvor det traff en bil fra en vareleverandør.  

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 første tertial 2018. 

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. 

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, feil og mang-
ler som omtalt over. Mulig ibruktagelse er forsinket minst 12 måneder på grunn av disse forholdene. 
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5 Økonomi 

Prosjektets økonomiske status er som følger: 

 Påløpt første tertial (januar – april 2018) 45 MNOK 

 Påløpt totalt per januar2017 1.444 MNOK 

 Påløpt totalt per april 2018 1.489 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: 

 

Forventet sluttkostnad er altså 1.557 MNOK, ca. 73 MNOK over rammen på 1.485 MNOK og tilsvarer ca. 
10 MNOK økning siden tredje 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. 

Kostnadene på hoveddel 8 og 9 omfatter følgende: 

Navn
Sluttprognose 

per apr'18

Felles 34 338 263

Bygning 570 475 061

VVS 205 343 540

Elkraft 51 937 916

Tele og automatisering 13 901 967

Andre installasjoner 6 487 000

Utendørs 48 827 710

Sum entreprisekostnader 931 311 457

Generelt 191 237 755

Spesielt 429 606 817

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 1 557 580 640
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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. 

Navn MNOK

Program 12 838 926

PG 91 007 000

    PG BH 63 907 000

    PG B02 23 500 000

    PG B03 3 600 000

Admin 85 482 829

    PL, jur.bist. 58 052 000

    Bruker 4 350 281

    BL 22 009 548

    Uavh. Kont. 471 000

    IKT 600 000

Bikost 780 000

Forsik. Gebyr 617 000

Diverse 512 000

Sum 191 237 755

Konto 8

Navn MNOK

MVA 280 637 303

Tomt 14 500 000

Br.utstyr 74 800 000

Kunst 5 350 000

Renter 54 319 514

Sum 429 606 817

Konto 9
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1. Oppsummering 
Status i prosjektet for perioden januar - april 2018 oppsummeres som følger: 

Viktigste aktiviteter siste periode: 

 Utbyggingsavtale og teknisk avtale mellom Alta Nærsykehus og Alta Kommune avklart.  

 Fysisk bygging pågår med en mindre fremdriftsforskyvning. 

 Detaljprosjektering av bygget pågår med stramme frister på levering.  

 Gjenbruk av utstyr avklart, med unntak av eventuelt RTG fra Kirkenes.  

 Behov for oppussing i eksisterende areal avdekket. Gjennomføring avklares i juni.  

 Ny ambulansestasjon, tegninger avklart innenfor budsjett. Bygges parallelt med Nærsykehusets fremdrift. 

 Anbud CT/MR mottatt. Evalueres til juni.   

 Ingen skader på byggeplass registrert. Det er god oppfølging av HMS og SJA.  

 Prosjektgranskning av tekniske tegninger gjennomført.  

 Plan for systematisk ferdigstillelse igangsatt. 

 Brukergjennomgang av dRofus opp i mot detaljtegninger skjer fortløpende frem til 14.05.18. 

 Kuttliste er ikke behandlet ut over fortløpende detaljprosjektering og produktgjennomgang.  

Viktigste aktiviteter kommende periode (mai -august 2018): 

 Sluttføre avtale med Omsorgssenteret vedrørende kulvert og teknisk infrastruktur.  

 Sluttføre detaljprosjektering av bygget. 

 Oppdatere systematisk ferdigstillelsesplan.  

 Oppstart innkjøp MTU ut over CT/MR. 

 Avklare endelig fremdrift mellom Alta omsorgssenter og Nærsykehuset.  

 Oppstart bygging av ny ambulansestasjon.  

 

2. Sikkerhet helse og arbeidsmiljø 

 

 Denne perioden Akkumulert 

Antall SJA (Sikker jobb analyse) 7 15 

Antall RUH (Rapport om uønsket hendelse) 58 87 

Antall Fraværsskader 0 0 

Antall fraværsskader m/sykmelding 0 0 

KS (Kvalitetssikring) avvik 13 23 

KS avvik lukket 8 10 

 

 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.  

 Det er strammet inn rutiner i forbindelse med adgang via port til byggeplassen.  
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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 er 
gjennomført med positivt resultat. Boforhold vil bli sjekket fortløpende.   
 

4. Fremdrift 

Totalentreprenøren har følgende hovedtidsplan.  
 

