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Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 
 
Arkivnr.:  Saksbehandler:  Sted/Dato:  
2019/817 Violet Karoliussen  Hammerfest, 16.09.2019 
 
 
Saksnummer 66/2019 
 
Saksansvarlig:  Lill-Gunn Kivijervi, økonomisjef  
Møtedato:   26. september 2019 

Tertialrapporter 2/2019 bygge- og utviklingsprosjekter 
Finnmarkssykehuset HF 

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

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar tertialrapporter 2/2019 for bygge- og 
utviklingsprosjekter Finnmarkssykehuset HF til orientering.  
 
 
 
Eva Håheim Pedersen 
Administrerende direktør 

Vedlegg: 
1. Saksfremlegg 
2. Tertialrapport 2/2019 OU Prosjekt nye Hammerfest sykehus 
3. Tertialrapport 2/2019 Forprosjektfase nye Hammerfest sykehus 
4. Tertialrapport 2/2019 Byggeprosjekt Alta Nærsykehus 
5. Tertialrapport 2/2019 Byggeprosjekt Samisk Helsepark 
 
 
 
  

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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Tertialrapporter 2/2019 bygge- og utviklingsprosjekter 
Finnmarkssykehuset HF  
  
Saksbehandler:  Violet Karoliussen, prosjekt- og porteføljeleder   
Møtedato:  26. september 2019  

1. Formål/Sammendrag 
I denne styresaken legges det frem et sammendrag av tertialrapportene for 2. tertial 
2019 for bygge- og utviklingsprosjektene i Finnmarkssykehuset HF (FIN HF).  

2. Bakgrunn 
I henhold til konsernbestemmelser fra Helse Nord RHF skal det utarbeides 
tertialrapport for alle investeringsprosjekter over 50 mill. fra gjennomføringsfasen. 
Finnmarkssykehuset HF rapporterer alle prosjekter fra og med oppstart av tidligfasen. 
Rapportene omfatter prosjektene: 
 Byggeprosjekter:   

o Alta Nærsykehus  
o Samisk Helsepark 

 Organisasjonsutvikling   
o Nye Hammerfest sykehus 

 Tidligfaseprosjekter  
o Nye Hammerfest sykehus, forprosjektfasen 

3. Saksvurdering/analyse 
 
Alta Nærsykehus, byggfasen 
Status hittil viser at gjennomføringen følger oppsatt plan. Det skjer en oppfølging og 
kvalitetssikring av at funksjonsbeskrivelser, FDV dokumentasjon og sjekklister er 
innlagt i Plania. Det er gjennomført en igangkjøring av tekniske anlegg og en 
systematisk ferdigstillelse av dette. Det er innkjøpt utstyr og ambulansestasjon er 
ferdigstilt og overlevert. Det er gjort en delovertakelse av bygningsmessige overflater 
og konstruksjoner. Utenomhusarbeider er ferdigstilt og ferdigattest er mottatt på 
nybygg. Fortsatt pågår opplæring av teknisk og sykehusfaglig personell. Prøvedrift er 
igangsatt på MR, og ombygging i 1., 2. og 3. etasje i eksisterende bygg er igangsatt som 
planlagt. 
 
Fremdrift 
Fremover skal det arbeides hovedsakelig med fullskalatest, videre opplæring av 
personell, ferdigstilling av kunstnerisk utsmykning, avklaring av midlertidig drift med 
Alta omsorgssenter vedrørende avfallshåndtering, varemottak og generell drift. Det 
skal gjennomføres sluttoppgjør med Harald Nilsen AS. Arbeid med MR og CT 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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gjennomføres. Videre skal det etableres mottakskontroll og installasjon av 
brukerutstyr inkludert leveranse og lagring av lintøy og tøy. Ferdigstillelse av 
ombygging av 1., 2. og 3. etasje i eksisterende bygg samt forberedelser til innflytting av 
klinisk personell. 
 
Økonomi  
Det forventes at prosjektet vil holde seg innenfor budsjettrammen. Totalt påløpte 
kostnader pr. august 2019 beløper seg til kr. 372.126.513,-. 
 
Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 
Det er god oppfølging av HMS og SJA (sikker jobb analyse). Det gås ukentlige vernerunder. SJA 
gjennomføres i henhold til planer. 
 

Samisk Helsepark, byggefasen 

Finnmarkssykehuset HF har overtatt ansvar for overflater og renhold av bygget, men 
har ikke overtatt ansvar for drift av de tekniske anleggene som elektrisitet, ventilasjon 
og vann/avløp. Det overtas når hele bygget tas i bruk og totaltester kan gjennomføres.  
 
Fremdrift 
Oppstart av opplæring av driftspersonell gjennomføres i perioden fram til og med uke 
42. Det gjenstår arbeid med ferdigmontering av røntgen, utomhusarbeider, planlegging 
av flytting (innflytting og møblering), gjennomgang av innlagt FDV, ferdigstillelse med 
befaringer og gjennomganger av feil og mangler før overtakelse. 
 
