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Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 
 
Arkivnr.:  Saksbeh/tlf:  Sted/Dato:  
2017/365 Lill-Gunn Kivijervi  Hammerfest, 20.03.2017 
 
 
Saksnummer 24/2017 
 
Saksansvarlig:  Lill-Gunn Kivijervi  
Møtedato:  28. mars 2017 

Styringsdokument for konseptfasen for Nye Hammerfest 
sykehus 

Ingress: Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtok idéfaserapporten for Nye Hammerfest 
sykehus (NHS) i styremøte 22. februar 2017, sak 8/2017. Styringsdokumentet for neste 
fase, konseptfasen, for NHS legger føringer for det videre arbeidet.  Helse Nord RHF 
styrebehandler idéfaserapporten for NHS i styremøte 26. april 2017. Helse Nord gir 
Finnmarkssykehuset mandat for neste fase i styremøte 26.april 2017. Styringsdokumentet 
med anbefaling fra styret i Finnmarkssykehuset oversendes til Helse Nord RHF. 
 
Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak: 

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar styringsdokumentet for konseptfasen for Nye 
Hammerfest sykehus, og ber om at styringsdokumentet oversendes til Helse Nord 
RHF for styrebehandling. 

2. Styret vedtar at ny tidligfaseveileder for sykehusbygging legges til grunn for arbeidet 
i konseptfasen.  

3. Styret vedtar at føringer som ligger til grunn i idéfaserapporten for NHS legges til 
grunn for det videre arbeidet, jfr. Styresak 8/2017. 

4. Styret ber om at styringsdokumentet for prosjekt NHS justeres slik at 
investeringsrammen og kapitalkompensasjon gitt i styresak i april 2017 fra Helse 
Nord RHF overholdes. Styringsdokumentet skal oppdateres i henhold til dette 
vedtaket. 

5. Styret ber om at det innenfor den tildelte investeringsrammen fra Helse Nord RHF til 
nye Hammerfest sykehus innarbeides minimum 15% sikkerhet.  
 

Eva Håheim Pedersen 
Administrerende direktør 

Vedlegg: 
Saksfremlegg Styringsdokument for konseptfasen for Nye Hammerfest sykehus  
Styringsdokument Nye Hammerfest Sykehus 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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Styringsdokument for konseptfasen for Nye Hammerfest 
sykehus(NHS)  
  
Saksbehandler:  Lill-Gunn Kivijervi  
Møtedato: 28.03.2017 

1. Formål/Sammendrag 
Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar styringsdokumentet for konseptfasen for Nye 
Hammerfest sykehus (NHS). Styringsdokumentet endres i henhold til styrevedtak i 
Helse Nord RHF.  

2. Bakgrunn 
Det er gjennomført en idefase for Nye Hammerfest sykehus. Idefaserapporten ble 
vedtatt i styret i Finnmarkssykehuset i styremøte 22. februar2017, sak 8/2017. Styret i 
Helse Nord RHF styrebehandler idefaserapporten for NHS i styremøte i april 2017. Nye 
Hammerfest sykehus befinner seg ved prosjektinnramming og oppstart for 
konseptfasen. Valg av tomt skjer etter første del av konseptfasen når tilstrekkelelig 
beslutningsgrunnlag for tomtevalg foreligger.  

3. Saksvurdering/analyse 
Idefaserapporten er vedtatt i styret i Finnmarkssykehuset og prosjekt Nye Hammerfest 
sykehus befinner seg ved prosjektinnramming og oppstart for konseptfasen. Idefasen 
avdekket at det er behov for å erstatte dagens sykehus med nybygg. Styret i 
Finnmarkssykehuset HF sluttet seg til anbefalingen i idefaserapporten, å gå videre med 
to alternative tomter i Hammerfest.  

 Ny tomt på Rosmolla 
 Nybygg på eksisterende tomt 

 
0-alternativet vil også videreføres gjennom konseptfasen som referansealternativ, men 
vil ikke være gjennomførbart da det ikke svarer til behovet for fremtidig drift av 
Hammerfest sykehus. 
 
Økonomisk bærekraft 
Forutsetningen for å gå videre med nybyggsalternativene er at Finnmarkssykehuset HF 
sannsynliggjør økonomisk bærekraft. Investeringsbehovet som er synligjort gjennom 
idefasen er på ca 2,2 mrd. kr. Idefaserapporten synliggjør et effektiviseringspotensial 
ved arealeffektivisering som følge av driftsendringer og bedre logistikk, samt samarbeid 
med UiT og Hammerfest kommune. På den annen side tilkjennegir idefaserapporten et 
økt arealbehov som følge av at sykehuset i dag stort sett har 4-sengsrom, mens nye 
sykehus legger opp til 1-sengsrom. Økonomisk bærekraft oppnås gjennom at det i 
dagens drift gjennomføres planlagte økonomiske tiltak og at nytt sykehus gir en 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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effektiviseringsgevinst på minst 30 mill. kr. Dette er vurdert ut fra en ramme på 1,950 
mrd. Kr (2016) og en kapitalkompensasjon fra eier på 55 mill. kr. Dersom Helse Nord 
RHF gir en lavere ramme og kapitalkompensasjonen må Finnmarkssykehuset og 
prosjektet synliggjøre en høyere effektiviseringsgevinst.  
 
