
1 Økonomiske vurderinger 

Idéfasen skal foreslå hvilke alternativer som det bør arbeides mer inngående med i konseptfasen. For 

de økonomiske vurderingene innebærer det: 

 Gi et anslag på kostnadene knyttet til de enkelte alternativer og vise når kostnadene blir 

belastet foretaket og hvordan de blir belastet.  

 Gi en vurdering av hvordan alternativene påvirker driftsøkonomien. 

 Gi en vurdering av om det er forskjell på hvilke muligheter alternativene gir til å endre 

behandlings- og driftsprofil for sykehuset. 

 Vurdere om det er alternativer som ikke kan anbefales for videre arbeid i konseptfasen fordi 

det synes for vanskelig å oppnå en økonomisk bærekraft. 

Hva som er mulig og ønskelig av endringer som påvirker driftsøkonomien er et ansvar som ligger til 

foretaket. Vurderingene som gjøres i avsnittene som følger konsentrerer seg derfor om å peke på 

områder av driften der endringer kan ha vesentlig betydning for framtidig driftsøkonomi. 

Finansieringen av byggeprosjekt er et samarbeid mellom Finnmarkssykehuset HF og Helse Nord 

RHF. Det skal dekkes av tilgjengelige driftsmidler og tillatt bruk av kassakreditt, kapitalkompensasjon 

og tiltak som reduserer årlige driftskostnader.  

I det videre vil vi gi et anslag på samlet kostnad for de ulike alternativer, når de vil legge beslag på 

foretakets økonomi og vise hva som da må tilføres Finnmarkssykehuset enten fra Helse Nord RHF 

eller gjennom tiltak i Finnmarkssykehuset som bidrar til å styrke driftsregnskapet.  

1.1 Dagens sykehusbygg og mulighet for effektiv drift 

En drift av sykehuset som både ivaretar kravet til kvalitet i tjenestene og økonomisk god drift 

forutsetter en effektiv utnyttelse av rom og utstyr og en organisering av medisinsk og pleiefaglig 

ressurser som maksimerer tiden brukt på direkte pasientkontakt. Noen sykehusbygg legger forholdene 

bedre til rette for dette enn andre. 

Sykehuset i Hammerfest sto ferdig på Fuglenes i 1956 og er siden påbygd flere ganger, sist med en 

mindre påbygning i 2000-tallet. Den delen av bygget hvor operasjonsstuer, akuttmottak og intensiv 

ligger ble bygget i 1970-årene. 

Det er stor forskjell på hvilke ventilasjonskrav det er for ulike funksjoner i et sykehus. En stor del av 

arealet krever en kontorstandard, mens andre områder må imøtekomme krav til ren luft. Eksempler på 

det er operasjonsstuer og luftsmitteisolat. Ventilasjon påvirker også arbeidsmiljøet. Dagens 

Hammerfest sykehus har en standard på sitt ventilasjonsanlegg som setter økte krav til arbeidsrutiner 

for å unngå infeksjoner knyttet til behandling og gir en økt belastning for arbeidsmiljøet. 

Muligheten for å samarbeide mellom sengeposter vanskeliggjøres ved at de er spredd på tre etasjer og 

i to bygningskropper. Pasienthotellsengene er plassert med en etasje mellom seg. 

En økning av andelen dagkirurgiske pasienter avhenger av hvordan forløpet for pasientene foregår og 

hvordan bygget er tilpasset et godt forløp. Dagens bygg er ikke tilrettelagt for gode forløp på dette 

området. 

Poliklinikkene er også fordelt på fire etasjer og i tillegg i fem bygningskropper. De er ikke, på en 

systematisk, måte, knyttet til spesialitetenes sengeområder eller legekontor. Erfaringer fra andre 

sykehus viser at faktisk ledige konsultasjonsrom ikke utnyttes fordi det finnes en for dårlig oversikt 

når de er ledige. I Hammerfest sykehus er bygget et hindre for en god utnyttelse av de polikliniske 

områdene. 

Støttefunksjoner som sterilsentral, medisinsk teknikk, varemottak, teknisk avdeling er til en viss grad 

plassert slik at det sperrer noe for kommunikasjon mellom enheter som behandler pasienter. 

Bygget slik det er i dag vanskeliggjør derfor strukturelle endringer av samarbeidsformer ved 

sjukehuset som kan bedre både kvaliteten i tjenestene og driftseffektiviteten. 



1.2 Driftsøkonomiske vurderinger 

Som formulert i strategisk utviklingsplan er det en forutsetning for videre investeringer i 

Finnmarkssykehuset at man oppnår et tilstrekkelig økonomisk resultat hvert år, slik at avskrivinger og 

rentekostnader kan dekkes. Hvor stort dette beløpet må være avhenger av omfanget av investeringene, 

nedskrivingstid og hvilken rente man må ta høyde for.  

Regnskapene til Finnmarkssykehuset er inndelt i fire klinikker og i fire stabsfunksjoner. Vi har sett på 

kostnadene til klinikk Hammerfest, beliggende i Hammerfest, Klinikk for psykiatri og rus beliggende i 

Hammerfest og den delen av klinikk for service, drift og eiendom som er knytet til byggene i 

Hammerfest, eksklusive boliger. Vi har heller ikke vurdert om nytt bygg kan påvirke kostnadene til de 

tre stabsfunksjonene HR (personal), Økonomi, FFS (Fag, Forskning og Samhandling). 

Finnmarkssykehuset har utarbeidet en tiltakspakke som fra og med 2020 skal redusere 

driftskostnadene med 51 millioner kroner årlig. Den forutsetningen tar vi med i vurderingene av 

bærekraft for hele foretaket.   

Det foreligger to kapasitetsvurderinger for nytt Hammerfest sykehus. Et er utarbeidet som en del av 

strategisk plan og en er utarbeidet av Sykehusbygg HF som en del av idéfasen. Det er den siste 

vurderingen som tas med i idéfasearbeidet. I den vurderingen er det reduksjonen av senger i vanlige 

sengeposter med ca. 20 som direkte vil påvirke driftsbudsjettet. 

Under drøftes hvordan noen områder av virksomheten kan påvirkes av nye bygg.  

