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Grunnlag for strategisk utviklingsplan

1.1 Forutsetninger for utvikling av Finnmarkssykehuset
Finnmarkssykehuset har som mål å være førstevalget for pasienter og ansatte. Dette krever at foretaket yter
spesialisthelsetjenester av god kvalitet og til rett tid i et system som både er forutsigbart og fleksibelt.

Krav om økonomisk bærekraft
Med de økonomiske rammene som er i dag og de bygge- og utviklingsprosjektene Finnmarkssykehuset er i
gang med, viser bærekraftanalysen at foretaket i løpet av få år kan stå i fare for å ikke klare å overholde sine
økonomiske forpliktelser. Finnmarkssykehuset må derfor effektivisere og tilpasse sine virksomheter.

Endringer i behandlingsstandarder og behandlingsbehov
Det kommer fortløpende nye nasjonale standarder og krav for pasientbehandling, og befolkningen i Finnmark
blir stadig eldre og får dermed nye behandlingsbehov. Nasjonal helse- og sykehusplan er på trappene, og spesialistutdanningen av leger er i endring. Finnmarkssykehuset må kunne tilpasse seg de nasjonale og regionale
kravene. Pasienter og pårørende tilegner seg mye kunnskaper både om sykdommer, behandling og lovfestede
rettigheter. Dette fører til krav og forventninger til spesialisthelsetjenesten, som foretaket må møte på en god
måte. Finnmarkssykehuset har et spesielt ansvar for å ivareta spesialisthelsetjenestetilbudene til den samiske
befolkningen og må utvikle gode tjenester med fokus på samisk språk og kulturforståelse.

Nye teknologiske muligheter
Den teknologiske utviklingen bidrar til tettere samarbeid med primærhelsetjenesten og nærmere kontakt mellom pasient og foretak og gir nye muligheter for behandling av pasienter nærmere bostedet. Finnmarkssykehuset må endre virksomheten for å kunne utnytte nye teknologiske muligheter både i samhandlingen med kommunene og samhandlingen internt i foretaket.

Rekruttering og stabilisering
Finnmarkssykehuset har særskilte utfordringer knyttet til rekruttering og stabilisering av helsepersonell. Dette
gjelder også samiskspråklig helsepersonell. Utdanning, forskning og innovasjon er viktige funksjoner som bidrar
til rekruttering og stabilisering. For foretaket er tiltak innenfor disse områdene viktige for utviklingen framover.

Organisering og samhandling
Interne organisasjonsutviklingsprosesser og trender innen sykehusdrift er grunnleggende forutsetninger for
utviklingsplanen. Samhandling med kommunene og mellom foretaket og Universitetssykehuset i Nord Norge
(UNN) er viktig for Finnmarkssykehuset. Dette gjelder også driften av særegne tilbud i Finnmark som sykestueplasser, barentssamarbeidet i Klinikk Kirkenes, beredskapen ut mot Barentshavet i Klinikk Hammerfest, helsetjenestetilbudet i Alta og tilbudet til den samiske befolkningen. Spesialisthelsetjenesten skal utvide tilbudene
innenfor dagbehandling, desentralisere tjenester med høyt volum og sentralisere ressurskrevende tilbud.

Økt konkurranse om pasienter
Dagens regjering ønsker en større grad av konkurranse mellom sykehusene gjennom fritt sykehusvalg og også
konkurranse med private tilbud gjennom fritt behandlingsvalg. Finnmarkssykehusets forståelse av fritt sykehusvalg innebærer også å kunne velge sitt nærmeste lokalsykehus. Foretaket må sørge for at pasienter vil og
kan få sin behandling i Finnmarkssykehuset. Dette krever god kvalitet på tjenestene, akseptable ventetider og
et godt rykte. Dersom vi taper i denne konkurransen, vil mulighetene til å utvikle og bygge opp tjenestetilbud
svekkes. God økonomi må ligge til grunn for at Finnmarkssykehuset skal kunne utvikle foretaket i ønsket retning. En strategisk utviklingsplan er en forutsetning for å kunne gjennomføre større bygge- og utviklingsprosjekter i helseforetaket, og disse må kunne forankres der.
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1.2 Finnmark i framtida
Finnmark skiller seg fra andre fylker grunnet størrelse, beliggenhet og etnisk sammensetning. Det er noen forhold som er og fortsatt vil være utfordrende for fylket i framtida: geografi (klima og avstander), lav befolkningstetthet, knapphet på helsepersonell, økende antall eldre og finansiering.

