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Ingress: Sikker og god eiendomsdrift handler om gode målsetninger, strategier og 
tiltak/aktiviteter som sørger for at bygg og teknisk infrastruktur ivaretas og utvikles på 
beste mulige måte, gjennom hele byggets levetid, til beste for kjernevirksomheten. 
 
 
 
Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar strategi for eiendomsdrift i 

Finnmarkssykehuset HF 2022-2026 
2. Styret ber om en årlig gjennomgang i styret av status for eiendomsdrift i foretaket. 
 
 
 
 
Siri Tau Ursin 
Administrerende direktør 
 
 
 

Vedlegg: 
1. Saksfremlegg Eiendomsstrategi 
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1. Formål/Sammendrag 
Sikker og god eiendomsdrift handler om gode målsetninger, strategier og aktiviteter 
som sørger for at bygg og teknisk infrastruktur ivaretas og utvikles på beste mulige 
måte, gjennom hele byggets levetid, til beste for kjernevirksomheten. 
 
Snart 80.000 kvadratmeter bygningsmasse og eiendomsverdier som vil ligge på over 5. 
milliarder kroner krever solide rutiner, systemer og prosedyrer for verdibevarende 
aktivitet og tiltak for å sikre høy oppetid på tjenester. En time uten kritisk infrastruktur 
som vann, strøm eller IKT får kjernevirksomheten til å stoppe opp, og en dag uten 
renhold, kjøkken eller forsyning av varer fører til full stopp. 
 
Strategi for eiendomsdrift i Finnmarkssykehuset skal forankre målsetninger og 
strategier for sikker og god eiendomsdrift på overordnet nivå i foretaket og være 
rammen for den aktiviteten som skal etableres og bedrives for å nå målsetningene. 

2. Saksvurdering/analyse 
Eiendomsdrift handler i stor grad om etablering av systemer, rutiner og prosedyrer for 
sikkerhet og beredskap for å unngå uønskede hendelser og lengre nedetid på teknisk 
infrastruktur som bidrar til endetid i kjernevirksomheten som drives i byggene.  Videre 
handler eiendomsdrift om å få til så gode rutiner og prosedyrer som mulig for å bevare 
byggenes tilstand og funksjonalitet i hele byggets levetid slik at den virksomheten som 
bedrives i byggene kan foregå så effektivt som mulig i henhold til brukernes krav og 
forventninger.  
 
Eiendomsdrift skal være så effektiv at kostnadene holdes på et rimelig nivå og tiltak skal 
utvikles for å hele tiden å bidra til bedre effektivitet og kostnadsreduksjon. Etterlevelse 
av lover, regler og nasjonale standarder er bærende elementer i eiendomsdrift som skal 
muliggjøre det som nevnes ovenfor. Innovasjon og tjenesteutvikling er nødvendig for å 
lykkes med sikker og god eiendomsdrift. 
 
Strategi for eiendomsdrift i Finnmarkssykehuset skal fastslå målsetninger og strategier 
som skal ivareta byggenes kvaliteter og funksjonalitet og være styrende i forhold til 
prioriteringer som skal gjøres i forhold til dette. Strategien skal også bidra til å belyse 
det arbeidsomfanget som kreves og den kompetansen som er nødvendig for å få til 
sikker og god eiendomsdrift. Det er også vesentlig at styrende organer i foretaket er vel 
kjent med utfordringene og aktivt bidrar til i nå målsetninger på området. Denne 
strategien som vedtas av styret vil sikre dette. Strategien vil også vise overfor eksterne 
at foretaket har klare planer for å sikre verdiene i byggene og at sikkerhet for de som 
oppholder seg i byggene tas på alvor og ivaretas på en systematisk måte. Konsekvenser 
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for kjernevirksomheten antas å være positiv da ansvar, roller og oppgave ri 
eiendomsdriften tydeliggjøres.  

3. Konsekvenser for samisk språk, kultur og tjenestetilbud 
Konsekvenser for samisk språk, kultur og tjenestetilbud vurderes som nøytral. 

4. Risikovurdering 
Risikoen knyttet til behandling av saken vurderes som liten. Klare planer for hvordan 
eiendomsdriften skal drives vil bidra til økt åpenhet rundt saksområdet og bidra til 
lavere risiko knyttet til manglende gjennomføring av nødvendige tiltak for sikre og gode 
bygg. Strategien vil bidra til økt fokus på gjennomføring av tiltak og således redusere 
risikoen i driften betydelig. Klare planer er bra for HMS i bygg og økt fokus på det ytre 
miljø. 