Redusere antall pasienter behandlet utenfor Finnmark 

Strategisk plan setter opp en målsetting om å ta hjem pasienter som i dag behandles ved sykehus 

utenfor Finnmark fylke. Kostnadene til reise- og oppholdsutgifter for disse pasientene er oppgitt for 

Finnmarkssykehuset samlet. Ved å anta at andelen som er henvist fra Hammerfest er lik andelen 

Hammerfest har av alle behandlete ved Finnmarkssykehus, er reise- og oppholdsutgifter for disse noe 

under 110 millioner kroner, fordelt på nesten 17 000 pasienter. Det er en gjennomsnittlig kostnad per 

pasient på 6 500 kroner. Kostnaden per behandlet pasient ved Finnmarkssykehuset er 1,38 over DRG 

kostnaden, som i 2015 var 42 081. Om hjemtaking av pasienter skal bedre driftsbalansen ved 

Hammerfest sykehus forutsetter det at man kan utnytte kapasiteten man allerede har ved sykehuset. Da 

vil inntekten øke med 21 040 kroner per ny registrert DRG, med dagens 50 % refusjon og kostnaden 

til reise og opphold vil reduseres. Hvis en slik forutsetning ikke kan legges til grunn vil resultatet av en 

hjemtaking kunne bli et svakere driftsresultat. 

Finnmark er i dag det fylket som har flest pasienter behandlet utenfor fylkets egne institusjoner, men 

avstanden til Telemark, Vestfold, Nord-Trøndelag, Oppland og Nordland er veldig liten. I disse 

fylkene er det fra 1-4 prosent flere enn i Finnmarks som behandles i egne sykehus. Det bør heller ikke 

uten videre forutsettes at flere behandlete i egne institusjoner automatisk vil redusere antall behandlete 

utenfor fylket. Flere behandlete vil i mange sammenhenger også føre til at det utvider ønsket om andre 

tjenester. 

Ønsket om å ta hjem pasienter bør ikke styres av økonomi aleine, men man bør være bevisst hva man 

vil styrke ved en slik hjemtaking og hvordan det vil påvirke den faglige virksomheten og 

ressursbruken. 

Eiendomsdriften 

Senter for drift og eiendom (SDE) har ansvaret for å holde driften av selve bygget i gang. Enheten har 

også ansvaret for IKT driften, driften av medisinsk teknisk utstyr, kjøkkenvirksomheten, sentralbord, 

vask av tøy og personalboliger. Av en samlet kostnad på noe over 160 millioner kroner er det ca. 27 

millioner kroner som er knyttet til byggene i Hammerfest og det som har benevnelsen kostnader til 

forvaltning, drift og utvikling, (FDVU). Ved å benytte normtall for sykehusbygg har vi beregnet at 

denne kostnaden burde ligge på 22-23 millioner kroner. I alternativene med nybygg vil kostnaden øke 

til 28-30 millioner kroner årlig avhengig av hvilket utbyggingsalternativ som velges. Økningen 

skyldes i hovedsak at nybygget har noe større areal og at kostnadene knyttet til moderne tekniske 

anlegg, spesielt ventilasjon, vil være større i nytt bygg. Det fører til noe økte energikostnader. 



Endringer i klinikk Hammerfest og klinikk for psykisk helsevern og rus 

Klinikk Hammerfest omfatter den medisinske og pleiefaglige somatiske virksomheten i Hammerfest. 

Samlet kostnadene for denne er noe over 400 millioner kroner hvorav nesten 80 % er knyttet til lønn. 

Inntektene som knytter seg til aktivitet er litt over 200 millioner kroner. Hvis man sammen med de 

ansattes representanter kunne få redusert kostnader og økt inntekter er det innenfor klinikken man kan 

oppnå et nivå på endringene som kan bidra vesentlig til et investeringsprosjekt. For å oppnå 

nødvendige endringer er det nødvendig å ha god kunnskap om lokale forhold og en stor grad av tillit 

innad i sykehuset.  

Psykisk helsevern og rus har en brutto kostnad på like i overkant av 20 millioner kroner. I 

tiltakspakken som allerede er utarbeidet av Finnmarkssykehus er det innarbeidet en reduksjon av 

kostnadene innenfor psykisk helsevern og rus for hele foretaket på 5 millioner kroner. Vi forutsetter 

ingen ytterligere innsparinger på dette området knyttet til den virksomheten som ligger i Hammerfest.  

Legene er den gruppen ved sykehuset som sterkest påvirker behandlingsomfanget og kvaliteten av 

behandlingen. Det er nødvendig med faglig sikre vaktordninger. Samtidig er det en utfordring av antall 

timer i vakt påvirker antallet timer som kan benyttes til direkte pasientbehandling. Gode løsninger på 

dette området kan inkludere samarbeid mellom spesialiteter og støtte spesielt fra UNN. Kan man i et 

nytt bygg utnytte slike samarbeidsmuligheter vil antagelig både liggetid og antallet døgnbehandlete 

senger reduseres og antallet dag- og poliklinisk behandlede økes uten en proporsjonal økning av 

kostnadene. Spesielt for LIS leger vil en økning av antallet behandlete pasienter per lege kunne 

redusere tida det tar å bli godkjent som spesialist.  

Et sykehus der enhetene er mer funksjonelt plassert enn i dag vil bidra til å kunne organisere 

legearbeidet bedre. Hammerfest sykehus ligger langt nede på lista for kvalitetsindikatorer når det 

gjelder antallet infeksjoner knyttet til operasjoner og utsatte operasjoner. Andelen polikliniske 

behandlinger og konsultasjoner er også lav. Et nytt sykehus bør også tilrettelegge for gode 

dagkirurgiske forløp. Med god involvering av legegruppa i arbeidet med nytt sykehus bør det være 

mulig å få ned kostnader og øke inntekter, samtidig som man bedrer kvaliteten av behandlingen. 

Finnmarkssykehuset har etablert et prosjekt for rekruttering av leger. Andelen fast ansatte leger er 

lavere enn hva man ønsker. Ved siden av fast ansatte leger har man leger med midlertidige avtaler og 

innleide leger. Spesielt innleide leger har en høy kostnad, sammenlignet med fast ansatte. Barnelegene 

har den største andelen fast ansatte, mens de store legegruppene medisin, kirurgi og ortopedi har den 

laveste. For radiologer er utlegget til innleide radiologer like høyt som summen av alle lønnskostnader 

knyttet til de som mottar fastlønn.  