Klima, avstander og lav befolkningstetthet
Finnmark er et stort geografisk fylke, med spredt bosetting, og mange har lang transporttid til nærmeste behandlingssted. Klimaet gir ofte begrensninger i framkommelighet for pasienter og helsepersonell. Avstandene
kan utgjøre en risiko ved behov for akutt helsehjelp. Finnmarkssykehuset må derfor organisere seg for å redusere de ulempene dette kan medføre, med to lokalsykehus med akuttberedskap. De prehospitale tjenestene
skal sammen med primærhelsetjenesten og akuttmottakene i lokalsykehusene utgjøre en sammenhengende
behandlingskjede og bidra til god dekning av befolkningens behov for akuttmedisinsk nødhjelp. Dette krever
opplæring og kompetansebygging innenfor akuttmedisin både i og utenfor sykehusene.

Knapphet på helsepersonell
Det er utfordrende å skaffe nok helsepersonell både i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Utdanning, rekruttering og stabilisering av helsepersonell blir derfor en svært viktig oppgave i årene som kommer. Finnmarkssykehuset må være konkurransedyktig både på lønns- og arbeidsvilkår og mulighet for faglig utvikling og
forskning. Det må settes av tid til opplæring og fagutvikling, og jobbes systematisk og målrettet med å rekruttere og beholde kvalifisert helsepersonell. Samarbeidet med UNN er av vesentlig betydning for videre- og etterutdanning av helsepersonell og for å videreutvikle robuste fagmiljøer og tjenester av god kvalitet.

Befolkning og sykdomsbilde
Alderssammensetning i befolkningen endres som følge av samfunnsmessige forhold og helsemessige og medisinske endringer. I Finnmark vil befolkningen i aldersgruppen 70-79 år øke med rundt 40 prosent mot 2020.
Andelen av befolkningen som er over 80 år vil nesten fordobles fra i dag til 2040. Når gjennomsnittlig levealder
øker, øker også antall pasienter med kroniske og sammensatte lidelser. Dette gjelder spesielt for kreft, diabetes, KOLS, hjertesykdommer og lidelser innenfor psykisk helse og rus. Antallet pasienter med behov for nyretransplantasjon eller dialysebehandling øker også. Det betyr at det vil måtte utvikles nye og effektive måter for
behandling av og samhandling om eldre pasienter, pasienter med sammensatte og kroniske lidelser, kreftpasienter og psykiatriske pasienter.

Finansiering av tjenester
Kvalitetsbasert finansiering er en del av grunnlaget for finansiering av helseforetakene. Dette stiller krav til
kvalitet og innhold i spesialisthelsetjenesten. Å drive to lokalsykehus, et nærsykehus, Samisk Helsepark og utstrakt ambulering i en liten befolkning som i Finnmark, er svært ressurskrevende, kostnadskrevende og faglig
utfordrende. Dersom Finnmarkssykehuset skal klare dette, må man tilstrebe at befolkningen i Finnmark i så
stor grad som mulig velger å få sin behandling i Finnmarkssykehuset.
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Strategiske satsinger mot 2030

Strategiske mål, strategiske områder og tiltaksområder for Finnmarkssykehuset mot 2030 er illustrert
i figuren nedenfor.

