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Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 
 
Arkivnr.:  Saksbehandler:  Sted/Dato:  
2020/647 Violet Karoliussen/Espen Hansen  Hammerfest18.08.2022 
 
 
Saksnummer 45/2022 
 
Saksansvarlig:  Espen Hansen, prosjektsjef  
Møtedato:   25. mai 2022 

Tertialrapporter 1/2022 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 tar tertialrapport 1/2022 for bygg nye Hammerfest sykehus til orientering.  
2. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar tertialrapport 1/2022 organisasjonsutvikling 

nye Hammerfest sykehus til orientering. 
 

 
 
Vivi Brenden Bech 
Administrerende direktør 

Vedlegg: 
1. Saksfremlegg 
2. Tertialrapport 1/2022 Gjennomføringsfase nye Hammerfest sykehus 
3. Tertialrapport 1/2022 OU Prosjekt nye Hammerfest sykehus 
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Tertialrapporter 1/2022 bygge- og utviklingsprosjekter 
Finnmarkssykehuset HF  
  
Saksbehandler:  Espen Hansen, prosjektsjef /Violet Karoliussen, prosjektleder OU  
Møtedato:  25. mai 2022  

1. Sammendrag 
I denne styresaken legges det frem et sammendrag av tertialrapportene for 1. tertial 
2022 for bygge- og utviklingsprosjektet og for OU-prosjektet nye Hammerfest sykehus. 

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 
Justeringen av prosjektorganisasjonen fra Sykehusbygg ble gjort permanent fra  
1. mars 2022. De strukturene som ble etablert i forrige periode er utviklet og 
samarbeidet mellom Finnmarkssykehuset HF, Sykehusbygg HF og Consto AS er fortsatt 
godt. Prosjektkontoret er nå etablert og i drift. Dette bidrar til å sikre god kvalitet på 
samhandling med Finnmarkssykehuset HFs ansatte og prosjektet. I tillegg er 
samordningen mellom byggeprosjektet og OU-prosjektet blitt styrket.  
 
I perioden har det etablerte prosjektstyret fått satt sitt preg på prosjektet og 
gjennomfører nå møter hver måned. Dette for å sikre tett oppfølging av prosjektet og 
bidra med beslutningsstøtte i nødvendige saker. Prosjektstyret har i perioden 
gjennomført 4 møter. I perioden er revidert styringsdokument vedtatt og prosjektet 
har utarbeidet en budsjettrevisjon som er vedtatt av styret. Det pågår arbeid for å 
behandle oppdatert kuttliste for prosjektet. 
 
Det har i perioden vært stort fokus på å ferdigstille det arbeidet som ble påstartet i 
forrige periode med å rydde opp i kontraktuelle uenigheter med Consto. Pr dato er det 
det ingen omtvistede saker mellom Consto og Sykehusbygg.  
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Fremdrift 
Prosjektet har fortsatt meget god fremdrift med 55% ferdiggrad i siste månedsrapport 
fra Consto. Råbygget er nå lukket og milepælen "tett bygg" forventes meldt før 
sommerferien. Det er 4 måneder før den kontraktuelle datoen for denne milepælen 
som er 8. november 2022.  
 
Prosjekteringen er nå over i oppfølging og komplettering av utstyr, samt endringer 
som bestilles.  
 
Når det gjelder rekkefølgebestemmelser og bygging av RV94 er fremdeles situasjonen 
med Hammerfest Energi uavklart. Arbeid på avklarte områder pågår for fullt. 
 
HMS 
Det har i perioden vært 1 skade med fravær. Dette var en arbeider som falt på isdekke 
på anleggsområdet. Sandstrøing var igangsatt men man rakk ikke å strø dette området 
før dette skjedde. Prosjektet er i dialog med entreprenør i forhold til saken. 
 
Økonomi  
Prosjektet er innenfor den vedtatte styringsrammen. 
 
Involvering av organisasjonen 
Etableringen av prosjektkontoret har bidratt til å styrke samhandlingen i 
organisasjonen. Dette i kombinasjon med økt tilstedeværelse fra Sykehusbygg har 
bidratt til et godt og styrket samarbeid både med klinisk miljø og driftsmiljøet ved 
Hammerfest Sykehus. Av vedlegget fremgår det detaljer om denne aktiviteten. For 
prosjektet har det vært viktig å sette fokus på mobilisering av organisasjonen for 
overtakelse, prøvedrift og ordinær drift. Dette arbeidet fortsetter i neste periode.  
 

