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Styresak 90-2018 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: 

Tertialrapport pr. 30. april 2018 

 
 
Bakgrunn/formål 
I denne styresaken legges frem et sammendrag av tertialrapporten for 1. tertial 2018 for 
utbyggingsprosjektene ved Finnmarkssykehuset HF (FIN). Styret ble sist orientert om 
byggeprosjektene i FIN i styresak 38-2018 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: 
Tertialrapport pr. 31. desember 2017 (styremøte 21. mars 2018). 
 
Sammendrag  
Rapportene omfatter prosjektene: 
 Byggeprosjekter:   

o Nye Kirkenes sykehus 
o Alta Nærsykehus  
o Samisk Helsepark 

 Organisasjonsutvikling   
o Nye Kirkenes Sykehus  
o Alta Nærsykehus  
o Samisk Helsepark 
o Nye Hammerfest sykehus 

 Tidligfaseprosjekter  
o Nye Hammerfest sykehus, konseptfasen 

 
Saksfremlegget er i det vesentlige sammenfallende med tilsvarende styresak til styret i 
FIN, den 31. mai 2018.  
 
Status byggeprosjekter 
Byggefase Nye Kirkenes sykehus 
Entreprise B02 ble overtatt i andre tertial 2017, med unntak av noen områder. De 
gjenstående arbeidene er igangsatt. Kostnadene dekkes ved innestående beløp og 
eventuelt gjennom garanti. 
 
Arbeidet med ambulansehall er forsinket, og overtakelsesforretning er meddelt fra 
entreprenør 6. juni 2018. 
 
Landingsplass for helikopter er godkjent av Luftfartstilsynet. Det arbeides med utlysning 
av egen entreprise for helikopterlandingsplassen og tilhørende bro mellom 
landingsplassen og akuttmottaket. 
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Entreprise B03 ble overtatt i tredje tertial 2017. Arbeidet med komplettering og retting 
av feil og mangler pågår, og er på enkelte områder kommet langt. På andre områder er 
det fortsatt relativt mye arbeid som gjenstår. Det gjelder spesielt mangelfull 
branntetting og SD1-anlegg som er mer omfattende enn først antatt. Arbeidet gjøres for 
entreprenørens regning. 
 
Varmeanlegg har vært et problem og omfatter både B02 og B03. Samordning, innstilling 
og oppretting pågår. 
 
Det foreligger midlertidig brukstillatelse. 
 
Fremdrift: Ved utgangen av 1. tertial 2018 må en konkludere med at oppstarten er 
ytterligere forsinket i forhold til prognose i forrige tertialrapport. Klinisk drift har vært 
planlagt med oppstart fra medio juni 2018. Oppretting av branntettingen er ikke mulig å 
gjennomføre parallelt med pasientdrift i sykehuset. Sykehuset går inn i ferieavvikling, 
noe som medfører at innflytting ikke kan skje i sommer. Forskjøvet oppstart vil ikke 
medføre noen konsekvenser for pasienter, da pasientbehandling vil foregå i 
eksisterende sykehus. 
 
Økonomi: Kostnadsprognosen er pr. første tertial 2018 på 1,557 mrd. kroner. 
Døgnmulkt er ikke tatt hensyn til i prognosen. Forslag til sluttoppgjør for B03 er 
mottatt. Dette er avvist og motkrav er reist. Det er igangsatt en rettslig prosess 
knyttet til sluttoppgjøret mot entreprenør i B03. 
 
Prosjekt Alta Nærsykehus, byggfasen 
Utbyggingsavtale og teknisk avtale mellom prosjekt Alta Nærsykehus og Alta kommune 
ble avklart i februar 2018. Utstyrsbehov er avklart og kostnad er under kvalitetssikring. 
Behov for oppussing i eksisterende areal er avdekket, og gjennomføring avklares i juni 
2018. Tegninger for ny ambulansestasjon er ferdig. Bygges parallelt med prosjekt Alta 
Nærsykehusets fremdrift. Tilbudsfrist var i april 2018. Tilbud på CT/MR er mottatt. 
Tilbudene evalueres i juni 2018. Det er ingen større fremdriftsforskyvninger. 
 
