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Styresak 120-2011 Nye Kirkenes sykehus – godkjenning av plan  
    for forprosjekt 
 

 

Bakgrunn  

Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 131-2010 Nybygg Helse Finnmark Kirkenes – 

godkjenning av konseptrapport i styremøte, den 14. desember 2010. Det ble fattet følgende 

vedtak: 

 

1. Styret viser til vedtak i styret i Helse Finnmark HF og godkjenner konseptrapporten slik 

det fremgår av Styresak 76/2010 Konseptrapport Nye Kirkenes Sykehus med tilhørende 

rapport ”Konseptrapport Kirkenes Sykehus”, datert 02. november 2010.  

 

2. Nybygg alternativ 1 velges som grunnlag i et forprosjekt innenfor et netto funksjonsareal 

og bruttoareal for det samlede byggekompleks på henholdsvis 9.105 m
2
 og 17.800 m

2
. 

Oppstart og gjennomføring av forprosjekt behandles i egen styresak om store 

investeringer i Helse Nord RHF i styremøte februar 2011. 

 

3. Kostnadsrammen for prosjektet basert på 85 % sannsynlighet for at kostnadsrammen 

overholdes og som skal ferdig utredes i forprosjektet, fastsettes til 1 203 mill kroner i 

kostnadsnivå pr. 15. august 2010, inkludert utstyr og byggelånsrenter. 

 

4. Styret ber om at adm. direktør legger fram endelig finansieringsplan for prosjektet etter 

behandling i Helse- og omsorgsdepartementet, før forprosjektet påbegynnes. 

 

Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 16-2011 Planlegging, prioritering og 

iverksettelse av store byggeprosjekter i Helse Nord i styremøte, den 23. februar 2011, og det 

ble fattet vedtak om at budsjett for et forprosjekt legges frem for styret, når tilbakemelding og 

godkjenning av prosjektet foreligger. Det aktuelle vedtakspunktet i sak 16-2011 lød slik: 

 

4. Oppstart av forprosjekt i Kirkenes avventes til etter at Helse- og omsorgsdepartementets 

eierdialog med Helse Nord om konseptrapporten er gjennomført, og den faglige 

myndighetsvurdering og godkjenningen foreligger. Styret ber adm. direktør legge frem 

budsjett for et forprosjekt, når tilbakemelding og faglig godkjenning foreligger. 

 

Helse- og omsorgsdepartementet godkjenner ikke konseptrapportene, men bruker rapporten 

som grunnlag for behandling av lånesøknader til prosjekter. Den faglige godkjenningen gjøres 

for tiden på grunnlag av forprosjektet. Styret kan derfor selv velge å fortsette arbeidet med 

forprosjektet og sende søknad om finansiering av investeringen når det er aktuelt. Adm. 

direktør tilrår således i denne saken at styret ber Helse Finnmark HF om å igangsette 

forprosjektarbeidet og at dette innarbeides i investeringsplanene.  

 

 



Kvalitet, trygghet og respekt 

Nytt sykehus i Kirkenes vil bidra positivt til å heve kvaliteten i tilbudet og dermed respekten 

for pasientene i opptaksområdet til Helse Finnmark HF. Et nytt sykehus vil være et vesentlig 

bidrag til trivsel for både pasienter, medarbeidere og for lokalsamfunnet i Kirkenes-området. 

For rehabilitering gjelder dette hele Finnmark, og i tillegg kan dette prosjektet være et positivt 

bidrag til Norges satsing på nordområdene og Barentsregionen. 

 

Føringer for arbeidene med forprosjektet 

Prosessen for planlegging av nye sykehus kan anskueliggjøres ved følgende modell – slik den 

foreslås i den nye veilederen for tidligfaseplanlegging: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her betyr KSK kvalitetssikring av konseptfasen som vil bli et nytt element i 

tidligfaseplanleggingen for alle prosjekter som skal inn i konseptfaseplanlegging. Beslutning 

B3 – Godkjenning av konseptrapport og oppstart forprosjektfase ble gjort for Kirkenes i 

styresak 131-2010. 

 

Forprosjektets hovedinnhold 

Helse Finnmark HF har utarbeidet et utkast til styringsdokument for forprosjektet. Utkastet 

følger som vedlegg til saken. Innholdet i dette utkastet skal legges til grunn i arbeidet med 

forprosjektet sammen med denne saken.  

 

Adm. direktør tilrår at hovedtrekkene i utkastet til styringsdokument legges til grunn for 

arbeidet med forprosjektet. Det tilrås videre at de endringene som nå kommer i veilederen for 

tidligfaseplanlegging av store investeringsprosjekter, sammen med betingelsene i denne saken 

også legges inn som premisser i forprosjektarbeidet. Styringsdokumentet for forprosjektet skal 

gi oversikt over de sentrale forhold i prosjektet på en måte som virker retningsgivende og 

avklarende for alle aktører i prosjektet. Fordi det dreier seg om en forprosjektfase, vektlegges 

de forhold som er relevant for denne fasen i prosjektet, samt forberedelse til neste fase. 

 

Vedtatt konseptrapport og foreliggende utkast til styringsdokument med justeringene i 

veilederen for tidligfaseplanlegging og føringene i denne saken, fastlegger rammevilkår og vil 

være retningsgivende for det videre arbeid fram til fullført forprosjekt.  
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Prosjektet benevnes til daglig Forprosjekt Nye Kirkenes Sykehus. Helse Finnmark HF er 

prosjekteier og byggherre. Forprosjektet gjennomføres innenfor de fastlagte rammer: 

 Kostnad ferdig bygg: 1 203 mill kroner (p 85), august 2010-kroner 

 Areal bygget: 17 800 kvm brutto 

 Tid ferdig bygg: 2018 

 Kostnadsramme forprosjekt: 38 mill kroner (august 2010), inkludert opsjoner (se tabell på 

neste side) 

 Tid ferdig rapport, siste styringsgruppebehandling: august 2013 

 

Forprosjektrapportens innhold 

Forprosjektfasen skal resultere i en forprosjekttrapport. Rapportens oppbygging bør følges i 

alle prosjekter, men omfang og detaljering må tilpasses det aktuelle prosjektet. Rapporten kan 

inndeles i: 

 Del 1 som beskriver bakgrunn, mål, mandat, organisering, metode. 

 Del 2 som beskriver utredninger i forprosjektfasen. 

 Del 3 som beskriver det videre arbeidet. 

 

Forprosjektrapporten vil kunne ha følgende innhold: 

 

Bakgrunn, generelt 

 Bakgrunn for prosjektet, oppsummering fra konseptrapporten 

 Mandat, rammer for arbeidet, oppsummering fra konseptrapporten 

 Presisering av mål, strategier og rammer, oppsummering fra konseptrapporten 

 Forutsetninger og grunnlag for forprosjektet, henvisning til program fra og skisseprosjekt 

fra konseptfasen, herunder: 

o Verifisering av behov i forhold til aktiviteter og kapasiteter (bare i den grad dette ikke 

forelå i tilstrekkelig format og med tilstrekkelig oppdatert grunnlag fra foregående 

fase) 

o Programunderlag, kravspesifikasjoner 

 Oppdatering og endring av innholdet i program og løsning ved endringer i 

forutsetningene. 

 Organisering av arbeidet med forprosjektfasen, samhandling med driftsorganisasjonen 

 Metoder og arbeidsmåter, BIM. 

 

Utredninger i forprosjektfasen 

 Romfunksjonsprogram  

 Forprosjekt med beskrivelser og tegninger. Herunder 

o Detaljering av funksjonelle og tekniske løsninger. 

 Bygning 

 VVS 

 Elkraft 

 Tele og automasjon 

 Andre installasjoner 

 Utomhus 

o Miljøhensyn og konsekvenser. 

o Illustrasjoner 

 Utstyrsprogram (BUP og NUP). 