Økonomi 
Prognosen viser foreløpig at prosjektet med de avsetninger og kutt som er gjort inkl. 
finanskostnader og økt lønns - og prisstigning viser at prosjektet har en overskridelse 
på ca. kr. 200.000,- inkl. mva. Risikoen i prosjektet er nå minimal. 
 

Nye Hammerfest sykehus, forprosjektfasen 

Forprosjekt forelå pr. 01.07.19. Tegninger som underlag til forprosjektrapporten ble 
ferdigstilt samme dato. Avstemming og avklaring av tilbud opp mot dRofus ble utført i 
perioden 13. - 15.8.19. Tilbud mottatt av Consto 1.7.19 ble revidert 20.8.19. Forslag til 
arealfordeling og sambruksareal er utarbeidet i samsvar med tilbud av 20.8.19.  Det er 
gjennomført analyse av mulige alternativer for helikopterlandingsplass.  
 
Avtaler mellom Det arktiske universitetet i Tromsø (UiT), Hammerfest kommune (HK) 
og FIN HF angående arealfordeling, sambruksareal, driftsforutsetninger og fordeling av 
kostnader for forprosjekt- og reguleringsarbeidet, er under arbeid. Det er utarbeidet 
forslag til kontrakt med Hammerfest Energi. Det pågår oppfølging av framdrift i 
reguleringssaken.  
 
Fremdrift 
I kommende tertial skal det utarbeides forslag til utbyggingsavtale herunder 
arealfordeling. Reguleringsplan legges ut i september 2019. Det skal utarbeides forslag 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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til leiekontrakt mellom Sykehusapotek i Nord (SANO), UiT og FIN HF. Styret i 
Finnmarkssykehuset HF behandler forprosjektrapport 26. september 2019, og styret i 
Helse Nord RHF behandler saken 29. oktober 2019. 
 
Økonomi  
Godkjent budsjett for forprosjektfasen for FIN HF er 35 mill. (inkl. mva) i henhold til 
styrevedtak HN RHF, sak 19-2018. Kostnadene for hele prosjektet er over budsjettert 
kostnadsramme. Totalt påløpt er kr 57,4 mill. inkl. mva.  Fordeling av kostnader i 
forprosjekt mellom partene (HK, UiT og FIN HF) er foreslått fordelt pro rata, men er 
ikke endelig bestemt. Prognose for FIN HF blir ikke regulert før endelig omfang og 
fordeling av areal og kostnader foreligger.   
 

Nye Hammerfest sykehus, OU 

I forhold til OU-prosessen med tilhørende mandat rettet mot effektiviseringsgevinst, 
arbeides det nå med å kvalitetssikre effekten og verdien av tiltakene.  Utformingen av 
bygget nye Hammerfest sykehus i forprosjektfasen har gjort det tydeligere å 
visualisere pasientflyt og logistikk i sykehuset, samt å se for seg alternative måter å 
organisere arbeidet og samarbeidet på i det nye sykehuset.  
 
Gevinstrealisering innebærer i forprosjektfasen å synliggjøre effektivisering i nytt 
sykehus. Den positive effekten av samlokalisering med Hammerfest kommune og 
Universitetet i Tromsø, økonomisk, faglig og kvalitetsmessig, vil bli stadig mer synlig 
etter som bygget NHS utvikles. 
 

Fremdrift 

Fremover skal en synliggjøre og kvalitetssikre effektiviseringsgevinster opp mot 
behandling av forprosjektrapporten. Samt utvikle mandat for nye OU-områder. I 
samarbeid med sektor Helse- og omsorg i Hammerfest kommune samarbeides det på 
flere aktuelle områder for felles OU, hvor intermediæravdeling (IMA) sammen med 
kjøkken prioriteres. 

 

Økonomi 
Totalt budsjett er kr.1.055.846,-. Pr. august 2019 er det brukt kr.659.106-. Det 
forventes at prosjektet leverer innenfor budsjett.  

4. Økonomi 
Det er stort fokus på overholde budsjettrammene som er avsatt til hvert enkelt 
prosjekt. Prosjektregnskap avstemmes hver måned mot regnskapet i 
regnskapssystemet. 
 
Budsjettrammene for prosjekt Alta Nærsykehus og Samisk Helsepark forventes 
overholdt. Det er lav reserve igjen i prosjektene, men prosjektene nærmer seg 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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sluttfasen og det er ikke noe som tyder på vesentlige overskridelser. Det samme gjelder 
OU-nye Hammerfest sykehus. 
 
Prosjekt nye Hammerfest sykehus har en kostnadsoverskridelse på forprosjektfasen. 
Budsjettrammen er på kr 35 mill. mens totalt påløpt pr. april er kr 57,4 mill. Prognose 
blir ikke regulert før endelig omfang og fordeling av areal og kostnader mellom 
Hammerfest kommune, UiT og Finnmarkssykehuset HF foreligger.  

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

Tertialrapportene for 2. tertial 2019 er drøftet i informasjons- og drøftingsmøte 16. 
september 2019, og behandlet i FAMU samme dato. 

