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Styresak 109-2022 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: 
Tertialrapport pr. 30. april 2022 

 

Formål  
I denne styresaken legges frem et sammendrag av tertialrapporten for 1. tertial 2022 for 
utbyggingsprosjektene ved Finnmarkssykehuset. Styret ble sist orientert om 
byggeprosjektene i Finnmarkssykehuset i styresak 34-2022 Byggeprosjekter i 
Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2021 (styremøte 24. mars 
2022). 
  
Dette dokument baserer seg på styresak i Finnmarkssykehuset 9. mai 2022, jf.  
styresak 45-2022 Tertialrapport 1-2022 for bygge- og utviklingsprosjekt Nye Hammerfest 
sykehus. Styret i Finnmarkssykehuset fattet følgende vedtak:  
 
1. Styret tar tertialrapport 1/2022 for bygg nye Hammerfest sykehus til orientering og er 

svært fornøyd med utviklingen av prosjektet. 

2. Styret tar tertialrapport 1-2022 for bygg nye Hammerfest sykehus til orientering. 

 
Økonomi 

 Nye Hammerfest sykehus 

Kostnadsramme      2 546 000 mill. kr 
Justert 
kostnadsramme   

 

Forventet 
sluttkostnad 

2 546 000 mill. kr 

Merknad  
 

Økonomien er fortsatt godt innenfor vedtatt styringsramme. 
Prosjektet skal gjennomføres innenfor styringsramme FIN (P50) som er 2,546 
mrd. kr + Hammerfest kommune sin ramme. Denne inkluderer allerede 
gjennomført forprosjektfase. Finansiering av OU prosjektet er utenfor 
byggeprosjektets finansiering (fra mandat til prosjektstyret, 27. oktober 2021) 
 

Tabell 1 – Status økonomi 
 

Fremdrift  
Nye Hammerfest sykehus 
 

Prosjektet har fortsatt meget god fremdrift med 55% ferdiggrad i siste månedsrapport 
fra Consto. Råbygget er nå lukket og milepelen "tett bygg" forventes meldt før 
sommerferien. Det er fire måneder før den kontraktuelle datoen for denne milepælen som 
er 8. november 2022. 
Prosjekteringen er nå over i oppfølging og komplettering av utstyr, samt endringer 
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som bestilles. 
Når det gjelder rekkefølgebestemmelser og bygging av RV94 er fremdeles situasjonen 
med Hammerfest Energi uavklart. Arbeid på avklarte områder pågår for fullt. 
 

Tabell 2 –Fremdrift 
 

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 
Nye Hammerfest sykehus 
 

På byggeplassen har det vært stort fokus på SJA i forbindelse med utfordrende arbeid, 
spesielt i årets første tertial hvor det typisk er mye dårlig vær med følgende utfordrende 
arbeidsforhold for utendørs arbeider. 
Det har i perioden vært én skade med fravær. Dette var en arbeider som falt på isdekke 
på anleggsområdet. Sandstrøing var igangsatt men man rakk ikke å strø dette området 
før dette skjedde. Prosjektet er i dialog med entreprenør ift. saken. 
 

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 MOP (miljø og oppfølgingsplan), på slutten av prosjekteringen 
arbeides det nå med å avslutte og lukke gjenstående punkter.  
 

 
 

Tabell 4 – Miljø og avfallshåndtering 
 
Risikohåndtering 

Nye Hammerfest sykehus 
 

Det gjøres oppdatering av risikoregisteret i eget møte hver måned. Pr utgangen av første tertial er 
status som følger: 
 
I tertialet har risiko for endringer i ferdig prosjekterte løsninger blitt tatt ned da brukermedvirkning 
prosessene har vært forbedret og usikkerheten minsket, da gapet er redusert. 
Risikoer for forsinkelse i produksjonen har vært vurdert som de mest kritiske i perioden 
og i forbindelse med krigen i Ukraina er det mottatt et Force Majeure varsel fra Consto 
om dette. Det er per april ikke meldt om konkrete tilfeller, men det registreres en økning 
i antall konkurser, økte råvare- og material- priser samt betraktelig økte leveringstider 
på noen anskaffelser som gjør at disse risikoene ansees som høyst reelle. 
 

Tabell 5 – Risikohåndtering  

 
Aktiviteter neste periode 

Nye Hammerfest sykehus 
 

Prosjekteringen er nå over i oppfølging og komplettering av utstyr, samt endringer 
som bestilles. 
Byggeprosjektet vil i kommende periode ha fokus på fasademontering, taktekking, 
innredningsarbeider og bølgevoll. 
Ombygging av RV94 har startet med utført ROS analyse og etablering av midlertidig vei. 
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Det er pågående arbeid med infrastruktur vann og avløp, tørrmuring og veioppbygging. Det er varslet 
om forsinkelse i arbeidet grunnet pågående prosess med ekspropriering av tomt fra Hammerfest 
Energi, noe som medfører at deler av jobben må skyves til neste år da man ikke får tilgang til dette 
arealet før saken er avgjort. 
Arbeidet med Energisentralen går i henhold til plan 
 

Tabell 6 – Kommende aktiviteter 
 
Status organisasjonsutvikling 

Nye Hammerfest sykehus 
 

Delprosjektgruppen for kjøkken i Nye Hammerfest sykehus er i sluttfasen med å utrede 
hvordan drift av kjøkkentjenesten skal være i nytt bygg. Gruppen planlegger 
ferdigstillelse av sluttrapporten andre kvartal 2022. Mandat for delprosjektgruppene; 
«Felles poliklinikk», Kvinne/barn samt Legemidler er utarbeidet og skal behandles i 
klinikkledelsen der mandatene godkjennes før oppstart av delprosjektgrupper. 
Lederne i 3-parts samarbeidet i NHS (KBS) har gjennomført fire møter siden januar 2022. 
Styringsgruppe OU NHS har gjennomført tre møter. Prosjektrådgiver OU i nye 
Hammerfest sykehus er ansatt og stillingen besettes 1. juni 2022. 
 

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 prosjektstyret, styringsgruppen, og delprosjektgrupper.  
 
Tertialrapportene for 1. tertial 2022 er drøftet i informasjons- og drøftingsmøte  
16. mai 2022. 
 
Tertialrapporter legges ikke frem i regionale samarbeidsorgan. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør er fornøyd med at prosjektet har god fremdrift og at det er god kontroll 
på økonomien. Det konstateres at prosjektet har etablert en god struktur for 
risikostyring. Adm. direktør er fornøyd med helse, miljø og sikkerhet er godt ivaretatt i 
alle byggeprosjektene, og at rutiner for stikkprøvekontroller utøves.  
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2022 om utviklings- og 

byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF til orientering. 
 

 
Bodø, den 12. august 2022 
 
 
Cecilie Daae 
adm. direktør 
 
 
 
Utrykte vedlegg:   
1. Tertialrapport 1/2022 bygg- og utviklingsprosjekt nye Hammerfest sykehus 
 
 
Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel  
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