
 

 

 

Møtedato: 21. mars 2018   
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Tor-Arne Haug/908 47 910  Bodø, 8.3.2018 

 

Styresak 38-2018 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: 

Tertialrapport pr. 31. desember 2017 

 
 
Bakgrunn/formål 
I denne styresaken legges frem et sammendrag av tertialrapporten for 3. tertial 2017 for 
utbyggingsprosjektene ved Finnmarkssykehuset HF (FIN). Styret ble sist orientert om 
byggeprosjektene i FIN i styresak 114-2017 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: 
Tertialrapport pr. 30. august 2017 (styremøte 25. oktober 2017). 
 
Sammendrag  
Rapportene omfatter prosjektene: 
 Byggeprosjekter:   

o Nye Kirkenes sykehus 
o Prosjekt Alta Nærsykehus  
o Samisk Helsepark 

 Organisasjonsutvikling   
o Nye Kirkenes Sykehus  
o Prosjekt Alta Nærsykehus  
o Samisk Helsepark 

 Tidligfaseprosjekter  
o Nye Hammerfest sykehus, konseptfasen 

 
Saksfremlegget er i det vesentlige sammenfallende med tilsvarende orienteringssak til 
styret i FIN, den 15. februar 2018.  
 
Status byggeprosjekter 
Byggefase Nye Kirkenes sykehus 
Entreprise B02 ble overtatt i andre tertial 2017, med unntak av utomhusarbeid.  
 
Entreprenøren gikk konkurs i tredje tertial 2017. Arbeidet med komplettering og retting 
av feil og mangler er reorganisert ved bruk av entreprenørens underentreprenører. 
Kostnadene dekkes ved innestående beløp og eventuelt gjennom garanti. 
«Hastebestemmelsene» i Lov om offentlige anskaffelser er benyttet. 
 
Ambulansemottak er forsinket som følge av konkursen. Det tas sikte på provisorier, 
dersom ambulansemottaket ikke er ferdig før ibruktagelse. Dette får minimale 
konsekvenser for pasienthåndteringen. 
 
Landingsplass for helikopter er ikke igangsatt i påvente av Luftfartstilsynets 
godkjenning. 
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Entreprise B03 ble overtatt i tredje tertial 2017. Arbeidet med komplettering og retting 
av feil og mangler pågår. Dette gjøres dels for entreprenørens regning, fordi entreprenør 
ikke selv utfører retting av vesentlige feil og mangler, særlig når det gjelder de elektriske 
installasjonene. Arbeidet med å rette feil og mangler har vært til hinder for å ta bygget i 
bruk til klinisk virksomhet. Det gjelder særlig feil og mangler i B03. 
 
Varmeanlegg har vært et problem og omfatter både B02 og B03. Samordning, innstilling 
og oppretting pågår. Arbeid med å fullføre øvrige entrepriser og leveranser til bygget er 
på det nærmeste fullført. Mottak og installasjon av brukerutstyr er på det nærmeste 
fullført. Kunstprosjektet er fullført, med unntak av bilder som ikke er flyttet og montert. 
SD1-anlegg, FDV2-dokumentasjon og opplæring pågår og nærmer seg avslutning. 
Det foreligger midlertidig brukstillatelse. 
 
Fremdrift: Det antas at det er mulig å få alt tilstrekkelig ferdig til at klinisk drift kan 
starte i mars 2018. Det foreligger fortsatt en viss risiko for at dette ikke lar seg gjøre. En 
del ikke-medisinske funksjoner har allerede tatt bygget i bruk, herunder AMK3-
funksjonen, og «første pasient» er allerede tatt imot i forbindelse med opplæring og 
kalibrering av CT. 
 
Økonomi: I tertialrapport 3/2017 rapporteres prognosen til 1,548 mrd. kroner, som er 
63 mill. kroner over budsjett. Døgnmulkt er ikke innarbeidet i prognosen.  
 
Sluttoppgjør med B02 var på det nærmeste fullført, da B02 gikk konkurs. Det foreligger 
ikke uavklarte eller andre kjente krav av betydning i denne forbindelse. Forslag til 
sluttoppgjør for B03 er mottatt. Dette er avvist og motkrav er reist.  
 
Prosjekt Alta Nærsykehus, byggfasen 
I 3. tertial 2017 har FIN signert avtale med totalentreprenør, og rådgivergruppen er 
tiltransportert til totalentreprenør. 25. september 2017 var det oppstart på byggeplass. 
Detaljprosjektering er gjennomført på alle plan. Utstyrsplanlegging er startet, og dialog 
om gjenbruk av utstyr, og behov for oppussing av eksisterende arealer, pågår. Bygging 
av ambulansestasjon og innkjøp av CT/MR er tatt inn i prosjektet. 
 