6. Direktørens vurdering  
Administrerende direktør vurderer at det gjøres et godt arbeid i alle bygge- og 
utviklingsprosjektene. Det er god fremdrift og innflytting i Alta og Karasjok vil skje som 
planlagt. Det har vært god økonomistyring i prosjektene, og det vurderes at 
overskridelsen i forprosjektfasen i nye Hammerfest sykehus ikke blir betydelig når 
kostnadsfordelingen er gjort mellom de 3 samarbeidspartene (HK, UiT og FIN HF). 
 

Vedlegg 
1. Tertialrapport 2/2019 OU Prosjekt nye Hammerfest sykehus 
2. Tertialrapport 2/2019 Forprosjektfase nye Hammerfest sykehus 
3. Tertialrapport 2/2019 Byggeprosjekt Alta Nærsykehus 
4. Tertialrapport 2/2019 Byggeprosjekt Samisk Helsepark 

http://www.finnmarkssykehuset.no/


 

  

 
 
 

Rapport organisasjonsutvikling 

Nye Hammerfest sykehus (OU – NHS) 
Tertialrapport 2 - 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuttdato: 31.08.2019 
Dato:     06.09.2019 
 
Lill-Gunn Kivijervi 
Prosjektsjef 
 
Lars Bjørn Mehus 
Prosjektleder 
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1. Status/ sammendrag  
I forhold til OU-prosessen med tilhørende mandat rettet mot effektiviseringsgevinst, 
er vi nå kommet dit at vi jobber med å kvalitetssikre effekten og verdien av de 
tiltakene som har vært fremmet tidligere, og de som er kommet til gjennom 
forprosjektfasen.  
 
Utformingen av bygget NHS i forprosjektfasen har gjort det tydeligere å visualisere 
pasientflyt og logistikk i sykehuset, samt å se for seg alternative måter å organisere 
arbeidet og samarbeidet på i det nye sykehuset. 
 
Resultatet av arbeidet med effektiviseringsgevinst ble presentert for 
styringsgruppemøtet i august. Dette ble tatt til orientering, og legges til grunn for 
forberedelse av et eget notat i saken til styremøtet i september. 

2. Viktigste aktiviteter siste periode 
Prosjektleder OU-NHS ble invitert til å følge evalueringen av OU Nye Kirkenes 
Sykehus over to dager på Svanhovd (18.-19. juni). Med tidligere befaringer fra andre 
sykehus, sist St. Olav og Stokmarknes i mai i år, ble dette nyttig erfaringsoverføring. 
Allerede uken etter reiste enhetslederne fra våre to største avdelinger på befaring til 
NKS for å høre om organisering og drift av tun. Lederne for våre sengeenheter jobber 
nå sammen for å fordele senger mellom tunene, se på samarbeide og drift, 
støttefunksjoner og bruk av hotellsengene.  
 
Den 28. juni var vi i møte med ledelsen for Hammerfest kommune, helse, for å se på 
driften av intermediæravdelingen i forhold til inneliggende pasienter i NHS som er 
utskrivningsklare, og hvordan dette vil kunne virke positivt på pasientflyten i NHS. 

3. Viktigste aktiviteter kommende periode 
Videreføre oppstartede prosesser. Synliggjøre og kvalitetssikre effektiviserings-
gevinst av dette opp mot behandling av forprosjektrapporten. Utvikle mandat for 
nye OU-områder.  
 
Hammerfest kommune, helse, har et stramt program knyttet til 
kommunesammenslåingen med Kvalsund kommune fram mot nyttår 2020, og ber 
om forståelse og tålmodig i forhold til det. Vi har sett på flere aktuelle områder for 
felles OU, hvor intermediæravdeling (IMA) sammen med kjøkken utpeker seg å 
prioritere først. 
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4. HMS & Kvalitet 
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.  

5. Prosjekt kontroll  

5.1 Økonomistatus 

Pr. august 2019 er det brukt kr.659.106-. Budsjett for året, kr.1.055.846-. Det 
forventes at prosjektet leverer innenfor budsjett.  
 
5.2 Endringslogg 

5.3 Plan & Fremdrift 

Plan og fremdrift for prosjektet relatert til mandatet for effektiviseringsgevinst er 
forsinket, som rapportert i månedsrapport 01/2019. Resultatet av arbeidet med 
effektiviseringsgevinst presenteres samtidig med forprosjektrapporten på 
styremøtet i september 2019. Forsinkelsen synes ikke å ha gitt negative følger for 
framdriften av NHS. 

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, samt deltagelse i 
medvirkningsgruppene i forprosjektet. 
 

