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Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 
 
Arkivnr.:  Saksbehandler:  Sted/Dato:  
2019/817 Violet Karoliussen Hammerfest, 21.09.2021 
 
Saksnummer 63/2021 
 
Saksansvarlig:  Lill-Gunn Kivijervi, økonomisjef  
Møtedato:  28.-29. september 2021 

Tertialrapporter 2-2021 bygge og utviklingsprosjekter 
 
Ingress: I henhold til konsernbestemmelser fra Helse Nord RHF skal det utarbeides 
tertialrapporter for alle investeringsprosjekter over 50 mill.  fra gjennomføringsfasen. 
 
Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar tertialrapport 2-2021 organisasjonsutvikling nye 

Hammerfest sykehus til orientering. 
2. Styret tar tertialrapport 2-2021 for bygg nye Hammerfest sykehus til orientering.  
 
 
Siri Tau Ursin 
Administrerende direktør 

Vedlegg: 
1. Saksfremlegg 
2. Tertialrapport 2/2021 Nye Hammerfest sykehus 
3. Tertialrapport 2/2021 OU Prosjekt Nye Hammerfest sykehus 
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Tertialrapporter 2-2021 bygge og utviklingsprosjekter   
  
Saksbehandler: Violet Karoliussen, prosjekt- og porteføljeleder  
Møtedato: 28. - 29. september 2021  

 

1. Formål/Sammendrag 
I denne styresaken legges det frem et sammendrag av tertialrapportene for 2. tertial 
2021 for bygge- og utviklingsprosjektene i Finnmarkssykehuset 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 Nye Hammerfest sykehus, detaljprosjektering- og byggefase 
• Organisasjonsutvikling   

o Nye Hammerfest sykehus 

3. Saksvurdering/analyse 
 

Nye Hammerfest sykehus (NHS), byggfasen 

 
Status 
Samhandling mellom Consto og Sykehusbygg HF er tilfredsstillende, men 
samhandlingen utfordres, spesielt på økonomi, ved at prosjekteringen er i en meget 
intens fase samt at flere tyngre saker skal behandles og avklares. Her kan nevnes lås og 
beslag, bølgevoll, energisentralen og RV94. 
 
Prosjektering og bygging pågår for fullt. Produksjonen på byggeplassen ligger 3-6 
måneder foran opprinnelig kontraktsplan. Detaljprosjekteringen av riksvei 94 er nå 
gjennomgått med kommentarer fra Vegdirektoratet. Prosjektering av endelig løsning av 
energisentralen er også avklart. Arbeidstilsynet har behandlet og godkjent søknad om 
samtykke.  
 
Det jobbes med å få klarlagt teknisk infrastruktur med hensyn til strømforsyning og 
bredbånd inn til bygget.  
 
 
 
 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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Når det gjelder status på material og produktvalg så ble det holdt en presentasjon fra 
arkitekt for styringsgruppen. Utsmykningsutvalget sammen med arkitekt, hadde sitt 
første fysiske møte med kunstkonsulent i slutten av august. Kunstplan vil bli utarbeidet i 
september. 
 
Fremdrift 
Produksjonen for betongarbeidene og betongelementer ligger godt foran opprinnelig 
kontraktsplan. I neste periode vil tekniske entreprenører starte med innvendige 
arbeider i blokk 1. Forslag til taktplan (detaljert framdrift) og produksjonsplan på UE 
nivå er utarbeidet. Konsekvenser av disse, vil bli nærmere gjennomgått i forbindelse 
med konsekvenser av en tidligere ferdigstillelse. Konsekvenser av en eventuell endret 
ferdigstillelsesdato vil bli fremlagt og drøftet med byggherren i neste periode. 
 
Økonomi  
Økonomien er pr. august innenfor prosjektrammen. Det er ingen endringer som krever 
ytterligere utløsing av P(50).  Det vil bli gjennomført en usikkerhetsanalyse medio 
september 2021. 
 

Nye Hammerfest sykehus, OU 

I denne perioden ble det besluttet hvordan mottaks- og oppvarmingskjøkkenet i nye 
Hammerfest sykehus skal driftes. I valget mellom to modeller er det besluttet at 
Finnmarkssykehuset HF skal være ansvarlig for driften. Mandat OU Kjøkken er 
utarbeidet og skal godkjennes før oppstart av Delprosjektgruppe Kjøkken kan 
igangsettes. Arbeidet planlegges igangsatt høsten 2021, etter at mandatet er godkjent. 
 