HMS: Ingen skader på byggeplass registrert. Det er god oppfølging av helse, miljø og 
sikkerhet (HMS) og sikker jobbanalyse (SJA). I tillegg nevnes:  
 Entreprenøren utfører regelmessige vernerunder. 
 Helsehuset og naboer blir ivaretatt med direkte kommunikasjon og infoskriv. 
 Nødvendige tiltak for rømningsforhold fra helsehuset blir effektuert fortløpende.  
 Det er strammet inn rutiner i forbindelse med adgang via port til byggeplassen.  
 
Sykehusbygg HF har inngått et samarbeid med Skatteetaten i arbeidet med å styrke 
seriøsiteten i bygg og anlegg og å forebygge og bekjempe arbeidsmarkedskriminalitet 
(A-krim). Stikkprøvekontroll på byggeplass og sjekk av boforhold er gjennomført med 
positivt resultat. Boforhold vil bli sjekket fortløpende.   
 
Fremdrift: Overtakelse er satt til medio oktober 2019. Dette er i henhold til tidligere 
rapportert fremdriftsplan. 

1 SD: Sentralt driftsovervåkingssystem 
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Økonomi: Den økonomisk ramme P(50) for prosjektet er 436,5 mill. kr.: 
 
(P50) opprinnelig 395,0 mill. kroner 
Flytting av P(85)-ramme   14,5 mill. kroner  
Fra ord. investeringsramme (ambulansestasjon)     7,0 mill. kroner 
CT/MR   20,0 mill. kroner 
Investeringsramme 436,5 mill. kroner  
Prognose  453,0 mill. kroner 
Avvik    17,0 mill. kroner 
 
P(85) 465 mill. kroner+ 27 mill. kroner 492,0 mill. kroner 
 
Avvik mellom investeringsrammen og prognosen skyldes i hovedsak løst innenfor 
inventar og utstyr samt utbyggingsavtale og samarbeidsavtale med Alta kommune, som 
lå med for lave budsjetter i forprosjektet. Bruk av P85-reserven vil bli forespurt, når 
endelig usikkerhetsanalyse foreligger, det vil si etter gjennomført anskaffelse av CT/MR. 
 
I bærekraftsanalysen til Finnmarkssykehuset ligger investeringskostnaden for prosjekt 
Alta Nærsykehus inne med 492 mill. kroner inkludert CT/MR og ambulansestasjon. 
 
Samisk Helsepark, byggefasen 
Prosjektet Samisk Helsepark er nå formelt inne i byggefasen. Forbedringsforslagene som 
fremkom under workshop i november 2017 er bearbeidet og brukt som grunnlag for 
bearbeiding av planløsningen. Forslag til endringer ble presentert for overordnet 
tverrfaglig gruppe (OTG) ved gjennomgang av planløsning og 3D-befaring av bygget. 
Innspill fra OTG ble notert, og planløsningen ble noe endret før den ble sendt ut for 
gjennomgang i medvirkningsgruppene. Gruppene kom med innspill som igjen er 
innarbeidet i planløsningen. 2. februar 2018 ble siste OTG-møte avholdt og 
planløsningen godkjent. 
 
Kontraktsdokumentene er signert, og arbeidet med prosjektering er igangsatt. Søknad 
om tillatelse til tiltak er oversendt Karasjok kommune og til Arbeidstilsynet. Arkitekten 
jobber med å utarbeide detaljtegninger og romplaner hvor medisinsk-teknisk utstyr 
tegnes inn. Fasadene er under bearbeidelse for å skape et mer lokalt preg på bygget. 
Planlegging av innkjøp og gjenbruk av medisinsk-teknisk utstyr er igangsatt. Det er 
besluttet at en ny ubrukt røntgen skal flyttes fra Kirkenes til Karasjok.  
 