Det vil ha betydning for driftsresultatet om et nytt sykehus kunne bidra til å øke andelen fast ansatte og 

om man i større grad enn i dag kunne imøtekomme innleides krav til godtgjorte timer med arbeid som 

øker sykehusets inntekter. Da gjelder det i første rekke dagbehandling og poliklinikk.  

Sjukepleiere er den yrkesgruppen som påvirker kvaliteten på pasientbehandlingen sterkest. Som for 

legegruppen er det derfor viktig at deres kompetanse benyttes til direkte pleie og veiledning av 

pasienter. Avstandene i Finnmark er store og været kan gjøre det vanskelig å komme seg til og fra 

sykehuset. I større grad enn ellers i landet vil det være behov for å kunne overnatte, selv om man ikke 

har behov for overvåkning og pleie. I framskrivingen som er laget for denne idéfasen reduseres 

antallet senger i vanlige sengeposter med ca. 20. Hvis Finnmarkssykehuset satte seg som mål å 

redusere andelen døgnbehandlete ned mot de med lavest andel på dette område, ville antallet senger 

antagelig kunne reduseres med 30-40. Hva som er mulig vil avgjøres ved å vurdere hvor mange av de 

innlagte pasientene som får aktiv behandling i tilknytning til sengeområdet og hvilke som må 

oppholde seg i eller ved sykehuset fordi undersøkelsen/behandlingen går over flere dager. En 

vurdering av kostnadene ved klinikk Hammerfest tilsier at kostnadene knyttet til en seng med 

bemanning i helger og gjennom døgnet er ca. 800 000 kroner. En reduksjons av antallet 

døgnbemannete senger kan derfor bidra vesentlig til en bedring av driftsresultatet, uten at kvaliteten på 

behandlingen forringes. 

Kostnaden til innleie av sjukepleiere er ikke like stor som for leger. Den er spesielt høy på medisinsk 

post, intensivposten, posten for ortopedi/kirurgi og på operasjonsenheten.  



Oppbyggingen i Alta 

Det forutsettes at vedtakene som gjelder omfanget av utbyggingen i Alta er endelige. Hvordan enheten 

skal drives vil være gjenstand for løpende vurderinger. Bemanningen av sengene i Alta bør inngå i det 

prosjektet som ser på det samme for Hammerfest. Den store andelen innleide radiologer viser at det er 

viktig hvordan deres arbeid organiseres. Teknisk vil det være mulig for radiologer å vurdere bilder tatt 

i Alta uten å være der, men gjøre dette i Hammerfest.  

Mulighet for outsourcing og samarbeid med andre 

Av virksomhetene knyttet til Finnmarkssykehuset er IKT virksomheten i all hovedsak basert på 

innleid kompetanse. Det er naturlig å vurdere om det er andre deler av virksomheten det kan være 

naturlig å leie inn fra andre. Erfaringene med outsourcing er varierte og vi antar at med de små 

befolkningskonsentrasjonene som er i Finnmark, vil det være vanskelig å få til en reell konkurranse på 

flere av de områdene som er aktuelle. Valg av innleie framfor ansatte bør vurderes slik at alle positive 

og negative sider ved dette blir grundig vurdert.  

Det foregår et arbeid i regi av Finnmarkssykehuset på dette området. Der vurderes det også sambruk 

av areal med andre virksomheter. De foreløpige konklusjonene på dette arbeidet er ikke tatt inn i 

denne analysen, men må arbeides videre med i konseptfasen. 

Hvordan investeringene tas inn i regnskapet 

Finnmarkssykehuset forutsetter at 80 % av investeringen i et nytt sykehus lånefinansieres. Den delen 

som dekkes av sykehuset selv forutsettes betalt ved å utnytte driftskreditten maksimalt. Lånerenten er i 

våre beregninger satt til 2,5 % og avdragstida er 25 år. 

Ved beregning av avskrivinger legges byggelånsrenter til investeringene. Det velges en rente lik den 

foretaket må betale for lån. 

Finnmarkssykehuset legger til grunn at et nybygg avskrives over 26,4 år. Det er et gjennomsnitt for 

avskrivinger av råbygg, tekniske systemer og utstyr beskrevet i NS 3454. Investeringer i eksisterende 

bygg forutsetter vi avskrives over 20 år, siden det domineres av tekniske systemer.   

1.3 Økonomisk bærekraft 

Det foreligger en bærekraftsanalyse fra Finnmarkssykehuset fra desember 2016 der det er lagt inn et 

estimat for nytt Hammerfest sykehus. Analysen dekker perioden fra 2016 til 2030. I tabell 1-1 vises 

resultatet av denne bærekraftsanalysen når prosjektet nytt sykehus i Hammerfest er tatt ut. I tabellen er 

det en linje som viser effekten av ulike tiltak, tiltaksplanen. Effekten øker fra 24 millioner kroner i 2017 

til 42 millioner kroner i 2030. Disse tiltakene gjelder hele Finnmarkssykehuset sitt ansvarsområde. Det 

er ikke lagt inn noe effekt av nytt Hammerfest sykehus. Siste linje viser at disse tiltakene bidrar til at 

Finnmarkssykehuset fra og med 2020 har et resultat som er bedre enn resultatkravet satt for 

helseforetaket.   

En bærekraftsanalyse i idéfasen skal vise forskjellene mellom alternativene som er vurdert, slik at det 

kan tas gode valg for hvilke alternativer som bør behandles videre i konseptfasen.  

I foretakets bærekraftsanalyse er 26,4 år valgt som en gjennomsnittlig avskrivingstid for bygg. Vi har 

benyttet dette for nybygg, mens vi har benyttet 20 år for ombygginger og opprustninger i eksisterende 

bygg. For nye bygg er det vanlig å starte nedskriving av investeringene året etter at bygget er ferdigstilt. 