Delprosjekt OU-kontor er igangsatt. Formålet er å svare ut styrets bestilling i styresak 
28/2021 og foreslå fordeling av kontorer i klinisk areal og i 4. etasje i nye Hammerfest 
sykehus.  
 
Når det gjelder initiativet som ble tatt tidligere til å arrangere et oppstartsmøte mellom 
lederne i 3-parts samarbeidet i NHS så vil foretaket sørge for at møtet gjennomføres 
høsten 2021. 
 
Mandat for Byggrelatert OU-nye Hammerfest sykehus er utarbeidet og skal behandles i 
informasjons- og drøftingsmøte i september før det går til videre behandling i 
Finnmarkssykehuset HF.  Hensikten med mandatet er å gi en tydelig beskrivelse av 
arbeidet som ønskes igangsatt, samt tydelige rammer for OU arbeidet og hvilke resultat 
som ønskes. 
 
  

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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Fremdrift 

Organisasjonsutvikling er viktig og skal skje i driftsorganisasjonen som følge av 
resultatene i byggrelatert OU prosjekt. Å flytte inn i nye bygg krever endringer som er 
tilpasset nytt bygg, nye logistikk og nye arbeidsmåter. Det vurderes nå hvordan OU- 
prosessen internt skal håndteres videre. En ser også på hvilke områder hvor det er 
sammenfallende interesser for klinisk drift og ikke klinisk drift innenfor SDE og hvilke 
delprosjekt som det skal prioriteres å arbeide med i årene fremover.  
Kommunikasjonsavdelingen i Finnmarkssykehuset HF, sammen med OU, skal utarbeide 
en interessentanalyse samt en kommunikasjonsplan for å håndtere intern og ekstern 
kommunikasjon på en god måte i prosessen videre. 
 
Rapport fra delprosjekt OU kontor skal behandles i styret i desember 2021. I delprosjekt 
OU Kjøkken er mandat utarbeidet og skal godkjennes før det nedsettes en 
delprosjektgruppe. 
 
Økonomi 
Prosjektet er innenfor budsjettrammen hittil i 2021. 

 

Medvirkning 

Deltakelse i prosjektet medfører at de ansatte må bidra utover sine ordinære 
arbeidsoppgaver og bruke noe av tiden sin til organisasjonsutviklingsprosessen for nye 
Hammerfest sykehus, samt deltagelse i delprosjektgruppene som igangsettes. 

4. Budsjett/finansiering 
Byggeprosjekter er krevende økonomisk, og det er stort fokus på overholde 
budsjettrammene som er avsatt til hvert enkelt prosjekt. Prosjektregnskap avstemmes 
hver måned mot regnskapet i regnskapssystemet. 

5. Medbestemmelse og brukermedvirkning 
Ansatte, brukere, tillitsvalgte og verneombud deltar på alle nivå i prosjekt-
organisasjonen, både i styringsgruppen, overordnede tverrgående prosjektgrupper 
(OTG) og delprosjektgrupper.  

Tertialrapportene for 2. tertial 2021 er drøftet i informasjons- og drøftingsmøte  
20. september 2021, og behandlet i FAMU samme dato. 
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6. Direktørens vurdering  
 
Administrerende direktør vurderer at bygge- og utviklingsprosjektet for nye 
Hammerfest sykehus har god fremdrift og kontroll. Byggeprosjektet og OU-prosjektet er 
tett integrert, noe som vurderes som en forutsetning for å lykkes. For nye Hammerfest 
sykehus har prosjektet i perioden etter vedtatt forprosjekt i hovedsak hatt fokus på 
funksjonsprosjektet, avklaringer og planlegging av byggefasen i tett samarbeid med 
brukergruppene. 
 

Vedlegg 
1. Tertialrapport 2/2021 Byggfase nye Hammerfest sykehus 
2. Tertialrapport 2/2021 OU Prosjekt nye Hammerfest sykehus 
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 SAMMENDRAG 
 
Samhandling mellom CON og SB er tilfredsstillende, men samhandlingen utfordres, 
spesielt på økonomi, ved at prosjekteringen er i en meget intens fase samt at flere tyngre 
saker skal behandles og avklares. Dette som lås og beslag, bølgevoll, energisentralen og 
RV94. Dokumentasjonsgrad og prisforutsetninger harmonerer ikke alltid som 
erfaringsmessig forutsatt. 
 