5. Budsjett/finansiering 
Behandlingen av saken om eiendomsstrategi har ingen dirkete økonomiske 
konsekvenser for foretaket. På sikt vil klare planer bidra til klare prioriteringer, men 
også økt fokus på behov knyttet til bygningsmassen. Dette vil ofte føre til behov for å 
bevilge økte budsjetter til eiendomsdriften. 

6. Medbestemmelse og brukermedvirkning 
Eiendomsstrategien er behandlet i foretaksledermøte og drøftet med tillitsvalgte i 
informasjons- og drøftingsmøte 14. februar 2022, og i FAMU samme dag.  
 
Det fremkom spørsmål og kommentarer i informasjons- og drøftingsmøte. Saken har 
ikke blitt endret som følge av disse. 

7. Direktørens vurdering 
Administrerende direktør er av den oppfatning at klare planer og strategier vil bidra til 
enda sikrere bygg og mer effektiv eiendomsdrift. Finnmarkssykehuset HF skal drive 
forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling og service i våre bygninger på en sikker og god 
måte i henhold til nasjonale lover, regler og standarder. Den planlagte porteføljen av 
sammenhengende strategier vil gi bedre rammebetingelser for kjernevirksomheten og 
de ansatte, til beste for pasienten.  

Vedlegg 
1. Strategi for eiendomsdrift i Finnmarkssykehuset HF 2022-2026 
2. Powerpoint presentasjon eiendomsdrift i Finnmarkssykehuset HF 
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1 Bakgrunn og definisjoner 
 
 

1.1 Facility management (FM) 
Facility management (FM) er å integrere forskjellige prosesser innenfor en virksomhet, både ved å 
opprettholde og utvikle avtalte tjenester som støtter og forbedrer effektiviteten av virksomhetens 
kjerneoppgaver. Facility management handler om folk, steder og prosesser satt i system for å løse 
bestemte oppgaver. Sagt på en annen måte så er FM en koordinering av bygg- eller eiendomsdrift 
for å effektivisere hele organisasjonen. I Finnmarkssykehuset er slike tjenester innenfor 
eiendomsdrift etablert i Service, drift og eiendom (SDE). 
 

1.2 Service, drift og eiendom 
Service, drift og eiendom har ansvaret for forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling og service (FVDU 
+ S) i foretakets bygninger i hele foretaket. Virksomheten har 130 årsverk innenfor facility 
management (FM) området som eiendomsforvaltning, teknisk drift, medisinteknisk drift, IKT, 
renhold, kjøkken, lager, sentralbord og behandlingshjelpemidler. SDE har virksomhet i Kirkenes, 
Tana, Karasjok, Lakselv, Hammerfest og Alta og har i tillegg ansvar for driften av alle 
ambulansestasjonene i foretaket. Samlet budsjett i 2022 er på 270. millioner kroner. 
 

1.3 Lover og forskrifter 
Det finnes et stort antall lover og forskrifter som regulerer ansvar og oppgaver knyttet til sikker og 
god eiendomsdrift og service. Lovene regulerer ansvar og forpliktelser for eiere av bygg og 
infrastruktur og forskrifter sier i stor grad hvordan disse lovene skal følges opp i driften. Det finnes 
lover og forskrifter i forhold til utforming av bygg, byggets beskaffenhet, tekniske infrastruktur, 
universell utforming, HMS, brannvern, sikkerhet knyttet til elektro og elektromedisinsk utstyr osv. 
Konsekvensene ved at lover og forskrifter ikke overholdes er økt fare for skader og uønskede 
hendelser. Brytes lovverket kan det også føre til pålegg fra myndigheter og kostnader i form av 
bøter. I verste fall kan også brudd på lovverk føre til personlig straff og fengsel for ansvarlige. 
 