Nye Hammerfest sykehus, OU 

Status/sammendrag                                                                                          
Delprosjektgruppen for kjøkken i nye Hammerfest sykehus er i sluttfasen med å utrede 
hvordan drift av kjøkkentjenesten skal være i nytt bygg. Gruppen planlegger 
ferdigstillelse av sluttrapporten 2. kvartal 2022. Mandat for delprosjektgruppene; 
«Felles poliklinikk», Kvinne/barn samt Legemidler er utarbeidet og skal behandles i 
klinikkledelsen der mandatene godkjennes før oppstart av delprosjektgrupper.  
Lederne i 3-parts samarbeidet i nye Hammerfest sykehus (KBS - koordinerende, 
besluttende samarbeidende gruppe) har gjennomført 4 møter siden januar 2022. 
Styringsgruppe OU NHS har gjennomført 3 møter. Prosjektrådgiver OU i nye 
Hammerfest sykehus er ansatt og stillingen besettes 1.juni 2022. 
 
Viktigste aktiviteter kommende periode 
Delprosjektgruppe kjøkken fortsetter arbeidet med å utrede hvordan kjøkkentjenesten 
skal driftes i nye Hammerfest sykehus. Mandat for delprosjekt «Felles poliklinikk» skal 
etter planen behandles i styringsgruppen for byggrelatert OU i mai/juni 2022. Det 
samme gjelder mandat for delprosjekt Kvinne/barn og Legemidler.   
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Møter mellom lederne i 3-parts samarbeidet i nye Hammerfest sykehus fortsetter med 
jevnlige møter fremover. Det samme gjør styringsgruppen for byggrelatert OU i nye 
Hammerfest sykehus.  Prosjektet fortsetter også med faste ukentlige møter med 
ledelsen ved Hammerfest sykehus samt med ledelsen i Service, drift og eiendom (SDE).  

 
Når det gjelder andre mandat vil det være fokus på å utarbeide mandat for et 
Servicesenter og et mandat for teknisk/drift og vedlikehold. Sommeren vil også gi tid 
til innføring og opplæring av ny prosjektrådgiver for OU i nye Hammerfest sykehus. 

4. Konsekvenser for samisk språk, kultur og tjenestetilbud 
Prosjektet vil ivareta de bestemmelser og krav som gjelder.   

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. Det er betryggende at 
prosjektet er innen budsjett og at prosjektet er foran prosjektets fremdriftsplan. Det 
konstateres at prosjektet har fokus på systematisk ferdigstillelse og plan for prøvedrift. 
Administrerende direktør anser det som viktig at det sikres omfattende involvering fra 
organisasjonen i det videre arbeidet. Dette fordrer at både klinisk drift og teknisk drift 
avsetter tilstrekkelige ressurser til å delta i OU-arbeid og avklaringsprosesser for 
byggeprosjektet.    
 

Vedlegg 
1. Tertialrapport 1/2022 Gjennomføringsfase nye Hammerfest sykehus 
2. Tertialrapport 1/2022 OU Prosjekt nye Hammerfest sykehus 
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 SAMMENDRAG 
 
Justeringen av prosjektorganisasjonen fra Sykehusbygg ble gjort permanent fra 1. mars. 
Midlertidig PL og nåværende PL har jobbet sammen i en overgangsperiode for å sikre 
prosjektet og informasjonsflyt i organisasjonen. De strukturene som ble etablert i forrige 
periode er utviklet og samarbeidet mellom FIN, SB og CON er fortsatt godt.  
 
I perioden har det etablerte prosjektstyret fått satt sitt preg på prosjektet og fått tilskudd 
i form av eksterne ressurser. Styret har i perioden gjennomført 4 møter. I perioden er 
revidert styringsdokument vedtatt, og prosjektet har utarbeidet en budsjettrevisjon som 
er vedtatt av styret. Etter revisjon av budsjett er det gjennomført en usikkerhetsanalyse 
som fremlegges for styret i kommende styremøte i mai.  
 
Det har i perioden vært stort fokus på å ferdigstille det arbeidet som ble påstartet i 
forrige periode med å rydde opp i kontraktuelle uenigheter med Consto. Pr dato er det 
det ingen omtvistede saker mellom Consto og SB. Prosessen med å finne nullpunkt er 
ferdigstilt og detaljene i dRofus er nå bearbeidet til konkrete endringssaker som enten er 
løst opp eller er i dialog mellom partene.  
 
Prosjektet har fortsatt meget god fremdrift med 55% ferdiggrad i siste månedsrapport fra 
Consto. Råbygget er nå lukket og milepelen "tett bygg" forventes meldt før sommerferien. Det 
er 4 måneder før den kontraktuelle datoen for denne milepelen som er 8. november 2022.  
 
Prosjekteringen er nå over i oppfølging og komplettering av utstyr, samt endringer som 
bestilles.  
 
Prosjektdashboard 
 

 
Forklaring til gule vurderinger: 

- U1 Consto totalentreprise / Kontraktstyring: Det er fremdeles knyttet usikkerhet 
knyttet til kontrakten mellom BH og Consto for totalentreprisen.  

- U2 IKT utstyr / Fremdrift: På grunn av korona og krigen i Ukraina er det knyttet 
usikkerhet til IKT leveranser. Det er blant annet varslet 15 måneders leveringstid 
på enkelte komponenter. 

