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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjon 
På basis av tertialrapport for 3.tertial 2007 konstaterer administrerende direktør at Nye Ahus-
prosjektet følger forutsatte planer, både hva gjelder fremdrift og økonomi.  Det er fortsatt 
enkelte fremdriftsmessige avvik, men dette er nå mindre enn rapportert tidligere. 
Det kan derfor legges til grunn at sykehuset tas i bruk 1.oktober 2008 og at utbyggingen 
gjennomføres i henhold til det økonomiske styringsmålet. 
 
Det anbefales at tertialrapport 3.tertial 2007 tas til etterretning. 
 

2. Faktabeskrivelse: 
Av tertialrapporten fremgår at: 
 

• Det er utført ca. 93 % av planlagte arbeider pr. 31.12.07. Det er registrert et 
akkumulert fremdriftsavvik på 2,4 % hvilket er mindre enn ved utgangen av 2. tertial.  
Det er forventet at dette avviket ytterligere reduseres i januar og februar 2008.  
Det er gjennomført økonomisk usikkerhetsanalyse ved utgangen av 3. tertial 2007.   
Denne gir 69 % sannsynlighet for at det økonomiske styringsmålet for prosjektet skal 
nås, hvilket er 3 % høyere sannsynlighet enn ved utgangen av 2. tertial 2007. 

• Både Ahus og Nye Ahus arbeider etter og rapporter fremdrift mot Samlet plan for 
overgangen mellom utbygging og drift. Dette er et planverktøy som skal sikre at alle 
aktiviteter knyttet til overgangen er godt planlagt både i Ahus og i Nye Ahus, slik at 
idriftsettelsen kan skje på en strukturert og god måte.  Det utarbeides felles 
statusrapport til begge styrene hver måned.  

• Det er ikke registrert avvik som truer forutsetningen om iverksetting av første 
idriftsettelsestrinn 01.04.08, men planen er stram.   

• Det er utført 8 KS-revisjoner også i denne perioden. Alle avvik som er avdekket er 
fulgt opp. 

• Det er til nå inntruffet i alt 14 skader som har medført sykefravær. Dette er to flere 
enn ved utgangen av 2. tertial 2007. Dermed er H-verdien nå ca. 2,5 etter at det er 
utført ca. 5,5 millioner timer. Målsettingen er å oppnå en H-verdi lik 2.  
Det er til nå rapportert om i alt 3501 uønskede hendelser/situasjoner.  
 
 

3. Administrerende direktørs vurderinger: 
Administrerende direktør konstaterer at prosjektet gjennomføres i henhold til godkjente 
planer. Det er, som ved utgangen av 2. tertial, fortsatt enkelte fremdriftsmessige avvik. Disse 
forstyrrer ikke forutsetningen om at det nye sykehuset tas i bruk 1.oktober 2008, og at 
utbyggingen gjennomføres i henhold til det økonomiske styringsmålet. 
 
 
Trykte vedlegg: 

•  Tertialrapport 3. tertial 2007 
 
 