1.4 Nasjonale standarder 
Det finnes et stort antall standarder for blant annet etablering og drift av bygg som 
Finnmarkssykehuset må og skal forholde seg til. Det finnes standarder innenfor elektro, klima og 
miljø, bygg, anlegg, eiendom og IKT. Disse er typiske områder hvor foretaket må etablere systemer, 
rutiner og prosedyrer for å kunne implementere. En nasjonal standard er et dokument til felles og 
gjentatt bruk, fremkommet ved konsensus og vedtatt av et anerkjent organ som gir regler, 
retningslinjer eller kjennetegn for aktiviteter eller resultatene av dem for å oppnå optimal orden i 
en gitt sammenheng. Det er Standard Norge som fastsetter og utgir Norsk Standard. Dette gjelder 
både standarder utarbeidet i Norge, Europa eller internasjonalt. Konsekvenser av å ikke følge 
nasjonale standarder er gjerne mindre effektivitet i driften, økte kostnader og uhensiktsmessige 
løsninger. Egne vurderinger om hva som er riktige løsninger trumfer sjeldent en nasjonal standard. 
 



 

4 
Strategi eiendomsdrift Finnmarkssykehuset HF 

1.5 LCC kostnader og FDV nøkkel 
En nasjonal standard beskriver forholdet mellom livssykluskostnader (LCC), levetidskostnad og 
årskostnader (FDV nøkkel) og fastlegger hovedposter for disse. Standarden omfatter 
kalkulasjonsmetodikk og kostnadsoppstilling for kalkulasjon av livssykluskostnader for byggverk 
(både bygninger og anlegg) og bygningsdeler. Standarden definerer kostnadsposter og begreper, og 
klargjør forholdet mellom disse. Livssykluskostnadene omfatter alle kostnader som påløper ved 
oppføring, bruk og avhending av et byggverk eller en bygningsdel. LCC kostnader og FDV nøkkel 
utarbeides for å få bedre oversikt over kostnader for eiendomsdrift som gjør det enklere å 
budsjettere og sammenligne driften ved de ulike lokasjonene og byggene. Siden dette er nasjonal 
standard så vil man også kunne sammenligne med andre. I forbindelse med etablering av 
internleiemodellen og utleie av arealer er det enklere å etablere full oversikt over kostnader som 
skal fordeles. 

 

1.6 Driftskostnader og vedlikeholdskostnader 
Driftskostnader i sykehusbygg er knyttet til tradisjonelle driftskostnader som forsikring, energi, 
kommunale avgifter, renovasjon, eksterne serviceavtaler, telefoni, renhold, mat, vakt og sikkerhet 
osv. Vedlikeholdskostnader er knyttet til vedlikehold av maskiner og utstyr og overflater på bygg, 
samt utbedringer og reparasjoner ved skader og defekter. Viktigste faktorer for å holde kostnadene 
nede og samtidig opprettholde god sikkerhet og god kvalitet er etablering av gode periodisk rutiner, 
kontroller og service på bygg og anlegg.  
 

1.7 Tilstandsvurderinger og drifts- og investeringsbudsjetter  
Tilstanden på foretakets bygg og tekniske infrastruktur overvåkes kontinuerlig og gis en 
tilstandsgrad i foretakets oppfølgingssystemer. Nye bygg og tekniske anlegg har gjerne 
tilstandsgrad 1 og eldre bygg og anlegg med manglende vedlikehold får gjerne tilstandsgrad 3. Med 
hjelp av denne tilstandsregistreringen er det enklere å fastsette årlige drifts- og 
vedlikeholdsbudsjetter og investeringsbudsjetter. For lave budsjetter til vedlikehold og til utvikling 
(investeringer) vil bidra til bygg og anlegg som forfaller på sikt og gjør at tjenester som ytes i bygget 
risikerer å bli dårligere utført. Dette bidrar også til høyere kostnader generelt. 
 

1.8 Internleiemodellen 
I arbeidet med Ny Nasjonal Helse- og Sykehusplan Prop. 1 S (2017-2018) går det fram at det skal 
utredes hvordan det kan legges bedre til rette for verdibevarende vedlikehold av sykehusbygg. 
Helse Nord har basert på nasjonale føringer gjennomført et felles prosjekt i regionen for innføring 
av internleiemodellen i foretaksgruppe. Målsetningen med internleiemodellen er at Helse Nord skal 
ha tidsriktige, funksjonelle, vedlikeholdte og arealeffektive lokaler som er tilpasset 
primærvirksomheten. Internleiemodellen i Finnmarkssykehuset innføres fra 2023. 
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1.9 Ansvar og roller eiendomsdrift  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eier 
Det overordnede ansvar for foretakets bygg ligger hos foretakets styre. Eieransvaret omfatter 
økonomisk og rettslig ansvar overfor offentlige myndigheter, lov og forskrifter, kreditorer, 
låneinstitusjoner etc. På eieransvaret hviler også ansvaret for brukerne av bygningene. Rollen som 
eier ivaretas av Administrerende direktør. 
 