Det er vurdert om det er mulig å innfri ønske om å bygge møterom i tilknytning til nytt 
bygg innenfor rammen på 50 mill. kroner. Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtok i 
styresak 23/2018 Bærekraftsanalysen og langsiktig plan å søke om utvidet ramme på 7,0 
mill. kroner for å bygge nye møterom. Dersom dette ikke innvilges, vil opprinnelig plan 
om å benytte en av paviljongene til møterom opprettholdes. 
 
Fremdrift og økonomi: Er i henhold til plan.  
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Status OU-prosjekter 
Nye Kirkenes sykehus, OU-prosjekt 
Første tertial 2018 har vært preget av usikkerhet rundt, og utsettelse av 
innflyttingsdato. OU-prosjektet har tilpasset seg nytt flyttetidspunkt i mai/juni 2018. 
Noen aktiviteter, som deler av opplæringen, blir utsatt til nærmere 
innflyttingstidspunktet. Målsetningen er å bli ferdig med det som er mulig før 
innflytting. 
 
Det arrangeres regelmessige status- og avklaringsmøter med de kliniske delprosjektene 
(poliklinikk, sengetun, akutt, rehab, merkantil og medisinrom). Formålet med møtene er 
å informere om status og sikre nødvendige avklaringer mellom delprosjektene. Det er 
god framdrift i arbeidet. 
 
Omstillingsgruppen har hatt ett møte i perioden. Det er enighet i gruppen om å fortsette 
med regelmessige møter fremover for å følge med på prosessen. 
 
Det har vært meldt om bekymringer og frustrasjon knyttet til bygget. Det har vært 
eksempler på at rom stemmer ikke overens med opprinnelige planer (dRofus2). Dette er 
håndtert på en tilfredsstillende måte. 
 
System for inn-/utsjekk er i rute. Fra 1. mars 2018 tok Kirkenes Storkjøkken AS over 
driften av kjøkkenet på sykehuset.  
 
Økonomi: På grunn av utsatt innflytting har sykehuset fått høyere kostnader knyttet til 
opplæring og vikarer. Lavdrift vil også pågå over lengre tidsrom enn først planlagt. 
Budsjettet til flytting og OU-prosessen er totalt på 5,6 mill. kroner. Foreløpig estimat er 
6,9 mill. kroner. Dette inkluderer utgifter knyttet til drift av to sykehus.  
 
OU-prosjekt Alta Nærsykehus 
Seks av åtte delprosjekter er samlet i sluttrapporten for OU-Alta Nærsykehus. 
Sluttrapporten ble ferdigstilt i mars 2018. Delprosjekt Virksomhetsoverdragelse og 
delprosjekt Clockwork, varemottak klinikk Alta og distribusjon til avdeling har utsatt frist.  
 
Delprosjekt Virksomhetsoverdragelse fortsetter arbeidet fram til åpning, og inntar en 
aktiv rolle i forhold til avklaring av regelverk og lokale avtaler, informasjon til de 
ansatte, selve virksomhetsoverdragelsen og overføring av de nye medarbeiderne fra 
Alta kommune inn i Finnmarkssykehuset HF. 
 
Delprosjekt Clockwork, varemottak klinikk Alta og distribusjon til avdeling fortsetter 
arbeidet med å utvikle og forbedre eksisterende rutiner og verktøy. Arbeidet med å få 
oversikt over nytt vare- og distribusjonsbehov knyttet til overtagelse av flere funksjoner 
fra Alta Kommune, er godt i gang.  
 
Fremdrift og økonomi: Prosjektet er i henhold til fremdriftsplan og økonomisk ramme. 
 
  

2 dRofus: Planleggings-, databehandlings- og BIM samarbeidsverktøy for byggeprosjekter. 
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OU-prosjekt Samisk Helsepark 
Delprosjekt geriatrisk team Samisk Helsepark hadde sitt siste møte 20. april 2018, og 
sluttrapport er levert i tråd med tidsfrist. 
 