 

Den mulige forsinkelsen som ble rapporter i foregående tertialrapport ble innarbeidet av totalentreprenøren. 
Det er ikke rapportert om forsinkelser som påvirker ovenstående hovedtidsplan.   
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5. Økonomistatus  

Prosjektets økonomiske status er som følger: 

 Påløpt i 1 tertial jan – apr 2018:      66,7 MNOK (inkl. mva.)  

 Påløpt totalt per april 2018:                    161,5 MNOK (inkl. mva.) 

Styringsramme for prosjektet er pt 436,1 MNOK inkl. mva.  

Økonomisk status, forenklet tabell (alle tall inkl. mva.):  

 

Avvik mellom godkjent budsjett og prognose skyldes i hovedsak løst inventar og utstyr samt Utbyggingsavtale 
og Samarbeidsavtale med Alta kommune. Ny usikkerhetsanalyse vil skje i mai.  

Prognoseutvikling i tertialet.  
I januar 2018 ble totalprognosen på prosjektet gjennomgått og redusert. Det ble satt ny prognose på flere 
budsjettposter. Dette i hovedsak i fase E – gjennomføring.  
 

Budsjettkonto Kommentar til satt prognose 

001 Forventede tillegg (PLs reserve) Vurdert av prosjektleder hos SB 

002 Avsetning for usikkerhet (PEs reserve) Satt til 0 for å ha en reserve på prosjektet.  

A C K L

ID

Godkjent 

budsjett
Prognose

Fakturert 

(Akkumulert)

Virkelig kostnad 

(Akkumulert)

1 436 128 542 453 415 601 147 326 479 161 524 924

00 20 978 857 10 000 000 0 0

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

D 21 896 748 21 840 359 21 840 360 21 840 360

E 386 426 927 414 749 232 118 660 109 132 858 554

02 241 516 273 256 268 738 79 283 348 92 535 062

021 643 738 643 738 643 738 643 738

022 227 511 359 241 000 000 78 537 551 91 789 265

023 625 000 625 000 0 0

024 -2 263 824 -1 000 000 0 0

025 15 000 000 15 000 000 102 059 102 059

08 24 832 590 20 240 494 5 580 836 6 515 568

082 0 2 000 000 384 949 685 505

083-1 19 936 691 11 000 000 3 654 242 4 200 559

083-2 0 2 000 000 508 215 525 382

084 1 765 080 2 110 000 360 913 388 689

085 2 880 819 2 880 494 672 517 715 432

089 250 000 250 000 0 0

09 120 078 064 138 240 000 33 795 925 33 807 925

090 17 500 000 27 000 000 0 0

0911 8 125 000 16 000 000 0 0

0912 20 000 000 20 000 000 0 0

092 63 450 000 64 200 000 33 200 000 33 200 000

093 8 500 000 8 500 000 0 0

095 1 250 000 1 290 000 595 925 607 925

096 1 253 064 1 250 000 0 0

Diverse

Spesielle kostnader

Generelt

Løst inventar og utstyr

CT/MR - delprosjekt 201710

Tomt

Finansiering

Midlertidige bygg

Kunstnerisk utsmykkning

Flytting av røntgen

Refusjon fra Alta kommune

Ny Ambulansestasjon - delprosjekt 201711

Generelle kostnader

Byggherres prosjektering

Adm, PL SB

Adm FIN

Bikostnader (reiser, kopiering, andre utgifter)

Forsikring, gebyrer, avgifter

Totalt Alta nærsykehus

- Marginer og reserver

Budsjett

Post

- Forprosjekt (avsluttet)

- Detaljprosjekt (avsluttet)

- Gjennomføring

Bygging

Cytostatikalab med utstyr (avsluttet)

Totalentreprenør HN
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D - Detaljprosjekt Påløpte kostnader Rambøll knyttet til ny 
Ambulansestasjon flyttet til 025. Prognose nedjustert 
tilsvarende.  

021 Cytostatikalab med utstyr Uendret.  

022 Totalentreprenør HN Kontraktsum 236,3 MNOK + 4,7 i kontraktsreserve. Dette 
inkluderer 1 MNOK til opparbeidelse av p-plasser.  