- U2 IKT utstyr / Kostnad: Det er usikkerhet knyttet til hva som er inkludert i IKT 
budsjettet og om enhetsprisene er korrekte. 
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 RESULTATMÅL 
 
I det reviderte styringsdokumentet er resultatmålene for prosjektet bearbeidet og 
spisset i forhold til det mandat proskjektstyret har. Dette har vært en prosess der en 
arbeidsgruppe med deltakelse fra styret har jobbet sammen med 
prosjektadministrasjonen. I denne rapporten vurderes prosjektet med utgangspunkt i 
disse bearbeidede resultatmålene.  
 

Resultatmål HMS Nåværende 
vurdering 

Forrige 
vurdering 

Det overordnede målet er at byggeprosjektet gjennomføres uten skade, og 
byggherreforskriftens rapporterte verdier for sykefravær som skyldes 
arbeidsmiljø og skader skal ha en H-verdi mindre enn 1.0 i byggeperioden. 

 

 

Vurdering:  
Det er pr april 2022 rapportert 2 skader med fravær. Vurdering oppdateres i henhold til 
kapittel 4.3 Seriøsitet. 
 

Resultatmål økonomi Nåværende 
vurdering 

Forrige 
vurdering 

Prosjektet skal gjennomføres innenfor styringsramme FIN (P50) er 2,546 mrd. + 
Hammerfest kommune sin ramme Denne inkluderer allerede gjennomført 
forprosjektfase. Finansiering av OU prosjektet er utenfor byggeprosjektets 
finansiering (fra mandat til prosjektstyret, 27.10.21)  

 

Vurdering: 
Det er pr dato ingen kjente økonomiske utfordringer i prosjektet. Forventet tillegg 
overstiger ikke de frie midlene pr dato.  
 

Resultatmål fremdrift Nåværende 
vurdering 

Forrige 
vurdering 

1. Oppstart byggearbeider: 27.08.2020 

 

 

2. Tett bygg: 08.11.2022  

 

 

3. Ferdigmelding arbeider / mekanisk ferdigstilt: 07.03.2024 

 

 

 

4. Godkjent FDVU / utført systematisk ferdigstillelse: 21.06.2024   

 

 

5. Prøvedriftsperiode – Byggherre ansvar: 24.06.2024 til 15.01.2025 

 

 

6. Overtakelse: 15.01.2025 
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Vurdering: 
Ang. Gul vurdering på Resultatmål 4: Dette resultatmålet er per nå vurdert som gult da 
det foreløpig ikke er delegert en egen resurs fra SDE til prosjektet for mottak og 
godkjenning av innsendt FDV fra entreprenøren. Dette søkes løst i kommende periode. 
 

Resultatmål kvalitet og krav Nåværende 
vurdering 

Forrige 
vurdering 

Prosjektet leveres med det omfang, funksjonalitet og kvalitet som angitt i 
besluttet forprosjekt 

 

 

 
Vurdering: 
Det er ikke rapportert noen avvik som truer dette målet for prosjektet.  
 

 HMS  

 Planlagte og gjennomførte HMS aktiviteter 

Hovedtyngden av prosjekteringsarbeidet var avsluttet ved årsskiftet, det har derfor ikke 
vært gjennomført et stort antall ROS analyser på tekniske løsninger i dette tertial. 
 
På byggeplassen har det vært stort fokus på SJA i forbindelse med utfordrende arbeid, 
spesielt i årets første tertial hvor det typisk er mye dårlig vær med følgende utfordrende 
arbeidsforhold for utendørs arbeider.  
 
Det har vært gjennomført en egen risikoanalyse for Rv94-arbeidet sammen med Consto 
da detter omfatter en endring av byggeplassgrense samt logistikk inn til, og forbi, 
byggeplassen.  
 

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

 
 
  

Antall

Vernerunder i perioden 15

Sikker Jobb Analyser i perioden 16

Rapportering av Uønskede Hendelser (RUH)

Registrert i perioden 121

Lukket i perioden 108

Åpne totalt 65

Personskader i perioden 1

Materialskader i perioden 0
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RUH 25172 k3- Alvorlig personskade, fraværskade: 
På grunn av væromslag var det glatt ute ved heisen i B4 og en person skled på isen. 
Personen landet på sin venstre side og fikk umiddelbart smerter i venstre ribben. På 
legevakt ble det konstatert brist i ribben, personen er sykemeldt frem til 8.mai. 
 

 KVALITET prosjektering/ produksjon 

 Kvalitetsarbeid 

Hovedtyngden av prosjekteringsarbeid var avsluttet ved årsskiftet. Kvalitetsarbeidet 
med prosjekteringskontroll har derfor i dette tertial bestått i å kontrollere og 
godkjenninger tegninger fra prosjektering før disse sendes til byggeplass for utførelse. 
Dette omfatter også kontinuerlig sjekk opp mot beskrevne ytelser i 
kontraktsdokumenter samt avklaringer gjort i samhandlingsverktøyet PIMS.  
 