2.1 Strategisk mål
Målet for Finnmarkssykehuset er å være førstevalget blant helsepersonell og pasienter. For å være førstevalget
skal foretaket jobbe for en bærekraftig virksomhet, som skal ivareta de viktigste strategiske områdene:
pasientfokus, samhandling, oppgavedeling og rekruttering. Hvert område må ha egne tiltaksplaner.

2.2 Pasientfokus
Finnmarkssykehuset tar utgangspunkt i pasientens behov og ser på pasienten som en aktiv part i pasientforløpet. Innholdet i og resultatet av behandlingen, samt pasientens opplevelse av denne, skal måles og danne
grunnlag for kvalitetsforbedring. Behandling og sykehusopphold skal preges av høy kvalitet. Pasientene skal
oppleve god behandling og god kommunikasjon før, under og etter behandling. Pasientsikkerhet er viktig i
behandlingen. Innen enkelte kvalitetsområder er Finnmarkssykehuset best i Helse Nord. Vårt mål er å heve
kvaliteten innenfor alle områder og måle oss mot de beste i landet. Behandlere skal ha god dialog i møte med
pasientene og gode norskkunnskaper, og tjenestene skal tilrettelegges for god kommunikasjon med samiske
pasienter. Det skal være enkelt for pasienten å få innsyn i og tilgang til pasientjournalen.
Teknologiske løsninger skal tas i bruk i større grad og gjøre foretaket mer effektivt, samt sørge for økt kompetanse hos pasienten og bidra til at pasientene slipper unødvendige reiser. Elektronisk pasientjournal med prosess- og beslutningsstøtte vil åpne for nye kommunikasjonsløsninger mellom pasienter og helsepersonell.
Finnmarkssykehuset skal også benytte seg av teknologiske løsninger i samhandlingen med UNN både om undervisning, utdanning, veiledning og om den enkelte pasient.
Dagbehandling, som gjør at pasientene slipper sykehusinnleggelse, skal utvikles og effektiviseres. Dette krever
modernisering av lokaler og utstyr, og en organisering og bemanning som muliggjør effektivitet og høy kvalitet
på behandlingen.
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2.3 Samhandling
Pasientene skal i størst mulig grad oppleve et sammenhengende helsetilbud, uavhengig av organisatoriske
skiller mellom behandlingsnivå. For å gi pasientene et best mulig tilbud i Finnmark, må vi samhandle godt internt. Dette gjelder også samhandling mellom den somatiske spesialisthelsetjenesten og tjenester innenfor
psykisk helse og rus. Derfor søker Finnmarkssykehuset å utvikle større enheter der tilgang til ulike tjenestetilbud innen både somatikk, psykisk helse og rus samlokaliseres. Finnmarkssykehuset skal også samhandle med
kommunene og med UNN. Samhandlingsavtalene med kommunene skal danne grunnlag for konkrete samhandlingstiltak. Samhandlingsreformen forutsetter samarbeid om gode og helhetlige pasientforløp, som eksempel nevnes svangerskapsomsorgen, hvor man i Finnmarkssykehuset har utviklet begrepet ”fødekjeden” for
å sikre samarbeidet med alle aktører.
Det ligger forventninger fra nasjonalt hold om at kommunene skal ta en større del av behandlingsansvaret for
pasientene, og at helseforetakene skal bidra med kompetanseoverføring og veiledning for at kommunene skal
få dette til. Sykehusenes rolle vil derfor måtte endres noe, da man skal bruke mer tid på dagbehandling, veiledning og kompetanseoverføring. Antall eldre og kronisk syke i befolkningen øker, og det kan igjen føre til flere
innleggelser i sykehusene, spesielt når den kommunale medfinansieringen av spesialisthelsetjenesten er trukket tilbake. Foretaket må derfor være varsom med å kutte ned på sengetallet.
Finnmarkssykehuset ønsker å opprettholde og videreutvikle sykestuemodellen så lenge denne også medfinansieres fra helse- og omsorgsdepartementet. Men kommunene må forvente at det stilles krav til kvalitet og
innhold i sykestuesenger som har finansiering fra spesialisthelsetjenesten. Forutsetningen for driften av sykestuesengene er at disse faktisk bidrar til redusert antall innleggelser i sykehusene. I samhandlingsavtalene har
foretaket forpliktet seg til å gi veiledning og kompetanseoverføring til kommunene. Sykestuene kan være arenaer for slik kompetanseoverføring, og sykestuekommunene og sykehusene bør utvikle denne arenaen og
opprette et kompetansenettverk for sykestuemedisin.