Prosjektet sliter fortsatt med å få endelig landet de siste uavklarte sakene i forbindelse 
med nytt nullpunkt og dRofus av 06.04.21. Forsøk på ulike tilnærminger, har så langt 
ikke ført frem. Det er ikke gjenstand for eskalering av noen av sakene pt. 
 
Prosjektering og bygging pågår for fullt. Produksjonen på byggeplassen ligger 3-6mnd 
foran opprinnelig kontraktsplan. Revisjon av kontraktsplan for systematisk 
ferdigstillelse vil bli gjennomgått i løpet av 2021, for nærmere definert sluttdato. 
 
Detaljprosjekteringen av riksvei 94 er nå gjennomgått med kommentarer fra 
Vegdirektoratet. Prisingen er mottatt fra UE før ferien, men ikke oversendt til 
byggherren. Bestilling av utførelsen vil skje iht mandatsmatrisen for prosjektet. 
 
Prosjektering av endelig løsning av energisentralen er nå avklart. 
 
Prosjektet er ikke blitt påført kostnader ifm Covid -19, så langt. Ivaretakelse av FHI sine 
retningslinjer er krevende. Dette blir taklet på en god måte. 
 
Søknad om samtykke av Arbeidstilsynet er behandlet og godkjent av etaten. Videre 
behandling av vedtaket er gjennomgått i perioden. 
 
Det jobbes med å få klarlagt teknisk infrastruktur mht strømforsyning og bredbånd inn 
til bygget. Forslag til løsning er bearbeidet sammen med HN IKT, Norsk helsenett og 
Hammerfest energi. Anleggsbidraget vil formaliseres i september. 
 
Ansvarlig hos FIN HF er avklart ift ROS på gassanlegg iht nye retningslinjer gjeldende fra 
mai-21. 
 
Endringsbestillinger er effektuert i nært samarbeid med prosjektsjef for å opprettholde 
framdriften. Logg på endringsstatus er behandlet av styringsgruppen i perioden. 
 
Styret i FIN HF, styringsgruppen og utsmykningsutvalget hadde en fysisk befaring på 
byggeplassen i uke 34. Byggeplassen fremstår som ryddig, lavt stressnivå samt fokus på 
HMS. 
 
Presentasjon fra arkitekt av prosjektstatus med hensyn til material og produktvalg ble 
avholdt 26.08.21 for styringsgruppen. 
 
Utsmykningsutvalget sammen med arkitekt, hadde sitt første fysiske møte med kurator 
27.08.21. Kunstplan vil bli utarbeidet i september. 
 

Tomtekjøpsavtale vil bli endelig på plass i løpet av september. Usikkerhetsanalyse vil bli 
gjennomført i september. 
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 HMS  
 

 Planlagte og gjennomførte HMS aktiviteter  

Gjenstående ROS analyser for avdelinger med gassanlegg er nå planlagt og det sendes ut 
innkallinger til brukere og driftsavdelingen. Det er også gjennomført en ROS med 
brukere og driftsavdeling på bruk av felles avtrekkssystem for anestesi og diatermi.  
 
Når energisentralen er ferdig prosjektert og leverandører er på plass vil det også bli 
gjennomført ROS på sjøvannsledningen fra energisentralen.  
 
Pælearbeidet for energisentralen er oppstartet hvor det ble utført SJA på 
pæleaktiviteteten opp mot øvrige arbeider på tomten før oppstart.  
 
ROS- Felles avtrekk for anestesigass og diatermi er utført. 
 

 Vernetiltak: Antall vernerunder, Sikker Jobb Analyse (SJA) og 
Rapportering av Uønskede Hendelser (RUH), Farlige forhold. 

Vernerunder 
Det gjennomføres ukentlige vernerunder.  
Alle under entreprenører går egne vernerunder hver mandag. Consto og KU går 
samordningsrunder hver tirsdag.  
 
HMS leder (Consto) og Verneombud (consto) og KU har gjennomført 4 vernerunder i 
august måned.  
 