I dette tertial er også mengden befaringer på byggeplass med ansatte trappet opp. Det er 
gjennomført og planlegges fortsatt høy frekvens på byggeplassbesøk med 
representanter fra alle avdelinger for å befare sine områder på det nye sykehuset. Det er 
også påstartet en egen prosess med driftsavdelingen med befaring og faglige 
gjennomganger hver 2. uke på byggeplass for at de skal bli kjent med de tekniske 
anleggene og bygget i god tid før overtagelse. Dette er også en del av den planlagte 
opplæringen og forberedelse til testfasen vil starte opp når de tekniske anleggene er 
tilstrekkelig ferdigstilt.  
 

 Avviksoppfølging  

Totalt er det per april registrert 509 avvik, hvorav 399 er lukket og 285 avvik er 
registrert i tertiale.  
 
Alle avvik er av mindre alvorlig karakter og det er ikke meldt om nye eller åpne kritiske 
avvik. 
 

 Seriøsitet – På grunn av innføring av ny plattform for HMS 
rapportering foreligger ikke korrekte tall pt. Kapittelet vil 
oppdateres. 

Status siste måned (totalt):  
1. Fagarbeid:  
2. Lærlinger: 
3. Fullmakter/vedlegg innregistreringer:  
4. Forhåndsregistrering:  
5. Etterlevelse av meldinger/saker:  
6. Seriøsitetskarakter  
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 Miljø 

 
 

 PROSJEKTERING / PRODUKSJON 

 Funksjonalitet 

Arbeidet med produktavklaringer for bygningskomponenter, fast innredning og 
sanitærutstyr er gjennomført. I perioden er det utført gjennomganger av de ferdige 
prosjekterte funksjonsområdene med medvirkningsgruppene. Dette for å kvalitetssikre 
at alt er på plass og slik at de ansatte kan starte forberedelser til sluttfasen. Dette 
arbeidet fortsetter i neste periode. 
 
 

 Rekkefølgekrav 

Det er etablert en gjennomføringsavtale mellom Statens Vegvesen og 
Finnmarksykehuset, av 29.04.21. Denne forplikter en opparbeidelse av Riksvei 94 og 
annen infrastruktur rundt sykehuset. Deler av riksvei 94 er under utførelse i regi av 
Consto. Utførelsen av riksveien fordrer ekspropriering av en andel av tomt til 
Hammerfest Energi. Partene har ikke funnet en minnelig løsning, og saken er fremmet 
Hammerfest kommune for formell ekspropriasjonen. Konsekvensen av dette er 
forsinkelse av deler av mur ved Riksvei 94, som flyttes fra våren 22 til senhøsten 22.  
 
For siste del av riksveien, pågår det konkurranse på prosjektering, der entreprenør etter 
planen kommer på plass høsten 22.  
 
Det totale budsjettet for gjennomføringsavtalen og rekkefølgekrav er økt, og inkludert i 
oppdatert usikkerhetsanalyse og dagens budsjett.  
 

 Bygg 

I dette tertial har arbeidet med bygg og produksjon fulgt entreprenørens taktplan. 
Oppsetting av stenderverk og enkling av vegger har ligget noe foran plan. Dette er den 
første aktiviteten som utføres i produksjonens TAKT-tog og er det påvirker dermed ikke 
øvrige fag negativt at de utfører sitt arbeid raskere enn planlagt.  
 

 Teknikk 

I dette tertial har det vært arbeidet med å konkludere føringsveier for teknisk 
infrastruktur (strøm og fiber) inn til prosjektgrensen i samarbeid med de aktuelle 
leverandørene. Byggets to trafostasjoner er avklart og bestilt hos leverandør som gjør at 
prosjektet er på plan i forhold til å kunne ha strøm på hovedtavler til avtalt tid som er 
uke 38 i år.  
Samarbeidet med Consto har vært godt i dette tertial og flere store krav tilknyttet 

2.1.1 I perioden Akkumulert total

Levert volum i tonn 261,22 539,12

Sorteringstall i % 93,5 87



Side 8 av 11 

Tertialrapport Nye Hammerfest Sykehus 
Januar - april 2022 

 

tekniske løsninger er i dette tertial konkludert og avklart mellom partene.  
 
Det er også i perioden utarbeidet en egen testplan for prosjektet som skal sørge for at de 
tekniske anleggene blir testet og verifisert suksessivt etter hvert som de blir ferdigstilt.  
 

 Utstyr/ Inventar 

Tabellen i vedlegget viser kort status i avsluttede, pågående og kommende anskaffelser 
for de neste 6 måneder. 
 