2.4 Oppgavedeling
Oppgavedeling med UNN innebærer et nært samarbeid med UNN og tydelige grenseoppganger mellom hvilke
pasienter UNN skal utrede og behandle, og hvilke pasienter Finnmarkssykehuset skal ha ansvaret for. Det må
være en fortløpende dialog mellom UNN og Finnmarkssykehuset om tjenestetilbudene, slik at man sikrer at
pasientene fra Finnmark til enhver tid har tilgang til nødvendige spesialisthelsetjenestetilbud. Det legges fra
nasjonalt hold opp til fritt behandlingsvalg og større forbruk av private spesialisthelsetjenester i befolkningen.
Denne utviklingen må følges nøye, slik at man utvikler egne tjenestetilbud i takt med behov og etterspørsel og
slik at man ikke taper i konkurransen med private spesialisthelsetjenester og andre foretak. Samarbeidet med
UNN skal utvikles både når det gjelder behandling, utdanning, rekruttering, læring og mestring og forskning.
Dette krever møteplasser mellom foretakene og formaliserte avtaler.
God samhandling og oppgavefordeling internt i foretaket kan være ressursbesparende og gi kortere ventetider.
En intern oppgavefordeling legger til grunn at foretaket satser på de fagmiljøene som allerede er sterke, framfor å forsøke å etablere like tilbud på alle våre behandlingssteder eller flytte tilbud. For å møte en framtid med
begrenset tilgang på helsepersonell, må vi benytte de helsepersonellressursene vi har på en effektiv måte.
Helsepersonell skal også dele arbeidsoppgaver mellom seg der dette er hensiktsmessig. Finnmarkssykehuset
skal se til erfaringer og prosjekter i andre helseforetak og dra nytte av andres erfaringer med oppgavedeling.
Finnmarkssykehuset er avhengig av stabs- og støttefunksjoner med høy grad av kvalitet, kompetanse og gjennomføringsevne for å kunne støtte øvrig organisasjon i sitt arbeid. Disse funksjonene må i størst mulig grad
samles nær øverste ledelse organisatorisk. Foretaksadministrasjonen må som strategisk midtpunkt virke rekrutterende og skape grobunn for kompetanseutvikling blant de ansatte. Beslutningsveiene må være korte.
Nødvendige organisasjonsendringer må kunne gjennomføres for å kunne tilpasse organisasjonen til å bidra til
at Finnmarkssykehuset når sine strategiske mål.
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2.5 Rekruttering og stabilisering
Finnmarkssykehuset tar mål av seg til å være førstevalget for helsepersonell. De to lokalsykehusene i Hammerfest og Kirkenes, nærsykehus i Alta, Samisk Helsepark, SANKS og de distriktspsykiatriske sentrene skal kunne
være baser for utdanning, forskning, fagutvikling, kompetansebygging og kompetanseoverføring til kommunene. Dette krever tilrettelegging og god kontakt mellom fagmiljøer.
Finnmarkssykehuset skal kunne ta imot både medisinstudenter, sykepleierstudenter og andre studenter fra
helsefaglige utdanninger. Studentene er et rekrutteringspotensiale og bidrar både til fagutvikling og forskning.
Det pågår nå en utredning for å se på om Klinikk Hammerfest kan være base for undervisning av 6. års medisinstudenter, noe som er ønskelig fra foretakets side. Videre- og etterutdanning og kompetanseheving skal være
en sentral del av Finnmarkssykehusets stabiliseringspolitikk og kvalitetsstrategi. Foretaket må samarbeide med
UNN, universitetet og kommunene for å sørge for nødvendig kompetanse i Finnmarkssykehuset. Dette krever
møteplasser både med universitetet og UNN, og samarbeid og forpliktende avtaler om spesialistutdanningen.
I de nye reglene for utdanning av legespesialister legges det opp til at lokalsykehus med akuttkirurgisk beredskap må ha et befolkningsgrunnlag som er nesten like stort som hele Finnmark. Helseministeren har i forbindelse med dette uttalt at de to lokalsykehusene i Finnmark må ha akuttkirurgisk beredskap grunnet sin beliggenhet. Hammerfest sykehus må kunne opprettholde sin akuttkirurgiske beredskap blant annet fordi sykehuset
både har en fødeavdeling med fylkesovergripende funksjon for å ta imot risikofødsler og fordi ortopedisk enhet
i Hammerfest er ortopedisk senter i Finnmarkssykehuset. Begge sykehusene har en viktig rolle i den akuttmedisinske beredskapen i Finnmark, og dette forutsetter akuttkirurgisk beredskap. Denne beredskapen er også en
forutsetning for at lokalsykehusene skal kunne bidra i spesialistutdanningen av kirurger, noe som er helt nødvendig for å klare å rekruttere kirurger til sykehusene.
Forskning er en av spesialisthelsetjenestens fire hovedoppgaver. Forskningen i Finnmarkssykehuset skal bidra
til innovasjon, utvikling og bedre helsetjenester. Et aktivt forskningsmiljø inspirerer og fører til fagutvikling, og
dette kan igjen virke rekrutterende og stabiliserende. Finnmarkssykehuset skal markere seg i nasjonal sammenheng innen forskning og fagutvikling innenfor samhandling, akuttmedisin, telemedisin, helsetjenester til
den samiske befolkningen og arktisk kompetanse.
Finnmarkssykehuset skal bruke erfaringene fra legerekrutteringsprosjektet og prosjektet ”Recruit and retain”
for å rekruttere helsepersonell. Her har man erfart at ansatte bør brukes som ambassadører for å skape gode
holdninger til arbeidsplassen. Foretaket bør identifisere hvem man ønsker å rekruttere, gi god informasjon,
samhandle med lokalsamfunnet, tilby støtte til ansatte og deres familier, sørge for at det finnes faglige utviklingsmuligheter og investere i gode rekrutteringsløsninger. Kompetansebygging er viktig både for den enkelte
ansatte, for foretaket og for pasientene. Omstillinger må være faglig begrunnet slik at ansatte opplever å delta i
fagutvikling og ikke nedbygging av virksomheten.
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Prioriterte tjenestetilbud

