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Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 
 
Arkivnr.:  Saksbehandler:  Sted/Dato:  
2020/647 Violet Karoliussen/Espen Hansen  Hammerfest, 16.02.2022 
 
 
Saksnummer 09/2022 
 
Saksansvarlig:  Espen Hansen, prosjektsjef  
Møtedato:   23. februar 2022 

Tertialrapporter 3/2021 bygg- og utviklingsprosjekt nye 
Hammerfest sykehus 

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: 

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar tertialrapport 3-2021 organisasjonsutvikling 
nye Hammerfest sykehus til orientering. 

2. Styret tar tertialrapport 3-2021 for bygg nye Hammerfest sykehus til orientering.  
 
 
Siri Tau Ursin 
Administrerende direktør 

Vedlegg: 
1. Saksfremlegg 
2. Tertialrapport 3/2021 Gjennomføringsfase nye Hammerfest sykehus 
3. Tertialrapport 3/2021 OU Prosjekt nye Hammerfest sykehus 
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Tertialrapporter 3/2021 bygge- og utviklingsprosjekter 
Finnmarkssykehuset HF  
  
Saksbehandler:  Espen Hansen, prosjektsjef /Violet Karoliussen, prosjektleder OU  
Møtedato:  23.02.2022  

1. Sammendrag 
I denne styresaken legges det frem et sammendrag av tertialrapportene for 3. tertial 
2021 for bygge- og utviklingsprosjektet nye Hammerfest sykehus. I dette inngår også 
rapportering fra OU-prosjektet. 

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: 
• Byggeprosjekt  

o Nye Hammerfest sykehus, gjennomføringsfasen 
• Organisasjonsutvikling   

o Nye Hammerfest sykehus 

3. Saksvurdering/analyse 
 

Nye Hammerfest sykehus (NHS), gjennomføringsfasen 

Status 
Det har vært samhandlingsmøter mellom partene på ulike nivå. Endring i 
prosjektledelse fra Sykehusbygg har medført økt behov for avklaring og samhandling. 
Gjennom perioden har dette blitt håndtert tilfredsstillende. 
 
Prosjektering ble i perioden sluttført og entreprenør Consto har gjennom sin taktplan 
påbegynt de ulike indre byggeaktiviteter. Deler av bygget er blitt seksjonert ut som 
lukket slik at arbeid kan pågå uavhengig av vær. Bygg til energisentral er snart 
ferdigstilt og tekniske installasjoner kan snart påbegynnes. 
 
I perioden er det inngått kontrakt med Consto om første parsell av Riksvei 94. Gjennom 
en lang forhandling er det etablert en ramme begge parter er komfortabel med. Som 
følge av dette er det også startet samtaler med Hammerfest Energi for tilgang til 
nødvendig areal til RV94-prosjektet. Prosjektet har planlagt oppstart januar 2022 og 
ferdigstillelse oktober 2022. 
 
Det har videre vært et større arbeid knyttet til omprosjektering av avdelingskjøkken og 
medvirkningsprosess fra de ansatte. Dette arbeidet har skjedd i tett samarbeid med 
OU-delprosjektet og Sykehusbygg. Prosessen pågår fremdeles i 1. kvartal. 
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Videre er det i perioden igangsatt en rekke utstyrsanskaffelser som krever involvering 
av både klinikk og SDE. Vi opplever stor interesse for å delta i dette arbeidet. 
 
Fremdrift 
Entreprenør er ca. 4-6 måneder foran plan. Det pågår nå et større arbeid for å 
kartlegge muligheter for å overta NHS tidligere enn planlagt. Det utredes konsekvenser 
for byggherreleveranser, økonomi/likviditet og klarhet i Finnmarkssykehuset HFs 
organisasjon.  
 
Fremdrift i byggeprosjektet er god. Rask fremdrift gir noen utfordringer for byggherre 
i forhold til avklaringer og medvirkning. 
 