023 Flytting av røntgen Endret til tidligere sum.  

024 Refusjon av Alta kommune Gjelder ambulansestasjon.  

025 Ny ambulansestasjon – delprosjekt 201711 Skilt ut fra 022 med tilførte midler som prognose.  

082 Byggherres prosjektering Skal dekke prosjektering bestilt direkte til Rambøll, bonus 
og oppfølging i byggetiden.  

083-1 Adm, PL SB Vurdert på nytt 

083-2 Adm FIN Justert ned til 2 MNOK for gjennomføringsfasen 

084 Bikostnader (reiser, kopiering, andre utgifter) Vurdert reiseutgifter på nytt og inkludert kostnader med 
Plania. 

085 Forsikring, gebyrer, avgifter Uendret. Anleggsbidrag Trafo på 1,5 MNOK er inkl her.  

089 Diverse Uendret. Skal dekke spesialrådgivere 

090 Generelt Samarbeidsavtale (16 MNOK) og utbyggingsavtale (11 
MNOK).  

0911 Løst inventar og utstyr Tidligere 091 og satt nå med SBs vurdering av kostnader 
foreløpig. Korrigeres når omfang av gjenbruk er avklart.  

0912 CT/MR – delprosjekt 201710 Skilt ut fra 0911 med tilførte midler som prognose.  

092 Tomt Består av tomtekjøp (60 MNOK), Åsveien 2 (3,2 MNOK) 
og frikjøp parkering (1 MNOK). Kjøp av kjeller er utgått.  

093 Finansiering Uendret. 

095 Midlertidige bygg Ny ambulansestasjon skal stå ferdig samtidig som resten 
av prosjektet og justert ned til 27 mnds leie (tidligere 
30mnd), fakturagebyr og kjente ekstrakostnader. 

096 Kunstnerisk utsmykning Uendret.  

  
FIN HF har presisert at gjeldende budsjett er styrende i prosjektet. Det arbeides aktivt med å holde kostnadene 
nede.  
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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 

30.04.18: Lukkes i forbindelse med avtale.  
31.03.18: Lukkes i forbindelse med avtale.  
28.02.18: Møte avholdt 07.02.18, Oppnådd 
økonomisk enighet.  
31.01.18: Møte avholdes 06.02.18. 
 

 

6. 

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

Åpen 
Avklares gjennom dialog med 
bestiller/byggherre 

31.03.18: Dagens organisering ser ut til å fungere 
godt. Satt på egen ressurs på utstyrsinnkjøp.  
28.02.18: Åpen og god dialog.  
31.01.18: Tiltak utført. God dialog.  
 
  

30.04.18: 
Lukket i 
perioden og 
punktet fjernes 
ved neste 
tertialrapport. 

7 

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

Åpen 
Avklares gjennom dialog med 
bestiller/byggherre 

30.04.18: Ingen større avvik er registrert i perioden 
og innkomne anbud CT/MR er under evaluering.  
31.03.18: Anstrengt budsjett og innkommende 
pristilbud kan påvirke omtale og dialog med 
brukerorganisasjonen. Prisbildet vil bli ytterligere 
avklart 13.04.18 (CT/MR) Utstyr medtatt i dRofus i 
totalentreprisen ligger innenfor budsjett.  
28.02.18: Usikkerhetsanalyse i april. Tiltak 
gjennomføres mht IKT og brukerutstyr i mars.  
31.01.18: Usikkerhetsanalyse og ny prognose i 
februar.  

 

8 

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

Åpen Avklaring med PE  

30.04.18: Lukking av merknader ved 
prosjektgranskningen og oppfølging av PG i 
byggetiden kan gi merkostnader for SB.  
31.03.18: Stedlig byggherreombud gir positivt bidrag 
på budsjettet  
28.02.18: Korrigeres i april etter 3 mnds erfaring.  
31.01.18: Tiltak utført. Ny prognose i februar.  
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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).  

30.04.18: Ingen større avvik er registrert i perioden.  
31.03.18: Henviser til pkt. 7.  
28.02.18: Henviser til pkt 7.  
31.01.18: Usikkerhetsanalyse i februar.  
 
 

 

10 
Grunnforhold. Risiko for 
fremdrift og overskridelse av 
budsjett. 

Lukket 
Oppfølging med geotekniker på 
plassen. Ansvar: Totalentreprenør. 

28.02.18: Er ikke mottatt eller registrert avvik på 
forutsetninger. 
31.01.18: Resterende usikkerhet kun forbundet med 
kulvert.  
 
 

30.04.18: 
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. 

