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Styresak 29-2017 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: 

Tertialrapport pr. 31. desember 2016 
 
 
Formål 
Denne styresaken viser et kort sammendrag av vesentlige punkter i tertialrapportene 
fra utviklings- og byggeprosjektene i Finnmarkssykehuset HF (FSYK). Saken er 
innholdsmessig samsvarende med styresak 6-2017 til styret i FSYK.  
 
Styret i Helse Nord RHF ble sist orientert om status i styresak 119-2016 Byggeprosjekter 
i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2016 (styremøte 26. oktober 
2016). 
 
Kjerneverdier – kvalitet, trygghet og respekt 
Tertialvis rapportering bidrar til å gi styret trygghet for at prosjektet gjennomføres i 
tråd med vedtak. Rapporteringen gir styret mulighet til å fatte vedtak om korrigerende 
tiltak i tilfeller hvor det er adekvat. Slik virksomhetsstyring skal bidra til økt kvalitet i 
gjennomføring av krevende prosjekt.  
 
Sammendrag 
Pågående prosjekter er: 
Utviklingsprosjekt 
o OU-ANS (prosjekt Alta Nærsykehus) 
o OU-NKS (Nye Kirkenes sykehus) 
o Nye Hammerfest Sykehus, idéfase 
o Samisk Helsepark, idé og konseptfase  
o Prosjekt Alta Nærsykehus, gjennomføringsfase detaljprosjektering 
 
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 
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Organisasjonsutviklingsprosjekter 
Prosjekt Alta Nærsykehus 
OU-prosessen i Prosjekt Alta Nærsykehus er i henhold til plan og økonomi. Det er 
igangsatt arbeid i fem delprosjektgrupper. Arbeidet har god fremdrift, og det er et nært 
samarbeid med byggeprosjektet. Prosjektgruppene medvirker i samspillsfasen som 
starter i januar 2017.  
 
Prosjektleder OU slutter i sin stilling 1. februar 2017, og ny prosjektleder er ansatt. I 
mellomfasen mellom disse to prosjektlederne vil klinikksjefen følge opp delprosjektene 
i samarbeid med prosjektsjef. 
 
Delprosjektene vil utarbeide gevinstrealiseringsplaner. 
 
Nye Kirkenes sykehus 
OU-prosessen i Kirkenes er noe forsinket i forhold til opprinnelig plan, men ikke kritisk 
med hensyn til innflytting. Alle delprosjektene bortsett fra Merkantile tjenester vil innfri 
kravet til gevinstrealisering knyttet til nybygget i 2017 og 2018.  
 
Delprosjekt Merkantile tjenester er avhengig av at inn-/utsjekksystemet ferdigstilles. 
Dette arbeidet er en del av SLA-avtalen med Helse Nord IKT. Driftsettelse er forsinket til 
september/oktober.  
 
Det er i 2017 satt fastsatt en gevinstrealisering på 5 mill. kroner. De øvrige 10 mill. 
kroner vil komme i 2018. Plan med målbare tiltak vil inngå i sluttrapporten. 
 
Nye Hammerfest Sykehus, idéfase 
Idéfaserapporten er ferdigstilt med god medvirkning fra involverte parter. 
Dimensjoneringsrapporten er kvalitetssikret og korrigert etter flere møter og innspill 
fra prosjekt- og medvirkningsgruppene. Arealer som fremkommer er i henhold til 
beregninger i sykehusmodellen samt de innspill som har kommet. Sykehusbygg HF med 
arkitekt og rådgivere har bidratt på en profesjonell måte med god rådgivning og 
kompetanse.  
 
Tomtevurderingen er godt gjennomarbeidet. Analysen er gjennomgått av 
planavdelingen i Hammerfest kommune og rapporten er korrigert etter faglige innspill 
fra kommunen.  
 
Mulighetsstudien er gjennomgått av rådgivende ingeniører med bistand fra teknisk 
avdeling ved Hammerfest Sykehus. Det er gjennomført intervjuer med ledere på 
tilnærmet alle avdelinger med fokus på dagens lokaler og logistikk. Oppsummeringen 
samsvarer godt med de tekniske analysene.  
 
Bærekraftsanalysen viser at Finnmarkssykehuset HF ikke har bærekraft til å bære 
investering i nytt bygg innenfor en kostnadsramme på 2,2 mrd. kroner. 
  
Idéfaserapporten skal i henhold til planen leveres 3. januar 2017. Styresak 
om Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus - idéfaserapport med plan for start av 
konseptfasen er planlagt lagt frem i styremøte 26. april 2016. 
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Samisk Helsepark, idé og konseptfase  
Arbeidet er godt i gang. Prosjektleder har sagt opp sin stilling i Finnmarkssykehuset HF, 
og ny prosjektleder er på plass. Arbeidet er styrket med bistand av en intern 
ingeniørressurs fra drift- og eiendomsavdelingen og ekstern arkitekt. Sykehusbygg HF 
er også leid inn for å kvalitetssikre romprogram og dimensjonering. 
 
Det har vært to møter i prosjekt- og medvirkningsgruppene. Gruppene består av fagfolk 
fra spesialistlegesenteret i Karasjok og fagfolk innen helse fra Kautokeino og Karasjok 
kommuner. Det er etablert en referansegruppe med medlemmer fra de fem samiske 
språkkommunene Porsanger, Karasjok, Kautokeino, Tana og Nesseby. I tillegg har 
prosjektsjefen hatt møte med Àvjovarri urfolksregion. Det er planlagt møte med 
Karasjok kommune som vertskommune. 
 