Forvalter 
Forvalterrollen går i hovedsak ut på å ivareta eiers interesser og det ansvaret eier har overfor 
brukere og offentlige myndigheter. Forvalter ivaretar forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av 
bygningene. Det er heller ikke uvanlig at forvalter innehar en utvidet rolle og også ivaretar en del 
servicefunksjoner. Service, Drift og eiendom (SDE) ivaretar rollen som forvalter i 
Finnmarkssykehuset. 
 
Bruker 
Avdelingsledere, enhetsledere, ansatte og pasienter sammen med organisasjoner som bruker 
bygningene er definert som brukere av byggene. Brukeransvaret ligger i første rekke på 
rapportering til eier/forvalter om endringer og skader, men også å effektivisere bruken av 
bygningene, begrense energiforbruk, renhold, avfallshåndtering etc. Brukerrollen ivaretas av 
Klinikkledere. 
 

2 Planer og strategier innenfor eiendomsdrift 
 

2.1 Boligstrategi 
Finnmarkssykehuset har etablert en egen boligstrategi som beskriver målsetninger og strategier for 
framtidig forvaltning og drift av boligbehov. Alle boliger i Finnmarkssykehuset skal som hovedregel 
selges og leieavtaler inngås med utleiere etter behov. Strategien baserer seg på at avtaler om 
langtidsleie på enheter beregnet på prioriterte utleiegrupper. Foretaket skal drive utleievirksomhet 
av leide enheter og formidling av andres enheter. Antall utleieenheter er definert i boligstrategi, 
men kan justeres opp eller ned etter behov. Tildelingskriterier er vedtatt, men klinikkene har 
fullmakt til selv å definere prioriterte grupper. Boligstrategien revideres etter behov. 
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2.2 Arealutviklingsplan 
Arealutviklingsplanen legger rammer for satsinger og prioriteringer i årene som kommer. De store 
sykehusbyggene er etablert for framtiden. Fortsatt gjenstår det betydelig behov for 
investeringer/anskaffelser knyttet til nybygg og ikke minst utvikling og utskifting i eksisterende 
nybygg. Erfaringer viser at også nybygg krever tilpasninger, ombygginger og endringer over tid. 
Foretakets utviklingsplan legger rammer for hvordan vi løser behov knyttet til flere nybygg, 
utvikling av nyere bygningsmasse og oppgradering av eldre bygningsmasse og utstyr. 

2.3 Strategi for energiledelse og energioppfølging 
En sentral faktor for å lykkes med god eiendomsdrift er at man etablerer klare planer for 
energiledelse og energioppfølging slik at man strategisk og målrettet jobber langsiktig med å 
redusere energiforbruket i bygg.  Finnmarkssykehuset vil i 2022 utarbeide en strategi for 
energiledelse og energioppfølging som i årene som kommer skal bidra med redusert forbruk og 
reduserte kostnader for foretaket. Dette gir bedre driftsøkonomi, men er også bedre for klima og 
miljø. Strategien er også forankret i Helse Nord RHF sin strategi på samme området. 

2.4 Avhengighet til andre planer og strategier 
Finnmarkssykehuset samarbeider tett med de andre helseforetakene i Helse Nord gruppen. Det er 
blant annet utarbeidet felles regionale strategier for energiledelse og energioppfølging. 
Finnmarkssykehuset har egne planer for arbeid med klima og miljø som også følges opp innenfor 
eiendomsdrift. Foretaket har overordnede utviklingsplaner som ligger til grunn for strategi for 
eiendomsdrift. I tillegg har foretaket utarbeidet en arealutviklingsplan som også ligger til grunn.  

 

3 Målsetninger 
 

3.1 Hovedmålsetninger 
 
Finnmarkssykehuset skal drive forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling og service i våre bygninger på 
en sikker og god måte i henhold til nasjonale lover, regler og standarder.  
 
Gode driftsrutiner, verdibevarende vedlikehold, periodisk oppfølging og energieffektivisering skal gi 
god driftsøkonomi og god kvalitet på våre bygg og anlegg i hele levetiden.  
 

Servicetjenester skal gjennomføres i henhold til etablerte standarder og tjenesteavtaler i tråd med 
mottakers forventninger til tjenesten og i tråd med kjernevirksomhetens behov. 
 