3.1 To lokalsykehus og samlokalisering med psykisk helsevern
Finnmarkssykehuset skal ha to lokalsykehus, i Hammerfest og Kirkenes, med akuttfunksjon både innen indremedisin, kirurgi og gynekologi, med tilpassede radiologiske enheter og gode servicefunksjoner. I Klinikk Hammerfest skal man utvikle barneavdelingen slik at den tilpasses framtidas behov. Innen psykisk helsevern og rus
skal tilbudet sikres med robuste enheter med høyt faglig nivå på tjenestene, og samlokaliseres med de somatiske spesialisthelsetjenestene i så stor grad som mulig. Finmarkssykehuset skal opprettholde og videreutvikle
de tilbudene som i dag er i foretaket i tett samarbeid med UNN og kommunene. Robuste fagmiljøer er en forutsetning for god kvalitet på de prioriterte tjenestetilbudene. Finnmarkssykehuset vil utvikle tjenestetilbud
både innenfor øye, ØNH, reumatologi, onkologi, nevrologi og urologi i samarbeid med UNN. Dette fordi så små
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enheter krever nær kontakt med større fagmiljøer for å rekruttere og utdanne egne spesialister. Dersom Finnmarkssykehuset ved å bygge opp behandlingskapasitet i Finnmark klarer å snu pasientstrømmene, vil store
reisekostnader kunne spares.

