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Styresak 147-2022 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: 
Tertialrapport pr. 31. august 2022 

 

Forslag til vedtak 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2022 om utviklings- og 

byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF til orientering. 
 

 
Bodø, den 14. oktober 2022 
 
 
Cecilie Daae 
Adm. direktør 
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Formål  
I denne styresaken legges frem et sammendrag av tertialrapporten for 2. tertial 2022 for 
utbyggingsprosjektene ved Finnmarkssykehuset HF. Styret ble sist orientert om 
byggeprosjektene i Finnmarkssykehuset HF i styresak 109-2022 Byggeprosjekter i 
Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 30. april 2022 (styremøte 24. august 2022). 
  
Dette dokument baserer seg på styresak i Finnmarkssykehuset HF 28. september 2022, 
styresak 74-2022 Tertialrapport 2-2022 for bygge- og utviklingsprosjekt Nye Hammerfest 
sykehus. Styret fattet følgende vedtak:  
 
1. Styret tar tertialrapport 2/2022 for bygg nye Hammerfest sykehus til orientering. 
2. Styret tar tertialrapport 2/2022 organisasjonsutvikling nye Hammerfest sykehus til 

orientering. 
 
Økonomi 

 Nye Hammerfest sykehus 

Kostnadsramme      2 546 000 mill. kroner 
Justert 
kostnadsramme   

 

Forventet 
sluttkostnad 

2 546 000 mill. kroner 

Merknad  
 

Økonomien er fortsatt godt innenfor vedtatt styringsramme, men den 
geopolitiske situasjonen påvirker rammene for prosjektet. De utfordringene som 
var avdekket i forrige tertial er håndtert på en god måte, men konsekvensene av 
at situasjonen vedvarer gir prosjektet nye utfordringer med økte 
finanskostnader. Dette er sterkt økende rentekostnader og lønns- og prisstigning 
som er vesentlig høyere enn tidligere antatt. Økte finanskostnader utfordrer de 
frie reservene i prosjektet innenfor P50-reserven. 
Prosjektet skal gjennomføres innenfor styringsramme FIN (P50) som er 2,546 
mrd. + 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 i andre tertial klart å bevare den strukturerte fremdriften. Rapportert fremdrift for 
bygget er 65% pr 31. august 2022. 
 

Tabell 2 –Fremdrift 

 
Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 

Nye Hammerfest sykehus 
Fra dette tertial har også hyppigheten av byggeplassbesøk organisert og gjennomført av 
prosjektkontoret (byggherren) økt betydelig som en del av forberedelse til innflytning og ibruktaking 
av nytt sykehus. Dette har representert en ekstra risikofaktor på byggeplass hvor personell som ikke 
nødvendigvis har den nødvendige erfaring med hvilke farer som kan oppstå på en slik byggeplass. 
Utfordringen har vært godt håndtert både ved bruk av "daily huddle-rommet" på byggeplass før 
befaring som viser hvilke områder som til enhver tid har spesielt risikofylt arbeid, samt at befaringene 
gjennomføres av utpekt personell som kjenner byggeplassen godt. 
Det er ikke rapportert skader i perioden. 
 

Tabell 3 – Sikkerhet, helse og arb.miljø 

Styremøte i Helse Nord RHF
26. oktober 2022 - innkalling og saksdokumenter - offentlig utgave

41



3 
 

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 andre tertial er 
status som følger: 
 
I tertiale har risikoene relatert til markedsusikkerhet og forsinkelser pga den geopolitiske situasjonen, 
blitt tatt noe ned da de største leveransene til bygget nå er anskaffet og levert på byggeplass. 
De siste prognosene for rentekostnader og prisstigning er større enn vi budsjetterte med i siste 
budsjettrevisjon, tiltak er igangsatt for å håndtere disse risikoene og en ny budsjettrevisjon er planlagt 
i kommende periode. 
Det er fortsatt en risiko at bygget bygges og ferdigstilles raskere enn kontrakts plan, med hensyn på 
endringer og forberedelsene til overtakelse. Det er også identifisert at det kan være en mulighet for 
prosjektet å overta bygget og sette i gang klinisk drift tidligere, noe som kan gi besparelser i prosjekt 
kostnadene. 
 