Utkast til OU-mandat for lærings- og mestringssentertilbud er under behandling i 
klinikkene. Mandatet skiller seg ut fra det man tradisjonelt har sett for LMS. Det er ønske 
om å utvikle et samordnet tilbud i Samisk Helsepark mellom somatikk og psykisk 
helsevern og rus, spesielt rettet mot den samiske befolkningen, og med visjon om at 
dette på sikt kan utvikles også til å bli et nasjonalt tilbud. 
 
Mandat for samordnet merkantile tjenester i Samisk Helsepark er utviklet. Det gjenstår 
å sette sammen medlemmer i gruppen.  
 
Fremdrift og økonomi: I tråd med plan.  
 
Tidligfaseprosjekter 
Nye Hammerfest sykehus (NHS), konseptfasen 
Konseptfaserapporten er levert og godkjent av henholdsvis Finnmarkssykehuset HF og 
Helse Nord RHF med presiserte forutsetninger. Styringsdokument for forprosjekt er 
vedtatt og er førende for forprosjektfasen. Prosjektinnrammingen for forprosjektet er 
satt til 1,95 mrd. kroner inkl. 15 % usikkerhetsavsetning. Finnmarkssykehuset HF har 
mottatt positivt svar fra henholdsvis Hammerfest kommune (HK) og UiT Norges 
arktiske universitet, angående deltakelse i prosjektet. I perioden fra mars til og med 
april 2018 har det vært fokus på forberedelse til oppstart av forprosjektfasen.  
 
Hovedaktivitetene i perioden har vært: 
 Fullført konseptrapport 
 Utarbeidet mandat for OU-prosessen 
 Gjennomført dialogkonferanse  
 Mottatt tilbud på planprosess, inklusive reguleringsplan.  
 
Helse, miljø og sikkerhet (HMS) og sikker jobbanalyse (SJA) 
For HMS og kvalitet er det ikke rapportert noen hendelser så langt, heller ikke for SJA. 
Aktiviteten er lite aktuell i denne fasen. 
 
Fremdrift og økonomi; Konseptrapport er levert og styrebehandlet. Prosjektet har en 
økonomisk ramme på 17,6 mill. kroner. Pr. april 2018 var det totalt påløpt 13,8 mill. 
kroner. Prosjektet vil levere innenfor rammen.  
 
Nye Hammerfest sykehus, OU 
Konseptfaserapporten for nye Hammerfest sykehus ble behandlet av styret i 
Finnmarkssykehuset HF i februar 2018, jf. sak 9/2018. Arbeidet er igangsatt i henhold 
til  styrets vedtak: Styret er tilfreds med at det er sannsynliggjort en effektiviseringsgevinst 
på 30 MNOK i nytt sykehus. Styret ber om effektiviseringsgevinsten konkretiseres innen 15. 
oktober 2018. Gevinstrealiseringsplanen skal omfatte stillingsreduksjoner.  
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Arbeidet med å sannsynliggjøre effektiviseringsgevinsten er igangsatt, og utkast til 
mandat for syv ulike delprosjektgrupper drøftet med tillitsvalgte og verneombud i 
klinikkene. 
 
Følgende delprosjektgrupper er etablert: 
 OTG Overordnet tverrgående gruppe OU 
 Sengeområder medisin, kirurgi og ortopedi 
 Sengeområder kvinne/barn, barnehabilitering og BUP 
 Poliklinikk, Dagbehandling, Bilde, Diagnostikk 
 Poliklinikk, Dagbehandling, Bilde, Diagnostikk 
 Operasjon, Intensiv, Dagkirurgi, Sterilsentral 
 Merkantile tjenester 
 Ikke-medisinsk og teknikk-SDE 
 
Helse, miljø og sikkerhet (HMS)  
HMS skal ivaretas gjennom hele prosessen. Det legges stor vekt på å ivareta krav i lov og 
forskrifter. God og riktig deltagelse bidrar til god kvalitet på arbeidet og på resultatet av 
prosessen.  
 
