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Mandat og styringsdokument for idéfase for Nye Hammerfest 
sykehus  
 
Administrerende direktørs forslag til vedtak: 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar mandat for idéfasen Nye Hammerfest sykehus 
2. Styret vedtar forslag til styringsdokument med beskrivelse av gjennomføring av 

idéfasen. 
3. Styret ber administrerende direktør om å rapportere utviklingen i prosjektet i 

henhold til konsernbestemmelsene, hvert tertial. 
 
 
 
Stein Erik Breivikås 
Administrerende direktør 
 
Vedlegg: 

1. Saksfremlegg,  
2. Styringsdokument idéfasen Nye Hammerfest Sykehus 
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Idéfase for Nye Hammerfest sykehus  
  
Saksbehandler:  Prosjektsjef Lill-Gunn Kivijervi  
Møtedato:  17. mars 2016  

1. Sammendrag og anbefaling 
Med bakgrunn i vedtatte Strategisk utviklingsplan for Finnmarkssykehuset og 
styrevedtak i sak 87/2015 om renovering eller nybygg i Hammerfest, har foretaket 
utarbeidet styringsdokument for arbeid med idéfase for Nye Hammerfest sykehus. 
 
Styringsdokumentet gir oversikt over sentrale forhold i arbeidet i idéfasen på en måte 
som er retningsgivende og avklarende for alle aktører i prosjektet. Styringsdokumentet 
skal videre sikre at leveransen til den etterfølgende fasen, konseptfasen, er av en slik 
kvalitet og innhold som kreves iht tidligfaseveilederen. 
 
Grunnlaget for idéfase er strategisk utviklingsplan. Utviklingsplanen viser prioritet for 
tiltak som kan gjennomføres innenfor det finansielle handlingsrommet. 
Finnmarkssykehuset HF (FIN) har med bakgrunn i krav fra tidligfaseveilederen for 
sykehusbygg vedtatt Strategisk utviklingsplan for foretaket fram mot 2030. Denne 
planen gir et fremtidsbilde av helseforetakets planer for virksomhets- og 
bygningsmessig utvikling i et 20-30 års perspektiv. 
 
Målsetningen med idéfasen er å presisere behovet og identifisere mulige, prinsipielle 
løsningsalternativer for Nye Hammerfest sykehus. I idéfasen skal tiltaket presiseres og 
avgrenses i forhold til andre tiltak både når det gjelder økonomisk bæreevne og tid for 
gjennomføring. Det skal utarbeides et mandat og en plan for konseptfasen.  Dette 
mandatet skal vise hvilke alternative konsepter som skal utredes, samt rammene for 
tiltaket.  

2. Bakgrunn 
Finnmarkssykehuset vedtok i styresak 87/2015 m/vedlegg igangsetting av idefasen for 
Hammerfest Nye sykehus.  
 
Sak 87/2015 Igangsetting av idéfase for Nye Hammerfest sykehus  
 

Vedtak: 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF beslutter å igangsette idéfase for Nye 

Hammerfest sykehus. 
2. Styret ber om at det utarbeides et styringsdokument for idéfasen, som 

presenteres for styret i februar 2016. 
3. Styret ber om å bli holdt orientert om prosjektets utvikling i henhold til 

foretakets rapporteringsrutiner.  
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4. Styret ber om at idéfasen organiseres i henhold til prinsipper angitt i 
tidligfaseveilederen for sykehusbygg.  

5. Det forutsettes at konsept for bygging av Nye Hammerfest sykehus tilpasses 
økonomisk bærekraft i Finnmarkssykehuset.  

6. Idéfasen skal skje i nært samarbeid med Helse Nord RHF og Sykehusbygg HF. 
7. Styret i Finnmarkssykehuset ber om at plan for igangsetting av idéfase legges 

fram for styret i Helse Nord RHF for endelig beslutning. 
 
Ut fra dette vedtaket har administrasjonen utarbeidet styringsdokument for 
gjennomføring av idéfasen, jfr. Vedlegg 1. Styringsdokumentet er kvalitetssikret av 
Sykehusbygg HF. 

3. Saksvurdering/analyse 
Prosjektplanen omfatter mandat til idéfasen, beskrivelse av planlagt gjennomføring med 
fremdrift, organisering og budsjett. Til grunn for idéfasen for nye Hammerfest sykehus 
ligger strategisk utviklingsplan, vedtatt i FIN HF sitt styre 28.05.2015 styresak 30/2015 
og vedtak om igangsetting av nye Hammerfest sykehus vedtatt i styremøte 28.10.2015 
styresak 87/2015. Målsetningen med idéfasen er å presisere behovet og identifisere 
mulige, prinsipielle løsningsalternativer for Nye Hammerfest sykehus. I idéfasen skal 
tiltaket presiseres og avgrenses i forhold til andre tiltak både når det gjelder økonomisk 
bæreevne og tid for gjennomføring. Det skal utarbeides et mandat og en plan for 
konseptfasen.  Dette mandatet skal vise hvilke alternative konsepter som skal utredes, 
samt rammene for tiltaket.  
 
Mandat 
Mandatet vil etter behandling i FIN HF, behandles i styremøte i Helse Nord RHF 
06.04.2016. De ulike alternativene foreslås utredet og vurdert i henhold til følgende 
mandat: 

 
1. Idéfasen skal redegjøre for følgende hovedalternativer, slik det skisseres i 

mulighetsstudien: 
Alternativ 0 Teknisk oppgradering/ombygging (Fuglenes) 
Alternativ 1 A teknisk oppgradering og avlastningsbygg for kontorfunksjoner 
(Fuglenes) 
Alternativ 1 B Gradvis ombygging og nybygg på eksisterende tomt (Fuglenes) 
Andre varianter som kan tenkes på eksisterende tomt 
Alternativ 2 A Utbygging på ny tomt (Jansvannet). Bærekraft avklares tidlig i 
fasen. 
Alternativ 2 B Utbygging på ny tomt optimert for 50 % utvidelse (Jansvannet). 
Bærekraft avklares tidlig i fasen. 
Alternativ 3 Annen tomt (kan være flere alternativer). Bærekraft avklares 
tidlig i fasen. 