Økonomi  
Økonomien er pr. desember innenfor prosjektrammen. Som følge av økt 
investeringsbehov knyttet til energisentral er økt bruk av P50 i perioden 16 mill. 
(styresak 87/2021). 
 

Nye Hammerfest sykehus, OU 

Status/sammendrag                                                                                          
I denne perioden har delprosjektgruppen for kjøkken i nye Hammerfest sykehus 
startet opp arbeidet. Oppstartsmøte mellom lederne i 3-parts samarbeidet i NHS ble på 
nytt utsatt på grunn av smittesituasjonen, til januar 2022. Delprosjekt OU-kontor er 
ferdig med sin rapport om bruken av kontor i 4.etg. i NHS. Rapporten ble behandlet i 
styremøte 14. desember 2021. Styringsgruppen for byggrelatert OU konstituerte seg 
10. november 2021 der blant annet mandat for byggrelatert OU-nye Hammerfest 
sykehus ble vedtatt. 
 
Viktigste aktiviteter siste periode 
Delprosjekt kjøkken er i gang med arbeidet med å utrede oppdraget i mandatet, og 
delprosjektgruppen har hatt jevnlig møter siden oppstarten i oktober. 
 
Delprosjektgruppe OU-kontor er ferdig med sitt arbeid og rapporten er ferdigstilt.  
Arbeidet er en bestilling fra styret i Finnmarkssykehuset og rapporten ble behandlet i 
styremøte 14. desember 2021. 
 
Styringsgruppe for byggrelatert OU i nye Hammerfest sykehus hadde sitt første møte 
10.11.2021 der styringsgruppen blant annet konstituerte seg. Andre saker på 
agendaen var behandling av mandatet til styringsgruppen samt møteplan for 
fremtidige møter i styringsgruppen.  
 
Viktigste aktiviteter kommende periode 
Delprosjektgruppe kjøkken fortsetter arbeidet med å utrede hvordan kjøkkentjenesten 
skal driftes i nye Hammerfest sykehus, selv om mandatet er midlertidig godkjent. 
Endelig godkjenning av mandat gjøres av styringsgruppe byggelatert OU i januar 2022.  
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Det planlegges oppstart av delprosjektgruppe for felles poliklinikk i NHS. Mandat vil 
utarbeides sammen med ledelsen i NHS. Deretter vil det nedsettes en 
delprosjektgruppe som skal utrede oppdraget i mandatet. 
 
Det vil etableres et prosjektteam byggrelatert OU for delprosjektgruppene.  
 
Når det gjelder initiativet som ble tatt tidligere til å arrangere et oppstartsmøte mellom 
lederne i 3-parts samarbeidet i NHS så vil møtet skje pr teams i januar 2022.  
Det blir innflytting i et felles prosjektkontor i februar. Dette for å sikre god 
kommunikasjon og erfaringsutveksling mellom prosjektene.  
 
Styringsgruppe for byggrelatert OU i nye Hammerfest sykehus skal gjennomføre 
jevnlige møter basert på vedtatt møteplan behandlet på første møte i styringsgruppen.  

4. Konsekvenser for samisk språk, kultur og tjenestetilbud 
Dette vil tas inn som eget punkt i neste tertial rapport.  

5. Medbestemmelse 
Ansatte, brukere, tillitsvalgte og verneombud deltar på alle nivå i prosjekt-
organisasjonen, både i prosjektstyret, styringsgruppen og delprosjektgrupper.  
 
Det fremkom spørsmål og kommentarer i informasjons- og drøftingsmøte. Saken har 
ikke blitt endret som følge av disse. 

