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Nyhetsbrev 30. september 2022 
  

Vel overstått sommer. Her følger nytt nyhetsbrev for nye Hammerfest sykehus. 

Nyhetsbrevet kommer fire ganger i året. 

 

Hva har skjedd 
Vi har nå passert to år siden byggestarten på det nye sykehuset for Vest-Finnmark. Bildet over er tatt 

i slutten av august, og viser blant annet aktivitet på vestsiden av bygget, med plastring av bølgevoll 

og graving ved akuttdelen av sykehuset. 

Tidlig i sommer startet det planlagte arbeidet med å forsterke bølgevollen foran sykehusbygget. 

Hensikten med bølgevollen er at den både skal ta imot bølgene og absorbere energien bølgene har 

med seg når de skyller mot land. Vollen er en kraftig konstruksjon, den reiser seg sju meter fra 

havflaten, og skal tåle en tusenårsbølge. Som navnet tilsier, forekommer det svært sjelden. 

Vi har også bestemt plassering av fremtidig landingsplass for helikopter, like utenfor gravemaskinen 

nede til venstre på bildet. Landingsplassen vil bli konstruert for AW 101, SAR Queen, 

redningshelikopteret som ble satt inn i Finnmark i vinter. 

På innsiden av bygget har det skjedd enda mer. 

• Store deler av innredningsarbeidene inkludert teknikk i B1 og B2 (B = bygg) er ferdig.  

• Alle innvendige delevegger er satt opp. 



• Pasientrom har nå fått farge, belegg på gulv er på plass og vasker, dusj og toaletter er 

montert eller i ferd med å monteres.  

• Alle større komponenter i tekniske rom er på plass i alle tekniske rom. Det som gjenstår av 

større komponenter er to trafoer som leveres av Lucerna.     

• På utsiden er 70 prosent av arbeidet med fasadekledning nå ferdig. 

• Sjøvannsledning er ferdigstilt. 

• Mot sjøen pågår planlagt arbeid med å forsterke bølgevollen. 

  

Fremdrift 
Aktiviteten er som den har vært i byggeperioden; høy med god framdrift. Ferdigstillelsesgraden er nå 

65 prosent, og vi ligger om lag 145 dager foran opprinnelig tidsplan.  

Ferdigstillelsen av ny RV 94 blir om lag ett år forsinket, men vil ikke ha betydning for selve 

byggeprosjektet. 

Det har ikke vært nevneverdige utfordringer i byggearbeidet. 

 

Personell 
Rundt 250 arbeidere fra mellom 25 og 30 ulike virksomheter har den siste tiden vært involvert i 

byggingen.  

Nye Hammerfest sykehus er også en god arena for utdanning av nye fagfolk, og andelen lærlinger i 

byggeprosjektet har de siste fire månedene vårt 7 prosent. Den sammenlagte andelen har siden 

byggestart for litt over to år siden, vært 3 prosent. 

 

HMS  
Det har i løpet av prosjektet vært registrert to skader med fravær. HMS er høyt prioritert, og det 

gjøres en god jobb hver dag av alle på byggeplassen. 

Entreprenør og byggherre (Finnmarkssykehuset) får ofte tilbakemelding om at byggeplassen fremstår 

som godt organisert og svært ryddig, både innvendig og utvendig.  

 

Planlagte arbeider 
De kommende tre månedene blir også travle. I tiden fremover jobbes det med følgende: 

• Arbeider rundt tekniske rom på vestsiden av bygget 

• Legging av høyspentkabler (strøm) inn til bygget 

• Arbeidet med bølgevoll fortsetter 

• Montering fasader og øvrig komplettering på yttervegger 

• Taktekking 

• Diverse gravearbeider på tomta 

• Innvendig maling, belegg, dørmontering, tekniske anlegg har fult trøkk 



• Byggvask starter opp i flere deler av bygget, etter hvert som disse ferdigstilles. 

Neste store milepel vil være oppstart av testfasen. 

 

Helipad 
Finansieringen av helipad med infrastruktur knyttet til sykehuset er på plass, og prosjektet i gang. 

Planlagt plassering av helipad er planlagt mot sjøen på vest/sørvestsiden av sykehusbygget. Anlegget 

bygges for å ta imot de nye redningshelikoptrene AW101, SAR Queen. 

 

Organisasjonsutvikling 
Organisasjonsutvikling (OU) handler først og fremst om interne prosesser, men som får stor 

betydning for pasienter og beredskap. 

Nytt sykehus betyr nye, bedre og mer effektive  arbeidsmåter. Mens dagens sykehus er bygget i en 

tid med andre behov og muligheter, er nye Hammerfest sykehus bygget med tanke på god logistikk, 

bedre pasientflyt, høy kvalitet og med det fremste av teknologi. OU er sentral for å lykkes med 

målene for nytt sykehusbygg, og det er derfor lagt stor vekt på medvirkning. 

Det er i delprosjekt OU-NHS etablert 15 delprosjektgrupper. Det gjelder også egen samarbeidsgruppe 

mellom nye Hammerfest sykehus, Hammerfest kommune, UiT Norges arktiske universitet og 

Sykehusapotek Nord (SANO), som alle skal inn i det nye sykehusbygget når det tas i bruk. 

De øvrige delprosjektgruppene tar blant annet for seg medisinskfaglig tilbud og -organisering, 

hygiene og smittevern, servicetilbud, beredskap, samt ledelse og organisering. I tillegg kommer 

tekniske sider ved sykehusdrift. 

Målet for OU-arbeidet er å gi et sykehus som: 

• skaper pasientens helsetjenester; oppleves effektivt, trygt og være helsefremmende 

• har forutsetninger for å drive spesialisthelsetjeneste med god behandling, utdanning, 

forskning og pasient- og pårørendeopplæring  

• får løsninger som fremmer god logistikk, hensiktsmessig pasientflyt og effektiv bemanning 

• blir attraktiv som arbeidsplass og et stabilt fagmiljø 

• er en god samhandlingsarena mellom spesialisthelsetjeneste, kommunale helsetjenester og 

utdannings- og forskningsinstitusjoner 

• er fleksibelt i forhold til framtidig behov 

• er et grønt sykehus. 

Alle områder er gjennomgått med brukermiljøene, og det er funnet svært få avvik. 

Mer enn 250 ansatte har så langt vært på omvisning i det nye sykehusbygget. 

 

    



Nye Hammerfest sykehus minutt for minutt 
Nye Hammerfest sykehus har egne temasider på Finnmarkssykehusets nettside. Her finner du alle 

utredninger, vedtak og nyheter, også nyhetsbrev: Nye Hammerfest sykehus 

Det er i tillegg mulig å følge byggingen minutt for minutt via kamera ved å klikke på spilleren. Kamera 

1 finner du her: Følg byggingen direkte  

Har du spørsmål knyttet til prosjektet? Kommunikasjonsavdelingen i Finnmarkssykehuset har adresse 

media@finnmarkssykehuset.no 

 

Neste nyhetsbrev kommer rundt årsskiftet.  

God høst! 

 

 

Eirik Palm 

Kommunikasjonsleder, Finnmarkssykehuset HF 
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