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Styresak 152-2021 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: 
Tertialrapport pr. 31. august 2021 

 
Formål  
I denne styresaken legges frem et sammendrag av tertialrapporten for 2. tertial 2021 for 
utbyggingsprosjektene ved Finnmarkssykehuset. Styret ble sist orientert om 
byggeprosjektene i Finnmarkssykehuset i styresak 84-2021 Byggeprosjekter i 
Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 30. april 2021 (styremøte 22. juni 2021). 
  
Dette dokument baserer seg på styresak i Finnmarkssykehuset 29. september 2021, 
styresak 63-2021 Tertialrapport 2-2021 for bygge- og utviklingsprosjekt Nye Hammerfest 
sykehus. Styret fattet følgende vedtak:  
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar tertialrapport 2-2021 organisasjonsutvikling nye 

Hammerfest sykehus til orientering. 
2. Styret tar tertialrapport 2-2021 for bygg nye Hammerfest sykehus til orientering  

Økonomi 
 Nye Hammerfest sykehus 

Kostnadsramme      2 689 901 mill. kroner 
Justert kostnadsramme    
Forventet sluttkostnad 2 689 901 mill. kroner  
Merknad  
 
 
 
 
 

Samhandling mellom Consto og Sykehusbygg HF er tilfredsstillende, men 
samhandlingen utfordres, spesielt på økonomi, ved at prosjekteringen er i en 
meget intens fase samt at flere tyngre saker skal behandles og avklares. Her 
kan nevnes lås og beslag, bølgevoll, energisentralen og RV94. 
 
Økonomien er pr. august innenfor prosjektrammen. Det er ingen endringer 
som krever ytterligere utløsing av P(50). Det vil bli gjennomført en 
usikkerhetsanalyse medio september 2021. 
 
Påløpte kostnader hittil er estimert til 610 150 244 kr inkl. mva, også 
inkludert forprosjekt.  
 
For Hammerfest kommune er påløpte kostnader hittil er estimert til 102 386 
782 kr inkl. mva, også inkludert forprosjekt.  

Tabell 1 – Status økonomi 

 
Fremdrift  

Nye Hammerfest sykehus 

Produksjonen for betongarbeidene og betongelementer ligger godt foran opprinnelig 
kontraktsplan. I neste periode vil tekniske entreprenører starte med innvendige arbeider i 
blokk 1. Forslag til taktplan (detaljert framdrift) og produksjonsplan på UE nivå er utarbeidet. 
Konsekvenser av disse, vil bli nærmere gjennomgått i forbindelse med konsekvenser av en 
tidligere ferdigstillelse. Konsekvenser av en eventuell endret ferdigstillelsesdato vil bli 
fremlagt og drøftet med byggherren i neste periode. 

Tabell 2 –Fremdrift 
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Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 
Nye Hammerfest sykehus 

HMS-arbeidet i prosjektet har etablert gode rutiner. Det gjennomføres ukentlige vernerunder.  
Alle underentreprenører går egne vernerunder hver mandag. Consto og KU går 
samordningsrunder hver tirsdag.  
HMS leder (Consto) og Verneombud (consto) og KU har gjennomført fire vernerunder i august 
måned.  Sikker-jobbanalyser blir gjennomført fortløpende. Rapportering av uønskede 
hendelser, totalt 23 er registrert i august. Ingen personskader denne perioden. 

Tabell 3 – Sikkerhet, helse og arb.miljø 
 
Miljø og avfallshåndtering 

Nye Hammerfest sykehus 

Det er ikke rapportert på miljø- og avfallshåndtering. 
Tabell 4 – Miljø og avfallshåndtering 

 
Risikohåndtering 

Nye Hammerfest sykehus 

Gjenstående ROS analyser for avdelinger med gassanlegg er nå planlagt og det sendes ut 
innkallinger til brukere og driftsavdelingen. Det er også gjennomført en ROS med brukere og 
driftsavdeling på bruk av felles avtrekkssystem for anestesi og diatermi.  
 

Når energisentralen er ferdig prosjektert og leverandører er på plass vil det også bli 
gjennomført ROS på sjøvannsledningen fra energisentralen 
 

ROS- Felles avtrekk for anestesigass og diatermi er utført. 
Tabell 5 – Risikohåndtering  

 
Aktiviteter neste periode 

Nye Hammerfest sykehus 

• I neste periode vil tekniske entreprenører starte med innvendige arbeider i blokk 1. 