6. Direktørens vurdering  
Administrerende direktør vurderer at arbeidet med nye Hammerfest sykehus 
gjennomføres i henhold til kvalitetskrav, HMS og budsjett. Byggeprosjektet ligger foran 
plan, noe som innebærer at det må gjøres en grundig prosess for å avklare muligheter 
for tidligere overtakelse av nye Hammerfest sykehus. Det jobbes godt med OU-arbeidet 
selv om pandemien har gitt utfordringer for gjennomføring av møter. Det blir viktig 
fremover at det settes av nok ressurser til dette arbeidet. I løpet av februar vil 
prosjektkontoret bli samlet i felles lokaler på Hammerfest sykehus, og dette anses som 
viktig for det videre arbeidet.   
 

Vedlegg 
1. Tertialrapport 3/2021 Gjennomføringsfase nye Hammerfest sykehus 
2. Tertialrapport 3/2021 OU Prosjekt nye Hammerfest sykehus 
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 SAMMENDRAG 
 

Det har i perioden vært en justeringer i prosjektorganisasjonen i Sykehusbygg (SB), med 

bytte av prosjektleder. I tillegg er prosjektsjef (PS) i Finnmarksykehuset (FIN) trukket 

tettere inn i prosjektet, noe som har styrket samhandlingen mellom SB, FIN og Consto 

(CON). I lys av dette er det etablert møtestruktur med beslutninger på ledernivå mellom 

disse organisasjonene.  

 

I perioden er det etablert et prosjektstyret, som hadde sitt første møte i des 2021.  

 

I desember ble det besluttet større infrastrukturendringer, herunder deler av Rv 94 og 

energisentral til NHS. Avklaringer av omfang og innhold skjedde i tett dialog mellom 

Hammerfest kommune (HK), FIN og SB. Samarbeidet mellom partene er meget godt. 

Ellers er det flere endringssaker mellom CON og SB som blir behandlet fortløpende. Det 

største utfordringen når det gjelder endringer er å få klarhet i alle detaljer fra dRofus 

databasen og etablert et såkalt nullpunkt på leveransen. Dette jobbes det med å få en 

komplett oversikt over.  

 

Pt er det 4 omtvistede saker mellom CON og SB, og noe som søkes løst i kommende 

periode.  

 

Prosjektet har meget god fremdrift med 40% ferdiggrad. Råbygget er ferdig og det blir 

tett bygg allerede i februar 2022. Prosjekteringen er nesten ferdig og blir i stor grad 

avsluttet i kommende periode.  

 

Smittesituasjonen rundt Covid 19 er eskalert i Hammerfest, og en har jevnlig 

smitteutbrudd på byggeplass. Dog har ikke det påvirket prosjektets fremdrift. Prosjektet 

er heller ikke blitt påført kostnader i forbindelse med dette.  
 

 RESULTATMÅL 
Da revidert styringsdokument forventes godkjent i kommende periode er det ikke 

rapportering på resultatmål i perioden. 

 

Prosjektet vil rapportere på resultatmål i kommende periode 
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 HMS  

 Planlagte og gjennomførte HMS aktiviteter  

I løpet av siste periode er ROS analyser for det medisinske gassanlegget ferdigstilt, og 

samlerapport er utsendt for signering av medisinsk gassansvarlig ved 

Finnmarkssykehuset HF.  

 

Det arbeides med å samle samtlige ROS analyser og sikkerhetsvurderinger som er gjort i 

prosjektet i en felles database for overlevering til Byggherrene.  

 

Arbeidet med Rv94 forbi sykehus-tomten er bestilt gjennomført til Consto. Før oppstart 

av arbeidet skal det gjennomføres en ROS-gjennomgang med rådgivere, byggherre og 

entreprenør for å synliggjøre nye risikoer og reduserende tiltak i prosjektet som følge av 

at prosjektavgrensningen nå utvides med infrastrukturarbeid.  

 

I den kommende perioden vil det arbeides med: 

- Risikohåndtering med fokus på innvendige arbeider med tanke på at arbeidet 

skiftes over fra råbyggfase. 