Følgende SJA er gjennomført 

• Montering og bruk av tårnkran 2 (26.08.21) 
• Gulvstøp og armering (18.08.21) 

 
Rapport om uønsket hendelse (RUH) 
Det er registrert 23 RUH i august måned.  
Åpen:  

• 19634 Mangler fotlist ved utsparing B1 del 2 
• 19670: Manglende sikring etter kjerneboring  
• 19857: Plate dekker ikke utsparing på tak B2  
• 19891: Mangler sparkelist 
• 19893: Manglede sikring mellom hulldekke  
• 19897: Mangler sparkebord nederst 

Lukket: 
• 19364: Slangebrudd dumper, lekt 5 liter olje på bakken  
• 19381: Emballasje må fjernes  
• 19382: Gjerde åpnet og ikke blitt lukket 
• 19438: 3 menn uten hjelm 
• 19491: Bøyd skråstag må byttes ut  
• 19615: Gikk inn i avsperret område. Passerte to sperringer 
• 19633: Manglede tildekking etter kjerneboring  
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• 19688: Gjerde ødelagt  
• 19852: Trappetårn har ikke god nok atkomst. Må senkes eller bygge trapp 
• 19873: Sperring i under etasje forbindelse med kjerneboring - revet ned 
• 19890: Gjerde fortsatt ikke rett opp i. Frist fredag 27.august  
• 19892: Manglede sikring etter kjerneboring  
• 19894: Manglede sikring etter kjerneboring  
• 19895: Byggeplassen fremstår som rotete 
• 19900: Anleggsgjerde fjernet ved innkjøring av maskiner, ikke blitt lukket igjen.  
• 19910: ødelagt gjerde  
• 19920: Stillas ikke kontrollert etter ferie. Skal godkjennes etter å ikke ha vært i 

bruk på en uke eller mer. 
 

 Personskader siste periode og skader på materiell 

Det er ikke registrert noen personskader eller skade på materiell i august måned.  
 
Status på HMS arbeidet på byggeplassen, etter 1.år, er imponerende lavt. 
 

 KVALITET prosjektering/ produksjon 

 Kvalitetsarbeid 

Arkitekten har i denne perioden sendt en stor mengde tegninger til kontroll i PIMS for 
Sykehusbygg. Fremover vil også de faglige rådgiverne sende store mengder tegninger til 
kontroll før de utgis i en versjon som er godkjent for bygging.  
 
Dette er en konsekvens av at prosjekteringen i store deler av bygget ikke ferdigstilles i 
tråd med omforent prosjekteringsplan. Dokumentleveranseplanen har gjennomgående 
hatt avvik ift opprinnelig planlagte aktiviteter. 
 
Prosjektet sliter litt med at produserte tegninger ikke nødvendigvis er i henhold til hva 
Consto påstår at inngår i kontrakt.  
 
Det er gjort en 3. partskontroll på innfesting av lekter på fasadeelementer etter innspill 
fra byggherreombud. Kontrollen avdekket ingen mangler på det prosjekterte og 
planlagte arbeidet.  
 
Det planlegges med en befaring på byggeplass med uavhengig kontroll 
konstruksjonssikkerhet i løpet av neste periode nå som arbeidet på byggeplass og 
prosjekteringen av konstruksjon også nærmer seg ferdigstilt.  
 

 Avviksoppfølging  

Avviksoppfølgingen blir stadig bedre. Status har 3 avvik som ikke er lukket pt. 
 
Rapporteringen og konkretiseringen av åpne avvik vil bli forbedret ved neste 
rapportering. 
 
Registrerte avvik på fasademontasjen, er lukket. 
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 PROSJEKTERING / PRODUKSJON 

 Funksjonalitet 

Delprosjekt -Fast inventar er startet med leverandør, Idema. Framdriftsplan og status vil 
bli sendt til Consto underveis. HK, UiT og SANO ønsker felles innkjøp med FIN HF. 
Konkretisering av omfang og formalia i forhold til FIN HF, er ikke kommet på plass enda. 
 
Ukentlige møter pågår med Consto og prefab leverandør mht. layout/bestykning og 
grensesnitt av operasjonsstuene. Det er avholdt møte med brukerne mht. lyssetning i 
operasjonsstuene. De ønsket ikke å gå for RBG lys pt. 
 
Startet gjennomsyn og kvalitetssikring av dokumenter fra underleverandører, med blant 
annet himlingsplaner. 
 
Møte med Hygiene sykepleiere med ambisjon om 1 møte/måned er ikke helt kommet på 
plass pga arbeidsmengden i FIN HF. Det er ønskelig at hygiene sykepleier kommer med 
innspill og KS av materialvalg , mht. vegger, gulv og himling m. m.  
 