Vi har benyttet denne måten å gjøre det på for nybygg, med en justering for ombygging på eksisterende 

tomt. Der vil deler av ombyggingen tas i bruk før alt er ferdigstilt, så vi har delt dette prosjektet i to. 

Avskrivinger for første del starter midt i prosjektperioden, mens avskrivingen av resten starter når alt er 

ferdig. Investeringer i eksisterende bygg starter med nedskriving året etter investeringen er foretatt, da 

vi forutsetter at områder tas umiddelbart i bruk når investeringen er ferdigstilt.  

Byggelånsrenter er lagt til investeringskostnadene til og med det nest siste året for investeringen.  



I tabell 1-1 inngår FDVU kostnader i linjen for driftskostnader. I vurderingen av de fire alternativene 

har vi lagt inn den endringen som er beregnet for FDVU kostnadene i beregningen av 

investeringskostnad og drift av byggene.  

I tabell 1-1 er rentekostnader knyttet til kassakreditten med i linjen for netto rente. Til grunn for den 

beregningen lå også en investering i nytt Hammerfest sykehus. Vi har ikke korrigert for dette når vi ser 

på de ulike alternativene. Dette gir en mindre unøyaktighet og den er størst for 0-alternativet som 

egentlig skal være noe rimeligere i forhold til de andre alternativene enn hva som er vist i våre tabeller. 

Vi synes ikke dette gir et så stort avvik at det påvirker våre vurderinger av hvilke alternativer det skal 

arbeides videre med i konseptfasen. 

Det er grunn til å understreke at linjen for uløst omstilling tar utgangspunkt i at det er et krav om at 

Finnmarkssykehuset kal ha et positivt resultat som er satt til 24 millioner kroner i 2030. Det betyr at selv 

om prognosen for uløst omstilling for alternativene som vurderes er negativ i 2030, kan sykehuset ha 

gått med et overskudd. Hvis Helse Nord RHF reduserer dette resultatkravet vil Finnmarkssykehuset få 

en tilsvarende bedring av sin bærekraft. 

I det som presenteres under de enkelte alternativene har vi ikke vurdert den likvide situasjonen. Avdrag 

på lån vil gjennomgående være noe lavere enn de årlige avskrivingene og det vil ikke bidra til noen 

endring av hvordan alternativene kan vurderes i forhold til hverandre når det gjelder samlet belastning 

på økonomien. En presentasjon av likviditetsutviklingen vil derfor ikke gi ny informasjon som har 

betydning for hvilke alternativ det velges å arbeide videre med i konseptfasen. 

Tabell 1-1 Bærekraftsanalyse for Finnmarkssykehuset eksklusive prosjektet nytt Hammerfest 

sykehus 

 
 

I de fire alternativene som vurderes er dette lagt til grunn for kostnader knyttet til investeringer: 

 Avskriving nye bygg over 26,4 år med start året etter ferdigstillelse. 
 Avskrivinger ombygginger over 20 år med start året etter at kostnaden er påløpt. 
 Byggelånsrente og lånerente 2,5 % årlig 
 80 % av investeringene dekkes med lån. 
 Lån betales som serielån. 
 

Mulighetene for driftseffekter av investeringene drøftes under avsnittene for hvert alternativ. 

1.3.1 O-alternativet 

I 0-alternativet foretas de investeringer som er nødvendig for at virksomheten kan fortsette noen år til. 

Tilstanden til bygget er slik at dette må sees på som et utsettelsesalternativ. Dette er mer utførlig 

beskrevet i avsnittet om selve bygget og repeteres ikke her. 

Bærekraftsanalyse Helse Finnmark HF (mill kr) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Sum driftsinntekter eks. NHS 2 027 2 049 2 071 2 109 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114

Kapitalkompensasjon NHS

Sum driftsinntekter 2 027 2 049 2 071 2 109 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114

Sum driftskostnader ekskl. avskrivninger 1 903 1 924 1 922 1 947 1 946 1 946 1 940 1 934 1 929 1 930 1 930 1 930 1 930 1 930 1 930

Driftsbesparelser NHS, FDVU og leiekostnader

Sum avskrivninger ekskl. NHS 85 104 125 144 138 136 140 141 143 145 145 144 144 144 144

Avskrivinger NHS

Netto rente eks. NHS 2 26 42 50 48 47 46 43 40 36 32 28 25 21 17

Netto rente NHS

Totale kostnader 1 990 2 054 2 089 2 141 2 131 2 129 2 126 2 118 2 111 2 111 2 107 2 102 2 098 2 094 2 090

 Estimert økonomisk resultat 37 -6 -17 -32 -17 -15 -12 -4 3 3 7 12 16 20 24

Resultatkrav 37 30 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

Avvik fra resultatkrav, før effekter av vedtatte tiltak 0 -36 -41 -56 -41 -39 -36 -29 -22 -21 -17 -12 -8 -4 -1

Sum effekter tiltaksplan 0 24 37 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42

Uløst omstilling 0 -12 -4 -14 1 3 6 13 20 21 25 30 34 38 41



Tabell 1-2 viser at dette alternativet er bærekraftig. I beregningene forutsettes det at investeringene kan 

gjennomføres uten å ta opp lån.  

Samlet investering i dette alternativet er 152 millioner kroner fra 2017 til 2020. 

Tabell 1-2 Investeringer nødvendige i 0-alternativet 

 
I dette 0-alternativet vil man fra og med 2027 oppnå resultatkravet, og resultatet vil bedre seg noe fram 

mot 2030. 

Som beskrevet tidligere er ingen av tiltakene i tiltaksplanen knyttet til effektene av et nytt sykehus. Uten 

andre bygningsmessige endringer enn de som må til for fortsatt å kunne benytte bygget, finner vi ikke 

noe grunnlag for å forsterke dette. For dette 0-alternativet legges det ikke inn noen driftsbesparelser 

knyttet til Hammerfest sykehus, ut over det som allerede er inne i tiltaksplanen. 

1.3.2 Alternativ 1A: Noe ombygging, kontorområdene 

For alternativ 1A med noe ombygging, primært av kontorområder, forutsettes det at lån nedbetales fra 

og med avsluttet prosjekt i 2026. Avskrivinger av det mindre nybygget starter året etter at det er 

ferdigstilt, fra og med 2021. Avskrivinger av investeringer i eksisterende bygg starter året etter 

investeringen er foretatt. 