Systematisk utviklings- og forbedringsarbeid skal bidra til økt fokus på etablering av gode og 
innovative løsninger innenfor vår tjenesteleveranse og i våre bygg. 
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3.1 Effektmål 
 
Foretaket har som målsetning at gjennomsnittlig tilstandsgrad for foretakets eiendommer skal være 
1.2. 
 
Foretaket har som målsetning at det i gjennomsnitt skal brukes 250 kroner pr kvadratmeter årlig på 
utskifting og utvikling i foretakets bygningsmasse. 
 
Foretaket har som målsetning at det i gjennomsnitt skal brukes 1.250 kroner pr kvadratmeter årlig 
til forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av foretakets bygningsmasse. 
 
Foretaket har som målsetning å redusere energiforbruket med 20% i foretakets bygg og redusere 
co2 utslipp knyttet til eiendomsdrift med 40% beregnet fra 2019 forbruk og utslipp  
 

4 Strategier for sikker og god eiendomsdrift 
 

4.1 Etterlevelse av lover, regler og nasjonale standarder 
• Nasjonale standarder skal være grunnleggende for etablering av rutiner, systemer og 

prosedyrer i FIN 
• Etablere oversikt over lovverk og lovkrav som er forutsetninger for vår virksomhet 
• Gjennomføre opplæring og utvide kunnskap om aktuelle lover, regler og standarder 
• Etablere gode internkontrollrutiner 
• Etablere systemer og rutiner for forsvarlig avviksbehandling 

 

4.2 Godt brannvern, sikkerhet og beredskapsarbeid 
• Sikre riktig organisering og nok kapasitet i organisasjonen innenfor sikkerhet og beredskap 

• Etablere og etterleve et godt planverk innenfor området (brannbok og Beredskapsplaner) 

• Gjennomføre og etablere gode ROS analyser innenfor teknisk infrastruktur  

• Etablere og drifte teknisk forsvarlig infrastruktur innenfor brannvern og sikkerhet 

• Etablere rutiner for sikker jobbanalyse og god HMS 

• Etablere god sikkerhetskultur 

• Etablere gode brannkonsepter og sikkerhetskonsepter for våre bygg 

• Etablere rutiner og systemer for god IKT sikkerhet (fysisk infrastruktur) 
 

4.3 Gode driftsrutiner og verdibevarende vedlikehold 
• Systematisk gjennomføring av periodiske rutiner og systemer 
• Drive systematisk verdibevarende og forebyggende vedlikehold 
• Etablere serviceavtaler for kritisk infrastruktur 
• Utarbeide tilstandsanalyser og vedlikeholdsplaner 
• Utarbeide og gjennomføre investeringsplaner 
• Utarbeide driftsplaner for alle virksomhetsområder 
• Utvikling av foretakets Sentrale driftsstyringssystem (SD anlegg) 
• Etablere riktig kompetanse i organisasjonen 
• Innføre bruk av nasjonale standarder innenfor alle aktivitetsområder 
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4.4 God driftsøkonomi og energieffektivisering 
• Økt bruk av sentrale anskaffelses- og innkjøpssystem 
• Oversikt over avtaler og god avtaleforvaltning 
• Oversikt og kontroll over FDVU kostnader og LCC 
• Bruk av nasjonale standarder i arbeidsplanlegging og aktivitetsplanlegging 
• Utvikling og ibruktakelse av ny teknologi for bedre driftsøkonomi og oppfølging av driften 
• Utarbeide og implementere energistrategi med tilhørende tiltaksplaner 
• Utvikle mål og strategier for energioppfølging (EOS) og energieffektivisering (ENØK) 

 

4.5 Levere servicetjenester i henhold til mottakers forventninger 
• Utvikle gode serviceleveranseavtaler (SLA) 

• Videreutvikle og implementere tjenestekatalog 

• Videreutvikle og implementere ansvarsmatrise 

• Gjennomføre kompetansekartlegging og kompetanseheving 

• Følge opp og utføre serviceleveransen med bakgrunn i beste mulige praksis 

• Innføre internleiemodellen 

• Serviceavtaler med kjernevirksomheten 

• Fokus på brukermedvirkning og pasientenes behov  
 

4.6 Kontinuerlig forbedring gjennom tjenesteutvikling og implementering av teknologi 
 

• Gjennomføre kontinuerlig forbedring og læring som grunnleggende prinsipper i 
tjenesteutviklingen 