HMS: Det er etablert gode rutiner på byggeplass angående HMS. Sykehusbygg HF har 
inngått samarbeid med skatteetaten i forbindelse med arbeidet med å forebygge og 
bekjempe arbeidsmarkedskriminalitet (A-krim). I den forbindelse er det gitt fullmakt fra 
totalentreprenøren til å innhente taushetsbelagt informasjon fra skatteetaten for 
kontroll. Dette er videre etterspurt hos underentreprenørene. Stikkprøvekontroll på 
byggeplass og sjekk av boforhold blir gjennomført under byggeperioden.  
 
Fremdrift: Prosjektet er ca. tre uker forsinket. Dette skyldes at igangsettingstillatelse for 
nybygget var tre uker forsinket. Milepælsdatoer er forskjøvet og inkludert i kontrakt 
med entreprenør. Overtakelse er satt til medio oktober. 
  

                                                        
1 SD-anlegg: Sentral Driftsovervåking 
2 FDV: Forvaltning Drift og Vedlikehold 
3 AMK: Akuttmedisinsk Kommunikasjon 
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Økonomi: Økonomisk ramme P50 for prosjektet er 436,5 mill. kroner og består av: 
 
Opprinnelig P50  395,0 mill. kroner 
Flytting av P85-ramme  14,5 mill. kroner 
Fra ordinær investeringsramme (ambulansestasjon)    7,0 mill. kroner 
CT/MR  20,0 mill. kroner 
Investeringsramme 436,5 mill. kroner 
   
Det ligger stor usikkerhet knyttet til investeringsrammen for CT/MR, øvrig 
utstyrsbudsjett og utbyggingsavtalen med Alta Kommune. Dette har Sykehusbygg HF 
tatt hensyn til i sin rapportering. Tallene er usikre og vil kvalitetssikres i 1. tertial 2018. 
 
Samisk Helsepark, byggfasen 
I begynnelsen av november 2017 forelå tilbud fra fire entreprenører, ett ble forkastet. 
Tre løsningsforslag ble fremlagt for overordnet tverrgående gruppe (OTG) og de tre 
medvirkningsgruppene: somatikk, psykisk helsevern og rus og bygg. Gjennom en 
omfattende brukermedvirkningsprosess ble løsningsforslagene vurdert.  
 
Alle tilbakemeldingene ble i etterkant av møtet sammenstilt og endte opp i en samlet 
vurdering av hva brukerne anbefaler. Bygg-gruppen gjorde en tilsvarende vurdering 
basert på de tekniske kravene som var stilt konkurransegrunnlaget og kom med sin 
vurdering. Sykehusbygg HF sammenstilte alt i tillegg til at de også gjorde sine 
uavhengige faglige vurderinger for å kvalitetssikre resultatet. 
 
Med bakgrunn i evalueringene gjort av OTG og medvirkningsgruppene og øvrige 
vurderinger gjort av Sykehusbygg HF ble det innstilt på valg av tilbyder med tilhørende 
løsningsforslag.  
 
Fremdrift og økonomi: Er i henhold til plan.  
 
Status OU-prosjekter 
Nye Kirkenes sykehus, OU-prosjekt 
3. tertial 2017 var preget av usikkerhet rundt flyttedato. Målsetningen til prosjektet har 
vært at organisasjonen skal være klar, når flyttedatoen kommer. Delprosjektene jobber 
med prosedyrer, bemanningsplaner og beredskapsplaner. Tilbakemelding fra 
delprosjektene er at de i hovedsak forventer å være ferdige med sine aktiviteter til 
innflytting. 
 
Klinikk Kirkenes har lagt plan for redusert drift fremover mot flytting, med gradvis 
reduksjon fra uke 45-2017. Flyttetidspunktet er planlagt med full drift i nytt sykehus fra 
1. mars 2018. Det foregår full opplæring for å være på plass innen innflyttingsdatoen. 
 
I løpet av 3. tertial 2017 er organisasjonsendringer gradvis gjennomført. AMK-sentralen 
flyttet til nye Kirkenes sykehus i oktober 2018. Klinikken har startet opp prosjektene 
Talegjenkjenning og inn/utsjekk.  
 
  

Styremøte Helse Nord RHF
21MAR2018 - innkalling og saksdokumenter,
offentlig utgave

side 28



 

Økonomi: På grunn av utsatt innflytting har sykehuset fått høyere kostnader knyttet til 
opplæring og vikarer. Lavdrift vil også pågå over lengere tidsrom enn først planlagt. 
Budsjettet til flytting og OU-prosessen er totalt på 5,6 mill. kroner. Det er brukt 4,5 mill. 
kroner i 2017.  
 