Fremvist forslag til terrasso er kommentert og ikke godkjent av BH. Fått skriftlige og 
muntlige tilbakemeldinger som er videreført til Consto. 
 
Premissnotat for øyeoperasjon er kvalitetssikret, sendt og lagt ut på PIMS. 
 
Oppstartmøter mht. velferdsteknologi er kommet igang. FIN HF har avtale med Ascom, 
HK ønsker Sensio systemet med RoomMate. Det planlegges for videre møter for 
avklaringer av behov, ev. konsekvenser, muligheter ved de 2 systemene.  
 
ROS- Felles avtrekk for anestesigass og diatermi er utført. 
 

 Bygg 

Prosjekteringen er inne i en intensiv periode spesielt hos arkitekt i denne perioden. 
Beslutninger hos begge parter har fulgt de forventninger som er nødvendig, slik at 
forsinkelser er unngått. Gjennomsyn av underlag er meget omfattende og krever 
ressurser fra byggherren/ SB, også i de to kommende perioder. 
 
Tegningsproduksjon fra tekniske fag vil bli omfattende i august og september. 
 
Plan for produktavklaringer og prosess rundt akseptkriterier er fremlagt av Consto i 
perioden. Prosessen er bare delvis kommet igang. SB har vært behjelpelig med å 
systematisere de enkelte innkjøp. Avklaringene følger ikke oppsatt plan. 
 
I dette tertialet har produksjonen på byggeplassen gått som planlagt og ligger godt foran 
kontraktsplanen. Nytt forslag til produksjonsplan nivå 1 og 2 er revidert pr 06.05.21. 
Taktplanen vil bli bearbeidet og implementert i neste periode.  
 
Produksjon pågår med taktekking i B1 og B2, elementmontasje pågår i B3 (70% ferdig) 
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og B4 (ca 40% er oppe). 
 
Fasademontasjen eks utvendige plater er ferdig i B1 og ca 70% i B2. 
 
Utvendig fasadeplater er oppstartet i B2. 
 
Fundamentering for energisentral, trafostasjon og generatorrom er oppstartet. 
 
Produksjonen er oversiktlig med god styring. 
 

 Teknikk 

På byggeplass forberedes det nå på oppstart av innvendige arbeider teknikk da to av fire 
blokker vil bli "tett bygg" i løpet av neste periode. Da prosjekteringen av teknikk i bygget 
nærmer seg slutten, kommer det nå mange små avklaringsspørsmål fra 
prosjekteringsgruppen som trenger rask avklaring. Dette gjøres forløpende av 
Sykehusbygg i godt samarbeid med teknisk drift og relevante brukerrepresentanter.  
 
Arbeidet med detaljprosjektering av energisentral pågår nå samtidig som prising av 
revidert design fra de tekniske underentreprenørene. Håper å lande dette arbeidet i 
løpet av neste periode.  
 
Koordineringsmøter med OP-stue leverandør, er oppstartet med modellering og 
kvalitetssikring av forutsetningene. 
Koordinering av fremføring av sterkstrømskabler fra Hammerfest Energi pågår, det er 
avtalt et koordineringsmøte med alle aktører i neste periode.  
 
Avtale med Hammerfest energi er ikke endelig signert. Arbeidet med å få underlaget for 
et anleggsbidrag, pågår parallelt med dette. 
 

 Utstyr/ Inventar 

Utlysning og kravspesifikasjon for Vask- og steriliseringsutstyr er ferdig bearbeidet og lagt 
ut i portalen. 
 
Kunngjøring med kravspesifikasjon for Fastmontert Utstyr til Operasjon og Intensiv er 
ferdig bearbeidet for delanbud Uttakssentraler og Operasjonslamper ble lagt ut i juni, som 
planlagt. 
 
Anskaffelse av laboratorieautomasjon blir utlyst i september. 
 
Kravspesifikasjon for bildediagnostikk, i samarbeid med brukerne, ble oppstartet i uke 33, 
som planlagt. 
 
Gjenbruksprosjektet (gjennomgang av eksisterende utstyr), pågår. Forslag til omfang vil 
foreligge ila september. 
 