30.04.18: Ingen større avvik.  
31.03.18: Ikke lukket pt. Tatt opp i kontraktsmøte i 
februar.  
28.02.18: Ikke lukket pt.  
31.01.18: Tas opp i kontraktsmøte 08.02.18. 
 
 

 

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

30.04.18: Avvik er registrert etter ny gjennomgang. 
Tallene gjennomgås på ny i mai.  
31.03.18: Foreløpig avklart i nybygget 28.02.18: 
Pågår.  
31.01.18: Gjenbruk er foreløpig avklart. Prosessen må 
tas opp på ny i forbindelse med budsjett.  

 

14 

CT og MR (Billeddiagnostikk). 
Risiko for overskridelse av 
budsjett. Det er også fare for å 
komme i erstatningsansvar 
med tilbydere når konkurranse 
gjennomføres uten tilstrekkelig 
finansiering av innkjøpet. 

Åpen 

Avklaring med PE om omfanget av 
billeddiagnostikk. Dagens budsjett for 
innkjøpet er lavere enn prognosen ref 
PE-004, og SB må klargjøre hvorfor 
det er slik. 

30.04.18: Evaluering pågår. Ingen større avvik i 
forhold til budsjett.  
31.03.18: Tilbud 13.04.18. Evaluering starter 
16.04.18. 
28.02.18: Anbudsregning pågår.  
31.01.18: CT/MR utlyses 02.02.18. 
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1. Status/ sammendrag  

 

Prosjektet Samisk Helsepark er nå formelt inne i byggefasen. Forbedringsforslagene som 
fremkom under workshop i november er bearbeidet og oversendt totalentreprenøren 
som grunnlag for bearbeiding av planløsningen. Forlag til endringer ble presentert for 
overordnet tverrfaglig gruppe (OTG) ved gjennomgang av planløsning og en 3D befaring 
av bygget. Innspill fra OTG ble notert og planløsningen ble noe endret før den ble sendt 
ut for gjennomgang i medvirkningsgruppene. Gruppene kom med innspill som igjen er 
innarbeidet i planløsningen. 2.februar ble siste OTG møte avholdt og planløsningen 
godkjent. 
 
Kontraktsdokumentene er signert og arbeidet med prosjektering er igangsatt. Det er 

gjennomført en rekke møter med Totalentreprenør (TE), Totale underentreprenør (TUE), 

Brukerkoordinatorer Bygg, Medisinteknisk Utstyr og IKT for å avklare tekniske 

forutsetninger for entreprisen. 

 

OTG informeres kontinuerlig og det er lagt opp til ukentlige korte møter nå i en oppstartsfase 

pga. korte frister for brukeravklaringer. 

 

Søknad om tillatelse til tiltak er oversendt Karasjok Kommune og til Arbeidstilsynet. 

 

Arkitekten jobber med å utarbeide detaljtegninger og romplaner hvor medisinteknisk utstyr 

tegnes inn. Fasadene er under bearbeidelse for å skape et mer lokalt preg på bygget. 

 

Planlegging av innkjøp og gjenbruk av medisinteknisk utstyr er igangsatt. Det er besluttet at 

en ny ubrukt røntgen skal flyttes fra Kirkenes til Karasjok. Planlegging er iverksatt. 

 

Koordinering mod Finnmarksklinikken Byggetrinn 2 er viktig og ivaretas på en best mulig 

måte ettersom samme Byggherreombud benyttes og prosjektlederansvaret er overført til PL 

for BT3. Eksempelvis jobbes det nå med å vurdere om søppelrom kan utgå fra BT3 fordi det 

er i BT2, kan BT3 ivareta kravene til IKT rom osv. Det vil bli utarbeidet en samlet 

utomhusplan for hele Samisk Helsepark for å ivareta den samlede estetiske og funksjonelle 

elementene for anlegget. 

 

TE’s rutiner for gjennomføring av prosjektet er under implementering. Bl.a. vil Interaxo 

benyttes som prosjekthotell. Finnmarkssykehuset ønsker at all kommunikasjon skal gå via 

Interaxo. 