Arbeidet er én til to måneder forsinket. Dette vil kunne påvirke byggestart som er 
planlagt høsten 2017. Dette vil avklares endelig etter anbudsfasen. Forsinkelse kan 
medføre høyere kostnader.  
 
Prosjekt Alta Nærsykehus, gjennomføringsfase detaljprosjektering  
Prosjekt Alta Nærsykehus er noe forsinket i henhold til tidsplanen som følge av at 
kvalitetssikring av forprosjektet har tatt mer tid enn opprinnelig plan. Dette har vært et 
nødvendig og krevende arbeid, som har medført oppstramming av prosjektet og gitt 
bedre kvalitet i anbudsgrunnlaget. 
 
Finnmarkssykehuset HF har god dialog og tett samarbeid med Alta Kommune vedr. 
fellesarealer og felles tekniske løsninger mellom Prosjekt Alta Nærsykehus og Alta 
Helsesenter. Dette vil gi areal- og driftsbesparelser både for Finnmarkssykehuset HF og 
Alta Kommune.  
 
Det arbeides fortsatt for byggestart i juni 2017. Prosjektet går inn i en krevende 
samspillsfase som kan resultere i at oppstart må forskyves til over sommeren. Dette vil i 
så fall påvirke ferdigstillelsesdato, uten at det ventes høyere kostnader. 
 
Kvalitetssikringen viser at økonomisk ramme på 395 mill. kroner kan overholdes. 
Endelig avklaring vil foreligge, når tilbud fra entreprenører foreligger. 
 
Nye Kirkenes Sykehus, byggefase 
Bygging av Nye Kirkenes sykehus er i henhold til fremdriftsplan. Det er usikkerhet om 
delleveransen fra en av entreprenørene vil skje i henhold til tidsplan. I første omgang 
vurderes ikke dette som tidskritisk. 
  
Nye Kirkenes sykehus har pr. i dag en overskridelse på 40 mill. kroner i forhold til 
rammen på 1.460 mill. kroner. Interne omprioriteringer av investeringsmidler på 25 
mill. kroner gir en overskridelse på ca. 15 mill. kroner. Prosjektet holder en stram 
kostnadsstyring og har fokus på kostnadseffektiviserende tiltak. 
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Risikovurdering 
Berørte parter 
Bygge- og utviklingsprosjektene berører både ansatte, brukere og kommuner. Selve 
prosessen med gjennomføring av prosjektene vil særlig påvirke ledere og ansatte. 
Styringsdokumentene med prosjektplaner for de ulike prosjektene sikrer ivaretakelse 
av berørte parter. 
 
Måloppnåelse 
Risiko knyttet til måloppnåelse vurderes som liten. Det rapporteres månedlig fra alle 
prosjekter med risikovurdering av fremdrift og økonomi.  
 
Helse, miljø og sikkerhet (HMS) og ytre miljø 
Gode rutiner for risikostyring medvirker til at HMS og ytre miljø er godt ivaretatt. 
 
Medbestemmelse 
Ansatte, brukere, tillitsvalgte og verneombud deltar i styrings-, delprosjekt-, arbeids-, 
og medvirkningsgrupper. Tertialrapportene er drøftet i drøftingsmøte 13. januar 2017 
og behandlet i styringsgruppemøte for bygge- og utviklingsprosjekter 22. januar 2017. 
 
Adm. direktørs vurdering. 
Finnmarkssykehuset HF har en krevende prosjektportefølje, og har hittil lykkes å holde 
bygge- og utviklingsprosjektene i hovedsak i tråd med økonomiske rammer og 
fremdriftsplan. Det er avsatt midler til prosjektene for å kunne avlaste organisasjonen 
gjennom innleie av ressurser. Det jobbes godt i alle ledd.  
 
Det er inntil to måneder forsinkelse i Samisk Helsepark og en mulig forsinkelse i 
Prosjekt Alta Nærsykehus, byggefasen. Forsinkelsene er ikke vurdert å gå ut over 
økonomisk ramme i prosjektene. Som tidligere rapportert, er det kostnadsutfordringer i 
prosjekt Nye Kirkenes sykehus, byggefase. Prosjektet er imidlertid i henhold til tidsplan 
med innflytting i begynnelsen av juni 2017. 
 
Adm. direktør tar informasjonen om bærekraft for Nye Hammerfest Sykehus til 
foreløpig orientering, og vil gå i dialog med styret og adm. direktør i 
Finnmarkssykehuset HF om et forslag til hvordan dette kan håndteres.  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2016 om utviklings- 

og byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør legge frem en vurdering av omfang og bærekraft for Nye 

Hammerfest Sykehus i forbindelse med rullering av langsiktig investeringsplan i juni 
2017. 
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3. Styret ber adm. direktør sørge for at Samisk Helsepark blir oppført uten ytterligere 
forsinkelser.  

 
 
Bodø, den 17. mars 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Utrykte vedlegg:  Tertialrapport 3/2016 OU-prosjekter Finnmarkssykehuset HF  
   Tertialrapport 3/2016 Tidligfaseprosjekter Finnmarkssykehuset HF  

Tertialrapport 3/2016 Byggeprosjekter Finnmarkssykehuset HF 
 

Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel. 
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