OU-prosjekt Alta Nærsykehus 
Arbeidet med delprosjektene har hatt god fremdrift i 3. tertial 2017. Det er gjennomført 
ukentlige møter mellom lederne i delprosjektgruppene hvor felles problemstillinger har 
vært diskutert. Samtlige grupper har foretatt ROS-4vurderinger for sine anbefalinger.  
 
Sluttrapport fra delprosjekt Bemanning av informasjons- og servicedisk i felles 
vestibyleanlegg for Alta kommune og Finnmarkssykehuset ble behandlet i 
styringsgruppen i september 2017. Delprosjekt virksomhetsoverdragelse er satt på vent 
til nærmere 2019 etter at kartlegging og nullsamtaler er gjennomført.  
 
Fremdrift og økonomi: Prosjektet er i henhold til fremdriftsplan og økonomisk ramme. 
 
OU-prosjekt Samisk Helsepark 
I 3. tertial 2017 er det utarbeidet et mandat for etablering av geriatrisk team for den 
samiske pasienten. Det er etablert en prosjektgruppe for arbeidet. Gruppen har følgende 
medlemmer (Allmennlege fra Karasjok er ikke avklart, og står derfor benevnt i kursiv): 
 

Ellen Inga Hætta, leder spesialistpoliklinikken i Karasjok 
Fay Johansen, ergoterapeut, geriatrisk poliklinikk, klinikk Hammerfest  
Knut Johnsen, overlege, spesialistpoliklinikken i Karasjok 
Elen Marit Gaup, geriatrikoordinator, spesialistpoliklinikken i Karasjok 
Kristine Grønmo, leder undervisningssykehjemmet Karasjok kommune 
Une Astrup, demenskoordinator Tana kommune 
Britt Kirsti Johansen, sykepleier, leder demensteamet Kautokeino kommune 
Amund Peder Teigmo, Allmennlege Karasjok 
Kristina Eriksson Nytun, foretakstillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund, FIN 
Vegard Romundstad, verneombud spesialistlegesenteret Karasjok 

 
Arbeidet med geriatrisk team starter, når geriatrikoordinator starter i stillingen.  
 
Det er tidligere utarbeidet mandat for merkantile tjenester for somatikk og psykisk 
helsevern og rus. Arbeidet med et mandat samisk lærings- og mestringstilbud pågår.  
 
Fremdrift og økonomi: Prosjektkontroll i tråd med plan.  
 
  

                                                        
4 ROS: Risiko- og sårbarhetsanalyse 
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Tidligfaseprosjekter 
Nye Hammerfest sykehus (NHS), Konseptfasen 
Arbeidet med konseptfaserapporten gjennomføres i henhold til plan. Ny 
tidligfaseveileder for sykehusbygging brukes ved utarbeidelsen. Framskrivning og 
kvalitetssikring av dimensjoneringsgrunnlaget er korrigert med grunnlagstall for 
perioden 2015-2035. Åtte timers åpningstid er lagt til grunn for poliklinikkene. Dette 
har medført at arealet er redusert med 3900 m2. Prosjektinnrammingen for 
konseptrapporten er satt til 1,95 mrd. kroner. 
 
Lokalisering av NHS med tomt på Rossmolla ble vedtatt 28. september 2017 av styret i 
FIN, senere 25. oktober 2017 av styret i Helse Nord RHF. Konseptvalg av utbygging med 
sløyfen som utbyggingsløsning samt forsyningskjeder og varelogistikk ble behandlet av 
styringsgruppen 15. desember 2017. 
 
Medvirkning: Det er avholdt månedlige møter med OTG (overordnet tverrgående 
gruppe) om overordnet funksjonalitet, samt at det er gjennomført flere workshops i 
perioden. Det er gjennomført allmøter med ansatte i november 2017 og desember 2017 
hvor det ble informert om prosessen, overordnet funksjonalitet og økonomi.  
 
Hammerfest kommune har igangsatt et arbeid i egen organisasjon om etablering av et 
parkeringshus, helsehus og samhandling med hensyn til fellesarealer. Dette er tatt 
hensyn til i arbeidet. UiT5 har ikke formelt avklart om de er med i det videre arbeidet. I 
prosjektet er det tatt hensyn til areal på tomta, men samhandling er ikke tatt med i 
prosjektet.  
 
Fremdrift og økonomi; Arbeidet med konseptrapporten er i henhold til tidsplan. Målet er 
styrebehandling i Finnmarkssykehuset HF 15. februar 2018. Prosjektet har en 
økonomisk ramme på 17,6 mill. kroner. Pr. desember 2017 var totalt påløpt 10,1 mill. 
kroner. Prosjektet vil levere innenfor rammen.  
 
Økonomi 
Alle pågående prosjekter er krevende økonomisk. Det er stort fokus på å overholde 
budsjett avsatt til prosjektene.  
 