 

Det er gjort en vurdering om det er mulig å innfri ønske om å bygge møterom i 
tilknytning til nytt bygg innenfor rammen på 50 MNOK. Tidligere beslutning om å 
etablere møterom i paviljong står fast, men det er lagt inn opsjon på bygging av 
møterom i toppetasje eller 2 møterom mellom byggetrinn 2 og 3.  Styret i 
Finnmarkssykehuset vedtok i styresak 23/2018 Bærekraftsanalysen og langsiktig plan å 
søke om utvidet ramme på 7,0 MNOK for å bygge nye møterom.  
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2. Viktigste aktiviteter første tertial 2018 

  

 Forhåndskonferanse 

 Orientering om status i prosjektet. 

 Etablere brukerkoordinatorer    

 Forberede og planlegge gjenbruk og innkjøp av medisinteknisk utstyr 

 Foreberede og planlegge gjenbruk og innkjøp av nytt brukerutstsyr 

 Signere kontrakt  

 Etablere brukerkoordinatorer 

 Oppstartsmøte gjennomført med Brukerkoordinator/Rådgiver Bygg, Medisinteknisk 

Utstyr og IKT.  

 Forberede og planlegge gjenbruk og innkjøp av medisinteknisk utstyr 

 Engasjere Byggherreombud 

o Byggherreombud er engasjert. For å opprettholde kontinuitet og for å sikre en 

best mulig koordinering med Byggetrinn 2 utvides avtalen med 

byggherreombudet for BT2. 

 Søknad om tillatelse til tiltak er sendt Karasjok Kommune og søknad til 

arbeidstilsynet er oversendt. Protokoll/referat fra møte i FAMU ettersendes den 10. 

april 

 Detaljprosjektering 

 Koordinering mot BT2 

 Byggesaken godkjent i FAMU den 9.april. Referat videresendt Totalentreprenør og 

Ansvarlig søker 10. april. 

 Avklare og planlegge våre leveranser av Medisinteknisk utstyr inkl. plassering. 

 Planlegging av layout for røntgenrom pågår. Gjøres av leverandør i samråd med 

Radiologer hos Finnmarkssykehuset. 

 

3. Viktigste aktiviteter kommende periode 

 
 Ferdigstille planleggingen av røntgen. 

 Avslutte planleggingen av medisinteknisk utstyr. 

 Avklare ytterligere sambruk mellom BT2 og BT3. 

 Følge opp detaljplanleggingen. 

 Oppstart på byggeplass. 

 Etablere en samlet utomhusplan 

 Gjennomføre regelmessige møter med TE. 

 Oppdatere budsjett og jevnlig rapportere på prognose. 

 

 
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 
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arbeidet og ikke minst på sluttresultatet av prosessen. SHA plan er under utarbeidelse og 

skal legges til grunn i detaljplanleggingen og utførelse. 

 

5. Prosjekt kontroll  

 

5.1. Budsjett 

 
 

 

5.2. Prosjektregnskap 

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

1.616.442,05 av et budsjett på Kr. 50 mill. 

 

 
 

Post Eks.mva Inkl.mva

0 0 0

0.1 Reservemargin (10% av prosjektkostnad) 2 600 3 250

1 30 800 38 500

2

3 280 350

4 200 250

5

6 0 0

31 280 39 100

7 800 1 000

 7.1 160 200

32 240 40 300

8 1 480 1 850

33 720 42 150

9 3 680 4 600

40 000 50 000

Entreprisekostnad (Sum post 0-7, eks reservemargin)

Generelle kostnader (Prosjektering og byggesak)

Byggekostnad (Sum post 0-8, eks reservemargin)

Spesielle kostnader (inventar og utstyr)

Prosjektkostnad (Sum post 0-9)

IKT

Riving paviljonger

Huskostnad (Sum post 0-6, eks reservemargin)

Utendørs arbeid (Bidrag fra BT3 til BT2)

Utendørs annet

Beskrivelse

Forberedende ytelser (Rivearbeid _kjøp av bygg_eien)

Totalentreprise

Bidrag fra BT3 til BT2 for Varmesentral
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Av regnskapet ser vi at pådraget på timer for utvikling av prosjektet fra idè- og konseptfasen 

til vi nå har kontrahert prosjektet er noe høyere enn det vi har budsjettert med på denne 

posten. Eventuelle overskridelser vil dekkes av reserven. Kostnadene knyttet til tidsforbruket 

har vært nødvendig for å bringe prosessen på riktig spor og å sørge for at kvaliteten på 

grunnlagsdokumentene var kvalitetssikret godt nok. I all hovedsak er merkostnadene knyttet 

til arbeider i forkant av anbudsutsendelse. 