Fortsatt gjenstår å avklare ansvar for anskaffelse av ulike typer utstyr i SANO, UiT og HK 
mht ansvar byggherreutstyr. 
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Dedikert ressurs er påsatt prosjektet på heltid fra SB. 
 
Forslag til revidert innkjøpsplan er under arbeid for å avstemme mot framdriften til Consto. 
 

 PROSJEKTSTYRING 

 Plan og fremdrift 

Produksjonen for betongarbeidene og betongelementer ligger godt foran opprinnelig 
kontraktsplan. 
 
I neste periode vil tekniske entreprenører starte med innvendige arbeider i blokk 1. 
 
Forslag til taktplan (detaljert framdrift) og produksjonsplan på UE nivå er utarbeidet.  
Konsekvenser av disse, vil bli nærmere gjennomgått i forbindelse med konsekvenser av 
en tidligere ferdigstillelse. Taktplanen skal iverksettes fra november -21. 
 
Tilleggsarbeidene med bølgevoll, RV94 og energisentral vil bli avklart i planen. 
 
Konsekvenser av en eventuell endret ferdigstillelsesdato vil bli fremlagt og drøftet med 
byggherren i neste periode. 
 

 Kostnadssammendrag 

Prosessen med å integrere bilag som føres i FIN HF's regnskapsssystem (Agresso) med 
prosjektregnskapet (PIMS) fortsetter. Prosessen er tidligere gjennomført for Narvik 
prosjektet, NUN, hvor det overføres automatisk nye bilag hver natt.  
 
FIN HF viderefakturerer bokførte kostnader til Hammerfest Kommune i påfølgende 
måned. 
 
Finnmarkssykehuset HF:  
Bokførte kostnader i perioden er 568 687 778 kr inkl. mva., dette inkluderer kostnader 
for forprosjektfasen. 
 
Påløpte kostnader hittil er estimert til 610 150 244 kr inkl. mva, også inkludert 
forprosjekt. Forskjellen er belastningen fra Sykehusbygg og Consto i perioden og 
bokførte kostnader for august som skal viderefaktureres til Hammerfest Kommune. 
 
Hammerfest Kommune:  
Bokførte kostnader i perioden er 94 798 698 kr inkl. mva., dette inkluderer kostnader 
for forprosjektfasen. 
 
Påløpte kostnader hittil er estimert til 102 386 782 kr inkl. mva, også inkludert 
forprosjekt. Forskjellen er belastningen fra Sykehusbygg og Consto i perioden og 
bokførte kostnader i FIN HF’s regnskapssystem for juni og juli som skal viderefaktureres 
fra Finnmarkssykehuset. 
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Det vil bli gjennomført en usikkerhetsanalyse medio september -21. 
 
 

 
 
  



Side 10 av 10 

Månedsrapport Nye Hammerfest Sykehus, Mai - august 2021 

 

 Risiko- og mulighetsbilde 

Topp 10 av risikoregisteret blir oppdatert i eget møte hver måned 

 
 

 Dokumentstatus 

69 dokumenter er ikke overlevert av Consto innen oppgitte frister i 
Dokumentleveranseplan. (per 03.09.2021). 
 
269 dokumenter forventes å være overlevert i september. Ref. Dokumentleveranseplan i 
rev. 12. 
 
Den 03.09.2021 ble det avhold møte med Consto der vi har gått gjennom manglende og 
kommende dokumentleveranser. Consto har ikke meldt noen endringer ift. datoer, og 
sagt at de vil overlevere 269 dokumenter i september, som det står i planen. 
 
Consto har også sagt at de vil ta en intern gjennomgang og prøve å overlevere 
manglende ASAP, eller informere SB om evt. endringer via opprevidert 
Dokumentleveranseplan. 
  

 KUNST 
Utsmykningsutvalget hadde sitt første fysiske møte med kunstkonsulent 27.08.21. 
 
Arkitekt presenterte status mht materialvalg og områder hvor kunst kan gi en berikelse 
til prosjektet. 
 
Kurator presenterte sine ambisjoner og videre arbeider for å utarbeide en kunstplan for 
prosjektet. 
 
Etter avholdt møte, ble det gjennomført befaring på byggeplassen med fokus på 
mulighetsrommene for utsmykningsutvalget. 
 

 ANNET 
Covid-19 har ikke påvirket byggeprosjektet så langt. 
 