Det forutsettes at hele denne investeringen må lånefinansieres med 80 % av investert beløp, der 

nedbetalingen av lånet starter året etter at hele prosjektet er ferdigstilt. Det forutsettes at Helse Nord 

RHF støtter prosjektet med 25 millioner kroner årlig i kapitalkompensasjon, slik det er ført inn i deres 

langtidsbudsjett fram mot 2019. 

Samlet investeringskostnad i dette alternativet er 1 393 millioner kroner. 

Det har vært praktisert at kapitalkompensasjonen er halvparten av avskrivingskostnadene for godkjente 

prosjekt. Benyttes dette også i dette tilfellet vil kapitalkompensasjonen øke med 21,6 millioner kroner 

fra og med 2027 og utover. Uløst omstilling i 2030 vil da reduseres fra de -24 millioner kronene som er 

oppført i tabell 1-3 til -2,4 millioner kroner. 

  

Bærekraftsanalyse Helse Finnmark HF (mill kr) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Sum driftsinntekter eks. NHS 2 027 2 049 2 071 2 109 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114

Kapitalkompensasjon NHS

Sum driftsinntekter 2 027 2 049 2 071 2 109 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114

Sum driftskostnader ekskl. avskrivninger 1 903 1 924 1 922 1 947 1 946 1 946 1 940 1 934 1 929 1 930 1 930 1 930 1 930 1 930 1 930

Driftsbesparelser NHS, FDV og leiekostnader 0 -1 -1 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -1 -1 -1 -1

Sum avskrivninger ekskl. NHS 85 104 125 144 138 136 140 141 143 145 145 144 144 144 144

Avskrivinger NHS 3 4 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Netto rente eks. NHS 2 26 42 50 48 47 46 43 40 36 32 28 25 21 17

Netto rente NHS

Totale kostnader 1 990 2 053 2 091 2 143 2 134 2 134 2 131 2 123 2 116 2 117 2 113 2 109 2 105 2 101 2 097

Estimert økonomisk resultat 37 -5 -19 -34 -20 -20 -17 -9 -2 -3 1 5 9 13 17

Resultatkrav 37 30 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

Avvik fra resultatkrav, før effekter av vedtatte tiltak 0 -35 -43 -58 -44 -44 -41 -34 -27 -27 -23 -19 -15 -11 -8

Sum effekter tiltaksplan 0 24 37 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42

Uløst omstilling 0 -11 -6 -16 -2 -2 1 8 15 15 19 23 27 31 34



Tabell 1-3 Bærekraftsanalyse fram ved utbyggingsalternativ 1A, noe ombygging, kontorområdet 

 

Byggingen omfatter kontorområder og det er vanskelig å legge inn driftsbesparelser utenom de som 

allerede er lagt inn i tiltaksplanen. 

1.3.3 Alternativ 1B: Nybygging på eksisterende tomt 

Fram til og med 2024 gir dette et resultat ganske likt 1A-alternativet, men dette endrer seg radikalt fra 

og med 2026 når avskrivningene av investeringer slår inn sammen med renter på lån. Uløst omstilling 

når en topp i 2026 for så å reduseres fram mot 2030, se tabell 1-4. Da vil uløst omstilling være -64 

millioner kroner det året. Hvis kapitalkompensasjonen økes til halvparten av avskrivningsbeløpet vil 

den øke med noe over 31 millioner kroner fra og med 2026. Uløst omstilling i 2030 vil da reduseres fra 

-64 millioner kroner som vist i tabell 1-4 til -33 millioner kroner. Reduseres resultatkravet bedrer 

situasjonen seg ytterligere. 

Samlet investering i dette alternativet er 2 245 millioner kroner. 

Tabell 1-4 Bærekraftsanalyse alternativ 1B 

 

I dette alternativet vil man ved prosjektets slutt ha et helt nytt sykehus. Som beskrevet i kapitlet om 

driftsøkonomi er det muligheter for å utnytte et nytt sykehusbygg til å effektivisere driften, samtidig 

som kvaliteten på behandlingen og arbeidsforholdene for de ansatte opprettholdes og forbedres. Et godt 

resultat avhenger av at man utnytter muligheten som foreligger. Hva som oppnås avhenger av hva man 

Bærekraftsanalyse Helse Finnmark HF (mill kr) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Sum driftsinntekter eks. NHS 2 027 2 049 2 071 2 109 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114

Kapitalkompensasjon NHS 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Sum driftsinntekter 2 027 2 049 2 071 2 109 2 114 2 114 2 139 2 139 2 139 2 139 2 139 2 139 2 139 2 139 2 139

Sum driftskostnader ekskl. avskrivninger 1 903 1 924 1 922 1 947 1 946 1 946 1 940 1 934 1 929 1 930 1 930 1 930 1 930 1 930 1 930

Driftsbesparelser NHS, FDVU og leiekostnader

Sum avskrivninger ekskl. NHS 85 104 125 144 138 136 140 141 143 145 145 144 144 144 144

Avskrivinger NHS 14 27 38 49 61 62 68 68 68 68

Netto rente eks. NHS 2 26 42 50 48 47 46 43 40 36 32 28 25 21 17

Netto rente NHS 28 27 26 25 23 22

Totale kostnader 1 990 2 054 2 089 2 141 2 131 2 143 2 152 2 156 2 161 2 200 2 196 2 195 2 191 2 186 2 181

Estimert økonomisk resultat 37 -6 -17 -32 -17 -29 -13 -17 -22 -61 -57 -56 -52 -47 -42

Resultatkrav 37 30 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

Avvik fra resultatkrav, før effekter av vedtatte tiltak 0 -36 -41 -56 -41 -54 -38 -41 -46 -85 -81 -81 -76 -71 -66

Sum effekter tiltaksplan 0 24 37 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42

Uløst omstilling 0 -12 -4 -14 1 -12 4 1 -4 -43 -39 -39 -34 -29 -24

Bærekraftsanalyse Helse Finnmark HF (mill kr) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Sum driftsinntekter eks. NHS 2 027 2 049 2 071 2 109 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114

