
 
 
 

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 
 
Arkivnr.:  Saksbeh/tlf:  Sted/Dato:  
2016/217 Ole Martin Olsen, 78 42 19 97  Hammerfest, 03.02.2016 
 
Saksnummer 11/2016 
 
Saksansvarlig:  Administrasjonssjef Ole Martin Olsen  
Møtedato:   11. februar 2016 

Styringsdokument Samisk helsepark 
 
Administrerende direktørs forslag til vedtak: 
Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner styringsdokumentet for idé- og konseptfase 
Samisk helsepark og ber om at arbeidet gjennomføres i henhold til rammer gitt i styresak 
101/2015. 
 
 
 
Stein Erik Breivikås 
Konst. Administrerende direktør 

Vedlegg: 
1. Saksfremlegg 
2. Styringsdokument Samisk helsepark med vedlegg 
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Styringsdokument Samisk helsepark   
  
Saksbehandler:  Administrasjonssjef Ole Martin Olsen 
Møtedato:  11.02.2016 

1. Sammendrag og anbefaling 
Med bakgrunn i vedtatte Strategisk utviklingsplan for Finnmarkssykehuset vedtatt i mai 
2015, vedtak i styret i Finnmarkssykehuset i desember 2015 og styringssignaler fra 
Helse Nord om utvikling av tilbudet til den samiske befolkningen, har foretaket iverksatt 
arbeid med idé- og konseptfase for samisk helsepark i Karasjok. I den forbindelse er det 
utarbeidet et styringsdokument for arbeidet. 
 
Styringsdokumentet skal gi oversikt over sentrale forhold i arbeidet i idé- og 
konseptfasen på en måte som virker retningsgivende og avklarende for alle aktører i 
prosjektet. Styringsdokumentet skal videre sikre at leveransen til forprosjektet er av en 
slik kvalitet og innhold som kreves i henhold til tidligfaseveilederen som foretaket har 
som mål å følge også i dette prosjektet. 
 
Det anbefales at forslag til styringsdokument godkjennes. 

2. Bakgrunn 
Med bakgrunn i vedtatte Strategisk utviklingsplan for Finnmarkssykehuset vedtatt i mai 
2015, vedtak i styret i Finnmarkssykehuset i desember 2015 og styringssignaler fra 
Helse Nord om utvikling av tilbudet til den samiske befolkningen, har foretaket iverksatt 
arbeid med idé- og konseptfase for samisk helsepark i Karasjok. 

3. Saksvurdering/analyse 
Styringsdokumentet skal gi oversikt over sentrale forhold i arbeidet i idé- og 
konseptfasen på en måte som virker retningsgivende og avklarende for alle aktører i 
prosjektet. Styringsdokumentet skal videre sikre at leveransen til forprosjektet er av en 
slik kvalitet og innhold som kreves iht. tidligfaseveilederen som foretaket har som mål å 
følge også i dette prosjektet. 
 
Målsetningen med idé- og konseptfasen er å presisere behovet og identifisere mulige, 
prinsipielle løsningsalternativer for Samiske helsepark. Viktigste beslutning etter endt 
idé- og konseptfase er valg av endelig konsept for bygging som skal videreføres i en 
forprosjektfase. 
 
Finnmarkssykehuset 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 virksomhetsmessig og bygningsmessig 
utvikling i et 20-30 års perspektiv. 
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Grunnlaget for idé- og konseptfasen er utviklingsplanen. Utviklingsplanen viser prioritet 
for tiltak som kan gjennomføres innenfor det finansielle handlingsrommet. I idé- og 
konseptfasen skal tiltaket presiseres og avgrenses i forhold til andre tiltak både når det 
gjelder økonomisk bæreevne og tid for gjennomføring. Videre skal fasen vise hvilke 
alternative, prinsipielle løsninger (konsepter) som er mulig å gjennomføre og det skal 
velges løsning fra disse som skal videreføres i forprosjektfasen. 
 
Planlagt oppstart bygging av Samisk helsepark er 2017.  
 
Styringsdokument:  Desember 2015 – februar 2016 
Idé- og konseptfase:  Februar 2016 – oktober 2016 
Forprosjektfase:  Oktober 2016 - mai 2017 
Byggefase:   Mai 2017 – mai 2018 

4. Risikovurdering 
Saken er vurdert opp mot våre kjerneverdier kvalitet, trygghet og respekt. Styrking av 
tilbudet vil positivt bidra til utvikling av våre kjerneverdier. Det registreres ikke 
negative konsekvenser vurdert opp mot faktorer som jus, etikk, identitet, moral, 
omdømme eller økonomi såfremt man ikke øker kostnader uten inndekning. Når det 
gjelder den økonomiske siden, er det viktig at ikke prosjektene i Finnmarkssykehuset 
hver for seg blir så store at foretakets bærekraft trues.  

5. Medbestemmelse 
Styringsdokumentet har vært drøftet med de tillitsvalgte 29. januar 2016. Saken ble også 
drøftet i forbindelse med styrets behandling av mandat for arbeidet i forkant av 
styremøte 2-3. desember 2015. 

Vedlegg 
1. Styringsdokument Samisk helsepark med vedlegg 
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