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Igangsetting av idéfase for Nye Hammerfest sykehus  
 
Administrerende direktørs forslag til 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.  
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. 
 
 
 
Torbjørn Aas 
Administrerende direktør 
 
Vedlegg: 

1. Saksfremlegg,  
2. Multimap undersøkelse 2012 
3. Multimap undersøkelse 2015 
4. Strategisk utviklingsplan (kortversjon) 
5. Mulighetsstudie Nye Hammerfest sykehus 
6. Notat - Multimap  
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Igangsetting av idéfase for Nye Hammerfest sykehus  
  
Saksbehandler:  Anne Grethe Olsen og Ole Martin Olsen 
Møtedato: 28. oktober 2015 

1. Sammendrag og anbefaling 
Med bakgrunn i Strategisk utviklingsplan for Finnmarkssykehuset og styringssignaler 
fra Helse Nord om renovering eller nybygg i Hammerfest, må Finnmarkssykehuset nå gå 
videre med idéfase for Nye Hammerfest sykehus. Det foreligger en oppdatert 
Mulitimapanalyse av sykehuset, som konkluderer med at tilstandsgraden har endret seg 
fra 1,5 til 2,0 (hvor 0 er best og 3 er dårligst) i perioden fra 2012 til 2015.   
 
Styret i Finnmarkssykehuset anbefales å vedta at idéfasen igangsettes og organiseres 
etter prinsipper angitt i tidligfaseveilederen for sykehusbygg. Dette under forutsetning 
av at Helse Nord godkjenner igangsettingen av prosessen, og at det utarbeides et 
styringsdokument, som presenteres for styret i februar 2016. Det videre arbeidet må 
skje i nært samarbeid med Helse Nord og det nye Sykehusbygg HF. Det forutsettes at 
konseptet for Nye Hammerfest sykehus tilfredsstiller krav om økonomisk bærekraft i 
Finnmarkssykehuset.   

2. Bakgrunn 
Strategisk utviklingsplan 
Oppdragsdokumentet for 2013 og ”Veileder for tidligfaseplanlegging av 
sykehusprosjekter” pålegger Helse Finnmark HF å ha en Strategisk utviklingsplan. 
Denne planen skal gi et best mulig fremtidsbilde av helseforetakets planer for 
virksomhetsmessig og bygningsmessig utvikling i et 20-30 års perspektiv. En 
utviklingsplan er en operasjonalisering av overordnede planer og strategier og skal gi et 
fremtidsbilde av helseforetakets planer for virksomhetsmessig og bygningsmessig 
utvikling. Styret i FIN HF vedtok i sak 98/2012 at Strategisk utviklingsplan (SU) for 
foretaket skal være premissgivende for arbeidet med alle byggeprosjekter i foretaket og 
at lokalsykehuset for befolkningen i Vest-Finnmark skal ligge i Hammerfest. 
Igangsettingen av arbeidet med SU ble vedtatt i styret i FIN HF i sak 5/2013 og  
Strategisk utviklingsplan for Finnmarkssykehuset 2015 – 2030 ble vedtatt i styret i FIN 
HF 28. mai 2015 (sak 30/2015). Helseminister Bent Høie (i Alta 02.09.2015) og adm.dir. 
i Helse Nord RHF Lars Vorland (sist 29.09.2015) har flere ganger bekreftet at den 
somatiske sykehusstrukturen i Finnmark ligger fast.  
 
Utviklingsplanen skal ivareta en overordnet samkjøring av prosjektene: 
• Nye Kirkenes Sykehus 
• Videreutvikling av organisering av psykisk helsevern og rus 
• Samisk Helsepark 
• Alta Nærsykehus 
• Nye Hammerfest sykehus 
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Styringssignaler fra Helse Nord RHF 
Helse Nord har bedt om en ny tilstandsrapport fra Hammerfest sykehus, og en sak via 
styret i FIN HF til styret i Helse Nord RHF hvor man vedlegger tilstandsrapporten og ber 
om å få gå i gang med idéfasen for Nye Hammerfest sykehus. Denne saken vil Helse Nord 
ha behandlet innen utgangen av 2015. Det betyr at saken må opp i FIN HF sitt styre i 
oktobermøtet.  
 