Kapitalkompensasjon NHS 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Sum driftsinntekter 2 027 2 049 2 071 2 109 2 114 2 114 2 139 2 139 2 139 2 139 2 139 2 139 2 139 2 139 2 139

Sum driftskostnader ekskl. avskrivninger 1 903 1 924 1 922 1 947 1 946 1 946 1 940 1 934 1 929 1 930 1 930 1 930 1 930 1 930 1 930

Driftsbesparelser NHS, FDVU og leiekostnader -1 -1 -2 -2 -6 11 1 -1 -1 5 5 5 5 5

Sum avskrivninger ekskl. NHS 85 104 125 144 138 136 140 141 143 145 145 144 144 144 144

Avskrivinger NHS 1 2 2 3 41 41 41 41 88 88 88 88 88

Netto rente eks. NHS 2 26 42 50 48 47 46 43 40 36 32 28 25 21 17

Netto rente NHS 45 43 41 40 38

Totale kostnader 1 990 2 053 2 088 2 140 2 132 2 126 2 178 2 161 2 152 2 151 2 245 2 238 2 232 2 226 2 221

Estimert økonomisk resultat 37 -5 -17 -32 -18 -12 -39 -22 -13 -12 -106 -99 -93 -87 -82

Resultatkrav 37 30 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

Avvik fra resultatkrav, før effekter av vedtatte tiltak 0 -35 -41 -56 -42 -36 -63 -46 -37 -36 -130 -123 -117 -112 -106

Sum effekter tiltaksplan 0 24 37 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42

Uløst omstilling 0 -11 -4 -14 0 6 -21 -4 5 6 -88 -81 -75 -70 -64



får oppslutning om av tiltak. Her settes det derfor ikke inn noe beløp. Det bør utredes i forbindelse med 

konseptfasearbeidet. I avsnittet under er det beskrevet noen mulige tiltak. 

Hvis man reduserer antall døgnbemannete senger med omkring 16 vil det kunne redusere 

driftskostnadene med 15-20 millioner kroner. Færre senger vil bidra til å flytte mer behandling til 

dagbehandling/poliklinisk behandling og øke gjennomstrømmingen for inneliggende pasienter. 

Inntektene knyttet til aktivitet ved Hammerfest sykehus er noe over 200 millioner kroner. I 

framskrivingen foretatt av Sykehusbygg forutsettes det at antall pasienter behandlet vil øke med 20 %. 

Hvis man klarer å gjennomføre dette ved en netto økning av inntektene på 10 % vil det gi 20 millioner 

kroner. Kvalitetsindikatorene for norske sykehus viser at Hammerfest har mange avlyste operasjoner og 

infeksjoner knyttet til operasjoner er også høy. Et bedre og mer oversiktlig bygg bør kunne bidra til å 

heve kvaliteten på disse områdene, noe som også vil ha positive driftsøkonomiske konsekvenser. Som 

vist tidligere er poliklinisk virksomhet spredd over alle dagens bygg. Det gir lav utnyttelse av 

romkapasiteten og mange ekspedisjoner. Antallet konsultasjoner er i underkant av 35 000. Det er 

eksempler på sykehus der en rekke spesialiteter er samlet under ett administrativt område og der det gis 

mer enn 60 000 konsultasjoner årlig.   

Om kapitalkompensasjonen dekker halvparten av avskrivingskostnadene vil det da være en mulighet 

for å oppnå bærekraft for dette alternativet, forutsatt at det arbeides godt med å få ned 

investeringskostnadene der det er mulig og hente ut driftsgevinster. 

Dette alternativet gir en mulighet for å gjennomføre en trinnvis utbygging som kan ta hensyn til både 

Finnmarkssykehuset sin likviditet og likviditeten til Helse Nord RHF. Til forskjell fra Alternativ 1A 

vil man her kunne prioritere nybygg for de delene av sykehuset der driftseffektene er størst slik at 

resultatet kan benyttes til å dekke opp de seinere investeringene. 

1.3.4 Alternativ 2: Nybygg på ny tomt (uavhengig av hvilken tomt, 2a, 2b, 3 og 4) 

Alternativ 2 skiller seg fra alternativ 1B ved at byggetida er mer konsentrert. Dette resulterer blant annet 

i lavere byggelånsrente. Den høyeste kostnaden kommer allerede i 2023. Vi har valgt kalkylene for nytt 

sykehus på Rossmolla. Forskjellen i kostnader mellom tomtealternativene er så små at det ikke har noen 

betydning i forhold til å velge mellom bygging på ny tomt eller nybygging på eksisterende tomt. Uløst 

omstilling vil ligge i samme størrelsesorden som for alternativ 1b. 

Mulighetene for å påvirke byggeprosjektet slik at driftseffekter kan hentes ut, vil være som for 

alternativet der nytt bygg realiseres på eksisterende tomt, og gjentas ikke her. 

I alternativet for nybygg på ny tomt er det stipulert en netto inntekt av salg på 40 millioner kroner. Denne 

er ikke satt inn i tabellene under siden det er vanskelig å vite når et slikt salg kan realiseres. Samlet 

kostnad er noe lavere for dette alternativet enn for nybygging på eksisterende tomt. Byggingen vil gå 

over kortere tid, men kostnadene vil belastes regnskapene tidligere. 

Samlet investeringskostnad for dette alternativet er 2 151 millioner kroner. 

Uløst omstilling når en topp i 2023 for så å reduseres fram mot 2030, se tabell 1-5. Da vil uløst omstilling 

være -55 millioner kroner det året. Hvis kapitalkompensasjonen økes til halvparten av 

avskrivningsbeløpet vil den øke med 29,8 millioner kroner fra og med 2023. Uløst omstilling i 2030 vil 

da reduseres fra -55 millioner kroner som vist i tabell 1-5 til -25,2 millioner kroner. Reduseres 

resultatkravet bedrer situasjonen seg ytterligere. 