 

6. Gevinstrealisering 

Gevinstrealisering for OU-NHS innebærer i forprosjektfasen å synliggjøre effekt av 
tiltak som kan styrke bærekraft for NHS. NHS vil gi forenklet logistikk, effektivitet og 
mulighet for jobbglidning. Gevinstrealiseringen ved dette skal synliggjøres gjennom 
mandatene. De tilbud som gis ved Klinikk Alta og Sámi Klinihkka, og som gir en 
kapasitet for Klinikk Hammerfest, skal tas hensyn til ved planleggingen av Nye 
Hammerfest Sykehus. Den positive effekten av samlokalisering med Hammerfest 
kommune og Universitetet, økonomisk, faglig og kvalitetsmessig vil bli stadig mer 
synlig etter som bygget NHS utvikles. 
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Nye Hammerfest Sykehus 

FORPROSJEKT 

TERTIALRAPPORT 

Mai-aug 2019 

 
  
 
Kuttdato: 31.08.19 
Dato: 10.09.19  
 

 
Christian Brødreskift         
Prosjektleder



  

1. Oppsummering 

Status i prosjektet for perioden mai-august 2019 oppsummeres som følger: 

 «Endelige» tegninger som underlag til forprosjektrapporten ferdigstilt 1.7.19 

 Forprosjekt forelå pr 01.07.19 i versjon 1.0 

 Avstemming og avklaring av tilbud opp i mot dRofus utført 13-15.8.19 

 Tilbud med eget format mottatt av Consto 01.07.19 – revidert 20.8.19 

 Forprosjektrapport v1.0 kommentert av FIN HF, UiT og HK 

 Forslag til arealfordeling og sambruksareal er utarbeidet i samsvar med tilbud av 

20.8.19 

 Avtaler mellom UiT, HK og FIN HF angående arealfordeling, sambruksareal, 

driftsforutsetninger og fordeling av kostnader for forprosjekt- og 

reguleringsarbeidet, er under arbeid 

 Utarbeidet v1.0 forslag til kontrakt med Hammerfest energi  

 Fulgt opp framdrift ad reguleringssaken 

 Gjennomgang av forprosjekt med FIN HF, HK og UiT 

 Legge frem innstilling til styringsgruppen 

 Utarbeide input til saksfremlegg FIN HF og HK 

 Gjennomført analyse angående helikopterlandingsplass 

 Endelige reguleringsforutsetninger forbundet med forprosjektet 

 

 

Viktigste aktiviteter kommende tertial (sept - des 2019): 

 Reguleringsplan legges ut i sept 19 

 Utarbeide forslag til utbyggingsavtale herunder arealfordeling 

 Forslag til leiekontrakt mellom SANO, UiT og FIN HF 

 Takst på tomt Rossmolla oversendes fra HK 

 Presentasjon i styret FIN HF 

 Hensynta respektive styrevedtak i FIN HF og kommunestyre HK 

 Oppfølging avtaleutkast med Hammerfest Energi 

 

 

 

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. 
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3. Sosial dumping og ulovlige skatte- og avgiftsforhold 

Vurderes som ikke aktuelt i denne fasen av prosjektet.  

 

4. Fremdrift 

Tentativ framdriftsplan for gjennomføringsfasen fremlagt 20.8.19 

Forprosjektrapport styrebehandles i Finnmarkssykehuset i september 2019, og i Helse Nord-styret 

måneden etter.  Hammerfest kommune gjør sitt vedtak i samsvar med framdriften til FIN HF.
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5. Økonomistatus  

Godkjent budsjett for forprosjektfasen for FIN HF er 35 MNOK (ink. mva) i henhold til styrevedtak HN RHF, 

sak 19-2018. Kostnadspådraget til prosjekteringsgruppa og prosjektadministrasjonen for hele prosjektet er 

over budsjettert kostnadsramme for forprosjektfasen FIN HF. Totalt påløpt pr aug 19 er 57,4 MNOK ink mva.  

Dette utgjør omfang begge byggherrene. Fordeling av kostnader i forprosjekt mellom partene (HK og FIN HF) 

er foreslått fordelt pro rata, men er ikke endelig bestemt. 

Forprosjekt- og reguleringskostnader er så langt belastet FIN HF i sin helhet.  

Økonomisk status pr aug 2019 (alle tall inkl. mva.):  

 

 Totalt påløpt tom aug 2019: kr 57.435.337,- ink. mva. 

 Totalt fakturert tom aug 2019: kr 56.157.419,- ink. mva. 

Sluttfaktura fra rådgivergruppen er mottatt pr juni 19. Det vil i det videre påløpe kostnader for 

reguleringsarbeid og timer prosjektadministrasjon. 

Prognose for FIN HF blir ikke regulert før endelig omfang og fordeling av areal og kostnader foreligger.   

 

 

A C K L

ID

Godkjent 

budsjett
Prognose

Fakturert 

(Akkumulert)

Virkelig kostnad 

(Akkumulert)

C 35 000 000 35 000 000 56 157 419 57 435 337

00 5 000 000 5 000 000 0 0

08 30 000 000 30 000 000 56 157 419 57 435 337

081 3 000 000 3 000 000 2 354 805 2 911 000

082 20 000 000 20 000 000 42 537 479 42 537 479

083 5 000 000 5 000 000 9 883 380 10 550 855

084 2 000 000 2 000 000 1 381 755 1 436 003

089 0 0 0 0

Prosjektering alle fag TE

Prosjektadministrasjon

Bikostnader

Diverse

- Forprosjektfase

Marginer og reserver

Generelle kostnader

Programmering

Budsjett

Post
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6. Risiko & tiltak 
Listen inneholder nå kun oppdateringer for dette tertial. Alle usikkerheter som er lukket i dette tertial og vil bli fjernet fra listen ved neste tertialrapportering. 