Tabell 5 – Risikohåndtering  

 
Aktiviteter neste periode 

Nye Hammerfest sykehus 
Prosjektering er ferdigstilt i tertiale, men det vil pågå fortløpende byggeplassoppfølging og 
implementering av endringer som er bestilt. Det vil også jobbes med plan for "som bygget" tegnings 
leveranser i kommende periode. 
I kommende periode vil det bemannes opp for å komme på plan igjen med gulvlegging som per august 
ligger ca én uke bak plan. Utskifting av dørblader har skapt forsinkelser for en rekke arbeider i påvente 
av levering av nye dørblader. Tiltak for å komme tilbake på plan vil planlegges når leveransene av nye 
dørblader kommer i gang. 
Hovedaktiviteter i denne og kommende periode er å fortsette fasade montering, taktekking, 
innredningsarbeider og bølgevoll. I kommende tertiale er det planlagt å starte testing av 
energisentralen. 
I kommende tertial vil det fortsettes med underlag for dekkelegging, tilkobling av veilys, komplettering 
av VA anlegg samt asfaltere de arealer som ikke berøres av stopp ved Hammerfest Energi. 
 

Tabell 6 – Kommende aktiviteter 

 
Status organisasjonsutvikling 

Nye Hammerfest sykehus 
Delprosjektgruppen for kjøkken i Nye Hammerfest blir ferdig med sin rapport i løpet av sommeren 
2022. Delprosjektene Felles poliklinikk og Legemidler starter opp etter at de er behandlet i strategisk 
ledermøte i september. Arbeidet med nye mandat er igangsatt henholdsvis for Kvinne/barn, 
Servicesenter, Akuttavdelingen, og Ergo/fysioterapi. 
Lederne i 3-parts samarbeidet i NHS (KBS) har gjennomført ett møte i denne perioden. Der ble status 
på organisasjonsutviklingsarbeidet hos alle gjennomgått, samt mandatene for servicesenter og 
akuttavdelingen. 

Styremøte i Helse Nord RHF
26. oktober 2022 - innkalling og saksdokumenter - offentlig utgave

42



4 
 

Styringsgruppe OU NHS har gjennomført ett møte. Tertialrapport 1/2022 OU-NHS, mandat for 
delprosjekt-gruppe Kjøkken, felles poliklinikk, og Legemidler ble behandlet. Plan OU-NHS, en 
overordnet plan for gjennomføringen OU nye Hammerfest sykehus januar 2022 - desember 2024, ble 
vedtatt. 
Det er utarbeidet flere oppdrag/ mandat til de delprosjekt som skal starte opp senere i høst; 
Kvinne/barn, Servicesenter, akuttavdelingen, og ergo/fysioterapi (medisinsk service). I tillegg for tre 
arbeidsgrupper; «Innovasjon og teknologi», «Arbeidsflyt for helsepersonell» og «Aktiv forsyning». 
Prosjektrådgiver OU i nye Hammerfest sykehus ble ansatt 1. juni 2022, og det er brukt tid til innføring 
og opplæring av ny prosjektrådgiver for OU i nye Hammerfest sykehus. 
Prosessene innenfor Service, drift og eiendom (SDE) skal håndteres videre i samarbeid med 
byggeprosjektet og holdes derfor foreløpig utenfor organisasjons-utviklingsarbeidet. Så vil en vurdere 
etterhvert om det skal igangsettes organisasjonsutviklingsarbeid i etterkant. 
 

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 2. tertial 2022 er drøftet i informasjons- og drøftingsmøte  
19. september 2022 i Finnmarkssykehuset HF. 
 
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, men registrerer at det er usikkerheter i forhold til renteutvikling og 
lønns- og prisvekst.  
 
Adm. direktør er fornøyd med at helse, miljø og sikkerhet er godt ivaretatt i alle 
byggeprosjektene, og at rutiner for stikkprøvekontroller utøves.  
 
 
Utrykte vedlegg:   
1. Tertialrapport 2/2022 bygg- og utviklingsprosjekt nye Hammerfest sykehus 
 
Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel  
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