  



Tabell 1-5 Bærekraftsanalyse utbyggingsalternativ nybygg på ny tomt 

 

1.4 Samfunnsøkonomiske vurderinger 

De samfunnsøkonomiske vurderingene vi diskuterer her omfatter signifikante effekter utover de rent 

finansielle, og effekter som også angår aktører utenfor helseforetaket. Et sykehus er en stor bedrift som 

har stor betydning for lokalmiljøet og regionen. Utformingen og plasseringen av sykehuset har 

betydning for alle aktører som er i befatning med det, enten det er ansatte, pasienter, leverandører eller 

øvrige innbyggere. 

Flere av effektene er av en kvalitativ natur som gjør at de er utfordrende å tallfeste og verdsette. Det er 

ikke dermed gitt at de ikke skal ha betydning for valg av løsningsalternativ.  

Referansematerialet vårt er hovedsakelig å finne i Tomteanalysen som er et eget vedlegg til 

idéfaserapporten, samt tidligere erfaringer med ombygging og nybygg av sykehus i Norge og Sverige. 

Vi har også vektlagt at sykehuset har vært gjennom flere runder med bygningsmessig modernisering, 

ombygninger og tilpasninger. Status i dag er at sykehuset har et stort vedlikeholdsbehov, 

arealutnyttelsen er svak, den interne logistikken betegnes som dårlig, og det er utfordringer knyttet til 

ventilasjon og innemiljø. 

Nedenfor trekker vi frem noen momenter vi mener er betydningsfulle og som det vil være viktig å 

studere nærmere i konseptfasen. Momentene er ikke listet i en prioritert rekkefølge. Flere av 

momentene vil slå ulikt ut i byggeperioden i forhold til etter ferdigstillelse. Til forskjell fra de 

driftsøkonomiske beregningene er det ikke mulig å si hvor lang tid det tar før et moment "går i pluss", 

det vil si hvilket år fordelene i etterkant av prosjektet veier opp for eventuelle ulemper i prosjektfasen. 

I stedet kan det være mer hensiktsmessig å forutsette at ulempene knyttet til prosjektfasen ikke dras 

med over i driftsperioden. 

1.4.1 Politisk diskusjon om sykehusstrukturen i Finnmark 

Vi mener de politiske føringene om at det skal være et sykehus i Hammerfest er entydige fra både 

ministernivå, departementsnivå og regionalt foretaksnivå, samt for Finnmarkssykehuset HF. 

Oppbygningen av et kompetent fagmiljø og samordning med øvrige tjenester i kommunen, inkludert 

ambulanse- og lufttransport, er kostbart og tidkrevende. Det er en stor styrke at dette allerede er på 

plass i Hammerfest.  Samtidig pågår en politisk diskusjon om hvilke avdelinger og funksjoner som bør 

legges til andre kommuner i helseregionen, som Alta. Nullalternativet, som i praksis innebærer en 

utsettelse av byggeperioden på opptil 8-10 år, kan potensielt oppildne til diskusjon blant 

lokalpolitikere utenfor kommunen om hvorvidt Finnmarkssykehuset HF evner å opprettholde et 

fullverdig sykehustilbud i Hammerfest. En slik diskusjon vil kunne finne gehør blant noen av fylkets 

innbyggere, uavhengig av hvor reelt det er å kunne flytte sykehuset ut.  

Bærekraftsanalyse Helse Finnmark HF (mill kr) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Sum driftsinntekter eks. NHS 2 027 2 049 2 071 2 109 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114

Kapitalkompensasjon NHS 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Sum driftsinntekter 2 027 2 049 2 071 2 109 2 114 2 114 2 139 2 139 2 139 2 139 2 139 2 139 2 139 2 139 2 139

Sum driftskostnader ekskl. avskrivninger 1 903 1 924 1 922 1 947 1 946 1 946 1 940 1 934 1 929 1 930 1 930 1 930 1 930 1 930 1 930

Driftsbesparelser NHS, FDVU og leiekostnader -1 -1 -1 -1 -1 -1 6 6 6 6 6 6 6 6

Sum avskrivninger ekskl. NHS 85 104 125 144 138 136 140 141 143 145 145 144 144 144 144

Avskrivinger NHS 1 2 2 3 3 85 85 85 85 85 85 85 85

Netto rente eks. NHS 2 26 42 50 48 47 46 43 40 36 32 28 25 21 17

Netto rente NHS 43 41 40 38 36 34 33 31

Totale kostnader 1 990 2 053 2 088 2 141 2 133 2 131 2 128 2 252 2 243 2 241 2 235 2 228 2 223 2 217 2 212

Estimert økonomisk resultat 37 -5 -17 -33 -19 -17 11 -113 -104 -102 -96 -89 -84 -78 -73

Resultatkrav 37 30 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

Avvik fra resultatkrav, før effekter av vedtatte tiltak 0 -35 -41 -57 -43 -41 -13 -137 -129 -126 -121 -114 -108 -103 -97

Sum effekter tiltaksplan 0 24 37 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42

Uløst omstilling 0 -11 -4 -15 -1 1 29 -95 -87 -84 -79 -72 -66 -61 -55



Slik vi ser det vil nullalternativet, i mindre grad enn de andre alternativene, bidra til å bekrefte den 

fremtidige sykehusstrukturen i Finnmarkssykehuset HF. En eventuell usikkerhet knyttet til hvorvidt 

det også i fremtiden skal ligge et sykehus i Hammerfest, vil være til stor skade for byens rykte og 

attraktivitet, uten at det nødvendigvis veies opp av tilsvarende positive effekter andre steder. 

1.4.2 Situasjonen for de ansatte 

Bedre innemiljø, en mer hensiktsmessig utforming av bygget, og en avklaring av sykehusets 

fremtidige utforming vil kunne gi et løft for de ansattes trivsel og arbeidsmotivasjon. Økt trivsel 

medvirker blant annet til stabilitet i legegruppen, og vil gi et bidrag til å bedre 

rekrutteringsutfordringene til Finnmarkssykehuset HF. Forventninger om en bedret framtidig 

arbeidssituasjon vil kunne ha betydning for de ansattes vilje til å gå med på endringer i arbeidsmåte og 

organisering, som er nødvendig for å oppnå økonomisk bærekraft. Disse forholdene taler imot 

nullalternativet. 