 Logistikk og forsyningstjenester 



 Økonomiske analyser 

o Prosjektkostnad inkludert brukerutstyr, byggutstyr, tomt og prosjekterings- og 

administrasjonskostnader, ref NS 3451. Beregne byggelånsrente. 

o Driftsøkonomiske konsekvenser og plan for gevinstrealisering, hentes fra 

konseptrapporten,  

o Finansieringsplan. 

o ROS/Usikkerhetsanalyser med kuttlister 

o Bærekraftsanalyser 

 

Videre arbeid 

 Plan for detaljprosjektering og bygging (avhengig av entrepriseform). Følgende forhold 

skal inngå i planen: 

o Utfordringer, suksessfaktorer og suksesskriterier knyttet til gjennomføringen 

o Prosess, organisering, medvirkning og ansvar (inkl. brukermedvirkning) 

o Håndtering av grensesnitt  

o Tidsplan for gjennomføring av prosjektering og bygging frem til idriftssetting 

o Kontraktsstrategi/entreprisemodell (inkludert entrepriseform) 

o Prosjekt- og risikostyring 

o Kvalitetssikring 

o Interessenter 

o Plan for opplæring og tilpasning av driftsorganisasjonen, eventuell implementering av 

endringer i virksomhetsmodeller 

o Overordnet plan for testing, ferdigstilling, prøvedrift og idriftsetting 

o Ressursbehov 

 

Det skal utarbeides et eget kapittel om organisasjonsutvikling og gevinstrealisering.  

 

I tillegg skal forprosjektet spesielt belyse samfunnsmessige virkninger i forhold til 

lokalisering, samhandlingsreform, legevakt og ambulanse, samt det internasjonale 

samarbeidet i Barentsregionen. 

 

Organisering, fremdrift og kostnader for forprosjektet 

Helse Finnmark HF skal organisere prosjektet. Helse Nord RHF skal være representert i 

styringsgruppen. 

 

Forprosjektets fremdriftsplan fremgår av følgende oversikt: 

 

 
 

Av oversikten fremgår det at forprosjektet har oppstart i juni 2011 og ferdigstilles våren 2013. 

Prosjektet vil bli forskjøvet med oppstart planlegging fra desember 2011 og antatt 

ferdigstilling av forprosjekt vil være august 2013. Det innebærer detaljplanlegging i 2013/14 

med antatt byggestart medio 2014 og ferdigstillelse i 2018. 

 



Hovedpostene i forprosjektarbeidet er vist i følgende tabell: 

Aktivitet Ca timer

Timepris 

eks mva

Timepris 

inkl mva

SUM inkl. 

mva 

Prosjektledelse , PL 1 200 1 300 1 625 1 950 000

Prosjektledelse ass. PL 1 800 1 000 1 250 2 250 000

Prosjektstøtte 1 000 1 100 1 375 1 375 000

Reserve prosjektledelse 400 1 200 1 500 600 000

Sum prosjektledelse 4 400 6 175 000

Programmerings og utredningsleder DFP m.v. 1 000 1 300 1 625 1 625 000

Utredningsstøtte, DFP m.v. 1 600 1 100 1 375 2 200 000

Programmerings og utredningsleder RFP/utstyr m.v. (opsjon) 800 1 300 1 625 1 300 000

Utredningsstøtte, RFP/utstyr m.v. (opsjon) 2 000 1 100 1 375 2 750 000

Usikkerhetsanalyse og samlet ROS-analyse 200 1 300 1 625 325 000

Reserve programmering og utredning 550 1 200 1 500 825 000

Sum programmering og utredning 6 150 9 025 000

Prosjekteringsgruppeledelse (PGL) 538 816 1 020 548 760

Arkitekt og tekniske rådgivere, oppdatering skisseprosj 550 816 1 020 561 000

Arkitekt og tekniske rådgivere, forprosjekt 12 202 816 1 020 12 446 040

Planprogram (opsjon) 80 990 1 238 99 000

Reguleringsplan (opsjon) 450 990 1 238 556 875

Konsekvensutredning (opsjon) 375 990 1 238 464 063

Reiser PG (7500 x 72) 0 540 000

Reserve prosjektering 1 000 816 1 020 1 020 000

Sum prosjektering 14 657 16 235 738

Andre kostnader, trykking og felleskostnader, reiser, leie 

dRofus etc 0 1 000 000

KS-aktiviteter, 3. partsvurderinger m.v. 500 1 000 1 250 625 000

Reserve felles 510 1 000 1 250 637 500

Sum før avsentning for usikkerhet 25 717 33 698 238

Avsetning for usikkerhet 4 300 000

SUM 25 717 37 998 238

Styringsmål 28 000 000

Kostnadsramme 32 000 000

Tilleggsaktiviteter:

Bistand fra PG til reguleringsarbeid, KU 1 125 000

RFP og utstyrsplanlegging (skjøvet fram fra detaljprosjektfase) 4 480 000

Effekt økt reserve felles 95 000

Nytt styringsmål (hvis opsjonene tas med) 33 700 000

Tillegg margin for usikkerhet 4 300 000

Ny kostnadsramme (hvis opsjonene tas med) 38 000 000  
 

Tilleggskravene til innhold i forhold til organisasjonsutvikling, gevinstrealisering og 

samfunnsmessige forhold, forutsettes innarbeidet i budsjettet innefor rammen i tabellen 

ovenfor. 

 



Finansiering av forprosjektet 

I investeringsplanen er det lagt til grunn følgende investeringer for Helse Finnmark: 

 
Tidligere år 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

HELSE FINNMARK  HF

Rusinstitusjon 20 000       10 000      

Spesialistpoliklinikk Karasjok 1 000        2 000        17 000      20 000        

Spesialistsenter Alta 2 000        4 000        44 000        50 000        

Tiltak Hammerfest/Kirkenes 10 000      10 000      10 000      10 000        10 000        

Kirkenes nybygg 15 000          15 000      70 000        300 000      400 000      400 000 

Økt MTU 3 900        26 000       

MTU, ambulanser, rehab med mer 27 000      14 000       36 100      36 000      34 000      30 000        30 000        30 000        40 000        40 000   

Sum HELSE FINNMARK HF 15 000          30 900      60 000       72 100      50 000      65 000      104 000      160 000      330 000      440 000      440 000  
 

Dette innebærer at dersom forprosjektet skal startes opp nå, og plan om ferdigstillelse skal 

være i 2018, må investeringsplanen endres. Dersom det skal være samsvar mellom forprosjekt 

og investeringsplan, må følgende budsjetteres: 

 
Tidligere år 2010 2011 2012 * 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Sum

Kirkenes nybygg (2010 kroner) 15 000          40 000      30 000      150 000    300 000      300 000      300 000      98 000        1 233 000 

* inkl 15 mill kroner til tomt  
 

Medbestemmelse 

Nye Kirkenes sykehus – godkjenning av plan for forprosjekt vil bli drøftet med de 

konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 20. oktober 2011. 

Protokoll fra drøftingsmøtet ettersendes eller legges frem ved møtestart. 

 

Konklusjon 

Adm. direktør anbefaler at styret gir sin tilslutning til at tidligfaseplanleggingen for Nye 

Kirkenes Sykehus kan fortsette i et forprosjekt, basert på konseptrapporten. Videre tilrås at 

forprosjektet utredes med sikte på byggestart i 2014 og ferdigstillelse i 2018 under 

forutsetning om økonomisk bæreevne og lånetilsagn fra Helse- og omsorgsdepartementet. 

Søknad om lån sendes Helse- og omsorgsdepartementet etter styrets behandling av denne 

saken. 

 

 

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

 

1. Styret godkjenner at tidligfaseplanleggingen av Nye Kirkenes Sykehus videreføres med 

forprosjektfase basert på konseptrapporten. Styret ber om at adm. direktør utarbeider et 

oppdragsbrev til Helse Finnmark HF basert på denne saken. Helse Finnmark HF bes om å 

igangsette forprosjektet umiddelbart, og at det ferdigstilles sommeren 2013, slik at 

prosjektet kan realiseres i samsvar med den fremdriftsplanen som fremgår av 

plangrunnlaget, dvs. ferdigstilling i løpet av 2018. 

 

2. Styret stadfester at kostnadsrammen for prosjektet er 1 203 mill kroner i kostnadsnivå pr. 

15. august 2010, inkludert utstyr og byggelånsrenter, basert på 85 % sannsynlighet for at 

kostnadsrammen overholdes. Dette skal legges til grunn i forprosjektet.  

 



3. Hele prosjektet med bygging vil bli søkt finansiert med 609 mill kroner i egenkapital fra 

Helse Finnmark HF og tilsvarende beløp i lån fra Helse Nord RHF. I tillegg kommer årlig 

prisstigning og byggelånsrenter. Styret ber om at adm. direktør søker Helse- og 

omsorgsdepartementet om lån til prosjektet og legger fram endelig finansieringsplan for 

prosjektet, inkludert lånetilsagn fra Helse- og omsorgsdepartementet, når svar på dette 

foreligger. 

