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Styresak 37-2020 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: 

Tertialrapport pr. 31. desember 2019 

 
 
Formål  
I denne styresaken legges frem et sammendrag av tertialrapporten for 3. tertial 2019 for 
utbyggingsprosjektene ved Finnmarkssykehuset HF (FIN). Styret ble sist orientert om 
byggeprosjektene i FIN i styresak 111-2019 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: 
Tertialrapport pr. 31. august 2019 (styremøte 30. oktober 2019). 
  
Dette dokument baserer seg på styresak i FIN 26. februar i 2020, jf. sak 13 
Tertialrapport 3-2019 for bygge- og utviklingsprosjekter i Finnmarkssykehuset HF. Styret i 
HF-et fattet følgende vedtak:  
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar tertialrapporter 3/2019 for bygge- og 

utviklingsprosjekter Finnmarkssykehuset HF til etterretning.  
2. Styret tar sluttrapport Samisk Helsepark, gjennomføringsfasen til etterretning. Styret 

er tilfreds med at prosjektet er levert innenfor fremdriftsplan og økonomisk ramme.  
 
Økonomi 

 Alta nærsykehus Sámi Klinihkka Nye Hammerfest sykehus 
Kostnadsramme      452 867 059 57 000 000 35 000 000 
Justert 
kostnadsramme   

 
  

Forventet 
sluttkostnad 

452 867 059 57 650 000 60 093 359  

Merknad  
 
 
 
 
 
 
 

Det gjenstår sluttoppgjør, 
ferdigstilling av arbeid på 
eksisterende bygg og 
prosjektavslutning. 
Sluttprognosen pr 
desember 2019 ligger på 
ca. 1,5 mill. kroner under 
godkjent budsjett. 
 
 
 
 

Etter gjennomgang 
av alle gjenstående 
usikkerheter er 
prognosen på 
sluttkostnaden 
57,65 mill. kroner, 
650 tusen kroner 
over vedtatt 
budsjett. 

Kostnadene gjelder forprosjektfasen. 
Prosjekt nye Hammerfest sykehus 
har en kostnadsoverskridelse på 
forprosjektfasen. Budsjettrammen er 
på kr 35 mill. mens totalt påløpt pr. 
desember er kr 60,1 mill. Prognose 
blir ikke regulert før endelig omfang 
og fordeling av areal og kostnader 
mellom UiT, Hammerfest kommune 
og Finnmarkssykehuset HF 
foreligger.  

Tabell 1 - Status økonomi 
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Fremdrift 
Alta nærsykehus Sámi Klinihkka Nye Hammerfest sykehus 
Nybygget er overlevert i 
henhold til fremdriftsplan og 
eksisterende bygg er under 
renovering og planlagt ferdig 
innen februar 2020. 
Fremdriften er i henhold til 
plan. 
Klinisk personell flyttet inn 4. 
november 2019. Første pasient 
i sengeavdelingen var primo 
november 2019. Offisiell åpning 
ble gjennomført 11. desember 
2019. 
 

Prosjektet er levert i henhold til 
fremdriftsplan og innflytting 
skjedde i henhold til plan i uke 
44. Sámi Klinihkka ble offisielt 
åpnet 28. januar 2020. 
Sluttrapport er levert. 

I kommende tertial skal det være en 
endelig behandling av reguleringsplan. 
Det skal inngås flere avtaler med 
Hammerfest kommune. Foretaket skal 
inngå leieavtale med UiT Norges 
Arktiske universitet og Sykehusapotek 
Nord HF (SANO). Det skal inngås avtale 
med Hammerfest Energi og Hammerfest 
parkering KF. Til sist skal foretaket 
sluttforhandle og eventuelt inngå 
kontrakt med Consto AS. Deretter blir 
det oppstart detaljprosjekt og oppstart 
brukermedvirkning i detaljprosjekt. 

Tabell 2 - Fremdrift 

 
Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø  

Alta nærsykehus Sámi Klinihkka Nye Hammerfest sykehus 
Det er ikke rapportert skader i 
siste periode. 
 

Det er ikke registrert noen 
uønskede hendelser. Prosjektet 
er avsluttet og overført til drift. 

Det er ikke rapportert noen hendelser 
så langt. Aktiviteten er lite aktuell i 
denne fasen. 

Tabell 3 - Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 

 
Miljø og avfallshåndtering  

Alta nærsykehus Sámi Klinihkka Nye Hammerfest sykehus 
Ikke kommentert. Ikke kommentert. Ikke relevant i denne fasen. 

 
Tabell 4 - Miljø og avfallshåndtering 

 
Risikohåndtering  

Alta nærsykehus Sámi Klinihkka Nye Hammerfest sykehus 
Det er utarbeidet oversikt over 
usikkerheter med forslag til 
tiltak og oversikt over 
oppfølging. Det er ikke 
registrert risikoobjekter eller 
aktiviteter i siste periode. 
 

Prosjektet er avsluttet og overført 
til drift. 