- Det skal gjennomføres en ROS for arbeidet med Rv94. Ny type arbeid inn på 

byggeplass (vei og infrastruktur i stedet for kun bygg og anlegg) samt at 

prosjektgrense utvides. Dette må gjenspeiles i type risikoer og tiltak som trenger 

fokus i perioden framover. 

- Det er planlagt tilsyn fra arbeidstilsynet januar 2022, fokus på SHA og hvordan 

dette er ivaretatt på byggeplass ift. kravene i byggherreforskriften. 

 

 Vernetiltak: Antall vernerunder, Sikker Jobb Analyse (SJA) og 

Rapportering av Uønskede Hendelser (RUH), Farlige forhold. 

Vernerunder 

Det gjennomføres ukentlige vernerunder. I desember måned er det gjennomført 3 

vernerunder. Alle underentreprenører (UE) går egne vernerunder hver mandag. 

Rapportene fra UE vernerunder blir gjennomgått av KU og Consto HMS leder. KU og HMS 

leder fra Consto går samordningsrunder hver onsdag med fokus på HMS.  

Det har vært juleferie og da har Gagama fungert som HMS ansvarlig for Consto og fulgt 

opp byggeplassen. 

 

Sikker jobb analyse (SJA) 

• Consto - Saging av betongelementer (07.12.21) 

• Jaro AS - Montering av HUP (02.12.21)  
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Rapport om uønsket hendelser (RUH) 

Registrert 17 RUH i desember måned. 

 

Åpen:  

• 22548 Manglende rydding ved hovedinngang  

• 22522 Ikke noe rekkverk B1/B2 

• 22480 For stor klaring mellom rekkverk og inngang/ utgang 

• 22408 Lekker vann fra tak flere steder i 3 etg. 

• 22381 rot plan 1. 

• 22239 Ikke någe rekkverk B2. 

• 22188 Sperring fjernet 

 

Lukket:  

• 22240 Manglende avtrekk på bygnings sag 

• 22399 Løse gjenstander oppe på taket av B1 

• 22400 Gangsone fra B3 til teknisk rom i B2, 4 etg er meget mørk. 

• 22401 Sikring av åpning i dekke ikke tilfredstillende. 

• 22419 Støv etter kjerneboring B2. 

• 22478 Veldig glatt utenfor UE brakke. 

• 22539 I B2, kjeller mørk gang sone. 

• 22540 Åpning i dekke ikke tildekket forsvarlig i B3, 3 etg. 

• 22547 Manglende strøing inn til kontor rigg 

• 22653 Gjerde ned mot havet er blåst ned, star åpent. 

 

 Personskader siste periode og skader på materiell 

Ikke registrert noen personskader eller skader på materiell i november måned,  

 

 KVALITET prosjektering/ produksjon 

 Kvalitetsarbeid 

Arkitekten og de tekniske rådgiverne har i denne perioden sendt en stor mengde 

tegninger til kontroll i PIMS for Sykehusbygg. Tegninger er gjennomgått og kommentert. 

 

Dokumentleveranseplanen fra arkitekt og rådgiver har hatt avvik ift opprinnelig 

planlagte aktiviteter. Leveranseplanen har i perioden vært revidert flere ganger i samråd 

med Sykehusbygg.  

 

Det har vært gjennomført en kvalitetsrevisjon av Consto AS i regi av Sykehusbygg. Etter 

revisjonen er det utarbeidet en rapport med hvilke funn som er gjort. Arbeidet med å 

lukke avviket og anbefalte tiltak følges opp i kommende periode. 
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Nå som prosjekteringen er tilnærmet ferdigstilt vil også uavhengig kontroll av 

konstruksjonssikkerhet og bygningsfysikk kunne ferdigstilles og kontrollerklæring kan 

oversendes Byggherren.  

 

 Avviksoppfølging  

 
 

Avviksregistreringen viser en betydelig økning i antall registrerte og åpne avvik. Dette 

skyldes at avvik som manglende ryddighet, hindringer osv, samt funn fra 

ferdigbefaringer, nå inkluderes i denne rapporteringen. 