2. Utredning av alternativene skal følge utviklingsplanen. Hammerfest sykehus skal 
være lokalsykehus for befolkningen i Vest-Finnmark. Sykehuset skal tilby 
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akuttmedisin, kirurgi, ortopedi, indremedisin, gynekologi/føde, ØNH, øye, pediatri og 
barnehabilitering. Pediatri og barnehabilitering skal være fylkesdekkende. Tjenester 
og funksjoner rundt dette må videreutvikles.  Fødeavdelingen skal ta imot 
risikofødsler fra uke 32 fra hele fylket. Sykehuset skal opprettholde beredskap og 
akuttfunksjoner i forhold til større ulykker, olje- og gassvirksomheten og 
skipstrafikken i nordområdene. Den ortopediske avdelingen skal være det 
ortopediske senteret i Finnmark og har fagansvar for ortopedivirksomheten i 
foretaket. Barneavdelingen skal utvikles slik at den tilpasses framtidas 
behov.  Sykehuset skal planlegge for observasjonssenger i nytt sykehus for å unngå 
unødvendige innleggelser og redusere liggetiden. Lokaler for voksenpsykiatrisk 
poliklinikk (VPP) og barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) skal planlegges 
inn i det fremtidige sykehuset.  

3. Det skal også planlegges og tas høyde for forskningsaktivitet samt at sykehuset skal 
ta imot 12+12 medisinerstudenter. Det skal i tillegg tas høyde for 10-15 nye 
overlegestillinger knyttet til fagplaner. 

4. 0-alternativet skal videreutvikles på en måte som gjør det mulig for 
Finnmarkssykehuset å drive eksisterende anlegg frem til ett av alternativene med 
ombygging eller nybygg er ferdig.  

5. Utredningen skal i neste fase også ta inn over seg det parallelle arbeidet som er satt i 
gang omkring prehospitale tjenester i Finnmarkssykehuset. Foreløpige resultater fra 
arbeidet innarbeides i idéfasen for Hammerfest og tas inn for fullt i konseptfasen. 

6. Idéfaseutredningen skal inneholde konkrete beskrivelser av hvilke konsekvenser ny 
struktur for spesialisthelsetjenesten har for samhandlingen med kommunenes 
tjenestetilbud, og en vurdering av evt. tiltak som må iverksettes. Idefasen skal 
spesielt bidra til å avklare mulige samhandlings- og samarbeidsløsninger med 
Hammerfest kommune som vertskommune. 

7. Arbeidet med tomtevalg skal inngå i idéfaserapporten i den grad det blir aktuelt å gå 
videre med nybygg på annet sted enn eksisterende tomt. Samfunnsmessige 
konsekvenser skal analyseres og transportkostnader skal beregnes for de 
alternativer som er aktuelle å føre videre fra idéfasen.  

8. Idéfaseutredningen skal inneholde en ny bærekraftsanalyse basert på nåværende 
inntektsfordelingsmodell og alle kjente forhold som påvirker den økonomiske 
situasjonen. Bærekraftsanalysen skal både vurdere Hammerfest og foretakets alle 
tilbud under ett. Det vil være behov for å vurdere innovative og fremtidsrettede 
løsninger som kan bidra til reduserte investerings- og driftskostnader.  

9. Aktivitetstallene for Finnmarkssykehuset fremskrives til 2030. 

4. Risikovurdering 
Den største risikoen i idéfasen ligger i å overholde tidsplanen og den økonomiske 
rammen, samt sikre medvirkning i prosjektet. Tiltak for å redusere usikkerheten i 
prosjektet er: 
• Ekstern prosjektleder er sykehusbygg HF 
• Detaljert prosjektplan med fokus på kvalitet, tid, ansvar og medvirkning for alle 

aktiviteter utarbeides i samarbeid med Sykehusbygg HF 
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• Månedlig rapportering mot plan til prosjektsjef. Tertialrapportering til styret. 
• ROS-analyser både på enkeltområder og for den samlede idéfasen 
• Tredjepartskontroll knyttet til enkeltområder vurderes etter behov 
• Styring av kostnader etter budsjett 

5. Budsjett/finansiering 
Kostnadene for gjennomføring av idéfasen er relatert til innleie av eksterne konsulenter, 
herunder inngås en avtale med Sykehusbygg HF om leie av prosjektleder. Kostnader 
knyttet til gjennomføring av idéfasen er beregnet til kr. 6 mill. inkl. mva. Det er tatt 
høyde for usikkerhet, reisekostnader og innleie av konsulenter og arkitekt. I tillegg 
kommer frikjøp av interne ressurser. 

6. Medbestemmelse 
Tillitsvalgte, verneombud og brukermedvirkning ivaretas på alle nivå i prosessen, i 
delprosjektgrupper/medvirkningsgrupper, i prosjektgruppen og i styringsgruppen. Det 
samiske brukerperspektivet skal ivaretas på styringsgruppenivå. Kommunene inviteres 
til å delta i styringsgruppen gjennom OSO, hvorav vertskommunen Karasjok. 
 
Styresak vedtak om igangsettelse av idéfase Nye Hammerfest Sykehus ble drøftet i 
september 2015. 
Styresak mandat og styringsdokument er drøftet med tillitsvalgte 7. mars 2016 
Styresak mandat og styringsdokument er behandlet i brukerutvalget 8. mars 2016 
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