 

4. For finansiering av forprosjektet viser styret til vedtatt investeringsplan for 2012, der det 

er lagt inn 15 mill kroner til ervervelse og klargjøring av tomt. Styret legger til grunn at 

forprosjektet gjennomføres innenfor en kostnadsramme på 38 mill kroner. 

Investeringsrammen økes fra 15 til 40 mill kroner i 2012, der både andel til tomt og til 

forprosjekt er inkludert, men resten til forprosjektet, 13 mill kroner, legges inn i planene 

for 2013.  

 

 

Bodø, den 14. oktober 2011 

 

 

 

Lars Vorland 

Adm. direktør 

 

 

Vedlegg:   Utkast til Styringsdokument Forprosjekt Nye Kirkenes Sykehus 

 

Vedlegget er lagt ut på våre hjemmesider – se:  

Styremøte i Helse Nord RHF, den 26. oktober 2011   

 

http://www.helse-nord.no/article77054-1079.html
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1 Formålet med styringsdokumentet 
Styringsdokumentet skal gi oversikt over de sentrale forhold i prosjektet på en måte som 
virker retningsgivende og avklarende for alle aktører i prosjektet. 
 
Fordi det dreier seg om en forprosjektfase, vektlegges de forhold som er relevant for den-
ne fasen i prosjektet, samt forberedelse til neste fase. 
 
Foreliggende styringsdokument fastlegger rammevilkår og vil være retningsgivende for 
det videre arbeid fram til fullført forprosjekt. Dokumentet godkjennes av prosjektets sty-
ringsgruppe.  
 

2 Prosjekt, prosjekteier og prosjektledelse prosjek tering 
Prosjektet benevnes til daglig Forprosjekt Nye Kirkenes Sykehus. 
 
Sykehusets samlede brutto areal i konseptfaseutredningen er beregnet til ca. 17.800 kvm 
brutto. Dette gir en beregnet prosjektkostnad på ca. 1,05 mrd. kr (priser april 2010, p50). 
Med nødvendig avsetning for usikkerhet betyr dette knapt 1,2 mrd kr (p85). 
 
Helse Finnmark HF er prosjekteier og byggherre. Oppdragsgivers representant er drifts-
sjef Øivin Grongstad ved Helse Finnmark HF. 
 
Hospitalitet as utfører prosjektledelse, programmering og nærmere avtalte delutredninger. 
Oppdragsansvarlig hos Hospitalitet as er Svein Petter Raknes.  
 
Prosjekteringsgruppa utfører prosjektering forprosjekt med tilhørende utredningsarbeid. 
Prosjekteringsgruppeledelse ivaretas av Momentum arkitekter as med Michael Ramm 
Østgaard som PGL. 
 

3 Overordnede rammer 

3.1 Bakgrunn 
Kirkenes sykehus er et lokalsykehus som leverer somatiske og psykiatriske tjenester til 
befolkningen i Øst-Finnmark.  I tillegg har sykehuset en foretaksovergripende rehabilite-
ringsavdeling som leverer tjenester til hele Finnmarks befolkning. 
 
Bygningen som sykehusvirksomheten drives i ligger på Prestøya i Kirkenes ble ferdigstilt i 
1955. Sykehuset har senere blitt påbygd flere ganger for å gi rom for aktivitetsøkning og 
utvidelse av tjenestetilbudet. De mange om- og utbygginger har resultert i en dårlig intern 
logistikk og lite effektiv utnyttelse av personellet. Siden slutten av 1980-tallet har sykehu-
set hatt behov for omfattende vedlikehold og ombygginger. Behovet for en oppgradering 
av sykehuset i Kirkenes er godt dokumentert i tidligere rapporter. Tilstandsrapporter, are-
alundersøkelser og brannoppgraderingsrapporter konkluderer alle med at sykehuset er i 
dårlig forfatning og har en lite effektiv logistikk. Sykehuset har en spesiell utforming og 
store arealer i kjeller kan ikke benyttes til pasientrettet virksomhet. Deler av sykehusbyg-
get (østfløy og deler av nordvestfløy) har betongkonstruksjoner i både ytter- og innerveg-
ger, noe som gjør det vanskelig å foreta interne ombygginger. 
 
Nye Kirkenes sykehus er planlagt med vekt på å ivareta nasjonale og regionale helsepoli-
tiske føringer. Samhandlingsreformen har vært et sentralt tema i den perioden konseptfa-
seutredningen har foregått. I Helse Finnmark er intensjonene i denne reformen i stor grad 
ivaretatt bl.a. gjennom sykestuemodellen. Dette bildet ble også bekreftet av helseministe-
ren under et besøk ved Helse Finnmark i november 2009. Videre tiltak for å styrke sam-
spillet mellom helseforetaket og kommunehelsetjenesten er en del av den pågående pro-
sessen. Bl.a. arbeides det med sikte på å få på plass en intensjonsavtale med vertskom-
munen om en rekke felles satsinger, drift av en intermediærenhet etter mønster fra Hel-
separken i Rana. 
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Dimensjoneringen er framkommet gjennom kvalitetssikring av den omfattende dimensjo-
neringsutredningen som ble gjort av Sintef Helse i samarbeid med sykehuset i idéfasen i 
2008. En rapport utarbeidet av Sintef på oppdrag fra Helse Nord RHF i 20101 ble også 
fulgt opp i siste del av konseptfasen, bl.a. ved gjennomføring av en pasientforløpsanalyse 
og gjennomgang av prosjektets arealstandarder. Pasientforløpsanalysen ble gjennomført 
i august og september 2010 i en prosess der overordnet brukergruppe supplert med re-
presentanter fra Vadsø kommune og Sør-Varanger kommune var med.  
 

3.2 Hensikt, krav og hovedkonsept 
Nye Kirkenes Sykehus skal sikre befolkningen i i sitt opptaksområde, med knapt 30.000 
innbyggere, fullt ut dekkende spesialisttilbud i samarbeid med kommunehelsetjenesten og 
andre sykehus.  

3.3 Prosjektmål 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Målstruktur 
 
Samfunnsmålet er å sikre langsiktige løsninger for å oppnå et helsemessig godt og sam-
funnsøkonomisk effektivt sykehustilbud til befolkningen i opptaksområdet samlet sett. 
Samfunnsmålet i denne fasen av prosjektet er å legge grunnlag for riktig vegvalg for å 
oppnå den langsiktige samfunnsmessige målsettingen. Prosjektet skal basere løsninger 
på de føringer som fremkommer som følge av Helse Nord sin utvikling av helsetjenester 
sett i et langsiktig perspektiv. De totale løsningene skal sikre at dimensjonering, driftskon-
sept samt oppgave og funksjonsfordelinger blir ivaretatt i dette fremtidige helseperspekti-
vet. 
 
Effektmålene er knyttet til at Helse Finnmark HF i perspektivet mot 2020-2030 skal kunne 
betjene befolkningen med et tidsmessig spesialisthelsetjenestetilbud (begge alternativer), 
og i tillegg hvilke gevinster i samfunnsøkonomisk perspektiv de ulike alternativene vil gi. 
Effektmålene realiseres først når nytt eller renovert bygg er tatt i bruk (jf. ”gevinstrealise-
ring”). Konkret planperspektiv er 2025. Prosjektet skal sikre at man bygger på bærende 
element for et fremtidig og kvalitetsmessig godt tilbud innen spesialisthelsetjenesten med 
vekt på følgende bærende ideer: 
 
• Rask diagnostikk og utredning  
• Pasienten skal få et tilbud på det nivå de har behov for 
• God service – sammenheng mellom informasjon utredning, og behandling, hvor det 

tas utgangspunkt i den enkelte pasient sine behov  
• Grunnlag for et godt samarbeid med primær-/kommunehelsetjeneste - samhandling 
• Skille øyeblikkelig hjelp og planlagt virksomhet 
• Størst mulig grad av planlagt virksomhet  
• Integrering av psykiatri og somatikk 

                                                
1 Sintef Teknologi og samfunn. Sammenligning og kvalitetssikring av dimensjoneringsgrunnlaget i konseptfa-
sen for NLSH Vesterålen, UNN Narvik og Helse Finnmark, Klinikk Kirkenes. 21.04.2010. 
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• Mest mulig behandling innenfor en organisatorisk enhet 
 
Prosjektets konkrete resultatmål i forprosjektfasen er at det at det framkommer en ”for-
prosjektrapport” som gir tilstrekkelig grunnlag for å beslutte om forprosjekt skal godkjen-
nes, slik at styrene for Helse Finnmark HF og Helse Nord RHF kan ta stilling til igangset-
ting av neste fase, og dermed reelt beslutte byggestart. 
 
