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Styresak 34–2022 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset 
HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2021 

 

Formål 
I denne styresaken legges frem et sammendrag av tertialrapporten for 3. tertial 2021 for 
utbyggingsprosjektene ved Finnmarkssykehuset. Styret ble sist orientert om 
byggeprosjektene i Finnmarkssykehuset i styresak 152-2021 Byggeprosjekter i 
Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2021 (styremøte 24. november 
2021). 
  
Dette dokument baserer seg på styresak i Finnmarkssykehuset 23. februar i 2022, 
styresak 09-2022 Tertialrapport 3-2021 for bygge- og utviklingsprosjekt Nye Hammerfest 
sykehus. Styret fattet følgende vedtak:  
 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar tertialrapport 3-2021 organisasjonsutvikling nye 

Hammerfest sykehus til orientering. 

 

2.  Styret tar tertialrapport 3-2021 for bygg nye Hammerfest sykehus til orientering. 

 
 
Økonomi 

 Nye Hammerfest sykehus 

Kostnadsramme      2 689 901 mill. kroner 
Justert 
kostnadsramme   

 

Forventet 
sluttkostnad 

2 689 075 mill. kroner 

Merknad  
 
 
 

Økonomien er pr. desember innenfor prosjektrammen. Som følge av økt 
investeringsbehov knyttet til energisentral er økt bruk av P50 i perioden 16 mill. 
kroner 

Tabell 1 – Status økonomi 
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Fremdrift  
Nye Hammerfest sykehus 
 

Prosjektet har meget god fremdrift med 40% ferdiggrad. Råbygget er ferdig og det blir tett bygg 
allerede i februar 2022. Prosjekteringen er nesten ferdig og blir i stor grad avsluttet i kommende 
periode. 
 
I desember ble det besluttet større infrastrukturendringer, herunder deler av Rv 94 og energisentral til 
Nye Hammerfest sykehus. Avklaringer av omfang og innhold skjedde i tett dialog mellom Hammerfest 
kommune, Finnmarkssykehuset og Sykehusbygg. Samarbeidet mellom partene er meget godt. Ellers er 
det flere endringssaker mellom Consto og Sykehusbygg som blir behandlet fortløpende. 
 

Tabell 2 –Fremdrift 
 

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 
Nye Hammerfest sykehus 
 

Ikke registrert noen personskader eller skader på materiell i november måned 
 
Det gjennomføres ukentlige vernerunder. I desember måned er det gjennomført tre vernerunder. Alle 
underentreprenører går egne vernerunder hver mandag. Rapportene fra underentreprenørenes 
vernerunder blir gjennomgått av koordinator utførende og Consto HMS-leder. Koordinator utførende 
og HMS-leder fra Consto går samordningsrunder hver onsdag med fokus på HMS. 
 

Tabell 3 – Sikkerhet, helse og arb.miljø 

 
Miljø og avfallshåndtering 

Nye Hammerfest sykehus 
 

Consto rapporterer i henhold til kontrakt, dette er presentert i tabell under. 
Byggeprosjektet styres etter utarbeidet miljø og oppfølgingsplan, på slutten av prosjekteringen 
arbeides det nå med å avslutte og lukke gjenstående punkter.  
 
 
 
 
 
I perioden er energievaluering oppdatert etter detaljprosjekt. Rapporten konkluderer med at 
prosjektet oppfyller kravene til TEK17 med god margin. Videre oppnår prosjektet en 
klimaenergiklasse lysegrønn A og krav til passivhusstandard i henhold til prosjektets resultatmål. 
 

Tabell 4 – Miljø og avfallshåndtering 

 
Risikohåndtering 

Nye Hammerfest sykehus 
 

Det gjøres oppdatering av risikoregisteret i eget møte hver måned. Pr utgangen av tredje tertial er de 
fire største risikoene som følger: 

• Prosjektering – endringer (Sannsynlighet=97,5%, Konsekvens=3) 
Prosjektering pågår fortsatt for fullt i hele bygget og det er en økonomisk risiko i prosjektet at 
ikke alle endringer er ferdig priset. Prising og kvalitetssikring pågår. 

• Underentreprenør konkurs (Sannsynlighet=50%, Konsekvens =4) 
Fare for at underentreprenører går konkurs. Materialpriser har økt betydelig siste tiden og 
flere underentreprenører har fått utsatt betaling av skatt og mva. 

• Værforhold (Sannsynlighet=50%, Konsekvens =3) 
Fare for at været på tomten skal gjøre arbeidsforhold vanskelig. Mye vind kan vanskeliggjøre 
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arbeid i høyde, heising av elementer, etc. Nedbør kan gi dårlig sikt og ferdsel (som resulterer i 
ising/glatt underlag). Sikring av løst material. 