Organisering og medvirkning 
Finnmarkssykehuset HF v/administrerende direktør er prosjekteier og leder prosjektets 

styringsgruppe. Prosjektsjef er Finnmarkssykehuset HFs prosjektansvarlige, med ansvar 

på vegne av administrerende direktør for å organisere og lede arbeidet i henhold til de 

beslutninger som fattes av administrerende direktør som leder av Styringsgruppen (SG). 

Styringsgruppen er rådgivende organ til prosjekteier. 

 

Sykehusbygg HF er prosjektleder for prosjektet, og er ansvarlig for å følge opp 

prosjektet, delprosjektgruppene og for at prosjektet og delprosjektene leverer i hht. 

Mandat, økonomi og tidsplan. Prosjektleder rapporterer til prosjektsjef. 

 

Ansattes kompetanse er av stor vekt for å planlegge Nye Hammerfest sykehus for å 

tilfredsstille funksjonelle krav til god pasientbehandling.  Brukermedvirkning skal ta del 

i konseptutviklingen og vil skje gjennom medvirkningsgrupper.  

 

I tillegg skal konseptvalg behandles i FAMU og informasjons- og drøftingsmøter. 

Dialogen skal inkludere pasienter, brukerrepresentanter, ansatte, tillitsvalgte og 

vernetjeneste. 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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I prosessen er det viktig med god kommunikasjon og informasjon til alle berørte. 

 

Organisasjonsutviking og gevinstrealisering 

I forbindelse med utarbeidelsen av konseptet vil det være behov for å etablere 

organisasjonsutviklingsprosesser(OU), relatert til prosjektet. Det skal utarbeides 

mandat for OU prosessen. 

 

OU arbeidet vil bli vesentlig i omfang, da konseptet påvirker hele organisasjonen. Gode 

medvirkningsprosesser og eierskap til prosjektet med god forståelse, gir lettere 

gjennomføring av endringer og gevinstrealisering som skal tydeliggjøres og forankres i 

organisasjonen. Organisasjonskartet for prosjektet gjenspeiler medvirkningsprosessen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Budsjett/finansiering 
Konseptfasen gjennomføres med Sykehusbygg HF som prosjektleder. Arbeidet med 

konseptfasen er budsjettert til 22 mill. kr, inkludert interne timer. 

5. Medbestemmelse 
Styringsdokumentet med mandat og organisering av prosjektet er drøftet i 

drøftingsmøte 20 mars 2017. I konseptfasen vil medvirkning skje gjennom 

informasjons- og drøftemøter og i FAMU. Brukerutvalget i FIN ble informert i 

brukerutvalgsmøte 22 mars   2017. 

 

I medvirkningsgruppene vil fagfolk, ledere, ansatte tillitsvalgte og verneombud delta. På 

klinikknivå vil konseptfasearbeidet drøftes i samarbeidsmøte i klinikkene som berøres. 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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6. Direktørens vurdering  
Administrerende direktør vurderer at idefaserapporten synliggjør det reelle 

arealbehovet til Nye Hammerfest sykehus med dagens funksjonsfordeling. Det vil være 

mulig å ta ned arealet noe ved å gjøre noen endringer i blant annet åpningstid på 

poliklinikk. En annen mulighet for bedre utnyttelse av areal er i samarbeid med UiT og 

Hammerfest kommune, som vil kunne gi bedre arealutnyttelse og derigjennom lavere 

investeringskostnad for alle tre parter. Det er administrerende direktør sin vurdering at 

Finnmarkssykehuset vil kunne skape bærekraft til en investering på 1,950 mrd. Kr 

(2016) med en kapitalkompensasjon på 55 mill. kr. og driftseffektivisering på 30 mill. kr. 

knyttet til prosjektet. Dette vil være krevende og det vil også være nødvendig med 

driftseffektiviseringer i dagens drift fremover. Det er imidlertid viktig at arbeidet med å 

skaffe bærekraft gjøres i nært samarbeid med ledere, fagfolk og tillitsvalgte gjennom en 

god organisasjonsutviklingsprosess. 

http://www.finnmarkssykehuset.no/