• Ta i bruk beste mulige praksis og standarder i eiendomsdriften 

• Ta i bruk beste mulige teknologi i eiendomsdriften 

• Støtte kjernevirksomheten med implementering av innovativ teknologi for best mulig 
tjenesteleveranse 

• Ta i bruk sensor- og sporingsteknologi for bedre eiendomsdrift 

• Ta i bruk nye regionale løsninger knyttet til eiendomsdrift (BIM/forvaltningssystem) 
 

5 Virkemidler / forutsetninger 
 

5.1 Organisering 
En fristilt organisering som verktøy for bedre virksomhetsstyring, som en forutsetning for at 
virksomheten drives etter forretningsmessige prinsipper, at det etableres bindende avtaler for leie 
og tjenesteleveranser, samt innføres kostnadsbærende internleie som dekker både FDV del og 
kapital del. 
 

5.2 Styringssystem og finansiering 
Styringssystem som beskriver for brukere hvilke forventninger til hva som skal leveres, og hva det 
koster. Levetidskostnader, nåverdiberegninger, kost-nytte vurderinger, kostnadsbærende husleie, 
markedspris og verdivurderinger er relevante økonomiske målestørrelser som i større grad bør tas i 
bruk som ledd i styring av eiendomsdriften. 
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5.3 Ressurser og kompetanse 
Identifikasjon av og tilstedeværelse av kritisk kompetanse i eiendomsdriften er vesentlig for å 
ivareta en profesjonell og effektiv styring og forvaltning av eiendomsområdet. Ambisjonen må være 
å ha rett kompetanse hos eiendomsdrifter på prioriterte områder, og å utnytte 
leverandørmarkedet der det er mest hensiktsmessig. 
 

5.4 Organisasjonskultur og innovasjon 
Organisasjonsutvikling med fokus på profesjonalisering og bevisstgjøring av eiendomsdrifter 
omkring hvem som skal levere hva til hvem og hvorfor, tilrettelegger også for utvikling. 
 

5.5 Involvering og brukermedvirkning 
Legge til rette for økt brukermedvirkning/tilbakemelding på de tjenester som leveres. 
Etablere samhandlingsarenaer mellom eiendomsdrifter og brukere i FIN. Det er viktig at disse 
arenaene har rammevilkår og mulighet til å ta beslutninger. 
 
 

6 Vurdering av risiko 
Det finnes mange ulike overordnede risikofaktorer som vil kunne påvirke gjennomføringskraft og 
mulighet for å nå målene for FIN.  
 
Eksempler på risiko: 
Manglende økonomisk evne og vilje til å bære et tilstrekkelig investerings- og vedlikeholdsnivå 
Mangel på kompetente ledere  
Knapphet på kritisk kompetanse og kapasitet  
Mangelfull helhetstenkning og samhandling  
Manglende evne/vilje til innovasjon, omstilling og endring  
 

7 Tiltaksområder  
7.1 Tiltaksplan 2021-2025 - GAP analyse med tilhørende tiltak 
Det er utarbeidet en egen tiltaksplan med GAP analyse for å operasjonalisere målsetninger og strategier i 
dette dokumentet. Tiltaksplanen oppdateres kontinuerlig og følges opp i SDE i henhold til etablerte rutiner 
for dette. 
 

8 Styrende dokumenter (DocMap) 
Strategi eiendomsdrift FIN (MS1212) 
Tjenestekatalog /ansvarsmatrise SDE (FB1903) 
Boligstrategi (MS1211) 
Beredskapsplan Service, drift og eiendom (PR51752) 
Handlingsplan Klima og miljø Service, drift og eiendom (MS0939) 
Brannvern Finnmarkssykehuset (DS5633) 
Arealutviklingsplan 
Strategi energiledelse 
Strategisk utviklingsplan FIN 
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Nøkkeltall sikker og god eiendomsdrift

• Snart 80.000 kvadratmeter sykehusbygg

• Snart 5 milliarder kroner i eiendomsverdier

• 150 millioner kroner i årlige driftskostnader (FDVU+S)