Media var tilstede ved styrets befaring på byggeplassen 26.08.21. 
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1. Status/sammendrag  

I denne perioden ble det besluttet hvordan mottaks- og oppvarmingskjøkkenet i nye 
Hammerfest sykehus skal driftes. I valget mellom to modeller er det besluttet at 
Finnmarkssykehuset HF skal være ansvarlig for driften. Mandat OU Kjøkken er 
utarbeidet og skal godkjennes før oppstart av Delprosjektgruppe Kjøkken kan 
igangsettes. Oppstartsmøte mellom lederne i 3-parts samarbeidet i NHS med formål 
å etablere en samarbeidsgruppe for de deltakende organisasjoner, er utsatt til over 
sommeren.  Delprosjekt OU-kontor er igangsatt. Mandat for Byggrelatert OU- Nye 
Hammerfest sykehus er utarbeidet og skal godkjennes før oppstart med ny 
organisering. 

2. Viktigste aktiviteter siste periode 

OU har i denne perioden fulgt opp beslutning om selv å drifte mottaks- og 
oppvarmingskjøkkenet med å utrede et mandat på hvordan dette skal gjøres. Det 
skal nedsettes en delprosjektgruppe Kjøkken som har fått i oppdrag å svare på 
bestillingen i mandatet. Arbeidet planlegges igangsatt høsten 2021, etter at mandatet 
er godkjent. 
 
Når det gjelder initiativet som ble tatt tidligere til å arrangere et oppstartsmøte 
mellom lederne i 3-parts samarbeidet i NHS så vil foretaket sørge for at møtet 
gjennomføres høsten 2021. 
 
Utkast til mandat for byggrelatert OU- Nye Hammerfest sykehus er utarbeidet og 
skal behandles i informasjons- og drøftingsmøte i september før det går til videre 
behandling i Finnmarkssykehuset. Hensikten med mandatet er å gi en tydelig 
beskrivelse av arbeidet som ønskes igangsatt, samt tydelige rammer for OU arbeidet 
og hvilke resultat som ønskes. 

3. Viktigste aktiviteter kommende periode   
 
Organisasjonsutvikling er viktig og skal skje i driftsorganisasjonen som følge av 
resultatene i byggrelatert OU prosjekt. Å flytte inn i nye bygg krever endringer som 
er tilpasset nytt bygg, nye logistikk og nye arbeidsmåter. Det vurderes nå hvordan 
OU- prosessen internt skal håndteres videre. En ser også på hvilke områder hvor det 
er sammenfallende interesser for klinisk drift og ikke klinisk drift innenfor SDE og 
hvilke delprosjekt som det skal prioriteres å arbeide med i årene fremover.   
 
Arbeidet med delprosjekt OU kontor er igangsatt etter bestilling fra styret i 
Finnmarkssykehuset. Formålet er å svare ut styrets bestilling i styresak 28/2021 og 
foreslå fordeling av kontorer i klinisk areal og i 4 etasje i Nye Hammerfest Sykehus. 
Mandat er utarbeidet, delprosjektgruppe er nedsatt og arbeidet i gruppen er i gang. 
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Rapport skal behandles i styret i desember 2021. I Delprosjekt OU Kjøkken er 
mandat utarbeidet og skal godkjennes før det nedsettes en delprosjektgruppe. 

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 2021 er det brukt kr 42 165,- av et budsjett for året på kr 480 465,-, 
Prosjektet er innenfor budsjettrammen for 2021. 
 
5.2 Endringslogg 

5.3 Plan & Fremdrift 

 
OU-NHS vurderes å ha tid og kapasitet til å oppfylle de mandat som foreligger og er 
skissert fram mot ferdigstillelse av NHS. 
 

5.4 Risiko & tiltak 

 
For høsten 2021 tas det høyde for at det skal innføres DIPS Arena i FIN HF. 
Innføringen av MetaVision er foreløpig utsatt til første halvår 2022. I denne 
situasjonen blir det viktig å prioritere god informasjon om, og beskrive en realistisk 
framdriftsplan for de forestående oppgavene i NHS. 
 

 

5. Gevinstrealisering 

Gevinstrealisering for OU-NHS innebærer å synliggjøre effekt av tiltak som kan 
styrke bærekraft for NHS. Den positive effekten av samlokalisering med Hammerfest 
kommune og UiT Norges arktiske universitet, økonomisk, faglig og kvalitetsmessig 
vil bli stadig mer synlig etter som bygget NHS utvikles. 
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