Prosjekt Nye Kirkenes sykehus har en betydelig kostnadsoverskridelse. Pr. 3. tertial 
2017 49 mill. kroner over P85 på 1.485 mill. kroner. Forsinkelsen i prosjektet har også 
medført en økonomisk konsekvens for den kliniske driften da denne er tilpasset en 
planlagt innflytting som er forskjøvet i tid. Det er ikke tatt hensyn til døgnmulkt i denne 
rammen. 
 
Prosjekt Alta Nærsykehus planlegges fortsatt gjennomført innenfor rammen på P50 på 
436,5 mill. kroner. Usikkerhetsanalysen viser at rammen for P50 viser at worst case er 
478 mill. kroner. Dette inkluderer i hovedsak at rammen for CT/MR, inventar og utstyr 
samt at utbyggingsavtalen med Alta kommune vurderes å bli høyere enn hva som var 
beregnet i forprosjektrapport 2014.  

                                                        
5 UiT: Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet 
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Prosjektet forholder seg fortsatt til rammen på 436,5 mill. kroner, inntil usikkerheter er 
avklart knyttet til utbyggingsavtale med Alta Kommune, investering i CT/MR og øvrig 
inventar og utstyr. 
 
Prosjekt Samisk Helsepark planlegges gjennomført innenfor rammen på 50 mill. kroner. 
Tilbud fra entreprenører bekrefter at økonomisk ramme overholdes. Det ligger en 
usikkerhet knyttet til bygging av møtesenter som vil bli behandlet 1. tertial 2018.  
 
Det er avsatt midler til organisasjonsutviklingsprosjektene for å kunne avlaste 
organisasjonen gjennom innleie av ressurser. 
 
Medbestemmelse 
Ansatte, brukere, tillitsvalgte og verneombud deltar på alle nivå i 
prosjektorganisasjonen: i styringsgruppen, overordnede tverrgående prosjektgrupper 
(OTG), delprosjektgrupper og medvirkningsgrupper.  
 
Referansegruppen for Samisk Helsepark bestående av de fem kommunene i samisk 
språkområdet har ikke vært aktiv i 3. tertial 2017. Gruppen involveres igjen i 1. tertial 
2018 og vil ha hovedfokus på etablering av geriatrisk tilbud og LMS6-tilbud til den 
samiske pasienten.  
 
Kommunene i samisk språkområde har foreslått samisk brukerrepresentant, som har 
deltatt i prosjektet siden november 2017. 
 
Tertialrapportene er drøftet i FIN i informasjons- og drøftingsmøte 5. februar 2018, og 
behandlet i arbeidsmiljøutvalget samme dato. 
 
Tertialrapporten er ikke behandlet i regionale medvirkningsorgan. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Innflyttingsdato Nye Kirkenes sykehus er satt til starten av mars 2018. Eksakt dato er 
ikke fastsatt på grunn av usikkerheten knyttet til om entreprenørene ferdigstiller 
nødvendige opprettinger i henhold til planen som er fastsatt i forhold til innflytting i 
mars 2018.  
 
Prognosen for sluttsummen er satt til 1,548 mrd. kroner. Det er ikke tatt høyde for 
døgnmulkt i prognosen. Det er risiko knyttet til hvorvidt døgnmulkt blir innfridd.  
 
Forsinkelsen er uheldig, og har påført organisasjonen i Finnmarkssykehuset HF 
betydelig merarbeid. Adm. direktør har tillitt til at ledelsen i Finnmarkssykehuset HF vil 
lykkes avslutte prosjektet på en ryddig måte. 
 
  

                                                        
6 LMS: Lærings- og mestringssenter 
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Adm. direktør er fornøyd med at de øvrige prosjektene er i rute. Fremdriftsplan og 
økonomi er under god kontroll, og medvirkning fra brukere og ansatte fungerer godt.  
Usikkerheten knyttet til endelig kostnad for Prosjekt Alta Nærsykehus blir fulgt opp. 
 
Det er betryggende at samarbeidet med administrasjonen i Finnmarkssykehuset HF og 
prosjektstøtten fra Sykehusbygg HF fungerer godt.  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2017 om utviklings- og 
byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF til orientering. 
 
 
Bodø, den 8. mars 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Utrykte vedlegg:   
1. Tertialrapport 3/2017 OU Prosjekt nye Kirkenes sykehus 
2. Tertialrapport 3/2017 OU Prosjekt Alta Nærsykehus 
3. Tertialrapport 3/2017 OU Prosjekt Samisk Helsepark 
4. Tertialrapport 3/2017 Konseptfase nye Hammerfest sykehus 
5. Tertialrapport 3/2017 Byggeprosjekt prosjekt nye Kirkenes sykehus 
6. Tertialrapport 3/2017 Byggeprosjekt prosjekt Alta Nærsykehus 
7. Tertialrapport 3/2017 Byggeprosjekt Samisk Helsepark 

 
Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel  
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