 

 

5.3. Endringslogg 

 Anbudsfrist ble forskjøvet fra 30.10.2017 til 07.11.2017 

 Kontraktssignering forskjøvet til jan/feb 2018 

 

5.4. Plan & Fremdrift 

 

Følgende tidsplan følges. 

 
 

 

5.5. Risiko & tiltak 

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. 

 

God koordinering mot BT2 kreves for å tilrettelegge for tidligst mulig oppstart og tilrigging 

på byggeplass. Eksempelvis kan det være at omlegging av vei til nabo må starte opp tidligere 

enn planlagt for at Totalentreprenør skal kunne komme i gang med sine arbeider. Pr. nå har 

Totalentreprenøren for BT2 en utfordring med sin grunnentreprenør og vurderer å terminere 

kontrakten. Dette kan påvirke fremdriften på akkurat denne saken.  
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6. Medvirkning  

Møte med OTG og medvirkningsgruppene er gjennomført. Foretakstillitsvalgte, verneombud 

og brukerrepresentant fra de samiske språkkommunene er representert i medvirkningsgrupper 

og styringsgruppen.  

 

For denne fasen er det gjennomført: 

 Møte med medvirkningsgruppene og prosjektgruppen 4 mai 2017 

 Møte med Referansegruppen 28. april og 2. juni, 28. juni 2017 

 Møte i Styringsgruppen 10. mai og 15. juni 2017 

 Møte med medvirkningsgruppe 1 og 2 og OTG 5 september 2017 

 Møte i styringsgruppen 13. september 2017 

 Separate informasjonsmøter ved Finnmarksklinikken og VPP/Døgn i Lakselv om prosessen 

fra idefase til byggestart hhv. 21 og 26 september 2017 

 Møte med OTG 27.oktober 2017, gjennomgang og beslutning av tildelingskriterier, vekting 

av disse. 

 9. og 10. november 2017 Workshop for evaluering av innkomne løsningsforslag med OTG, 

medvirkningsgruppe 1, 2 og 3 samlet. 

 Styringsgruppemøte 15.desember 2017 

 Møte OTG 19.januar 2018 

 Møte medvirkningsgruppe Psykisk Helsevern og Rus, 29. januar 2018 

 Møte medvirkningsgruppe Somatikk, 30. januar 2018. 

 Møte OTG 2. februar 2018 

 Informasjons- og drøftingsmøte Klinikk Psykisk Helsevern og Rus 8. februar 2018 

 Møte OTG 14. februar 2018 

 Klinikkledermøte Psykisk Helsevern og Rus 19. februar 2018 

 Styringsgruppemøte 21. februar. 

 Møte med Brukerkoordinator Bygg, Med.Tek. og IKT 12. mars 2018 

 Møte OTG Samisk Helsepark 14. mars 2018 

 Styringsgruppemøte 21. mars 2018 

 5. april 2018. Møte mellom Totalentreprenør (TE), TUE, Brukerkoordinator Bygg, rådgivere 

og PL. Oppstart tekniske avklaringer. 

 13. april 2018. Møte mellom Totalentreprenør (TE), TUE, Brukerkoordinator Bygg, 

rådgivere og PL. Oppfølging tekniske avklaringer. 

 18.april 2018. Møte OTG Samisk Helsepark.  

 25.april. Møte OTG Samisk Helsepark 

 25.april 2018. Møte mellom Totalentreprenør (TE), TUE, Brukerkoordinator Bygg, rådgivere 

og PL. Oppfølging tekniske avklaringer. 

 25.april 2018. Styringsgruppemøte. 

 



Status risikoreduserende tiltak « ibruktakelse og pasientbehandling i NKS» 
Risikoområdene er definert i risikoanalysen gjennomført 7. mars 2018. Status rapporteres pr. 22.mai 2018 i forhold til oppstart 12 juni 2018. 

Risikoområde 

 

7. Mars 2018 

Beskrivelse av risikoreduserende tiltak Ansvarlig og 

frist for 

iverksetting og 

implementering 

av tiltak 

Status 

 

22. mai 2018 

16. Manglende prøveperiode for å 
verifisere stabil drift. 

Beslutning om tidspunkt for pasientbehandling (ibruktagelse) 
avventes til overlevering (vellykket totalttest) er gjennomført.  