Prosjektet skal føre til en ønsket sluttilstand for objektet (nybygget) som ivaretar følgende 
forhold: 
 
• Moderne sengeposter mht størrelse, driftsøkonomi, service, lager og sanitære for-

hold. 
• Optimal logistikk. 
• Moderne bygningsmessig fleksibilitet, elastitet og generalitet (lettere å tilpasse 

arealene til nye funksjoner og ny metodikk).  
• Mulighet til fleksible driftsformer og bedre utnyttelse av lokaler og utstyr. 
• Mulighet for undervisning og opplæring 
• Mulighet for gode medisinsk faglig funksjoner kan videreutvikles 
• Mulighet for moderne og brukertilpasset pasientbehandling og opplæring 
• Gode løsninger med tanke på ytre miljø og energisparende tiltak 
• Godt inneklima. 
• Godt arbeidsmiljø. 
• Mer rasjonell drift. 
• God tilgjengelighet for alle brukere 
 
For prosessen fram til ferdig bygg: 
• Prosjektet er gjennomført uten alvorlige ulykker, skader eller tap på person, materi-

ell eller miljø.  
• Prosjektet er gjennomført innenfor rammen for kostnad, tid og kvalitet. 
 
 
Forprosjektrapporten skal være ferdig til samlet behandling i styringsgruppen i november 
2012. 
 
Forprosjektfasen skal samlet sett gjennomføres innenfor den økonomiske rammen som 
framkommer i konseptrapporten, dvs. et styringsmål på 28 mill. kr (pluss 4 mill. kr i avset-
ning for usikkerhet). I denne rammen inngår ikke kostnader for de sykehusansattes bruk 
av tid til medvirkning. 
 
 
Resultatmål for forprosjektet er (suksesskriterier): 
 
1. Forprosjektet skal gjennomføres i henhold til definert kvalitet, tid og kostnader. 
2. Forprosjektet skal være klart slik at det behandles i styremøte i desember 

2012/januar 2013. Dvs. ferdig utarbeidet forprosjektdokument innen utgangen av 
august november 2012. 

3. Forprosjektet skal gjennomføres innenfor en kostnadsramme 32 mill. kr 
 
 
Resultatmål for driftsorganisasjonen: 
 
4. En ny/tilpasset driftsorganisasjon med ansvars- og rapporteringslinjer, bemanning 

og prosedyrer forberedes slik at virksomhet i samsvar med effektmålene kan reali-
seres når bygget ferdigstilles. 

 

3.4 Suksesskriterier 
Når forprosjektrapporten er ferdig skal situasjonen være som følger: 
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• Rapporten svarer på og er tilpasset gjeldende rammebetingelser for Helse Finn-
mark HF med hensyn til økonomisk bæreevne, funksjonsdeling og fremtidig kapa-
sitet 

• Kostnadsrammen for konseptfasen holdt; budsjetter ikke overskredet. 
• Tidsplanen holdt; konseptrapporten er levert i henhold til avtalt plan. 
• Forprosjektrapporten har en kvalitet og et innhold som gir basis for at den innen 

rimelig tid danner grunnlag for styrebehandling og beslutning i Helse Nord RHF om 
godkjenning og klarsignal for detaljprosjektering og bygging. Den skal oppnå tilslut-
ning til det som foreslås. 

• Finansieringsplan med lånetilsagn fra Helse- og omsorgsdepartementet samt faglig 
godkjenning av prosjektet må foreligge før prosjektet kan videreføres. 

 

3.5 Kritiske suksessfaktorer 

Kritiske suksessfaktorer som har innvirkning på måloppnåelsen i prosjektets konseptfase 

er: 

• Rammebetingelsene for forprosjektet er avklarte og entydige 
• God planleggings- og beslutningsprosess  
• Organisering, rett kompetanse på rett plass til rett tid, klare ansvarsroller og tydeli-

ge mandater 
• Åpen og transparent planprosess 
• Tilstrekkelige økonomiske rammer og god kostnadsstyring 
• Avsette tilstrekkelig tid og ressurser til nøkkelpersoner for å arbeide med prosjektet 
• Solid forankring av prosjektet i organisasjonen 
• Avklaring av interessentbildet, oppfølging av kritiske aktører og miljøer, bl.a. sam-

handling med kommunene om funksjoner og funksjonsfordeling 
• Unngå ”omkamper” 
• Samarbeid med Sør-Varanger kommune og aktuelle grunneiere om tomt og regule-

ring. 
• Fokus på markedstilpasset entrepriseform (jf. usikkerhetsanalysen) 
 

3.6 Rammebetingelser 
Forprosjektet gjennomføres innenfor de fastlagte rammer: 
 
Ferdig objekt: 
Kostnad ferdig bygg: 1,203 mrd (p 85), august 2010-kr. 
Areal bygget: 17.800 kvm brutto. 
Tid: Ferdig bygg: 2018. 
 
Forprosjektfase: 
Kostnadsramme forprosjekt: 32 mill. kr (august 2010). 
Areal planlagt: 17.800 kvm brutto. 
Tid: Ferdig rapport, siste styringsgruppebehandling: 27.11.12. 
 
Krav til HMS ved prosjektering av bygg og utstyr er ivaretatt i henhold til lov og forskrifter 
og kvalitetssikret mot brukermiljø og vernetjeneste. Det utarbeides egen HMS-plan for 
prosjektet i henhold til Byggherreforskriften. Videre skal forutsetningene for HMS i ferdig 
bygg ivaretas gjennom planleggingen. 

3.7 Grensesnitt 
Følgende områder utgjør viktige grensesnitt som vil være gjenstand for fortløpende ob-
servasjon for å sikre nødvendige avklaringer: 
 
• Fordeling av ansvar og oppgaver mellom prosjekteier og prosjektorganisasjon. 
• Fordeling av ansvar og oppgaver mellom organisasjonsprosjekt og byggeprosjekt. 
• Fordeling av ansvar og oppgaver mellom driftsorganisasjon og byggeprosjekt gjen-

nom brukermedvirkning, særlig når det gjelder hvilke oppgaver som byggeprosjekt 
har ansvar for og som driftsorganisasjonen må medvirke i både ved planlegging, 

Avhengig av valg op-
sjoner, se kap 6.5 



Helse Finnmark HF                            Styringsdokument forprosjekt Nye Kirkenes Sykehus 

Nye Kirkenes Sykehus 26.04.11 side 8 

bygging og idriftsettelse. Særlig gjelder dette ansvar og oppgaver for eiendoms-, 
bygnings- og installasjonstekniske forhold. 

• Fordeling av ansvar og oppgaver mellom de ulike deltakere i prosjektet, herunder 
mellom programmering og prosjektering og mellom byggutstyr og brukerutstyr. 

 

4 Prosjektets innhold – sluttdokument 

4.1 Hovedaktiviteter i forprosjektfasen for dette p rosjektet 
I forprosjektfasen er følgende aktiviteter sentrale: 
 
• Programmering  

o Delfunksjonsprogram (DFP) med romprogram 
o Eventuelt romfunksjonsprogram (RFP) med forprosjekt utstyr 

• Prosjektering – utvikling, detaljering og beskrivelse av løsninger (inkl. beskrivelse 
av tekniske løsninger – teknisk program) 

• Revidering av økonomiske analyser (driftsøkonomi, årskostnader/LCC, finansie-
ring). 

• Kalkyle og usikkerhetsanalyse 
• ROS-analyser 
• Valg av gjennomføringsstrategi inkludert entreprisemodell. 
• Spesialutredninger 
• Plan for videre gjennomføring fram til ferdigstilling, overlevering og idriftsetting. 
 

4.2 Konkretisering ut fra veileder for tildligfasep lanlegging i sykehusprosjekter 
I veilederen for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter illustreres den overordnede plan-
prosessen slik som vist i figur 2 nedenfor: 
 

 
Figur 2. Overordnet planprosess 
 
 
Planprosessen for forprosjektfasen med sine aktiviteter illustreres slik som vist i figur 3. 
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Figur 3. Aktiviteter i forprosjektfasen 

Prosessen inneholder aktiviteter knyttet til programmering (delfunksjonsprogram og even-
tuelt romfunksjonsprogram), utstyrsplanlegging, prosjektering (forprosjekt) og økonomis-
ke analyser. Som en del av prosessen vurderes bl.a. entrepriseform, og det utarbeides en 
kalkyle som sammen med en usikkerhetsanalyse av kalkylen danner grunnlag for utar-
beidelse av forslag til kostnadsramme for fullføring av prosjektet. 
 