Fremdrift og økonomi; Fremdrift er i henhold til plan. Oppstartsmøte for OU-arbeidet 
blir 31. mai 2018. Det er satt av 1,0 mill. kroner, forbruk hittil 0,2 mill. kroner. Det 
forventes at prosjektet holder seg innenfor budsjettrammen. 
 
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. 1. tertial 
2018 er prosjektet 72 mill. kroner over P(85) på 1,485 mrd. kroner. Prognosen er 1,557 
mrd. kroner. Det er ikke tatt hensyn til døgnmulkt i prognosen. 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.  
 
Prosjekt Alta Nærsykehus har en prognose som viser en kostnad på 453 mill. kroner. 
Dette skyldes i hovedsak økte kostnader til inventar og utstyr, samt at 
utbyggingsavtalen og teknisk avtale med Alta kommune har blitt høyere enn hva som 
var beregnet i forprosjektrapport 2014.  Prosjektet forholder seg fortsatt til rammen på 
436,5 mill. kroner inntil anskaffelse av CT/MR er avsluttet. Det er ventet at deler av P85-
rammen kommer til anvendelse. 
 
Prosjekt Samisk Helsepark B3 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, ref. innspill til langsiktig plan 2019-
2021.  
 
Det er avsatt midler til organisasjonsutviklingsprosjektene for å kunne avlaste 
organisasjonen gjennom innleie av ressurser.  
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Medbestemmelse 
Ansatte, brukere, tillitsvalgte og verneombud er invitert inn og deltar på alle nivå i 
prosjektorganisasjonen, både i styringsgruppen, overordnede tverrgående 
prosjektgrupper (OTG), delprosjektgrupper og medvirkningsgrupper.  
Tertialrapportene er drøftet i FIN i informasjons- og drøftingsmøte 23. mai 2018, og 
behandlet i arbeidsmiljøutvalget samme dato. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør tar til etterretning at innflytting i Nye Kirkenes sykehus er utsatt til 
september 2018. Hovedårsaken er at arbeidet med manglende branntetting og 
oppretting av SD-anlegget er mer omfattende enn først antatt. Prognosen er en 
overskridelse på 72 mill. kroner, det vil si 4,8 % i forhold til P85-rammen. Beløpet er 
ikke korrigert for døgnmulkt. Arbeidet med å forberede rettslig prosess knyttet til 
sluttoppgjør pågår.  
 
Adm. direktør er fornøyd med at fremdrift i de øvrige prosjektene er i henhold til 
økonomi og tidsplan. Prognosen for prosjekt Alta nærsykehus viser at deler av P85-
rammen trolig kommer til anvendelse. Begrunnelsen for dette er det redegjort for på en 
god måte.  
 
Organisasjonen i Finnmarkssykehuset HF er inne i en svært krevende fase med flere 
samtidige, store prosjekt. Adm. direktør mener at helheten i utviklingsaktivitetene blir 
gjennomført på en tilfredsstillende måte. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2018 om utviklings- og 

byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF til orientering. 
 
2. Styret tar informasjonen om oppstart av en rettslig prosess knyttet til sluttoppgjøret 

mot den ene entreprenøren i prosjekt Nye Kirkenes sykehus til orientering. 
 

 
Bodø, den 8. juni 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Utrykte vedlegg:   
1. Tertialrapport 1/2018 OU Prosjekt nye Kirkenes sykehus 
2. Tertialrapport 1/2018 OU Prosjekt nye Hammerfest sykehus 
3. Tertialrapport 1/2018 OU Prosjekt Alta Nærsykehus 
4. Tertialrapport 1/2018 OU Prosjekt Samisk Helsepark 
5. Tertialrapport 1/2018 Konseptfase nye Hammerfest sykehus 
6. Tertialrapport 1/2018 Byggeprosjekt prosjekt nye Kirkenes sykehus 
7. Tertialrapport 1/2018 Byggeprosjekt prosjekt Alta Nærsykehus 
8. Tertialrapport 1/2018 Byggeprosjekt Samisk Helsepark 
9. Status risiko for ibruktagelse og pasientbehandling 

 
Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel  
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