Investeringsplan og bærekraft 2016-2023 
Helse Nords investeringsplan for 2016 – 2023 har foreløpig satt opp utgifter for 
renovering/nybygg i Hammerfest slik: 
2019: 20.000.000  
2020: 280.000.000 
2021: 300.000.000 
2022: 400.000.000 
2023: 200.000.000 
 
Foretaket må ha kontinuerlig fokus på bærekraft for å gjennomføre alle planlagte 
investeringer de neste årene. Finnmarkssykehuset har de siste 4 årene levert 
budsjettoverskudd til Helse Nord i henhold til krav. Dette har foretaket klart gjennom 
god budsjettkontroll og et betydelig arbeid med tiltak som har hatt effekt i hele 
organisasjonen. I 2015 styrer foretaket også mot et budsjettoverskudd på 25. mill. 
kroner iht krav. I 2016 er krav til budsjettoverskudd 36. mill. kroner, som nå 
innarbeides i budsjett gjennom pågående budsjettprosess. Foretaket har i tillegg 
etablert en egen tiltaksplan for bærekraft som ble vedtatt i styret i desember 2014. Valg 
av konsept og endelig beslutning om bygging av Nye Hammerfest sykehus vil skje i 
slutten av 2017. Dette gir foretaket ytterligere 2 år på å etablere planer for nødvendig 
bærekraft. Full innvirkning på bærekraften får ikke Nye Hammerfest sykehus før ved 
ferdigstillelse, slik at foretaket har minst 8 år på seg for å etablere bærekraftig 
virksomhet. 
 
I 2016 vil idé- og etter hvert konseptfasen for Nye Hammerfest sykehus primært ledes 
av prosjektsjef, som trolig er på plass fra begynnelsen av 2016. Det er også satt av midler 
i budsjettet for kjøp av eksterne tjenester og annet, som skal være tilstrekkelig for å 
kunne gjennomføre planlagt aktivitet. 

3. Saksvurdering/analyse 
Strategisk utviklingsplan for Finnmarkssykehuset 2015 – 2030 ble vedtatt i mai 2015, 
og denne planen skal være premissgivende for alle større byggeprosjekter i 
helseforetaket.  Nye Hammerfest sykehus er blitt utredet som en del av SU. Det er gjort 
vurderinger og mulighetsstudier for til sammen 5 (6) alternativer. Teknisk 
oppgradering av eksisterende bygningsmasse, teknisk oppgradering og nytt 
avlastningsbygg, full trinnvis utbygging på eksisterende tomt og to alternativer for nytt 
bygg på ny tomt. Som et sjette alternativ er lagt inn forslag om å framskaffe en annen og 
mer egnet tomt for formålet.   
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Ved omstilling fra dagens praksis fram mot 2030 har man beregnet at det vil være behov 
for ca 90 senger. Nedgangen i antall senger i forhold til befolkningsveksten er grunnet 
Alta-prosjektet og i tråd med overordnede føringer om mer dagbehandling og mer 
behandling i kommunene. Sykehuset har ikke observasjonssenger i dag, men det 
planlegges for dette i nytt sykehus. Hensikten med observasjonsplasser er å unngå 
unødvendige innleggelser og redusere liggetiden. Det forutsettes at sykehusets 
akuttfunksjoner videreføres og at de tilbudene som i dag finnes ved sykehuset utvikles 
videre. Det er beregnet et behov for ca. 30.000 kvm til et nytt bygg. Dette inkluderer 
lokaler for voksenpsykiatrisk poliklinikk (VPP) og barne- og ungdomspsykiatrisk 
poliklinikk (BUP). Grunnlaget for framskrivning, kapasitets- og arealberegning har i 
hovedsak vært de samme omstillingsfaktorer og arealstandarder som for nye Kirkenes 
sykehus. Det er tatt hensyn til vedtaket om og omfanget av utbyggingen i Alta i den 
foreløpige beregningen av arealbehovet i Hammerfest. 
 