Forprosjektrapporten skal oppsummere de ulike aktivitetene, og forankre rapporten ift 
tidligere faser: 
 
HFP/DFP og HPU 

Forprosjektrapporten skal inneholde et sammendrag av HFP/DFP og HPU i samsvar med 
den endelige beskrevne og illustrerte løsningen. 
 
Finansieringsplan som viser: 

• Hvordan gevinster skal realiseres ved gjennomføring av prosjektet. Dette kan tas 
fra konseptrapporten. Er det gjort endringer på dette i løpet av prosessen, må disse 
spesifiseres. 

• Investeringskalkyle inkludert usikkerhetsanalyse for bygg og anlegg, fast utstyr, løst 
utstyr, inventar, tomt og prosjekterings- og administrasjonskostnader. 

• Bedriftsøkonomiske konsekvenser (resultat- og balanseregnskap) kan tas fra kon-
septrapporten. Som for gevinstrealiseringen må eventuelle endringer i løpet av pro-
sessen beskrives særskilt. 

• Hvordan prosjektet er tenkt finansiert (egenfinansiering, lånefinansiering, avskriv-
ningstilskudd, annen finansiering). 

 
Forprosjekt med beskrivelser og tegninger som dokumenterer: 

• Utformingsmessig hovedidé (hentet fra skisseprosjektet) 
• Bebyggelsens utforming, med etasjeplaner, snitt og fasader, samt systemtegninger 

og perspektivtegninger   
• Utformingen av det enkelte funksjonsområde 
• Hovedtrafikkårer 
• Mulige utviklingsretninger  
• Bebyggelsens endringsevne (generalitet, fleksibilitet og elastisitet) 
• Tekniske anlegg 
• Utomhusområder 
• Møbler og løst inventar 
• Brukerutstyr 
• Helse, miljø og sikkerhetsforhold (både i byggefase og ferdig bygg). 
 

Utarbeidelse av 
forprosjektrapport 

Rapportinnhold: 
Sammendragkonseptrapport 
Finansieringsplan 
Forprosjekt  
Gjennomføringsplan 

Valg av entrepri-
semodell Endelig beslut-

ning 
om byggestart 

 
Funksjonsprogram  

 

Detaljering av løsninger og økono-
miske analyser. Utvikling av forpro-
sjekt 
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I tillegg til ovenstående vil det i forprosjektfasen ofte være et ønske å få utarbeidet doku-
menter med bilag til søknad om rammetillatelse. 

 
Plan for detaljprosjektering og bygging (avhengig av entrepriseform) 

Planen for gjennomføring av prosjektet som er utarbeidet i forprosjektfasen skal videreut-
vikles og detaljeres. Følgende forhold skal inngå i planen: 

• Suksessfaktorer 
• Særskilte utfordringer knyttet til gjennomføringen 
• Organisering og ansvarsdeling (inkl. brukermedvirkning) 
• Håndtering av grensesnitt (Teknisk mellom leverandører eller delprosjekter, organi-

satorisk mellom fagenheter eller prosjekt og drift, samt kommersielt mellom kont-
raktsparter.)  

• Tidsplan 
• Kontraktsstrategi/entreprisemodell (inkludert entrepriseform) 
• Prosjekt- og risikostyring  
• Kvalitetssikring  
• Interessenter 
• Plan for opplæring og tilpasning av driftsorganisasjonen 
• Overordnet plan for testing, ferdigstilling, prøvedrift og idriftsetting. 
 

4.3 Innholdet i forprosjektrapporten 
Forprosjektrapporten vil inneholde følgende deler: 
 
1. Hovedkonklusjoner 
2. Sammendrag 
3. Prosjektets bakgrunn og formål 
4. Metode og arbeidsprosess 
5. Verifisering av behov i forhold til aktiviteter og kapasiteter (bare i den grad dette 

ikke forelå i tilstrekkelig format og med tilstrekkelig oppdatert grunnlag fra foregå-
ende fase) 

6. Programunderlag, kravspesifikasjoner 
7. Prosjektbeskrivelse etter bygningsdelstabellen. Detaljering av funksjonelle og tek-

niske løsninger. 
• Bygning 
• VVS 
• Elkraft 
• Tele og automasjon 
• Andre installasjoner 
• Utomhus 
Miljøhensyn og konsekvenser. 
Illustrasjoner 

8. ROS-analyser 
9. Kalkyle for investering (inkl usikkerhetsanalyse), driftskostnader og sammenhengen 

mellom disse 
10. Plan for videre arbeid med vekt på neste fase og kontraheringsstrategi. 

 
Eventuelt et eget kapittel om organisasjonsutvikling og gevinstrealisering. 
 

5 Prosjektstrategi 

5.1 Oppgaver 

• Etablering av prosjekt med et omforent styringsdokument 
• Mobilisering og forberedelse 
• Gjennomføring av programmering, spesialutredninger, prosjektering og økonomis-

ke analyser 
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• Skriving av rapport. 

5.2 Strategi for styring av usikkerhet/risiko 
Det benyttes i forprosjektfase flere virkemidler til å styre usikkerhet: 
 
• Plan for kvalitet, tid og ansvar for alle aktiviteter 
• Månedlig rapportering mot plan 
• ROS-analyser både på enkeltområder og for den samlede forprosjektrapporten 
• Usikkerhetsanalyse knyttet til kalkyle 
• Tredjepartskontroll knyttet til enkeltområder 

5.3 Gjennomføringsstrategi 
Gjennomføring av forprosjekt skjer i hovedsak ved bruk av eksterne leverandører. Dette 
gjelder både ved prosjektledelse prosjektering, prosjektering og spesialutredninger. Kont-
rahering er gjennomført. 
 
• Entrepriseform for byggeprosjektet vurderes og besluttes i løpet av forprosjektfa-

sen. 
 

5.4 Organisering og ansvarsdeling 
Prosjektorganisasjonen skal være tilpasset tre forhold: 
 
1. Sikre tilstrekkelig kontinuitet fra tidligere faser. 
2. Være riktig dimensjonert i mengde, kompetanse og struktur for å gjennomføre for-

prosjektfasen på en god måte men med nøktern ressursbruk. 
3. Danne et godt grunnlag for videreføring (realisering av prosjektet). 
 

 
 
Figur 4. Organisasjonskart 
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5.4.1 Styringsgruppe 

Adm dir Hans Petter Fundingsrud leder 
Driftssjef Øivin Grongstad Oppdragsgivers representant overfor PL 
  
  
  
  
  
  
  
  

 
Styringsgruppa er opprettet for å gi administrerende direktør råd innenfor fastsatte ret-
ningslinjer og rammer, tilgjengelige ressurser og midler. Styringsgruppa skal bidra til at 
prosjektet får administrativ avklaring og forankring av prosjektet på riktig administrativt 
nivå i helseforetaket og i det regionale helseforetaket.   
 
Styringsgruppas medlemmer er oppnevnt av styret for helseforetaket (??). 
 
Styringsgruppa har regelmessige møter 1 gang hver 4. til 8. uke (eller ved behov) gjen-
nom hele prosjektperioden. Oppdragsgivers representant er prosjektleders daglige kon-
taktperson. 
 
Prosjektleder fremmer saker for styringsgruppa i samråd med oppdragsgivers represen-
tant. 

5.4.2 Daglig prosjektledelse 

Daglig prosjektledelse ivaretas av Hospitalitet as med Svein Petter Raknes som prosjekt-
leder. Prosjektleder (PL) har det operative ansvaret for å planlegge, organisere og gjen-
nomføre prosjektarbeidet.  
 
Prosjekteringsgruppeleder (PGL) har det operative ansvaret for å planlegge, organisere 
og gjennomføre prosjekteringsarbeidet. PGL rapporterer til PL. 
 
Programmerings- utstyrs- og utredningsleder (PUU) har det operative ansvaret for å plan-
legge, organisere og gjennomføre programmeringsarbeidet, utstyrsplanlegging og de 
”helsefaglige” spesialutredninger som blir avropt. PUU rapporterer til PL. Denne rollen er 
ikke vist spesifikt i organisasjonskartet. Der framgår funksjonsområdene programmering 
og utstyrsplanlegging, samt ”rådgiver forprosjektfase”. 
 