Sett i forhold til byggets levetid utgjør byggeperioden kun en kort periode, og de ulemper som måtte 

vedkomme de ansatte i byggefasen vil være begrenset sett opp mot tiden de skal arbeide i det nye 

bygget. Det forventes at de fleste er villige til å godta en periode med forstyrrelser fra byggeaktivitet 

under forventning om at situasjonen vil bedre seg på sikt. Det forutsettes at bygningsarbeidene legges 

opp på en måte som sikrer forsvarlig drift av sykehuset. Nybygg på en annen tomt vil kunne spare de 

ansatte for hovedtyngden av forstyrrelser i byggeperioden, ved at anleggsarbeidet vil foregå på en 

annen lokalitet. 

Omfanget av ombygging og utbedring vil være avgjørende for hvor stor effekt tiltaket har for 

arbeidsmiljøet og trivselen blant ansatte og pasienter. 

1.4.3 Situasjonen for pasientene 

Det rapporteres i dag om trekk fra vinduer, dårlig innemiljø og at pasientene bor på 4-mannsrom, noe 

som er under dagens standard for sykehusbygg. Et nybygg vil derfor trolig medføre en betydelig 

forbedring av pasientopplevelsen for innlagte pasienter.  

De ulike tomtene som vurderes er geografisk nære det eksisterende sykehuset, og påvirker i liten grad 

reisetiden for pasientene. 

1.4.4 Lokal leverandør 

Ved ombygging, nybygg, og/eller eventuell rivning av dagens sykehus, er det grunn til å forvente at 

lokale leverandører vil kunne tilegne seg flere større anbud, noe som vil bidra til å bevare kompetanse 

og sysselsetting i regionen. Slike effekter kan kun regnes som samfunnsøkonomisk gevinst dersom det 

er ledige ressurser som blir benyttet. I motsatt fall vil prosjektet fortrenge annen økonomisk aktivitet 

og samfunnsnytten blir et null-sum produkt. 

1.4.5 Integrasjon med øvrig tjenestetilbud i kommunen 

Sykehuset ligger i dag i sentrumsnære, tettbygde områder, kun 2 km fra bysentrum, og med kort 

gangavstand til tannklinikk, UiT Campus Hammerfest og Hammerfest Videregående skole. Avstanden 

til Rypefjord sykehjem er ca. 6 km. Geografisk nærhet til butikker, boliger for ansatte og andre 

tjenester bør regnes som et gode. Det bør ikke påregnes at eksisterende virksomheter vil flytte etter 

sykehuset i utstrakt grad dersom det omlokaliseres. Til det anses reisetidene som for korte, og den 

økonomiske interaksjonen som for liten. 

De ulike tomtevalgene som vurderes vil kun i mindre grad spille inn på avstanden til bysentrum og 

boligfelt. Tomten på Strømsnes er alternativet lengst unna sentrum, med en estimert reisetid på ca. 10 

minutter med bil. Et eventuelt valg av Strømsnes som lokasjon, vil måtte sees i lys av at kommunen 

ønsker å utvikle området med industri, boliger og grøntstruktur mm.     

Et nybygg vil gi muligheter for å utvide tjenestetilbudet i forbindelse med sykehuset, for eksempel ved 

tilrettelegging for apotek, blomsterbutikk, kafé og liknende inne på sykehusområdet.  



1.4.6 Mulighet for byutvikling 

Dersom sykehuset flyttes fra dagens beliggenhet, vil det åpne opp muligheter for byutvikling som 

ellers ikke er tilstede. Vi er ikke kjent med at det foreligger konkrete planer for hva sykehustomta 

eventuelt vil brukes til, men både offentlig virksomhet, næringsbygg og private boliger bør være 

aktuelt. 

1.4.7 Faglig samarbeid og utvikling av fagmiljø 

UiT Campus Hammerfest tilbyr sykepleierutdanning på bachelornivå, og planlegger å starte opp en 

hospiteringsordning i samarbeid med sykehuset. Muligheten for praksis ved sykehuset ansees å være 

viktig for at flere skal søke seg inn på medisinsk fagutdanning.  

Den tette samlingen av helsefagmiljøene på sykehuset, UiT, tannklinikken og Hammerfest VGS kan 

være gjensidig positivt for samtlige av institusjonene, noe som taler for å bevare dagens beliggenhet.  

1.5 Samlet vurdering av de fire alternativene 

0-alternativet må bli med over i en konseptfase både fordi tidligfaseplanlegging krever det og fordi det 

er et alternativ som kan måtte velges hvis nytt bygg må utsettes til den samlete økonomiske vurderingen 

er at helseforetaket og regionen kan påta seg et slikt løft. 

Det synes ikke hensiktsmessig å ta med alternativ 1A videre til konseptfasen. Alternativet er svært 

kostbart og gir ingen synlige gevinster utenom bedre inneklima for kontorfløyen. Alternativ 1B kan ved 

en trinnvis utbygging dekke alternativ 1A. Hvis man i en slik trinnvis utbygging starter med de delene 

av sykehuset der nybygg gir mulighetene for positive driftseffekter kan det også bedre mulighetene for 

å iverksette de neste byggetrinnene. 

Det er en forutsetning for alle nybyggprosjekter at helseforetaket kan dokumentere bærekraft. Både 

alternativ 1B og 2 anbefales å tas med over i konseptfasen under den forutsetning at det samtidig 

igangsettes et prosjekt som utvikler de driftseffekter det er skissert muligheter for.  

1.6 Sensitivitetsvurderinger 

Forhold som vil påvirke de økonomiske resultatene er: 

 Størrelsen på sykehusbygget vil påvirke kostnadene. 1 % arealreduksjon vil endre kostnadene 

med omlag 20 millioner kroner. 

 Byggekostnad per kvadratmeter vil påvirke de endelige kostnadene på linje med endringer i 

arealet. 

 Om renten endres med 1 %, det vil si fra 2,5 % til 3,5 % eller motsatt vei, vil kostnadene knyttet 

til lån endre seg med omlag 20 %. Sett over de siste 25 årene er renten nå historisk lav. Et 

gjennomsnitt for disse årene ligger på noe over 5 %. 

Økt prisstigning vil redusere belastningen for en investering over år. Prisstigning har vært ganske 

stabil på nåværende nivå de siste 25 år. 


