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Styresak 119-2016 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: 

Tertialrapport pr. 31. august 2016 
 
 
Formål 
Denne styresaken er lagt opp som et kort sammendrag av vesentlige punkter i 
tertialrapportene fra utviklings- og byggeprosjektene i Finnmarkssykehuset HF (FSYK). 
Saken er innholdsmessig samsvarende med styresak 81-2016 til styret i FSYK.  
 
Helseforetaket behandlet tertialrapporten i styremøte, den 29. september 2016. 
Tertialrapport 2/2016 fra de enkelte prosjekter med vedlegg er vedlagt saken som 
utrykte vedlegg. Til orientering er det åtte vedlegg og nummereringen er tilpasset 
denne styresaken, og nummereringen vil derfor avvike fra nummereringen til FSYK.  
 
Styret i Helse Nord RHF ble sist orientert om status i byggeprosjektene i styremøte, den 
15. juni 2016, jf. styresak 83-2016 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: 
Tertialrapport pr. 30. april 2016.  
 
Pågående prosjekter er: 
 
Utviklingsprosjekter: 
o OU-ANS (Prosjekt Alta Nærsykehus) 
o OU-NKS (Nye Kirkenes sykehus) 
o Nye Hammerfest Sykehus, idéfase 
o Prosjekt Alta Nærsykehus, gjennomføringsfase detaljprosjektering 
o Samisk Helsepark, idé og konseptfase  
 
Byggeprosjekt 
o Nye Kirkenes Sykehus, byggefase 
 
I henhold til konsernbestemmelsene skal tertialrapporten inkludere: 
a) Status og fremdrift i prosjektet 
b) Økonomisk status  
c) Status for HMS 
d) Status for nødvendig organisasjonsutvikling 
e) Status for plan for gevinstrealisering 
f) Status for miljø og avfallshåndtering 
g) Status for risikohåndtering 
 
Saken er lagt opp som et sammendrag av vesentlige punkter i tertialrapportene fra 
utviklings- og byggeprosjektene.  
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Nærmere om hvert av prosjektene 
Nye Kirkenes Sykehus: 
Nye Kirkenes sykehus gjennomføres i henhold til revidert plan, og planlegger innflytting 
innen 1. juni 2017. Styret i Helse Nord RHF besluttet i styresak 84-2016 Byggeprosjekt i 
Finnmarkssykehuset HF: Nye Kirkenes sykehus, endret ramme (styremøte 15. juni 2016) 
at P85-rammen til prosjektet stilles til FSYKS disposisjon og utvidet med dette rammen 
til 1.460 mill. kroner. I tråd med vedtakets punkt 3 i saken gjøres en intern 
omprioritering for å få dekning for nødvendig reserve på 25 mill. kroner. Etter dette er 
den justerte rammen på 1.485 mill. kroner.  
 
Det er utarbeidet en risikoanalyse, og tiltak er iverksatt knyttet til en eventuell ny 
flyktningstrøm over Storskog, jfr. vedtakets punkt 4 i styresak 84-2016. 

 
• Bygningsmessig: Det er utført enkle beregninger knyttet til bæring og kapasitet i 

tekniske anlegg, som sikrer at helseforetaket raskt kan bygge om arealer, dersom et 
slikt behov oppstår. Det antas at en slik ombygging kan gjøres innenfor tre måneder. 
Dette innebærer å opparbeide areal til røntgen og prøvetakingsareal for 
laboratoriet. Forutsetningen er at helseforetaket finner erstatningsareal for 19 
kontorer som må vike plass for en slik oppbygging.  
 

• Drift: ROS-analysetilhørende handlingsplan beskriver hvordan helseforetaket skal 
håndtere en evt. ny flyktningestrøm. Helseforetaket vil kunne håndtere 50-70 
flyktninger pr. dag, uten at dette går direkte ut over daglig drift. Dersom noen må 
isoleres på grunn av mistanke om TBC, må noen inneliggende pasienter måtte 
sendes til andre sykehus, Det må påberegnes ekstra kostnader til personell. Økt 
volum ut over dette vil kreve at ordinære pasienter overføres til andre sykehus. 

 
Prosjekt Alta Nærsykehus: 
Prosjekt Alta Nærsykehus’ gjennomføringsfase er i henhold til plan. 
Prosjektorganiseringen er på plass, rådgivergruppe er kontrahert, og det er valgt 
entreprisemodell. Det er tett dialog og samarbeid med Alta kommune både på prosjekt- 
og administrativt nivå. Usikkerhet om ferdigstillelse av reguleringsplan innen november 
2016 innebærer en viss risiko for fremdriftsplanen. 
 
Samisk Helsepark: 
Styringsdokument med mandat for Samisk helsepark ble behandlet av styret i Helse 
Nord RHF i styremøte 19. mai 2016, jf. styresak 61-2016 Samisk helsepark - idé- og 
konseptfase for bygg for somatiske spesialisthelsetjenester, styringsdokument og mandat. 
Prosjektplanen er godkjent. Prosjektorganisasjonen er etablert med deltakelse fra 
fagfolk, ansatte, verneombud, kommuner i samisk språkområde og brukerrepresentant 
fra Midt-Finnmark brukerråd.  
 