 

Total 194 avvik er registrert pr Desember-21, hvorav 107 er åpen alle med mindre 

alvorlig karakter. 

 

Det er ikke meldt om nye eller åpne kritiske avvik i perioden. 

 

 Seriøsitet 

Samarbeidet med prosjektet går bra. Det er løpende dialog med HMS-leder og KU. Særlig 

HMS-leder er aktiv og drøfter gjerne tiltak preventivt med seriøsitetskoordinator før 

avvik eller utfordringer blir for store.  

 

Arbeidet på Seriøsitetsområdet har vært stabilt i perioden. Det er gitt samme karakter i 

alle månedsrapporter, karakter 5 av 7. 

 

Det mottas månedlig rapporter fra Skatteetaten basert på informasjon 

Seriøsitetskoordinator deler med etaten. Disse rapportene viser også en stabil situasjon 

med få avvik. De avvik som avdekkes lukkes fortløpende.  
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 Miljø 

Consto rapporterer i henhold til kontrakt, dette er presentert i tabell under. 

Byggeprosjektet styres etter utarbeidet MOP (miljø og oppfølgingsplan), på slutten av 

prosjekteringen arbeides det nå med å avslutte og lukke gjenstående punkter. 

 

 
 

 PROSJEKTERING / PRODUKSJON 

 Funksjonalitet 

Sykehusbygg har endret organisering. Prosjektleder funksjon er nå Pål Ingdal som 

overtar rollen etter Anneli Tyvold. 

 

Prosjektet er nå inne i en ny fase hvor det meste av prosjektering er ferdigstilt. 

Oppgavene fremover hvor det er behov for medvirkning vil i hovedsak dreie seg om 

produktavklaringer og oppfølging av saker fra byggeplass, samt forberedelser til 

overtakelse og innflytting. Det er startet et arbeid med å strukturere medvirkningen mer 

tilpasset disse oppgavene. I perioden er det jobbet med en del produktavklaringer, blant 

annet fast innredning og gulvbelegg. 

 

 Bygg 

Gjennomsyn av tegninger og underlag har pågått og krevd store ressurser i denne 

perioden. Beslutninger hos byggherrene og Sykehusbygg har vært ivaretatt ved 

særmøter og åpen dialog rundt prioriteringer i forhold til arbeidet på byggeplass. 

Gjennomsyn vil pågå også ut i neste periode men forventes å være av et mindre omfang.  

 

I denne perioden har produksjonen på byggeplassen gått bedre enn ventet og 

entreprenøren melder om å ligge forran sin egne forserte plan i forhold til 

kontraktsplan. Dette omfatter spesielt enkling av vegger i blokk 1 og blokk 2. 

Entreprenør forsikrer at dette ikke gir konsekvenser for øvrige arbeid eller krav om 

forserte byggherrebeslutninger.  

 

Hovedbygget rapporteres å være nær ferdig og provisorisk tett bygg rapporteres å være 

80 % ferdig. Fasadekledning ca. 60% ferdig B1 og B2. 
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 Teknikk 

På byggeplass er nå innvendige arbeider godt igang for Blokk 1 og 2. Prosjektering av 

tekniske fag er helt i sluttfasen og entreprenør melder i sin siste månedsrapport om en 

ferdighetsgrad på prosjektering for hovedbygget tett opp mot 100%. Det gjenstår noe 

arbeider på enfaglig nivå som utsending av reviderte arbeidstegninger etter gjennomsyn 

og endringsarbeid. Avklaringsspørsmål fra fagrådgivere gjøres fortløpende i PIMS i 

samråd med representanter fra Byggherrene.  

 

Det er gjort mange produktvalg og godkjenninger av tekniske leveranser siste periode, 

disse er gjort i samarbeid med SDE. Fremover vil prosjektet legge opp et styrt løp for 

produktvalg hvor dette gjøres i bolker sortert for hvert "fag" sammen med en større 

gruppe brukerrepresentanter fremfor at dette gjøres over PIMS og mail.  