Alle pågående anskaffelser går i henhold til tidsplan. Det er høy belastning på enkelte av 
prosjektdeltakere, som deltar i evaluering i flere anskaffelser samtidig. Vi regner med 
dette avtar frem mot sommeren, det pågår mange, tyngre anskaffelser inneværende 
halvår. Det er etablert rutiner for å sikre deltakelse fra teknisk drift, som tidligere har 
hatt utfordringer med å delta i møter knyttet til utstyr. Vi er i gang med 
ferdigprosjektering av arealer i operasjon og sterilsentral. Over sommeren starter dette i 
blant annet Laboratoriemedisin og Bildediagnostikk.  
 

 IKT 

I løpet av siste periode har det vært jobbet med føringsveier for fiber sammen med 
GlobalConnect og Norsk Helsenett. Det må enes om når Consto har behov for midlertidig 
nettverk for byggnære installasjoner og kommunikasjon inn til bygget. Det må bestilles 
midlertidig fiber mellom eksisterende og nytt sykehus som skal brukes for installasjons- 
og prøvedriftsperioden. 
 
Det er startet opp en møteserie for å se på arbeidsflyt og behov for 
multifunksjonsprintere og samtidig se på hvordan behov for utskrift kan reduseres med 
å digitalisere. 
 
Det har vært jobbet en del med sykesignal og akuttalarmfunksjoner. Det sette nå opp en 
gruppe som skal jobbe med å se på de forskjellige behovene og hvordan man best mulig 
kan løse distribusjon av alarmer. 
 

 Kunst 

Det er avsatt 5 mill.  eks mva til kunst i prosjektet. Kunstkurator jobber med omfang, 
gjenbruk og type kunst i tett dialog med foretaket og Sykehusbygg. Det er også tett 
dialog med Consto vedrørende byggpåvirkende kunst.  
 

 PROSJEKTSTYRING 

 Plan og fremdrift 

Consto sin henvendelse om en dialog rundt mulighetene for en tidligere overtakelse er 
besvart av byggherren, som stiller seg positiv til en dialog om dette. Det forutsettes i 
tilbakemeldingen at kontraktuelle milepælfrister også blir fremskyndet. Byggherre ber 
også om at partene avholder et kontraktsmøte hvor mulighetsrommet og premisser 
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drøftes før en videre dialog. Consto har per april ikke bedt om et møte for å drøfte dette 
videre. 
 
I tertiale er det utført 14 % av produksjonen og total fremdrift er 54 % per april-22 og er 
fortsatt godt foran kontrakts planen. Bygget fikk status "lukket bygg" i mars måned. 
 
Det har vært en god prosess mellom Consto og Sykehusbygg i videreutvikling av TAKT 
planen hvor man sammen har sett på områder hvor større byggherre leveranser skal inn 
og at noen områder settes på hold inntil kontrahering av leverandører er gjort.  
 
Byggeprosjektet har i perioden fulgt plan og hovedaktiviteter i denne og kommende 
periode er fasade montering, taktekking, innredningsarbeider og bølgevoll. 
 
Ombygging av RV94 har startet og utført ROS analyse og etablering av midlertidig vei. 
Det har og er pågående arbeid med infrastruktur vann og avløp, tørrmuring og vei 
oppbygging. Det er varslet om forsinkelse i arbeidet grunnet pågående prosess med 
ekspropriering av tomt fra Hammerfest Energi, noe som medfører at deler av jobben må 
skyves til neste år da vi ikke får tilgang til dette arealet før saken er avgjort. 
 
Arbeidet med Energisentralen har pågått etter plan i perioden og hovedaktivitetene har 
vært prosjektering, innkjøp av materiell og utstyr, uttørking av rom, sluker i gulv, 
muring av vegger og graving av grøft til sjøvannsledning.  
 

 Kostnadssammendrag  

For prosjektet totalt er det bokførte kostnader på 231,7 mill.  og påløpte kostnader på 
288,9 mill.  i tertialet. Bokførte kostnader i perioden er 1 181 324 803 kr inkl. mva., dette 
inkluderer kostnader for forprosjektfasen. Påløpte kostnader hittil er estimert til 1 241 
095 976 kr inkl. mva, også inkludert forprosjekt.  
 
Det pågår arbeid for å behandle oppdatert kuttliste for prosjektet. 
 
FIN HF viderefakturerer bokførte kostnader til Hammerfest Kommune i påfølgende 
måned.  
 
Det er i perioden gjennomført en budsjettrevisjon som danner grunnlaget for 
rapportering. Det er også gjennomført en usikkerhetsanalyse i perioden, resultater fra 
denne forventes å foreligge i kommende periode. 
 
Kostnadsoversikten i tabellformat er flyttet til vedlegget.  
 