Arbeidet med Nye Hammerfest Sykehus ligger i Helse Nords investeringsplan fra 2019, 
og skal sikre et helsemessig godt og samfunnsøkonomisk effektivt lokalsykehustilbud til 
befolkningen i sykehusets nedslagsfelt, være driftseffektivt og gi forutsetninger for økt 
kvalitet i pasientbehandlingen. Sykehuset skal sikre befolkningen i sitt opptaksområde 
fullt ut dekkende spesialisttilbud i samarbeid med kommunehelsetjenesten, Alta 
Nærsykehus, Samisk Helsepark og UNN. Nye Hammerfest Sykehus skal dimensjoneres 
for å ivareta nasjonale og regionale helsepolitiske føringer, beredskap og styrke 
samhandlingen mellom helseforetaket og kommunehelsetjenesten. Foreløpige 
beregninger viser det er mulig å renovere og bygge ut sykehuset på nåværende tomt.  
 
Det foreligger en Multimapanalyse (tilstandsrapport) for Hammerfest sykehus fra 12. 
januar 2012 utarbeidet av firmaet Multiconsult. På bakgrunn av denne jobbet man 
videre med den bygningsmessige delen for Nye Hammerfest sykehus i SU. Det er nå 
utarbeidet en ny tilstandsrapport, som er en oppdatering av tidligere Multimapanalyse. 
Mulitimapanalysen for Hammerfest sykehus viste i 2012 en gjennomsnittlig 
tilstandsgrad på 1,5, hvor 0 er best og 3 er dårligst. Rapporten fra september 2015 
konkluderer med en gjennomsnittlig tilstandsgrad på 2,0. Dette kan både skyldes 
vedlikeholdsetterslep, skjerpede krav og bedre kjennskap til kartleggingsverktøyet. 
 
Dersom FIN HF skal komme i gang med Nye Hammerfest sykehus fra 2019 ihht Helse 
Nords investeringsplan, må arbeidet med idéfasen for Nye Hammerfest starte så snart 
som mulig. Idéfasen skal danne grunnlaget for konseptfase og forprosjekt for Nye 
Hammerfest, og forutsetter et styringsdokument. Noe som gir følgende tidsplan: 
 
Styringsdokument: desember 2016 – februar 2016 
Idéfase:   mars 2016 - august 2016 
Konseptfase:   september 2016 - september 2017 
Forprosjektfase:  oktober 2017 - oktober 2019 
Byggfase:   januar 2020 –  
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4. Risikovurdering 
I henhold til foretakets kjerneverdier og bruk av navigasjonshjulet vurderes dette 
tiltaket som riktig å iverksette. Dette vil ivareta tryggheten til innbyggene i Finnmark, 
sikre en godt tilgjengelig spesialisthelsetjeneste og være med på å styrke kvaliteten i 
foretaket. En grundig vurdering av alle tiltak, sett i en større sammenheng, vil være en 
god måte å sikre riktig bruk av både foretakets investerings- og driftsmidler på.  

5. Medbestemmelse 
De ansatte og ansattes representanter har vært involvert i prosessen med Strategisk 
utviklingsplan både i arbeidsgrupper og i drøftingsmøter, og de vil også involveres 
videre som medlemmer i prosjektgruppen og i kommende arbeidsgrupper. Denne saken 
er også drøftet i informasjons- og drøftingsmøte fredag 16. oktober. 
 
Vedlegg 

1. Multimap undersøkelse 2012 
2. Multimap undersøkelse 2015 
3. Strategisk utviklingsplan (kortversjon) 
4. Mulighetsstudie Nye Hammerfest sykehus 
5. Notat - Multimap 
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