 

Arbeidet må å få redusert pris for energisentral er sluttført og er besluttet i 

prosjektstyret i desember og er formelt bestilt.  

 

Utarbeidelse av avtale for levering av strøm mellom Finnmarkssykehuset HF og Lucerna 

AS (tidligere Hammerfest Energi) er under utarbeidelse. Det er avtalt at en av de totalt to 

strømtilførsler til sykehuset skal være klar innen uke 38 2022.  

 

 Utstyr/ Inventar 

De siste månedene har vært preget av mye aktivitet i pågående anskaffelser, samt 

forberedelse til oppstart av nye anbudspakker som kommer første kvartal 2022. 

 

Anskaffelse av Vask og steriliseringsutstyr og Fastmontert utstyr til operasjon og 

intensiv, er tildelt leverandør, og leverandørprosjektering starter i januar. Frem mot 

sommeren skal vi også tildele kontrakter innenfor blant annet Bildediagnostikk og 

Laboratorieautomasjon. 

 

Gjennom vinteren vil vi ha mange anskaffelser gående samtidig, noe som vil kreve mye 

medvirkning fra prosjektdeltakere oppnevnt av FIN HF, spesielt Drift og Vedlikehold 

samt Medisinsk Teknisk, som vil bistå inn i mange anskaffelser. Det er viktig at disse 

ressursene har den kapasitet som anskaffelsesprosjektene krever, og at det er god dialog 

i tilfelle utfordringer rundt denne kapasiteten. 

 

FIN HF jobber med å etablere koordinatorer innenfor teknisk, medisinsk-teknisk og 

klinisk medvirkning, og vil føre til at vi får gode rutiner for blant annet 

behovsavklaringer, produktvalg, kravsetting til utstyr i innkjøp, samt evaluering av 

innkomne tilbud. 
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 PROSJEKTSTYRING 

 Plan og fremdrift 

Consto har sendt et brev angående fremdrift og mulighet for en eventuell tidligere 

overtakelse og ønsker en dialog med byggherren rundt dette. SB jobber med å lage et 

underlag for å belyse de muligheter og risikoer som ligger i en eventuelt tidligere 

overtakelse. 

 

Total fremdrift produksjonsplan for fysiske arbeider er meldt 40 % ferdig, tilført verdi 

av bygningsmessige og utenomhus arbeider er 42 % (konto 2-7 i betalingsplanen). 

Differansen skyldes at tilført verdi også inkludere Consto materialkostnader og 

anskaffelser, mens fremdrift % kun måler fysisk utført arbeider. 

 

Taktplanen vil i kommende periode bli oppdatert til og også vise byggherreleveranser 

slik at avhengighetene mellom leveransene blir synliggjort. 

 

Planer for tilleggsbestillingene Riksvei 94 og Energisentralen blir utarbeidet og 

rapportert mot i neste periode.  

 

 Kostnadssammendrag 

FIN HF viderefakturerer bokførte kostnader til Hammerfest Kommune i påfølgende 

måned.  

 

Finnmarkssykehuset HF: 

Bokførte kostnader i perioden er 830 315 796 kr inkl. mva., dette inkluderer kostnader 

for forprosjektfasen. Påløpte kostnader hittil er estimert til 816 097 716 kr inkl. mva, 

også inkludert forprosjekt. Forskjellen er belastningen fra Sykehusbygg og Consto i 

perioden og bokførte kostnader for desember som skal viderefaktureres til Hammerfest 

Kommune. 