Finnmarkssykehuset HF: 
Det er bokførte kostnader på 192,3 mill.  og påløpte kostnader på 247,8 mill.  i tertialet.  
Bokførte kostnader i perioden er 1 022 570 999 kr inkl. mva., dette inkluderer kostnader 
for forprosjektfasen. Påløpte kostnader hittil er estimert til 1 063 867 372 kr inkl. mva, 
også inkludert forprosjekt. Forskjellen er belastningen fra Sykehusbygg og Consto i 
perioden og bokførte kostnader for april som skal viderefaktureres til Hammerfest 
Kommune. 
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Hammerfest Kommune: 
Det er bokførte kostnader på 39,4 mill.  og påløpte kostnader på 41,1 mill.  i tertialet.  
Bokførte kostnader i perioden er 158 753 804 kr inkl. mva., dette inkluderer kostnader 
for forprosjektfasen. Påløpte kostnader hittil er estimert til 177 228 604 kr inkl. mva, 
også inkludert forprosjekt. Forskjellen er belastningen fra Sykehusbygg og Consto i 
perioden og bokførte kostnader i FIN HF’s regnskapssystem for april som skal 
viderefaktureres fra Finnmarkssykehuset. 
 

 Risiko- og mulighetsbilde 

Topp 10 av risikoregisteret er vedlagt tertialrapporten.  
 
Sykehusbygg har i april måned gjort en grundig gjennomgang av risikoregisteret hvor vi 
har laget tydeligere beskrivelser, vurderingskommentarer og tiltak. I tillegg viser 
rapporten nå opprinnelig risiko, alle tiltak som er definert og de tiltak som er utført for 
hver risiko. 
 
Det er også gjort en ny vurdering av hvilke risikoer som er på byggherre topp 10 og vi 
har tatt ut alle risker som vi mener ikke er en trussel for byggherren. 
 
I tertiale har risiko for endringer i ferdig prosjekterte løsninger blitt tatt ned da 
brukermedvirkning prosessene har vært forbedret og usikkerheten minsket, da gapet er 
redusert. 
 
Risikoer for forsinkelse i produksjonen har vært vurdert som de mest kritiske i perioden 
og i forbindelse med krigen i Ukraina har vi mottatt et Force Majeure varsel fra Consto 
om dette. Det er per april ikke meldt om konkrete tilfeller, men det registreres en økning 
i antall konkurser, økte råvare- og material- priser samt betraktelig økte leveringstider 
på noen anskaffelser som gjør at vi anser disse risikoene som høyst reelle.  
 

 Dokumentstatus 

Consto har sendt oversikt over Hold tegninger som BH har bedt om. Det vil fremover bli 
fokus på kvalitet av disse tegningene, og kontroll over at alt er sendt for nytt 
gjennomsyn/ godkjenning etter hold er fulført.  
 
Det vil bli også viktig å konsentrere oss fremover på overlevering as-built 
dokumentasjon. Consto skal sørge for at dokumentene er overlevert i as-built med riktig 
kvalitet og innenfor frister. 
 
BH dokumentkontroll vil innkalle Consto til et møte for å diskutere detaljene. 
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 Involvering av brukermiljøene og ansatte 
 
I perioden er prosjektkontoret i NHS etablert i nær tilknytning til gamle Hammerfest 
sykehus. Prosjektkontoret består av prosjektsekretær, prosjektleder OU og prosjektsjef 
OU. I tillegg er det koordinator-ressurser i ulikt omfang tilknyttet prosjektkontoret. 
Teknologi- og innovasjonsleder bistår også prosjektkontoret i 50 % stilling. I mai er også 
koordinator for klinikken på plass som permanent ressurs i 40 % stilling. Denne 
ressursen bistår både bygg og OU. 
 
I perioden har involvering av ansatte vært en viktig aktivitet. Det gjennomføres nå 2-3 
omvisninger pr. uke. Totalt har mellom 50-100 ansatte besøkt sin nye arbeidsplass. 
Tilbakemeldingene er entusiastisk og svært positive. Alle ledere på de øverste nivå har 
også fått tilgang til 3D-verktøyet Streambim. Dette gjør at de sammen med sine 
ansattgrupper kan gå gjennom UIR (Utstyr I Rom) og arealer i NHS. Tilbakemeldingene 
har vært positive på dette. I tillegg er det i tett samarbeid med Sykehusbygg igangsatt et 
arbeid for å sterkere involvere driftspersonalet i SDE. Hver 2. uke gjennomføres det 
omvisninger med driftspersonale i de ulike fagdisipliner. I tillegg pågår det et arbeid for 
å strukturere FDV-leveranse fra prosjektet til SDE. Etablering av plan for systematisk 
ferdigstillelse og plan for prøvedrift er godt i gang. Her involveres drifts- og 
forvaltningspersonale fra Finnmarkssykehuset. I mars ble det arrangert en kick-
offsamling hvor over 50 stk deltok fra Consto, Sykehusbygg, Hammerfest kommune, 
prosjektkontoret og SDE. Målet var å definere et startpunkt for økt involvering av 
driftsorganisasjonen og mobilisere for fasene frem mot overtakelse og prøvedrift. 
 