Det er utarbeidet oversikt over 
usikkerheter med forslag til tiltak og 
oversikt over oppfølging.  
Åpne risikomomenter er 
tomtekostnader og 
rekkefølgebestemmelser samt 
avklaring av grensesnitt mellom FIN, 
UiT og Hammerfest kommune. 
Møter med Hammerfest kommune er 
planlagt ift første punkt, og utkast til 
avtaler for sameie og drift er 
utarbeidet. 
 

Tabell 5 - Risikohåndtering  
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Aktiviteter neste periode  
Alta nærsykehus Sámi Klinihkka Nye Hammerfest sykehus 
Det som gjenstår er 
sluttoppgjør med 
hovedentreprenør, ferdigstilling 
av arbeider på eksisterende 
bygg og prosjektavslutning. 
 

Prosjektet er avsluttet og overført 
til drift. Sluttrapport er levert. 
 

Viktige aktiviteter neste periode: 
 Endelig behandling av 

reguleringsplan. 
 Inngåelse av avtaler 
 Sluttforhandling og ev. 

kontraktsinngåelse med 
entreprenør. 

 Oppstart detaljprosjekt og 
brukermedvirkning. 

Tabell 6 - Kommende aktiviteter 

 
Status organisasjonsutvikling  

Alta nærsykehus Sámi Klinihkka Nye Hammerfest sykehus 
OU-prosjektet for Alta 
nærsykehus er avsluttet og det 
rapporteres derfor ikke i dette 
tertial. 
 

OU-prosjektet for Sámi Klinihkka 
er avsluttet og det rapporteres 
derfor ikke i dette tertial. 
 

I 3. tertial er det blant annet sett på 
ressursutveksling av areal mellom 
tunene, jobbglidning og utveksling av 
faglige tjenester på tvers av tun.  
Org.utv.fokus framover handler om å 
utvikle de beste måter å organisere 
arbeidet og samarbeidet på slik at en 
finner de løsningene som gir det beste 
pasientbehandlingstilbudet i nye 
Hammerfest sykehus. 
OU-prosjektet er særlig opptatt av at 
arbeidsforholdene blir gode og at 
planlagte funksjoner knyttet til de 
enkelte arealer blir funksjonelle. For å 
sikre et tettere eierskap til prosjektet 
knyttes mandatene tydeligere opp mot 
risikoeier og gevinstansvar 
 

Tabell 7 - Status organisasjonsutvikling 

 
Status gevinstrealisering  

Alta nærsykehus Sámi Klinihkka Nye Hammerfest sykehus 
OU-prosjektet for Alta 
nærsykehus er avsluttet og det 
rapporteres derfor ikke i dette 
tertial. 
 

OU-prosjektet for Samisk 
helsepark er avsluttet og det 
rapporteres derfor ikke i dette 
tertial. 
 

Gjennom OU-prosjektet for Nye 
Hammerfest Sykehus har klinikk og 
drift- og eiendomsavd. Synliggjort 
effektiviseringsgevinster i nytt bygg på 
38 mill. kr. Det pågår et arbeid for å 
beregne synergi fra samarbeidet med 
Hammerfest kommune, UiT Norges 
Arktiske Universitet og SANO.  
 

Tabell 8 - Status gevinstrealisering 

 
Spesielle forhold som styret skal være orientert om  

Alta nærsykehus Sámi Klinihkka Nye Hammerfest sykehus 
Ingen spesielle forhold. Ingen spesielle forhold. Ingen spesielle forhold. 

 
Tabell 9 - Andre forhold 
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Medvirkning   
Ansatte, brukere, tillitsvalgte og verneombud er invitert inn og deltar på alle nivå i 
prosjektorganisasjonen, både i styringsgruppen, overordnede tverrgående 
prosjektgrupper (OTG) og medvirkningsgrupper.   
 
Tertialrapportene for 3. tertial 2019 er drøftet i informasjons- og drøftingsmøte 17. 
februar 2020, og behandlet i helseforetakets arbeidsmiljøutvalg samme dato. 
 
Tertialrapporter legges ikke frem i regionale samarbeidsorgan. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Finnmarkssykehuset HF har hatt stor aktivitet med flere store byggeprosjekter samtidig.  
Adm. direktør er derfor godt fornøyd med at både prosjekt Alta Nærsykehus og Sámi 
Klinihkka er ferdigstilt med et godt resultat og i tråd med økonomiske rammer.  
 
De to nye klinikkene representerer en solid styrking av spesialisthelsetjenesten for 
befolkningen både i Alta og i Karasjok.  
 
Adm. direktør er også fornøyd med at samarbeidet mellom involverte parter er godt, og 
at det nærmer seg oppstart for bygging av Nye Hammerfest sykehus. Styret blir holdt 
orientert om videre utvikling i dette prosjektet i kommende tertialrapporter. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2019 om utviklings- og 
byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF til orientering. 
 
 
Bodø, den 13. mars 2020 
 
 
Cecilie Daae  
adm. direktør 
 
 
Utrykte vedlegg:  Sak 13-2020 Tertialrapporter 3-2019 bygge- og  
   utviklingsprosjekter Finnmarkssykehuset HF 
 
   Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel  
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