 

Nr. Usikkerhet Status Tiltak Kommentar Lukket dato 

1 
Tomtekostnad og 
rekkefølgebestemmelser 

Åpen FIN HF må inngå avtale med HK.  

31.08.19: takst på tomt foreligger i september 
31.07.19: som sist. HK jobber med saken 
31.5.19: som sist. Reguleringsomfanget er definert 
30.4.19: som sist. FIN HF og HK skal engasjere egen 
takstmann 
31.3.19: som sist  

 

2 
Uklarhet rundt grensesnitt 
mellom FIN HF, UiT og HK 

Åpen 
Intensjonsavtale med UiT og HK må 
etableres 

31.08.19: som sist. Tegninger oppdatert pr 1.7.19, 
viser fordeling av egne arealer og fellesarealer 
mellom interessentene. Disse vil danne grunnlag for 
arealfordelingen.  
 
31.07.19: som sist 
31.5.19: Arealfordelingstabell ift dRofus er utarbeidet 
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1. Oppsummering 

 

Status i prosjektet for perioden mai-aug 2019 oppsummeres som følger: 

 Oppgradering av mobildekning 

 Oppfølging og kvalitetssikring av funksjonsbeskrivelser, FDV dokumentasjon og sjekklister innlagt i Plannia 

 Milepel: Mekanisk ferdigstillelse og dokumentasjon ble utsatt fra 02.05.19 til 09.05.19 

 Igangkjøring av tekniske anlegg og systematisk ferdigstillelse 

 Innkjøp utstyr og ferdigstillelse av ambulansestasjon  

 Forberedelse for fullskalatest 18.06.19 

 Ferdigstilt as-built og FDV dokumentasjon 

 Delovertakelse bygningsmessige overflater og konstruksjoner 17.06.19 

 Overlevering av ambulansestasjon 17.06.19 

 Nedrigging 

 Utomhusarbeider ferdigstilt 

 Ferdigattest mottatt på nybygg 

 Midlertidig brukstillatelse på ambulansestasjon mottatt 

 Ukentlige statusmøter på teknikk for oppfølging av stabilitet 

 Definere endelig omfang og framdrift av ombyggingsarbeider 

 Mottakskontroll og installasjon av brukerutstyr 

 Videre opplæring av teknisk og sykehusfaglig personell  

 Følge opp gjennomføring av kunstnerisk utsmykning 

 Gjennomgang av driftsforutsetninger 

 Avklare midlertidig drift med AOS mht avfallshåndtering, varemottak og generell drift 

 Innflytting ambulansestasjon 

 Prøvedrift igangsatt på MR 

 Lukking av punkter i StreamBIM 

 Innregulering og forberedelse til ny fullskalatest 

 Dokumentasjon på stabil drift av tekniske anlegg 

 Ombygging 3. etasje i eksisterende bygg 

  



Tertialrapport Alta nærsykehus, gjennomføringsfase    Periode: mai-aug 2019 Side 3 av 5  
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                          3 
  
 

Viktigste aktiviteter kommende tertial (sept-des 2019): 

 Ny fullskalatest 16. og 17. sept 

 Videre opplæring av teknisk og sykehusfaglig personell  

 Ferdigstille kunstnerisk utsmykning 

 Gjennomgang av driftsforutsetninger 

 Avklare midlertidig drift med AOS mht avfallshåndtering, varemottak og generell drift 

 Sluttoppgjør HNAS 

 Sluttoppgjør MR og CT 

 Mottakskontroll og installasjon av brukerutstyr 

 Avklare leveranse og lagring av lintøy og tøy til ansatte 

 Oppdatere sluttprognose og framdriftsplan ifb med omfang av ombyggingsarbeider 

 Lukking av punkter i StreamBIM innen 09.09.19 

 Avtale med Telenor ang mobildekning 

 Ombygging 1, 2. og 3. etasje i eksisterende bygg 

 Forberede innflytting av klinisk personell 

 

 

2. Sikkerhet helse og arbeidsmiljø 

Det er god oppfølging av HMS og SJA. Det gås ukentlige vernerunder. SJA gjennomføres i hht planer.  
 

 mai Juni-juli aug Akkumulert 
totalt 

Antall SJA (Sikker jobb analyse) 2 2 0 42 

Antall RUH (Rapport om uønsket 
hendelse) 

2 5 
2 224 

Antall Fraværsskader 1 1 1 1 

Antall fraværsskader 
m/sykmelding 

0 0 
1 1 

KS (Kvalitetssikring) avvik 1 40 0 134 

KS avvik lukket 0 0 0 82 
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3. Fremdrift 

Totalentreprenøren har følgende hovedtidsplan.  
 