Videre har det vært gjort en rekke material- og produktavklaringer i regi av 
Sykehusbygg. Avdelinger, hygienepersonale og klinisk personale har vært involvert i 
beslutningsprosessene. Avklaring av bestykning til oppvarmingskjøkken og postkjøkken 
pågår fortsatt. Prosessen har tatt noe lengre tid enn forutsatt. Dette pga samkjøring med 
OU-prosjektet og endringsprosess knyttet til driftsmodell særlig for postkjøkken.  
 
Det er et nært og godt samspill mellom byggeprosjektet og OU-prosjektet. Erfaringene så 
langt er at kraftsamlingen av bygg- og OU-ressurser bidrar til gode avklaringsprosesser 
med de ansatte. I tillegg styrkes koordineringen mellom Sykehusbygg og 
driftsorganisasjonen av prosjektkontorets organisering og ressursoppsett. 
 
I tillegg til dette arbeider prosjektet med involvering av aktørene i 4-parts samarbeidet. 
Gjennom OU-arbeidet søkes det involvering på bredt plan. Prosjektkontoret har deltatt 
på kick-off samling for UiT. Her ble planene gjennomgått og det ble også arrangert besøk 
på bygget for samtlige ansatte på NHS. I tillegg har det vært gjennomført besøk på NHS 
for rektor UiT og hans ledergruppe. 
 
Samlet sett opplever vi omfattende involvering av organisasjonen. Det er svært positiv  
interesse hos de ansatte for NHS. Dette gjør både avklaringsarbeid og OU-prosesser 
enklere og mer utviklingsorientert.  
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1. Status/ sammendrag  
 
Delprosjektgruppen for kjøkken i Nye Hammerfest sykehus er i sluttfasen med å 
utrede hvordan drift av kjøkkentjenesten skal være i nytt bygg. Gruppen planlegger 
ferdigstillelse av sluttrapporten 2 kvartal 2022. Mandat for delprosjektgruppene; 
«Felles poliklinikk», Kvinne/barn samt Legemidler er utarbeidet og skal behandles i 
klinikkledelsen der mandatene godkjennes før oppstart av delprosjektgrupper.  Alle 
mandat skal også behandles i informasjons- og drøftingsmøte før de behandles i 
Styringsgruppe byggrelatert OU samt i strategisk ledermøte.  To nye mandat skal 
utarbeides hhv. for Servicesenter og Teknisk/drift og vedlikehold.  Lederne i 3-parts 
samarbeidet i NHS (KBS – koordinerende besluttende samarbeidende gruppe) har 
gjennomført 4 møter siden januar 2022. Styringsgruppe OU NHS har gjennomført 3 
møter. Prosjektkontoret ble 1. april 2022 etablert i nye lokaler. Prosjektrådgiver OU i 
nye Hammerfest sykehus er ansatt og stillingen besettes 1.juni 2022. 
 

2. Viktigste aktiviteter siste periode 
 
Delprosjekt kjøkken arbeider fortsatt med å utrede oppdraget i mandatet, og 
delprosjektgruppen planlegger å bli ferdig med oppdraget innen utgangen av 2. 
kvartal 2022. Sluttrapport fra arbeidet planlegges behandlet høsten 2022. 
 
Oppstartsmøte mellom lederne i 3-parts samarbeidet i NHS med formål å etablere en 
samarbeidsgruppe for de deltakende organisasjoner, ble gjennomført 21. januar 
2022. Denne perioden er det gjennomført totalt 4 møter mellom lederne i 3-parts 
samarbeidet i NHS. Tema på siste møte blant annet; liste over delprosjekt og status 
for delprosjekt i nye Hammerfest sykehus. Hammerfest kommune presenterte 
hvordan kommunen vil igangsette sin OU-prosess.   Kantine i nye Hammerfest 
sykehus var også tema, da en ønsker innspill fra aktøren på hvilke behov og 
forventninger aktørene har til kantinetilbudet i nye Hammerfest sykehus.  
 
Styringsgruppe for byggrelatert OU i nye Hammerfest sykehus hadde sitt tredje møte 
25. februar 2022. Møte 21. mars 2022 og 4. mai 2022 ble avlyst. Neste møte er 
planlagt 18 mai 2022. 
 