• Covid-19 (Sannsynlighet=50%, Konsekvens =3) 
Covid-19 er fortsatt en risiko. Så langt har prosjektet gått klar av smitte og de store 
konsekvensene. Dette kan imidlertid endre seg om smittesituasjonen endrer seg. 
Innreiseforbud til andet har fortsatt konsekvens for rullering av bemanning. 

 

Tabell 5 – Risikohåndtering  

 
Aktiviteter neste periode 

Nye Hammerfest sykehus 
 

Prosjektet er nå inne i en ny fase hvor det meste av prosjektering er ferdigstilt. Oppgavene fremover 
hvor det er behov for medvirkning vil i hovedsak dreie seg om produktavklaringer og oppfølging av 
saker fra byggeplass, samt forberedelser til overtakelse og innflytting. Det er startet et arbeid med å 
strukturere medvirkningen mer tilpasset disse oppgavene. I perioden er det jobbet med en del 
produktavklaringer, blant annet fast innredning og gulvbelegg. 
 

Tabell 6 – Kommende aktiviteter 

 
Status organisasjonsutvikling 

Nye Hammerfest sykehus 
 

I denne perioden har delprosjektgruppen for kjøkken i nye Hammerfest sykehus 
startet opp arbeidet. Oppstartsmøte mellom lederne i treparts samarbeidet i Nye Hammerfest sykehus 
ble på nytt utsatt på grunn av smittesituasjonen, til januar 2022. Delprosjekt OU1-kontor er 
ferdig med sin rapport om bruken av kontor i 4. etasje i Nye Hammerfest sykehus. Rapporten ble 
behandlet i styremøte 14. desember 2021. Styringsgruppen for byggrelatert OU konstituerte seg 
10. november 2021 der blant annet mandat for byggrelatert OU-nye Hammerfest 
sykehus ble vedtatt. 
 

Tabell 7 – Status organisasjonsutvikling 
 
Status gevinstrealisering 

Nye Hammerfest sykehus 
 

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

Tabell 8 – Status gevinstrealisering 
 

Spesielle forhold som styret skal være orientert om 
Nye Hammerfest sykehus 
 

Det har i perioden vært en justering i prosjektorganisasjonen i Sykehusbygg, med bytte av 
prosjektleder. I tillegg er prosjektsjef i Finnmarksykehuset trukket tettere inn i prosjektet, noe som har 
styrket samhandlingen mellom Sykehusbygg, Finnmarkssykehuset og Consto. I lys av dette er det 
etablert møtestruktur med beslutninger på ledernivå mellom disse organisasjonene. 
I perioden er det etablert et prosjektstyret, som hadde sitt første møte i desember 2021. 
 

Tabell 9 – Andre forhold 
 

                                                        
1 Organisasjonsutvikling 
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Medvirkning 
Ansatte, brukere, tillitsvalgte og verneombud deltar på alle nivå i prosjekt-
organisasjonen, både i styringsgruppen, overordnede tverrgående prosjektgrupper og 
delprosjektgrupper.  
 
Tertialrapportene for 3. tertial 2021 er drøftet i informasjons- og drøftingsmøte  
14. februar 2022, og behandlet i FAMU samme dato. 
 
Tertialrapporter legges ikke frem i regionale samarbeidsorgan. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør er fornøyd med at prosjektet har god fremdrift. Det arbeides systematisk 
med risikovurdering og -håndtering. Adm. direktør har notert at høy risiko knyttet til 
kostnadsmessige konsekvenser av endringer, og vil i styremøtet orientere nærmere om 
hvilken konsekvens dette ventes å ha for P50-rammen og kuttlisten.  
 
Adm. direktør er fornøyd med helse, miljø og sikkerhet er godt ivaretatt i alle 
byggeprosjektene, og at rutiner for stikkprøvekontroller utøves. Fokus på realisering av 
nytteverdi med de store investeringene bør få større plass i tertialrapporteringen 
fremover. 
 
Finnmarkssykehuset er det helseforetaket i regionen som sammenliknet med størrelse 
har hatt de største investeringene i nye bygg. Når pandemien nå faser ut, er det særlig 
viktig at helseforetaket intensiverer arbeidet med realisering av beregnet nytteverdi av 
gjennomførte investeringer, samt den omfattende gevinstrealiseringsplanen som er 
forutsatt for beslutning om gjennomføring av prosjektet i Hammerfest. Adm. direktør vil 
legge særlig vekt på dette i oppfølgingsmøtene med Finnmarkssykehuset. 
 

Forslag til vedtak 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2021 om utviklings- og 

byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF til orientering. 
 
 
 
Bodø, 11. mars 2022 
 
 
Cecilie Daae 
administrerende direktør 
 
 
 
 
Utrykte vedlegg:  Tertialrapport 3/2021 Nye Hammerfest sykehus 
 
Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel  

Styremøte i Helse Nord RHF
24. mars 2022 - innkalling og saksdokumenter

31