Byggherre Testing planlagt ferdig uke 21. 

Ny totaltest vil bli gjennomført 
straks avvik fra tidligere test er 
utført. Avvik ang talevarsling 
krever utstyr og personell fra 
leverandør (pågår denne uka, 
uke 21) 

 

19. Manglende og feil branntetting Uavklart omfang og tilfredsstillende løsning. Utrdening pågår Prosjektleder Tidsplan er lagt. Risikoanalyse 
for pasientdrift er gjennomført. 
 
Branntetting ferdig august. 

13. Manglende tilfredsstillende SD-
anlegg B03 

Det settes på økte ressurser for å ferdigstille SD-anlegget.  
Teknisk drift deltar løpende i utviklingen av SD-anlegget 

Prosjektleder 
SDE 

Her har vi satt på mer ressurser 
fra SDE og alle deltar aktivt i 
arbeidet som skal drive dette. 
Deltar også på opplæring av 
systemene.  

Det er gjennomført møter 
mellom BL og SDE hvor dette 
har vært tema. Enighet om hva 
som er minimumskrav ang. 
ferdigstillelse 12.juni. 



 

12. Manglende godkjente dokumenterte 

systemtester, samtester, totaltester 
Utarbeidelse av testplan for systemtester, samtester og 
totaltest 
Når testplan foreligger må Finnmarkssykehuset være på for å 
bidra til tilstrekkelig kvalitet og ressurser til gjennomføring av 
tester.  

Prosjektleder 
SDE, 
brukerkoordinato
rer 

Alle tester skal være 
gjennomført uke 21. SDE deltar 
på det meste av testene. 
Testing pågår og fremdriftsplan 
for dette er klar for utsendelse 
i morgen. Dette koordineres 
opp mot SDE og andre 
relevante avdelinger. 

 

11. Manglende opplæring klinisk personell Kvalitetssikre adgangskontrollsystemet (adgangsgrupper) 
 

SDE/Brukerkoordi
natorer 
Klinikksjef 
 

Adgangskontrollsystemet er ok. 
Kvatlitetssikret 
adgangskontrollgruppene. 
 
Produksjon av kort kan overtas 
av klinikk 

11. Manglende opplæring klinisk personell Sammenstille opplæringsplan for alle brukere (inkl. 
avstemming mot testplan) 
Klinisk opplæring knyttes i hovedsak til perioden mellom 
overlevering av bygg og ibruktagelse (prøveperiode) 

Klinikksjef Opplæringsplan er utarbeidet. 
 
Prøvedrift planlagt 

10. Manglende opplæring teknisk personell Vurdere ressurs fra Hammerfest sykehus til drift av GKS for å 
frigjøre driftspersonell til opplæring. 
Detaljplanlegging med utvidelse av arbeidstid og oppdeling i 
runder for å sikre gjennomføring at flest mulig får 
opplæringen. 

Leder SDE 
 
Byggeleder/SDE 

Har vært vurdert, men ikke 
gjennomført. Det er tilført 
minst 3- 4 hele månedsverk fra 
SDE til Prosjektet siden jul. Alle 
i SDE deltar på alt av tester og 
opplæring straks dette 
gjennomføres av prosjektet. 

9. Manglende kompetanse i drift For å sikre kompetanseoverføring vurderes ansettelse av 
automatiker i en periode.  
Leie inn Klaus og byggeledere i første driftsfase. 
Etablere tilstrekkelig robuste serviceavtaler fremover 

Leder SDE 
Leder SDE 
/Prosjektleder 
Leder SDE / 
Prosjektleder 

Dette har vi kontroll på 
gjennom testingen og all 
opplæringen som skjer i 
prosjektet. 



Opplæringsplan er tilpasset 
testing, og 
gjennomføringstidspunkt er 
endret fra 25 mai til 6. juni.  
 

8. Manglende FDV dokumentasjon Ekstra ressurser til innsamling av manglende FDV 
Videre utredning i prosjektet må gjøres. Løpende vurdering 
og status til byggherre 
Bruk av Plania til å gjøre seg kjent og bruke systemet for 
informasjonsinnhenting 

Prosjektleder 
Prosjektleder 
SDE/teknisk drift 

Opplæring og testing bidrar til 
at man kan klare seg uten FDV 
dokumentasjon på noe utstyr. 
FDV må likevel være på plass i 
drift. 
 