 

Det blir utarbeidet ny fremdriftsplan for systematisk ferdigstillelse i henhold til befaring 2.5.2019 samt 

opplæringsplan i henhold til dette i perioden. 
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4. Økonomistatus  

Økonomisk status pr august 2019 (alle tall inkl. mva.):  

 

 Totalt påløpt tom aug 2019:    kr 372.126.513 - inkl. mva. 

 Totalt fakturert (bokført) tom aug 2019:   kr 350.793.662 - inkl. mva. 

 

Sluttfaktura CT og MR i størrelsesorden ca 17 MNOK er ventet i neste tertial. 

A B C K L

ID

Godkjent 

budsjett

Prosjektleders 

styringsmål
Prognose

Fakturert 

(Akkumulert)

Virkelig kostnad 

(Akkumulert)

1 452 867 059 451 260 107 451 232 997 350 793 662 372 126 513

00 1 606 952 0 406 952 0 0

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

D 21 840 359 21 840 359 21 840 359 21 840 360 21 840 360

E 422 593 738 422 593 738 422 159 676 322 127 292 343 460 143

02 268 643 738 268 643 738 268 782 413 241 073 293 259 048 293

021 643 738 643 738 643 738 643 738 643 738

022 252 500 000 252 500 000 252 500 000 227 158 113 244 158 113

023 1 500 000 1 500 000 1 638 675 532 424 532 424

024 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 0 0

025 15 000 000 15 000 000 15 000 000 12 739 018 13 714 018

08 18 950 000 18 950 000 18 552 263 15 662 340 16 092 340

082 500 000 500 000 102 263 102 263 102 263

083-1 12 000 000 12 000 000 12 000 000 11 058 677 11 458 677

083-2 1 550 000 1 550 000 1 550 000 1 991 562 1 991 562

084 2 100 000 2 100 000 2 100 000 1 012 787 1 042 787

085 2 800 000 2 800 000 2 800 000 1 496 567 1 496 567

089 0 0 0 483 483

09 135 000 000 135 000 000 134 825 000 65 391 660 68 319 511

090 27 000 000 27 000 000 27 000 000 18 000 000 18 000 000

0911 10 750 000 10 750 000 9 375 000 4 319 573 7 233 424

0912 20 000 000 20 000 000 20 000 000 1 253 553 1 253 553

0913 2 500 000 2 500 000 3 700 000 1 515 601 1 529 601

092 64 100 000 64 100 000 64 100 000 33 200 000 33 200 000

093 8 100 000 8 100 000 8 100 000 5 896 625 5 896 625

095 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 159 925 1 159 925

096 1 250 000 1 250 000 1 250 000 46 382 46 382Kunstnerisk utsmykkning

Diverse

Spesielle kostnader

Generelt

Løst inventar og utstyr

CT/MR - delprosjekt 201710

IKT utstyr

Tomt

Finansiering

Midlertidige bygg

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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5. Risiko & tiltak 
Status inneholder kun oppdateringer for dette tertial. Alle usikkerheter som er lukket i dette tertial vil bli fjernet fra listen ved neste tertialrapportering. 

Nr. Usikkerhet Status Tiltak Status Lukket dato 

10 

Grensesnitt mellom 
prosjektorganisasjonen og 
brukerorganisasjon vedrørende 
opplæring og sikkerhet før klinisk 
drift  

Lukket 
Opplæringsplaner må konkretiseres ifb 
med behov og omfang for klinisk 
personell. 

31.07.19: Prøvedriftsperioden følges opp med ukentlige 
møter mellom drift og entreprenøren 
 
31.05.19: Ny plan utsendt 
 

 

31.07.19, da 
drift har tatt 
over den fysiske 
montasjen 

11 
Merforbruk Rambøll ift forventet 
økonomisk ramme 

Åpen Planlagt prosjektgranskning 11.mars 

31.8.19: FDV dokumentasjon mottatt. Kun økonomisk 
mellomværende som gjenstår 
31.07.19: Ikke mottatt svar fra Rambøll 
 
31.05.19: Mellomværende omkring brannisolering ikke 
endelig avklart mot Rambøll  

 

 

15 Midlertidig brukstillatelse Lukket 

Det er etablert kontakt mot 
saksbehandlere i Alta kommune og Alta 
omsorgssenter for å lukke 
forutsetningene 

31.07.19: Avklart i møte med Alta kommune samt 
søknad 
31.5.19: Risiko for at Alta kommune ikke tar inn over seg 
utbyggingsavtalen og de avtalte 
rekkefølgebestemmelsene 

31.8.19 mottatt 
ferdigattest 

16 Resultat av fullskalatest Åpen 
Ny test 16.og 17. sept inklusiv 
brukerutstyr 

31.8.19 Avvik i forbindelse med fullskalatest kan være 
kritisk ifm ferdigstillelse og innflytting 

 

17 Demontering av røntgen Åpen Gjennomgang av ny framdriftsplan 
31.8.19 Endelig ferdigstillelse av møterom i eksisterende 
bygg er avhengig av at ny røntgen i klinikk Alta er i 
operativ drift. 