• 130 ansatte på 6 lokasjoner

• 1.700 ansatte med daglig virke i våre bygg

• Flere tusen pasienter behandles ukentlig i våre bygg

• Kritisk infrastruktur for kjernevirksomheten med høy oppetid

• En time uten vann, strøm eller Ikt så stopper kjernevirksomheten opp

• En dag uten kjøkken, renhold eller forsyning så blir det full stopp



Eiendomsdrift og FDVU + S 



Modenhet i FM organisasjonen



99 % Oppetid på våre tjenester

• 99% oppetid på medisinteknisk utstyr
• 99% oppetid på kritisk infrastruktur som IKT, telefoni, strøm, vann, avløp, 
medisinske gasser etc.
• 99% oppetid på sikkerhetssystemer innenfor brann, legionella, 
adgangskontroll, SD anlegg, nødstrøm etc
• 99% oppetid på tjenester som renhold, portørtjeneste, lager/forsyning, 
tøytjeneste, post, parkering, brøyting, kjøkken etc.
• 99% Oppetid på teknisk vakt og medisinteknisk vakt
• 99% oppetid på bestillingssystem for tjenester IKT og bygg



Ansvar og roller i eiendomsdrift

Eier
Det overordnede ansvar for foretakets bygg ligger hos foretakets styre. 
Eieransvaret omfatter økonomisk og rettslig ansvar overfor offentlige 
myndigheter, lov og forskrifter, kreditorer, låneinstitusjoner etc. På eieransvaret 
hviler også ansvaret for brukerne av bygningene. Rollen som eier ivaretas av 
Administrerende direktør.

Forvalter
Forvalterrollen går i hovedsak ut på å ivareta eiers interesser og det ansvaret eier 
har overfor brukere og offentlige myndigheter. Forvalter ivaretar forvaltning, drift, 
vedlikehold og utvikling av bygningene. Det er heller ikke uvanlig at forvalter 
innehar en utvidet rolle og også ivaretar en del servicefunksjoner. Service, Drift og 
eiendom (SDE) ivaretar rollen som forvalter i Finnmarkssykehuset.

Bruker
Avdelingsledere, enhetsledere, ansatte og pasienter sammen med organisasjoner 
som bruker bygningene er definert som brukere av byggene. Brukeransvaret 
ligger i første rekke på rapportering til eier/forvalter om endringer og skader, men 
også å effektivisere bruken av bygningene, begrense energiforbruk, renhold, 
avfallshåndtering etc. Brukerrollen ivaretas av Klinikkledere.



Hovedmålsetninger sikker og god eiendomsdrift

• Finnmarkssykehuset skal drive forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling og service i våre bygninger på en 
sikker og god måte i henhold til nasjonale lover, regler og standarder. 

• Gode driftsrutiner, verdibevarende vedlikehold, periodisk oppfølging og energieffektivisering skal gi god 
driftsøkonomi og god kvalitet på våre bygg og anlegg i hele levetiden. 

• Servicetjenester skal gjennomføres i henhold til etablerte standarder og tjenesteavtaler i tråd med 
mottakers forventninger til tjenesten og i tråd med kjernevirksomhetens behov.

• Systematisk utviklings- og forbedringsarbeid skal bidra til økt fokus på etablering av gode og innovative 
løsninger innenfor vår tjenesteleveranse og i våre bygg.



Effektmål for sikker og god eiendomsdrift

• Foretaket har som målsetning at gjennomsnittlig tilstandsgrad for foretakets eiendommer 
skal være 1.2.

• Foretaket har som målsetning at det i gjennomsnitt skal brukes 250 kroner pr kvadratmeter 
årlig på utskifting og utvikling i foretakets bygningsmasse.

• Foretaket har som målsetning at det i gjennomsnitt skal brukes 1.250 kroner pr 
kvadratmeter årlig til forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av foretakets bygningsmasse.

• Foretaket har som målsetning å redusere energiforbruket med 20% i foretakets bygg og 
redusere co2 utslipp knyttet til eiendomsdrift med 40% beregnet fra 2019 forbruk og utslipp 



Strategiområder sikker og god eiendomsdrift

• Etterlevelse av lover, regler og nasjonale standarder

• Godt brannvern, sikkerhet og beredskapsarbeid

• Gode driftsrutiner og verdibevarende vedlikehold

• God driftsøkonomi og energieffektivisering

• Levere servicetjenester i henhold til mottakers forventninger

• Kontinuerlig forbedring gjennom tjenesteutvikling og implementering av teknologi



Alt handler om bygg som er sikker og god i dag og om 30 år?
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