 

Hammerfest Kommune: 

Bokførte kostnader i perioden er 119 365 010 kr inkl. mva., dette inkluderer kostnader 

for forprosjektfasen. Påløpte kostnader hittil er estimert til 136 174 287 kr inkl. mva, 

også inkludert forprosjekt. Forskjellen er belastningen fra Sykehusbygg og Consto i 

perioden og bokførte kostnader i FIN HF’s regnskapssystem for desember som skal 

viderefaktureres fra Finnmarkssykehuset. 
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 Risiko- og mulighetsbilde 

Topp 10 av risikoregisteret blir oppdatert i eget møte hver måned 

Oversikt klipt ut fra PIMS, risikoregister: 
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 Dokumentstatus 

Mesteparten av prosjektdokumentasjon/ tegninger er overlevert av Consto. SB har 

veldig stort fokus på kvalitet av alt som er overlevert og vil bli overlevert, det foretas 

rutinemessig dokumentgjennomsyn og regelmessig kvalitetskontroll i Pims  

 

Tegningene med HOLD merking vil bli tatt under kontroll av SB. Consto har blitt bedt om 

å lage en oversikt over slike tegninger for å sikre at når HOLD er fullført, sender Consto 

disse tegningene til ny TFK og nytt gjennomsyn til BH og utarbeider deretter en endelig 

G-revisjon (Utgitt for bygging). 

 

 KUNST 
Det er i perioden etablert tettere dialog og samarbeid mellom kunstkurator og 

prosjektorganisasjonen. I kommende periode blir det valg av kunstnere som vil står for 

utsmykkingen i NHS.  

 

 ANNET 
Covid 19 har ikke påvirket byggeprosjektet så langt, men det har vært smitte på 

byggeplass. Consto har så langt håndtert smitteutbrudd og jobber aktivt med å gjøre 

tiltak for å redusere risikoen for at smitte skal forsinke byggingen. 
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1. Status/sammendrag                                                                                          
I denne perioden har Delprosjektgruppen for kjøkken i Nye Hammerfest sykehus 
startet opp arbeidet. Oppstartsmøte mellom lederne i 3-parts samarbeidet i NHS ble 
dessverre på nytt utsatt, på grunn av smittesituasjonen, til januar 2022. Delprosjekt 
OU-kontor er ferdig med sin rapport om bruken av kontor i 4.etg. i NHS. Rapporten 
ble behandlet i styremøte 14. desember 2021. Styringsgruppen for byggrelatert OU 
konstituerte seg 10.november 2021 der blant annet mandat for byggrelatert OU- Nye 
Hammerfest sykehus ble vedtatt. 

 
2. Viktigste aktiviteter siste periode 
Delprosjekt kjøkken er i gang med arbeidet med å utrede oppdraget i mandatet, og 
delprosjektgruppen har hatt jevnlig møter siden oppstarten i oktober. 
 
Oppstartsmøte mellom lederne i 3-parts samarbeidet i NHS med formål å etablere en 
samarbeidsgruppe for de deltakende organisasjoner, skulle etter planen 
gjennomføres i desember 2021. Dessverre ble møtet på nytt utsatt, på grunn av 
smittesituasjonen, til januar 2022. Møtet vil da gjennomføres pr teams. 
 
Delprosjektgruppe OU-kontor er ferdig med sitt arbeid og rapporten er ferdigstilt.  
Arbeidet er en bestilling fra styret i Finnmarkssykehuset og rapporten ble behandlet 
i styremøte 14. desember 2021. 
 

Styringsgruppe for byggrelatert OU i nye Hammerfest sykehus hadde sitt første møte 
10.11.2021 der styringsgruppen blant annet konstituerte seg. Andre saker på 
agendaen var behandling av mandatet til styringsgruppen samt møteplan for 
fremtidige møter i styringsgruppen. Det var også planlagt  et møte 1. desember som 
ble utsatt til januar 2022 på grunn av gul beredskap og smittesituasjonen på det 
tidspunktet.  