 



 

  

 
 
 

Tertialrapport 
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Kuttdato:  31.08.2019 
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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  
Finnmarkssykehuset har overtatt ansvar for overflater og renhold av bygget. SDE er 
informert om at vaskerne starter renhold. Totalentreprenøren med sine UE skal i 
perioden frem til endelig overtakelse i uke 42 gjennomføre arbeider bemerket i 
overtakelsesprotokollen. Totalentreprenøren oversender deloppgjør for arbeider 
som er overlevert. Avtalt at innestående beløp ikke utbetales før bygget overtas i sin 
helhet. Finnmarkssykehuset har ikke overtatt ansvar for drift av de tekniske 
anleggene så som el, ventilasjon og vann/avløp. Det overtas når hele bygget tas i 
bruk og vi kan gjennomføre totaltester.  
 

Opplæring av driftspersonell gjennomføres i perioden fram til og med uke 42. 
Opplæringsplan skal være på plass 17 september. 
 

SDE gjennomfører et møte/Workshop med totalentreprenøren og dens 
underleverandører for å gjennomgå FDV. SDE innkaller og avtaler selv tidspunkt. 
 

 Hva gjenstår: 
o Ferdigmontering av røntgen.  
o Trapp fremfor inngangsparti  
o Utomhusarbeider 

 Planering, tilsåing, opparbeidelse av p-plasser og asfaltering. 
o Rekkverk/Sikring av forstøtningsmur 
o Levering og montering av Kasse-bakkeskap 
o Levering og montering av innredning på dagplass. 
o Ferdigstillelse av mellombygg/møtesenter. 
o Utvendig platt utenfor møtesenter. 
o Montering av noen punktavsug 

 Innflytting og møblering 
o Møbler til hovedbygget leveres og monteres i uke 37. (Sannsynlig start er 

tirsdag 10. september) 
o Møbler til mellombygg og møtesenter leveres og monteres i uke 43. 
o Somatikk flytter i uke 44. – avdelingsleder spesialistpoliklinikken er 

ansvarlig for flyttingen. 
o VPP har ikke gitt tilbakemelding på når de flytter. 

 

Prognosen viser foreløpig at prosjektet med de avsetninger og kutt som er gjort inkl. 
finanskostnader og økt LPS viser at prosjektet har en overskridelse på ca Kr.200.000,- 
inkl. mva. 
 

Risikoen i prosjektet er nå minimal.  
 

2. Viktigste aktiviteter august 
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FDV Innlagt FDV data er gjennomgått 

Utomhus Utomhusarbeider er avklart og bestilt. 
Elektroentreprenøren for BT2 monterer lys og 
ladestasjon for el-bil på p-plass for ansatte. 
T.Johansen gjør øvrige arbeider.  

Ferdigstillelse Det er gjennomført flere befaringer og 
gjennomganger av feil og mangler før ovetakelse. 
Midlertidig brukstillatelse foreligger. 

Planlegging av flytting Somatikken flytter i uke 44. 
Drift er orientert om saken.  

 

3. Viktigste aktiviteter kommende periode 
 
FDV Innlegging av FDV dokumentasjon. 

SDE v/Frode gjennomfører en Workshop med 
Totalentreprenøren for å sikre at 
dokumentasjonen er riktig lagt inn i systemet. 

Planlegge flytting Ellen Inga Norvang er ansvarlig for å gjennomføre 
flyttingen. SDE og medisinteknisk må være aktiv i 
planlegging og gjennomføring. 

Følge opp på byggeplass Følge opp feil og mangelliste. 
 

Innkjøp av møbler Levering og montering 

De viktigste oppgavene TE 
skal gjennomføre i neste 
periode 

Følge opp feil- og mangelliste. 
Ferdigstille mellombygg/Møtesenter. 

Utomhus Igangsette og gjennomføre arbeidene med 
utomhus og belysning. 

Opplæring av driftspersonell Opplæringsplan er under utarbeiding. Opplæring 
er planlagt gjennomført før uke 42. 

 
 

4. HMS & Kvalitet 

Det er ikke registrert noen uønskede hendelser. Det er gjennomført sikker-jobb analyse. 
Ingen kvalitetsavvik er registrert i perioden. 
 

5. Prosjekt kontroll  
5.1. Økonomi 
Pr. august er alle kjente endringer og tillegg innarbeidet i prognosen. Det er mulig at det 
kan tilkomme noen mindre endringer knyttet til utomhus arbeidene. Påløpte kostnader 
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pr. august 2019 på prosjektet totalt beløper seg til kr 45.5 millioner. Styringsrammen for 
prosjektet er 57 mill. 
 
Prognosen viser foreløpig at prosjektet med de avsetninger og kutt som er gjort inkl. 
finanskostnader viser at prosjektet har en overskridelse på ca kr.200.000,- inkl.mva.  
 
Risikoen i prosjektet er minimal. 
 

5.1.1. Endringslogg 
 
Oversikt over endringsbehandlingen i prosjektet: 
Opsjoner i kontrakten er av praktiske grunner behandlet og bestilt som endringer. 