2. Manglende godkjenning laboratoriet Få klarhet i kravene til søknad (innhold, frister, etc) 
Sikre at alle verifiseringer og valideringer er gjennomført 
(May sender liste om testkrav.) 
Sende søknad når nødvendige valideringer og verifiseringer 
gjort. 

Enhetsleder Lab 
Enhetsleder Lab i 
samarbeid med 
med.tek/prosjekt
et 
Enhetsleder Lab. 

Alle søknader er sendt. Når 
innfytting besluttes vil det gå 
ca 8 dager før en godkjenning 
foreligger. 

 1. Manglende ferdigstillelse av bad NKS Tett oppfølging av entreprenør for å sikre ferdigstillelse 
(økonomisk tiltak) Bekreftet 20 april fra entreprenør anbud. 
Klinikken må forsøke å begrense inneliggende pasienter 
(avtale med UNN) ved ibruktagelse .  
Vurdere 2-mannsrom som mulighet (har vi senger til det?).  
 

Byggeleder 
 
Klinikksjef 
 
Klinikksjef 

Ferdig. 
 

4. Manglende verifisert fungerende 
brannvarslingssystem 

Fortsatt tett oppfølging av leverandør 
Rask tilbakemelding på å svare ut problemstillinger underveis 
Tydelig ansvarsgjennomgang for etablering og drift av 
brannsystem med tilhørende prosedyrer 

Byggeleder 
elektro 
SDE/Brannansvarl
ig 
Teknisk 
drift/Brannansvar
lig 

Dette er verifisert og aksept 
gitt opp mot bruk av bygget. 
Avvikene lukkes i løpet av uka 
og test gjennomføres 

 

5. Manglende fungerende 
sengesignal/alarm/telefonanlegg (Ascom) 

Fremlagt testplan og tett oppfølging av gjennomføringsplan. Med.Tek/Byggele
der elektro 

Siste info gitt er at det må 
installeres 4 nye 
nettverkspunkter.  



14. Manglende tilfredsstillende SD-
anlegg B02 

Løfte om mere ressurser fra Siemens. 
Tett oppfølging fra teknisk drift frem mot ferdigstillelse 

Prosjektleder 
Teknisk drift 

Dette har vi kjørt ROS på i SDE 
og det er avviklet eget møte 
mellom SDE og prosjektet. 
Dette ansees å være ok. 

15. Manglende samsvarserklæring 
elektro (utført arbeid på fabrikk) 

Skriftlig erklæring fra RIE vil komme. 
Dialog med El-tilsyn pågår (orienteres løpende) 

Prosjektleder 
Byggeleder 
elektro 

Skriftlig erklæring evt 
tilsvarende ikke kommet. 
Foreløpig ligger en uttalelse i 
en e-post. 

17. Manglende ferdigstillelse av 
funksjonsendringer NKS 

Kun det som er absolutt nødvendig (livskritiske) blir prioritert. 
Øke beslutningshastighet når det gjelder funksjonsendringer. 

Klinikksjefer/Bygg
herre 
Klinikksjef/Byggh
erre 

Under kontroll 

3. Manglende lysstyring NKS Nødvendige avklaringer om løsning og omfang må gjøres. 
Iverksettelse av nødvendige endringer 

Prosjektleder/Byg
geleder 
Prosjektleder/Byg
geleder 

Arbeid pågår – Forsinket 
grunnet armatur ute av 
produksjon – ny type bestilt. 

 
4B. Manglende utskifting av 
branndetektorer 

Enkelt detektorer kan kobles ut hvis de ikke fungerer etter 
hensikten (må være begrenset antall etter forutgående 
risikovurdering). 

Teknisk 
drift/Brannansvar
lig 

Gjennomført. 

6. Manglende skilting innvendig/utvendig Tett oppfølging av fremdrift Ass. Prosjektleder Skilting innvendig er i all 
hovedsak gjennomført.  
 
Når det gjelder utvendig 
skilting, har en ikke mottatt 
tillatelse til oppsett av pylon fra 
Sør-Varanger kommune. PL tar 
dette opp med kommunen 
snarest. 

18. Manglende igangkjøring og drift av 
storkjøkken 

Avklaringsprosess vedrørende samhandling og ansvar 
byggeier, AS og klinikk 

Ass. Prosjektleder Produksjon er igangsatt. 
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