Prosjektmøter gjennomføres etter behov, og består normalt sett av det som er aktive leve-
randører i prosjektet i den enkelte delfase. Dvs. prosjektleder og/eller assisterende pro-
sjektleder, oppdragsgivers representant, prosjekteringsgruppeleder, utredningsleder og 
eventuelle andre personer som er ansvarlig for leveranser til på det enkelte tidspunkt. 
Prosjektmøte inngår ikke som en formalisert del av organisasjonskartet, men er en arena 
prosjektleder kan benytte for koordinering av leveranser. 

5.4.3 Medvirkning i forprosjektfasen 

Medvirkningen (fag, ansatt og bruker/pasientorganisasjoner) videreføres fra konseptfa-
sen. Overordnet medvirkningsgruppe opprettholdes for å ivareta samlet koordinering av 
innspill i medvirkningsprosess. Overordnet medvirkningsgruppe settes sammen av leder-
ne i øvrige medvirkningsgrupper samt tillitsvalgte og representant for pasientorganisasjo-
nene. Forøvrig etableres følgende medvirkningsgrupper for arbeidet med del-
funksjonsprogram og i neste omgang forprosjektet: 
 
1. Psykisk helse og rusbehandling 
2. Sengeområder inkl. føde, somatikk 
3. Poliklinikk og dagbehandling, somatikk 
4. Medisinsk service inklusiv billeddiagnostikk og laboratorier 
5. Akuttmottak, operasjon, intensiv, sterilsentral 
6. Bygg og ikke-medisinsk service 
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Det opprettholdes tre brukerkoordinatorer (klinikk, bygg/teknikk og utstyr). Brukerkoordi-
nator klinikk inngår i gruppene 1-5. Brukerkoordinator bygg i gruppe 6. Brukerkoordinator 
utstyr aktiveres når RFP kombinert med utstyrsplanlegging iverksettes, og vil da være 
koordinator på tvers av alle grupper for feltet utstyrsplanlegging. 
 
Tillitsvalgte og verneombud er representerte både i brukergrupper og styringsgruppa. 

5.4.4 Ansvarsforhold 

Byggeprosjektet har ansvar for prosjektets resultatmål jf. avsnitt 3.3 prosjektmål. Ansvaret 
for etablering av en forberedt driftsorganisasjon tilligger foretaksledelsen. Ansvaret for at 
prosjektet som helhet får godt omdømme tilligger hele organisasjonen. 
 
For å sikre at organisasjonen er i stand til å ta nye bygninger i bruk på en effektiv måte, 
må det utarbeides en plan for organisasjonsutviklingen. Det bør etableres et prosjekt som 
har til oppgave å utarbeide en slik plan. Planen bør være ferdig senest samtidig med for-
prosjektet. SPESIALUTREDNING. 

5.4.5 Fullmakter 

Fullmaktene er knyttet til budsjett og kontrakter. Innen prosjektets kostnadsramme er det 
utarbeidet budsjett for prosjektet inndelt etter prosjekt- og kontraktsstruktur. Myndighet til 
å fastlegge kostnadsramme og budsjett på ulike nivåer fordeles slik: 
 
• Styringsgruppen fastlegger prosjektets kostnadsramme og avsetning for usikker-

het. 
• Prosjektleder fastlegger budsjett for den enkelte leveranse i forprosjektfasen. 
• Prosjektleder disponerer budsjett innen prosjektets styringsmål. 
 
Bilagshåndtering skal skje iht. Helse Finnmark HF sine prosedyrer for regnskapsføring, og 
ansvaret fordeles slik: 
 
• Prosjektleder/ass. prosjektleder attesterer alle bilag for utgifter som posteres knyttet 

til de kontrakter som er inngått for å gjennomføre forprosjektet. 
• xxxxxx attesterer for utbetaling alle fakturaer for utgifter som posteres i prosjektet. 
 
Myndighet til å bruke av prosjektets reserver og marginer fastlegges slik: 
 
• Styringsgruppa disponerer marginen mellom prosjektets styringsmål og kostnads-

rammen. 
• Prosjektleder disponerer reserver som blir definert innenfor prosjektets styringsmål. 
 
Status for bruk av reserve og margin skal inngå i den regelmessige rapportering på alle 
nivåer i prosjektet. 

 

Margin for usikkerhet 

Styringsmål 

  Fastlegges og disponeres 
divisjonsdirektøren   

Reserve og uspesifisert 

  Disponeres av prosjektleder 

Kostnadsramme 
fastlegges av 
styringsgruppen 

 

Disponeres av styringsgruppen 
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5.5 Informasjon og kommunikasjon 
Informasjon og kommunikasjon er sentrale virkemidler i vellykkede prosjekter. Informa-
sjonsansvarlig i Helse Finnmark sørger i samråd med prosjektleder for at det utarbeides 
en overordnet informasjons- og kommunikasjonsplan tilpasset behovet og ut fra de inter-
essenter som berøres av forprosjektarbeidet og den videre realiseringe av prosjektet. 
 

6 Prosjektstyringsbasis - forprosjekt 

6.1 Styrende dokumenter og arbeidsomfang 
Forprosjektets arbeidsomfang er overordnet definert gjennom en maksimal budsjettram-
me 32 mill. kr. For øvrig foreligger grunnlaget for arbeidet gjennom: 
 
• Dette styringsdokumentet 
 
• Konseptrapport av 12.11.2010 med vedlegg 
 
• Styresak 131/2010 i Helse Nord RHF:  

 
Nybygg Helse Finnmark, godkjenning av konseptrapport.  
Det ble fattet slikt vedtak: 

 
1. Styret viser til vedtak i styret i Helse Finnmark HF og godkjenner konsept-

rapporten slik det fremgår av Styresak 76/2010 Konseptrapport Nye Kirkenes 
Sykehus med tilhørende rapport ”Konseptrapport Kirkenes Sykehus”, datert 
02. november 2010.  

 
2. Nybygg alternativ 1 velges som grunnlag i et forprosjekt innenfor et netto 

funksjonsareal og bruttoareal for det samlede byggekompleks på henholds-
vis 9.105 m2 og 17.800 m2. Oppstart og gjennomføring av forprosjekt be-
handles i egen styresak om store investeringer i Helse Nord RHF i styremøte 
februar 2011.  

 
3. Kostnadsrammen for prosjektet basert på 85 % sannsynlighet for at kost-

nadsrammen overholdes og som skal ferdig utredes i forprosjektet, fastset-
tes til 1 203 mill kroner i kostnadsnivå pr. 15. august 2010, inkludert utstyr og 
byggelånsrenter.  

 
4. Styret ber om at adm. direktør legger fram endelig finansieringsplan for pro-

sjektet etter behandling i Helse- og omsorgsdepartementet, før forprosjektet 
påbegynnes.  

 
• Styresak 16/2010 i Helse Nord RHF:  

 
Planlegging, prioritering og iverksettelse av store byggeprosjekter i Helse Nord.  
Det ble fattet slikt vedtak: 

 
1. Narvik og Kirkenes er to områder i Nord-Norge med betydelig vekstpotensia-

le. Lokalsykehusene utgjør en viktig forutsetning for utvikling av livskraftige 
lokalsamfunn. Styret i Helse Nord RHF vil understreke behovet for mer tids-
messige sykehusbygg i Narvik og Kirkenes, og at dette må løses gjennom 
nybygg. Behovet for nye sykehusbygg vurderes som likeverdig på de to ste-
dene.  

 
2. Styret legger til grunn at investeringsprosjektene/-midlene må fordeles i regi-

onen over tid, når behovene er likeverdige. Målsettingen er å realisere begge 
prosjektene så raskt som det er planleggingsmessig og økonomisk mulig. 
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Styret vil arbeide for at oppstart av begge bygg kan realiseres innen 
2015/2016.  

 
3. Nybygg ved Helse Finnmark Kirkenes prioriteres tidsmessig foran nybygg 

ved Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik. Innfasing med fastsettelse 
byggestart og driftsstart for prosjektene legges frem for styret sammen med 
rulleringen av investeringsplanen i juni 2011.  

 
 
4. Oppstart av forprosjekt i Kirkenes avventes til etter at Helse- og omsorgsde-

partementets eierdialog med Helse Nord om konseptrapporten er gjennom-
ført, og den faglige myndighetsvurdering og godkjenningen foreligger. Styret 
ber adm. direktør legge frem budsjett for et forprosjekt, når tilbakemelding og 
faglig godkjenning foreligger.  

 
5. Konseptrapport for Narvik bes lagt frem for styret i mars 2011. Videre arbeid 

med forprosjektet i Narvik starter etter godkjenning av konseptrapporten i 
Helse- og omsorgsdepartementet.  