• Forslag til taktplan (detaljert framdrift) og produksjonsplan på UE nivå er utarbeidet, og 

skal iverksettes fra november 2021 

• Konsekvenser av en eventuell endret ferdigstillelsesdato vil bli fremlagt og drøftet med 

byggherren i neste periode. 

Tabell 6 – Kommende aktiviteter 
 
Status organisasjonsutvikling 

Nye Hammerfest sykehus 

OU har i denne perioden fulgt opp beslutning om selv å drifte mottaks- og 
oppvarmingskjøkkenet med å utrede et mandat på hvordan dette skal gjøres. Det skal 
nedsettes en delprosjektgruppe Kjøkken som har fått i oppdrag å svare på bestillingen i 
mandatet. Arbeidet planlegges igangsatt høsten 2021, etter at mandatet er godkjent. 

 
Utkast til mandat for byggrelatert OU-Nye Hammerfest sykehus er utarbeidet og skal 
behandles i informasjons- og drøftingsmøte i september før det går til videre 
behandling i Finnmarkssykehuset. Hensikten med mandatet er å gi en tydelig 
beskrivelse av arbeidet som ønskes igangsatt, samt tydelige rammer for OU arbeidet 
og hvilke resultat som ønskes. 
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Det vurderes nå hvordan OU- prosessen internt skal håndteres videre. En ser også på 
hvilke områder hvor det er sammenfallende interesser for klinisk drift og ikke klinisk 
drift innenfor SDE og hvilke delprosjekt som det skal prioriteres å arbeide med i årene 
fremover.   
Arbeidet med delprosjekt OU kontor er igangsatt etter bestilling fra styret i 
Finnmarkssykehuset. Formålet er å svare ut styrets bestilling i styresak 28/2021 og 
foreslå fordeling av kontorer i klinisk areal og i 4 etasje i Nye Hammerfest Sykehus. 
Mandat er utarbeidet, delprosjektgruppe er nedsatt og arbeidet i gruppen er i gang. 
Rapport skal behandles i styret i desember 2021. I Delprosjekt OU Kjøkken er mandat 
utarbeidet og skal godkjennes før det nedsettes en delprosjektgruppe. 

Tabell 7 – Status organisasjonsutvikling 

 
Status gevinstrealisering 

Nye Hammerfest sykehus 

Gevinstrealisering for OU-NHS innebærer å synliggjøre effekt av tiltak som kan styrke 
bærekraft for NHS. Den positive effekten av samlokalisering med Hammerfest kommune og 
UiT Norges arktiske universitet, økonomisk, faglig og kvalitetsmessig vil bli stadig mer synlig 
etter som bygget NHS utvikles. 

Tabell 8 – Status gevinstrealisering 

 
Spesielle forhold som styret skal være orientert om 

Nye Hammerfest sykehus 

Ingen spesielle forhold 
Tabell 9 – Andre forhold 

 
Medvirkning 
Ansatte, brukere, tillitsvalgte og verneombud deltar på alle nivå i prosjekt-organisasjonen, 
både i styringsgruppen, overordnede tverrgående prosjektgrupper (OTG) og 
delprosjektgrupper.  
 
Tertialrapportene for 2. tertial 2021 er drøftet i informasjons- og drøftingsmøte  
20. september 2021, og behandlet i FAMU samme dato. Tertialrapporter legges ikke frem i 
regionale samarbeidsorgan. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør er fornøyd med at bygge- og utviklingsprosjektet for nye Hammerfest 
sykehus har god fremdrift og kontroll.  
 
Adm. direktør er også fornøyd med at det er etablert gode rutiner for HMS og at det ikke 
har forekommet personskader. 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2021 om utviklings- og 
byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF til orientering. 

 
 
 
Bodø, den 14. november 2021 
 
 
Cecilie Daae 
adm. direktør 
 
 
 
Utrykte vedlegg:  Sak 63/2021 Tertialrapporter 2-2021 bygge- og utviklingsprosjekter 

Finnmarkssykehuset HF 
 
Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel  
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