 Mellombygg mellom BT2 og BT3 inkl møterom 

 Kjøling i IKT rom 

Endringer som er til vurdering 
Ingen 
 
5.2. Plan & Fremdrift 
 
Følgende tidsplan følges av Totalentreprenøren. 

 
 
Overtakelse av overflater og ansvar for innvendig renhold er 3. september. 
Finnmarkssykehuset overtar ikke ansvar for driften av de tekniske anlegg for resterende 
bygningsmasse, overtas i uke 42. 
 
Montering av røntgen er planlagt ferdig i uke 36. 
 
 



 

  

 
 

5.3. Risiko & tiltak 
Risiko i prosjektet er knyttet til de økonomiske konsekvensene av endringer som er en naturlig del av prosjektutviklingen, 
brukerprosesser og eventuelle andre byggherre initierte endringer. 
 
De fleste risikoområder er nå avklart, men det gjenstår ennå noen usikkerheter mht. de kontraktuelle forpliktelsene vi har 
mellom Finnmarkssykehuset og Totalentreprenøren. 
 
Budsjettmessig ligger det i tillegg risiko knyttet til følgende områder: 

Nr. Usikkerhet Status Tiltak Kommentar 
Lukket 

dato 

6 
Krav fra Hygienesykepleier om 
takhøy innredning på alle rom. 

Åpen 
Avholdt eget møte med 
Hygienesykepleier den 22. november. 

Der det ikke er mulig å få til takhøy innredning må det lages 
skråtopp med min 30 grader. Vi kan anta at kravet vil medføre 
mindre kostnadsøkninger. 
31.01.2019 
Ingen endring 
28.02.2019 
Ingen endring 
31.03.2019 
Ingen endring 
31.07.2019 
Eventuelle tiltak avventes til etter at bygget er overtatt. 
31.08.2019 
Befaring gjennomført sammen med Hygienesykepleier. Hun har 
utarbeidet et notat med noen punkter som bes svart ut av 
Totalentreprenør. Det er kun mindre vesentlige saker hvor noe er 
av en slik karakter at det bør endres. Bl.a. hendel på blandebatteri. 

 

9 Lønns- og prisstigning Åpen 
I prognosen er lønns- og prisstigningen 
vurdert til å utgjøre ca Kr. 930.000,- 

31.01.2019 
Ettersom dette er en teoretisk beregning basert på antatte verdier 
kan det utgjøre en risiko. TE har anslått LPS til å være høyere. 
Ettersom dette er et element som følger markedsutviklingen er 
det vanskelig å anslå. 
28.02.2019 
Har bedt TE komme med tilbud på fast LPS ut prosjektperioden 
31.03.2019 

 



 Side 6 
 

 

 

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

 
De største risikoområdene i prosjektet pr. i dag er nivået på lønns- og prisstigning.

Purret, men ikke mottatt 
30.04.2019 
Purret, men ennå ikke mottat. I oppsett for beregning av LPS ser 
det ut til at nivået kan ende på 1,4-1,5 mill. I prognosen ligger det 
inne 0.93 mill 
31.05.2019 
LPS er endret i prognosen. Det kan ennå ligge en usikkerhet i 
nivået. 
31.08.2019 
Ennå noe usikkerhet knyttet til LPS  

11 
Gardiner i sokkel/Skjerming mot 
innsyn til kontorer på VPP. 

Åpen 

Det er i prosjektet ikke medtatt 
gardiner. Det har ikke vært tema fra 
VPP ved noen gjennomgang og KS av 
hverken konkurransegrunnlag eller 
tegninger. Det kommer opp som tema i 
siste OTG møte 

31.03.2019 
Prosjektet har ikke medtatt gardiner eller frosting av vinduer. For 
å hindre innsyn er det lagt opp til at utvendige Screens kan styres 
individuelt for hvert kontor. 
30.04.2019 
Ingen endring 
31.08.2019 
Ingen endring 

 

12 Utomhusarbeider Åpen 

Prosjektet har overført 1 mill fra 
budsjettet til BT2 for at de skulle utføre 
nødvendig asfaltering, utvide p-plass 
for ansatte og etablere ny p-plass for 
pasienter. I tillegg må det etableres ca 
30 p-plasser for møtedeltakere i 
møtesenteret. Samlet sett utgjør disse 
arbeidene i størrelsesorden 2,0 mill 

30.04.2019 
Det pågår en prosess mellom prosjektet BT3 og SDE som 
forhåpentligvis medfører at alle utomhusarbeider kan ferdigstilles 
før åpning 1.nov. 
31.05.2019 
SDE har fått omprioritert midler. Det er ennå ikke avklart hvem 
som skal gjøre hva for å ferdigstille utomhusarbeidene. 
31.07.2019 
Arbeidene er planlagt, priser er forhandlet og bestilles i August. 
31.08.2019 
Arbeider er bestilt og planlegges ferdigstilt i løpet av september. 
Eneste usikkerhet er tidspunkt for asfaltering. 
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