OU-prosjekter: 
Organisasjonsutviklingsprosessene i Prosjekt Alta Nærsykehus (OUAN) og Nye 
Kirkenes Sykehus (OU-NKS) er i henhold til plan. I OU-NKS er krav til gevinstrealisering 
på 15 mill. kroner fordelt og lagt inn i delprosjektplanene, og håndteres der. I OUAN vil 
gevinstrealisering legges inn som en del av arbeidet i delprosjektene.  
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Nye Hammerfest Sykehus: 
Idéfasen til Nye Hammerfest Sykehus er i henhold til plan. Delrapport framskriving og 
dimensjonering er ferdigstilt med kvalitetssikring av tall og arealer som fremkom i 
Strategisk utviklingsplan. Denne er behandlet i styringsgruppen. Anskaffelse av arkitekt 
og rådgivergruppe er gjennomført. Det er gjennomført fire møter i prosjekt- og 
medvirkningsgrupper i tillegg til kick-off med prosjektgruppen i 2. tertial 2016. Valg av 
tomt skulle vært behandlet innen utgangen av september 2016. Dette er besluttet 
utsatt, da det ikke er kritisk i forhold til fremdrift. 
 
Styringsgruppen for bygge- og utviklingsprosjekter er etablert. 
 
Risikovurdering 
Involvering: Bygge- og utviklingsprosjektene berører både ansatte, brukere og 
kommuner. Gjennomføringsfasen vil særlig påvirke ledere og ansatte. 
Styringsdokumentene med prosjektplaner for de ulike prosjektene sikrer god 
involvering av berørte parter. 
 
Måloppnåelse: Prosjektene har gjennomgående god organisering og stor fokus på 
prosjektstyring. Det rapporteres månedlig fra alle prosjekter med risikovurdering av 
fremdrift og økonomi.  
 
Helse, miljø og sikkerhet (HMS): Etablerte rutiner for risikostyring vil medvirke til at 
HMS og det ytre miljø er i fokus og ivaretas. Når prosjektene kommer til byggefasen, har 
helseforetaket gjennom byggeorganisasjonen etablert rutiner som særlig fokuserer på 
HMS og det ytre miljø. Dette gjelder pr. nå prosjekt Nye Kirkenes sykehus. 
 
Sentralskattekontoret for utenlandssaker og Arbeidskontoret har gjennomført kontroll 
på byggeplass i Kirkenes for alle arbeidstakere med utenlandsk arbeidsgiver. Rapport 
foreligger ikke på nåværende tidspunkt.  
 
Den samlede vurderingen er at utviklings- og byggeprosjektene i FSYK er under 
kontroll. Gjennomføringsfasen i Alta, idé- og konseptutviklingen i Karasjok og idéfase 
nye Hammerfest Sykehus stiller organisasjonen overfor kommende utfordringer. 
 
Kjerneverdier 
Det overordnede bilde er at utviklings- og byggeprosjektene i FSYK drives med åpenhet, 
systematikk, forutsigbarhet og god medvirkning internt og eksternt. Dette er i tråd med 
Helse Nords kjerneverdier: kvalitet, trygghet og respekt. 
 
Medbestemmelse 
Saken er behandlet i Finnmarkssykehuset HF i samarbeids- og drøftingsmøte 19. 
september 2016 (sak 68-2016) og behandlet i styringsgruppemøte for bygge- og 
utviklingsprosjekter 22. september 2016. 
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Konklusjon 
Adm. direktør er fornøyd med fremdriften i prosjektene, og at FSYK har funnet løsning 
for intern omprioritering slik at P85-rammen fra Helse Nord ivaretas.  
 
Det er krevende for organisasjonen å ha så mange store prosjekter gående samtidig. 
Etter innflytting i nytt sykehus i Kirkenes vil prosjektorganisasjonen kunne samle seg 
om prosjektene i Vest-Finnmark. 
 
Det legges ned en betydelig arbeidsinnsats av alle involverte parallelt med daglig drift. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2016 om utviklings- og 
byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF til orientering. 
 
 
Bodø, den 14. oktober 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Utrykte vedlegg:   
 
1. Styresak 81 2016 tertialrapport 2 2016 bygge- og utviklingsprosjekter FSYK 
2. Tertialrapport 2 2016 Rapportering bygge- og utviklingsprosjekter FSYK 2. tertial 2016  
3. NKS tertialrapport 2 ver 1 
4. Vedlegg 4 Tertialrapport NKS vedlegg ROS-analyse Flyktningesituasjonen i forhold til 

NKS 08 09 16 
5. Tertialrapport ANS 2 tertial 2016 
6. Tertialrapport OU ANS 2 tertial 2016 
7. Tertialrapport NHS 2 tertial 2016 
8. Månedsrapport NKS OU juli 2016 
 
Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel 
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