 

3. Viktigste aktiviteter kommende periode 
Delprosjektgruppe kjøkken fortsetter arbeidet med å utrede hvordan 
kjøkkentjenesten skal driftes i nye Hammerfest sykehus, selv om mandatet er 
midlertidig godkjent. Endelig godkjenning av mandat gjøres av styringsgruppe 
byggelatert OU i januar 2022.  
 
Det planlegges oppstart av delprosjektgruppe for felles poliklinikk i NHS. Mandat vil 
utarbeides sammen med ledelsen i NHS. Deretter vil det nedsettes en 
delprosjektgruppe som skal utrede oppdraget i mandatet. 
 
Det vil etableres et prosjektteam byggrelatert OU for delprosjektgruppene. 
Prosjektteamet er rådgiver og vil bidra i kvalitetssikring i saksbehandlingen og sørge 
for forankring av beslutninger og prosesser i kjølvannet av OU-prosessen. Sammen 
med prosjektleder sørger teamet for koordinering med byggeprosjektet og skal 
sørge for en gjennomførbar plan for medvirkning i OU-prosessen. Prosjektteam skal 
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være oppdatert innenfor egne fagområder og sørge for å være en sentral bidragsyter 
og ressurs når bygget tas i bruk i 2024/2025. 

 
Når det gjelder initiativet som ble tatt tidligere til å arrangere et oppstartsmøte 
mellom lederne i 3-parts samarbeidet i NHS så vil møtet skje pr teams i januar 2022.  
Det blir innflytting i et felles prosjektkontor i februar. Dette for å sikre god 
kommunikasjon og erfaringsutveksling mellom prosjektene. Flere roller skal 
samlokaliseres på kontoret, hoved saklig roller knyttet til prosjektet NHS. Tiltaket vil 
bidra til god koordinering i det daglige arbeidet samt sikre at OU og byggeprosjektet 
samarbeider optimalt med Hammerfest sykehus i gjennomføringen av prosjektet.  
 
Styringsgruppe for byggrelatert OU i nye Hammerfest sykehus skal gjennomføre 
jevnlige møter basert på vedtatt møteplan behandlet på første møte i 
styringsgruppen.  
 
Prosjektet har etablert faste ukentlige møter med ledelsen ved Hammerfest sykehus 
samt med ledelsen i Senter for drift og vedlikehold (SDE). Disse møtene fortsetter da 
det er en god arena der en sammen ser på hvilke områder hvor det er 
sammenfallende interesser for klinisk drift og ikke kliniske støttefunksjoner. 

4. HMS & Kvalitet 
For Finnmarkssykehuset HF ivaretas ansattes ve og vel i arbeidet.    
HMS skal ivaretas gjennom hele prosessen. Det legges stor vekt på å ivareta krav i lov 
og forskrift 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. desember 2021 er det brukt kr 314.824,- av et budsjett for året på kr. 480.465,-.  
Prosjektet er innenfor budsjettrammen for 2021.   
 
5.2 Endringslogg 
Grunnet koronapandemien er alle møter gjennomført via teams.  

5.3 Plan & Fremdrift 

OU-NHS vurderes å ha tid og kapasitet til å oppfylle de mandat som foreligger fram 
mot ferdigstillelse av NHS 2024-2025. 

5.4 Risiko & tiltak 

Høsten 2021 ble DIPS Arena i FIN HF innført. Innføringen av MetaVision er foreløpig 
utsatt til siste halvår 2022/våren 2023. I denne situasjonen blir det viktig å 
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prioritere god informasjon om, og beskrive en realistisk framdriftsplan for de 
forestående oppgavene i NHS. 

Gevinstrealisering 
Gevinstrealisering for OU-NHS innebærer å synliggjøre effekt av tiltak som kan 
styrke bærekraft for NHS. Den positive økonomiske, faglige og kvalitetsmessige 
effekten av samlokalisering med Hammerfest kommune, UiT Norges arktiske 
universitet og SANO Sykehusapoteket Nord vil bli stadig mer synlig etterhvert som 
bygget NHS utvikles. 
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