 
6. Styret viser til styresak 120-2010 Innspill til statsbudsjett 2012, punkt 3 i ved-

taket. Her ba styret om et investeringstilskudd på 600 mill. kroner til nybygg i 
Kirkenes over Statsbudsjett 2012. Et positivt svar i denne saken vil frem-
skynde oppstart av nybygg både i Kirkenes og Narvik.  

 
 
Byggeprosjektets omfang kan etter dette oppsummeres slik: 
 
Sykehusets samlede brutto areal i konseptfaseutredningen er beregnet til ca. 17.800 kvm 
brutto. Dette gir en beregnet prosjektkostnad på ca. 1,05 mrd. kr (priser april 2010, p50). 
Med nødvendig avsetning for usikkerhet betyr dette knapt 1,2 mrd kr (p85). 
 
• Brutto areal: 17.800. kvm 
• Kostnadsramme (p85) 1,203 kr (august 2010-kr) 
• Styringsramme (p50) 1,05 mrd kr (august 2010-kr) 
 
I tillegg kommer krav til 23,7 mill. kr i årlige driftsinnsparinger ved nybygg (august 2010-
kr). 
 

6.2 Prinsipper for prosjekt- og risikostyring 
Prosjektet styres ut fra to hoveddimensjoner: 
 
1. Styring basert på definerte krav til: 

• Kostnad og ressursbruk 
• Tid 
• Kvalitet i planlegging (og senere bygging) 

 
2. Styring basert på en prosjektnedbrytingsstruktur (PNS).  

Styringen gjennomføres i samsvar med veileder for tidligfaseplanlegging i sykehuspro-
sjekter som definerer hvilke aktiviteter fasen bør inneholde og hvilken dokumentasjon 
som skal framkomme ved utløpet av fasen og legge grunnlaget for beslutningspunkt B4. 
Risikostyring håndteres gjennom en fast struktur for månedlig rapportering. I tillegg gjen-
nomføres bl.a. usikkerhetsanalyser som en del av programmet for hver fase. 
 
Det gjennomføres system for kostnadsstyrt prosjektering i prosessen med utarbeidelse av 
forprosjektet. Det skal prioriteres kostnadseffektive løsninger både med hensyn til investe-
ring og drift. Ved behov utredes alternative løsninger med angivelse av fordeler og ulem-
per, slik at det fremkommer et komplett beslutningsunderlag før de endelige valg treffes. 
Det skal til enhver tid foreligge oppdaterte forslag til kostnadsreduserende tiltak. Ambi-
sjonsnivå på løsninger, omfang og materialer skal være basert på kost-/nyttevurderinger 
og skal tilpasses styringsrammen for prosjektet. 
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Kvalitetssikring gjennomføres på flere nivåer: 
 
• Et overordnet styringsdokument for forprosjektfasen som grunnlag for oppfølging. 
• Krav til kvalitetssystem hos leverandørene 
• System for rapportering og kontrollplaner 
• Usikkerhetsanalyse av kostnadskalkylen 
 
Endringer i prosjektet kan skape økt usikkerhet mht. kostnader og framdrift. Det legges 
derfor sterke restriksjoner på muligheten for endringer og det etableres prosedyrer som 
skaper god styring og kontroll med endringer. 

6.3 Styringsverktøy 
Månedsraportering med prosdyre for behandling av denne utgjør prosjektets viktigste sty-
ringsverktøy i forprosjektfasen, jf senere kapittel om rapportering. 

6.4 Prosjektnedbrytingsstruktur 

Prosjektnedbrytingsstrukturen er følgende: 

Oppgave 
 

Hvem utreder Styringsgruppe 
(PL fremmer saker) 

Programarbeid, bygg Hospitalitet 
 

Ja 

Programarbeid, utstyr 
 

Hospitalitet 
 

Ja 

Programrelaterte spesialutredninger 
 

Hospitalitet Vurderes 

Prosjekteringsgruppeleder Momentum arkitekter 
 

 

Forprosjekt – arkitekt Boarch 
 

 

Forprosjekt RI Norconsult 
 

 

Kalkyle Boarch/NC/BA Ja 

Prosjekteringsrelaterte spesialutredninger PG Vurderes 

Usikkerhetsanalyse 
 

Hospitalitet ? Ja 

Samlet forprosjekt prosjektering 
 

Momentum arkitekter 
 

Ja 

Overordnet ROS-analyse 
 

Hospitalitet ? Ja 
(hvis en slik gjennomføres) 

Forprosjektrapport PL 
 

Ja 

Månedlig rapportering til oppdragsgiver 
 

PL Ja 

Innstilling til sykehusstyret 
 

Adm. dir Ja 

 

6.5 Prosjektkostnader 
Kostnadsrammen for forprosjektet er 32 mill kr (august 2010-priser). Det skal fastsettes 
rammer på følgende nivåer (tallene som er satt opp gjelder forprosjektfasen): 
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Aktivitet Ca timer

Timepris 

eks mva

Timepris 

inkl mva

SUM inkl. 

mva 

Prosjektledelse , PL 1 200 1 300 1 625 1 950 000

Prosjektledelse ass. PL 1 800 1 000 1 250 2 250 000

Prosjektstøtte 1 000 1 100 1 375 1 375 000

Reserve prosjektledelse 400 1 200 1 500 600 000

Sum prosjektledelse 4 400 6 175 000

Programmerings og utredningsleder DFP m.v. 1 000 1 300 1 625 1 625 000

Utredningsstøtte, DFP m.v. 1 600 1 100 1 375 2 200 000

Programmerings og utredningsleder RFP/utstyr m.v. (opsjon) 0 1 300 1 625 0

Utredningsstøtte, RFP/utstyr m.v. (opsjon) 0 1 100 1 375 0

Usikkerhetsanalyse og samlet ROS-analyse 200 1 300 1 625 325 000

Reserve programmering og utredning 260 1 200 1 500 390 000

Sum programmering og utredning 3 060 4 540 000

Prosjekteringsgruppeledelse (PGL) 538 816 1 020 548 760

Arkitekt og tekniske rådgivere, oppdatering skisseprosj 550 816 1 020 561 000

Arkitekt og tekniske rådgivere, forprosjekt 12 202 816 1 020 12 446 040

Planprogram (opsjon) 0 990 1 238 0

Reguleringsplan (opsjon) 0 990 1 238 0

Konsekvensutredning (opsjon) 0 990 1 238 0

Reiser PG (7500 x 72) 0 540 000

Reserve prosjektering 1 000 816 1 020 1 020 000

Sum prosjektering 13 752 15 115 800

Andre kostnader, trykking og felleskostnader, reiser, leie 

dRofus etc 0 1 000 000

KS-aktiviteter, 3. partsvurderinger m.v. 500 1 000 1 250 625 000

Reserve felles 435 1 000 1 250 543 750

Sum før avsentning for usikkerhet 21 647 27 999 550

Avsetning for usikkerhet 4 000 000

SUM 21 647 31 999 550  
 
 
Begreper 
 

Rammer  
(mill kr inkl. 

mva)  

Forklaring 

 
Styringsmål 

 
28 

 
Den ramme som prosjektet søkes realisert in-
nenfor og som legges til grunn for budsjett. 

 
+ Avsetning for 
usikkerhet 

 
 

4 

 
Tillegg som det kan bli nødvendig å finansiere 
når uforutsette forhold inntreffer eller inntreffer i 
uventet grad, og som ikke lar seg løse innenfor 
styringsmålet. Kan bare disponeres etter vedtak 
i styringsgruppa. 

 
= Kostnads-
ramme 

 
32 

 
Den ramme som prosjektet under ingen om-
stendighet skal overskride. 

 
Det skal føres fortløpende logg for disponering både av reserver og for disponering av 
margin, og loggen skal inngå i prosjektets rapportering. 
 
Det foreligger videre opsjoner på bistand til følgende aktiviteter i denne fasen: 
• Programmering – romfunksjonsprogram og utstyrsplanlegging 
• PG’s bistand til planprogram, konsekvensutredning og reguleringsarbeid. 
 
Dersom disse elementene tas inn må styringsmål og kostnadsramme justeres opp til hhv. 
33,7 og 38 mill. kr. 