En 3-årig prosjektstilling som Prosjektrådgiver OU i nye Hammerfest sykehus ble 
lyst ledig denne perioden. Stillingen er besatt og oppstart er 1.juni 2022. Ved å få 
denne stillingen på plass gir det prosjektkontoret en større mulighet til å hjelpe 
Hammerfest sykehus med å legge realiserbare bemanningsplaner for NHS. 
Ressursen vil også være dedikert til å se på arbeidsprosesser og nye arbeidsmetoder. 
Det vil fortsatt være klinikken gjennom OU-arbeidet som må komme med føringene 
og de gode ideene/nye måtene å jobbe på, mens prosjektrådgiveren kan omsette til 
praktiske planer/hjelpe med å beregne kostnadseffekt.  
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Innflytting i felles prosjektkontor for å sikre god kommunikasjon og 
erfaringsutveksling mellom prosjektene skjedde 1.april 2022.  Etableringen av 
kontoret vil bidra til god koordinering i det daglige arbeidet samt sikre at OU og 
byggeprosjektet samarbeider optimalt med Hammerfest sykehus i gjennomføringen 
av prosjektet.  
 
Utkast til mandat for delprosjekt «Felles poliklinikk» er utarbeidet, og valg av 
medlemmer til gruppen er på plass. Utkast til mandat for delprosjekt Kvinne/barn 
samt Legemidler er utarbeidet, og valg av medlemmer til gruppen skal bestemmes. 
Når mandatene er ferdige og oppdraget godkjent starter arbeidet med å svare på 
mandatene.  
 
Oversikt over delprosjekt OU- NHS og SDE med tidsplan for de ulike delprosjekt og 
med dedikerte delprosjektledere er utarbeidet.  

3. Viktigste aktiviteter kommende periode   
Delprosjektgruppe kjøkken fortsetter arbeidet med å utrede hvordan 
kjøkkentjenesten skal driftes i nye Hammerfest sykehus. Mandat for 
delprosjektgruppe Kjøkken behandles i informasjons- og drøftingsmøte i Service 
drift og eiendom 4.mai 2022. Endelig godkjenning av mandatet til delprosjektgruppe 
kjøkken gjøres av Styringsgruppe byggelatert OU 18. mai 2022. Sluttrapport fra 
arbeidet planlegges ferdigstilt våren 2022. 
 
Mandat for delprosjekt «Felles poliklinikk» skal etter planen behandles i 
Styringsgruppe byggrelatert OU i mai/juni 2022. Det samme gjelder mandat for 
delprosjekt Kvinne/barn og Legemidler.  Alle mandat skal behandles i informasjons- 
og drøftingsmøte før de behandles i Styringsgruppe byggrelatert OU samt i strategisk 
ledermøte.   
 
Møter mellom lederne i 3-parts samarbeidet i NHS fortsetter med jevnlige møter 
fremover. Det samme gjør Styringsgruppe for byggrelatert OU i nye Hammerfest 
sykehus.  Prosjektet fortsetter også med faste ukentlige møter med ledelsen ved 
Hammerfest sykehus samt med ledelsen i Senter for drift og vedlikehold (SDE). Disse 
møtene er en god arena der en sammen ser på hvilke områder hvor det er 
sammenfallende interesser for klinisk drift og ikke kliniske støttefunksjoner. 
 
Når det gjelder andre mandat vil det være fokus på å utarbeide mandat for et 
Servicesenter og et mandat for teknisk/drift og vedlikehold. Sommeren vil også gi tid 
til innføring og opplæring av ny prosjektrådgiver for OU i nye Hammerfest sykehus. 

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 
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det gjelder HMS. God og riktig deltagelse bidrar til god kvalitet på arbeidet og ikke 
minst på sluttresultatet av prosessen.  

5. Prosjekt kontroll  

5.1 Økonomistatus 

 
Pr. april 2022 er det brukt kr. 353.256, - av et justert budsjett på kr. 715.382,-. Det 
forventes av prosjektet vil holde seg innenfor den årlige budsjettrammen på kr 
2.098.352,-. 

 
      5.2 Endringslogg 
 

Da samfunnet er åpnet opp etter koronapandemien kan en starte med å planlegge 
felles samlinger og møter av grupper. Fremdeles gjennomføres møter på teams.  

5.3 Plan & Fremdrift 

OU-NHS vurderes å ha tid og kapasitet til å oppfylle de mandat og forslag til 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 planlagt 
utsatt til andre halvår 2022. Planleggingen videre av prosessen for OU-NHS i 2022 og 
2023 skal ta hensyn til dette. I denne situasjonen blir det viktig å prioritere god 
informasjon om, og beskrive en realistisk framdriftsplan for de delprosjektgruppene 
som skal igangsettes i 2022-2023 i NHS. 
 
En av de største risikofaktorer for gjennomføring av prosjektet organisasjons-
utvikling Nye Hammerfest sykehus er frigjøring av tid til de ansatte. 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 delprosjektgrupper som etterhvert skal starte opp. 

 

6. Gevinstrealisering 

Gevinstrealisering for OU-NHS innebærer å synliggjøre effekt av tiltak som kan 
styrke bærekraft for NHS. Gevinstrealiseringen ved dette skal synliggjøres gjennom 
mandatene, og svares ut i sluttrapporter for delprosjektene. 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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