Dette må vurderes i 
arbeidet med styrings-
dokumentet. Alternativt 
budsjett med dette inn-
arbeidet ligger som ved-
legg til slutt i dokumen-
tet. Tas evt. inn her. 
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6.6 Tidsplan 

Prosjektet er i forprosjektfasen . Figuren nedenfor viser hvor det er i den samlede pro-
sessen: 
 

 
 
 
Hovedtidsplanen for fullføring av nybygget er i konseptrapporten slik: 
 

 
 
Hovedtidsplanen legger opp til forprosjekt i 2011-2012, detaljprosjekt og kontrahering i 
2013-2014, byggestart medio 2014, og idriftsetting i 2018. Denne tidsplanen er tilpasset 
for å optimalisere forholdet mellom Helse Finnmark HF sin evne til å finansiere prosjektet, 
kontinuitet i prosjektarbeidet for å unngå dobbeltarbeid, og begrensning av behovet for å 
måtte investere i eksisterende anlegg i påvente av det nye sykehusanlegget. 
 
Tidsplanen for forprosjektfasen ser slik ut: 

 
 
Forprosjektfasen starter med delfunksjonsprogrammering sommeren 2011. Ut fra dette 
kan prosjekteringen (av forprosjektet) starte i februar 2012 og avsluttes i oktober 2012. 
Det er etter dette forventet at når forprosjektrapporten foreligger i slutten av 2012, vil det 
bli en beslutningsfase som er beregnet til å ta 4 mnd. Det vil være prosjekteier som avgjør 
om det i denne perioden også kan foregå videre arbeid med prosjektet. 
 
For å kunne kvalitetssikre forprosjektet gjennom kontroll mot RFP og utstyrsplan, er det 
her vist RFP som en direkte fortsettelse av DFP (i steder for å vente med dette til detalj-
prosjektfasen). 
 
Prosjektet skal ha tidsplaner på ulike nivåer i et hierarkisk system. De viktigste i denne 
fasen er: 
 
• Hovedtidsplan (nivå 1) (jf tidsplanen ovenfor) 
• Tidsplan for prosjektering, forprosjekt  
• Tidsplan for programmering 
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6.7 Kvalitetssikring 

Kvalitetsstyring består av de prosedyrene som framgår av dette dokumentet med henvis-
ninger til supplerende dokumenter.  
 
Med KS forstår vi kvalitetssikring av det produkt, det objekt, som prosjektet skal frem-
bringe, både bygg og utstyr innenfor de rammer som gjelder. I dette inngår HMS i det fer-
dige produkt og at det er ivaretatt iht. prosjektets krav (Plan- og bygningsloven, Arbeids-
miljøloven, en rekke spesiallover samt eiers og brukers ”legitime krav”). 
 
KS handler derfor om aktiviteter som har som mål å frembringe riktig kvalitet, altså kvali-
tetssikring av programmering, prosjektering, bygging, utstyrsplanlegging. Kvalitetssikring 
av prosjektstyringen inngår også. 
 
Det skal stilles krav til alle kontraktsparter om at de har og etterlever kvalitetssystemer 
som samsvarer med Helse Nord RHF og prosjektets kvalitetspolitikk. 
 
I byggeprosjektet skal det legges vesentlig vekt på hensyn til helse, miljø og sikkerhet. 
Dette gjelder på følgende områder i selve bygget med dets utstyr og installasjoner: 
 
• pasientsikkerhet og oppholdsmiljø for pasienter 
• besøksmiljø for pårørende og publikum 
• arbeidsmiljø for ansatte 
• miljøkonsekvenser for omgivelsene (energi, avfall, utslipp, trafikk osv.) 
 
I tillegg vil det bli lagt vesentlig vekt på HMS i selve byggefasen, både for de som arbeider 
på byggeplassen og for omgivelsene. 
 
Dessuten må HMS også ivaretas i alt arbeid med planlegging av selve virksomheten. 
 
Ved planlegging av bygg og utstyr, har hele planleggingsprosessen som formål å ivareta 
HMS, og dette skjer i alle faser. Først legges de overordnede HMS-krav i Overordnet tek-
nisk program og i hovedfunksjonsprogrammet. Deretter detaljeres kravene ytterligere i 
delfunksjonsprogram og i romfunksjonsprogram, der HMS-krav i hvert enkelt rom blir fast-
lagt. Alle programfasene følges opp med prosjektering, der kravene til HMS finner sin 
løsning i den konkrete og detaljerte utforming av bygget og dets installasjoner. 
 
På tilsvarende måte blir HMS-krav fulgt opp i spesifikasjoner for brukerutstyr. 
 
I byggefasen følges HMS-kravene opp gjennom fortløpende kontroll av at de løsninger 
som er beskrevet, faktisk blir levert og utført. I tillegg gjennomføres et strengt regime for 
rent og tørt bygg, slik at ikke potensielle forurensninger bygges inn i bygget. 
 
I all planlegging blir ansatte involvert som brukere av bygg og utstyr, bl.a. for å ivareta re-
levante krav til HMS. Verneombud vil bli tatt med i denne brukerprosessen. 
 
Forprosjekt for bygget med tilhørende søknad om rammetillatelse, vil bli formelt lagt fram 
for behandling i Arbeidsmiljøutvalget. Prosjektledelsen skal sørge for at slik behandling 
kan skje på en god og forsvarlig måte. 
 

6.8 Dokumenthåndtering/arkiv 

Alle møter skal ha skriftlige referater. Prosjektdokumentasjon skal arkiveres i tråd med 
Helse Finnmark’s kvalitetssystem for prosjektdokumentasjon i byggeprosjekter.  
 

6.9 Rapportering 

Månedsrapport 
Prosjektet vil utarbeide en kortfattet månedrapport med følgende hovedpunkter. Måne-
drapporten skal ferdigstilles senest 7 arbeidsdager ut i påfølgende måned: 
 

• Sammendrag og samlet vurdering 
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• Mål og planlagte oppgaver hittil  

• Status framdrift og kvalitet i forhold til plan 

• Status budsjett, regnskap, ressursbruk 

• Avvik og korrigerende tiltak inkl. læring 
 

6.10 Fakturering 

Se kontrakter. 
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Vedlegg 
 

Budsjett forprosjektfase med innarbeidede opsjoner 

Aktivitet Ca timer

Timepris 

eks mva

Timepris 

inkl mva

SUM inkl. 

mva 

Prosjektledelse , PL 1 200 1 300 1 625 1 950 000

Prosjektledelse ass. PL 1 800 1 000 1 250 2 250 000

Prosjektstøtte 1 000 1 100 1 375 1 375 000

Reserve prosjektledelse 400 1 200 1 500 600 000

Sum prosjektledelse 4 400 6 175 000

Programmerings og utredningsleder DFP m.v. 1 000 1 300 1 625 1 625 000

Utredningsstøtte, DFP m.v. 1 600 1 100 1 375 2 200 000

Programmerings og utredningsleder RFP/utstyr m.v. (opsjon) 800 1 300 1 625 1 300 000

Utredningsstøtte, RFP/utstyr m.v. (opsjon) 2 000 1 100 1 375 2 750 000

Usikkerhetsanalyse og samlet ROS-analyse 200 1 300 1 625 325 000

Reserve programmering og utredning 550 1 200 1 500 825 000

Sum programmering og utredning 6 150 9 025 000

Prosjekteringsgruppeledelse (PGL) 538 816 1 020 548 760

Arkitekt og tekniske rådgivere, oppdatering skisseprosj 550 816 1 020 561 000

Arkitekt og tekniske rådgivere, forprosjekt 12 202 816 1 020 12 446 040

Planprogram (opsjon) 80 990 1 238 99 000

Reguleringsplan (opsjon) 450 990 1 238 556 875

Konsekvensutredning (opsjon) 375 990 1 238 464 063

Reiser PG (7500 x 72) 0 540 000

Reserve prosjektering 1 000 816 1 020 1 020 000

Sum prosjektering 14 657 16 235 738

Andre kostnader, trykking og felleskostnader, reiser, leie 

dRofus etc 0 1 000 000

KS-aktiviteter, 3. partsvurderinger m.v. 500 1 000 1 250 625 000

Reserve felles 510 1 000 1 250 637 500

Sum før avsentning for usikkerhet 25 717 33 698 238

Avsetning for usikkerhet 4 300 000

SUM 25 717 37 998 238

Styringsmål 28 000 000

Kostnadsramme 32 000 000

Tilleggsaktiviteter:

Bistand fra PG til reguleringsarbeid, KU 1 125 000

RFP og utstyrsplanlegging (skjøvet fram fra detaljprosjektfase) 4 480 000

Effekt økt reserve felles 95 000

Nytt styringsmål (hvis opsjonene tas med) 33 700 000

Tillegg margin for usikkerhet 4 300 000

Ny kostnadsramme (hvis opsjonene tas med) 38 000 000  
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