3.2 Desentraliserte spesialisthelsetjenester
Finnmarkssykehuset vil bygge opp en sengeenhet i Alta, som styrker spesialisthelsetjenestetilbudet i VestFinnmark spesielt for eldre pasienter med kroniske sykdommer og kreftpasienter. Det polikliniske tilbudet,
røntgentilbudet og dagbehandlingen skal også styrkes. Tjenestene skal samlokaliseres med psykisk helsevern
og rus. For å styrke tilbudet til den samiske befolkningen vil Finnmarkssykehuset bygge opp Samisk Helsepark i
Karasjok med tilgang til samiskspråklige spesialister innenfor flere fagområder. SANKS skal fortsatt være en
nasjonal kompetansetjeneste. Finnmarkssykehuset skal prioritere samhandlingsprosjekter med kommunene,
herunder kompetansebygging i sykestuene og utvikling av helhetlige pasientforløp.

3.3 Prehospitale tjenester
Finnmarkssykehuset ligger i et fylke med lange avstander og utfordrende værforhold, det er derfor viktig å ha
et særskilt fokus på prehospitale tjenestetilbud. Tilstedeværelse av den prehospitale tjenesten i Finnmarkssykehuset er en viktig trygghetsfaktor. For å sikre befolkningens behov for akuttmedisinsk hjelp må det satses
videre på utdanning og kompetanseheving i tjenesten. Dette vil fordre en bedre tilpasning av den desentraliserte lokaliseringen av ambulansetjenesten i framtiden. Utvikling og innføring av prehospital elektronisk pasientjournal vil bli et viktig hjelpemiddel for nødvendig dokumentasjon og integreringen mot AMK og øvrige mottakende enheter.

3.4 Økonomisk bærekraft
En forutsetning for å kunne styrke og utvikle noen tjenestetilbud og samtidig opprettholde mange av dagens
tilbud på samme nivå, er at foretaket har økonomisk bærekraft. Dette kan man oppnå ved effektiv organisering
og ressursutnytting og ved å lykkes i å bli førstevalget. Når så mange Finnmarkspasienter som mulig velger
behandling i Finnmark, reduseres reisekostnadene og inntektene øker. Foretaket finansieres etter innsats og
kvalitet. Målet er bedre ressursutnyttelse og å heve kvaliteten på alle områder.
Vi forventer både økt kvalitet på tjenestene og økonomisk bærekraft ved:
å utvide samarbeidet mellom klinikkene
å være attraktive for studenter og nyutdannet helsepersonell
å klare å beholde det helsepersonellet vi rekrutterer og utdanner
å styrke allerede eksisterende fagmiljøer
å styrke tilbudet til eldre pasienter med kroniske sykdommer
å bygge opp tilbud til kreftpasienter
å utvide og effektivisere dagbehandlingstilbudene
å samlokalisere tjenester på færre lokalisasjoner
å tilpasse bygningsmassen til aktivitet og innhold
å utarbeide økonomiske hverdagsforbedrende tiltak
å omstille og nedbemanne i administrative stillinger
å redusere reisekostnader
å redusere overbehandling
å redusere unødvendige undersøkelser og kontroller
Evidensbaserte og pålitelige undersøkelser må danne grunnlaget for hvilke spesialisthelsetjenestetilbud Finnmarkssykehuset skal yte mindre av i årene framover. Foretaket har ansvaret for å gi et lokalsykehustilbud til
befolkningen i Finnmark og for å prioritere de pasientene som trenger det mest. Foretaket vil sammen med
brukerutvalget tilstrebe å sørge for en riktig og rettferdig fordeling av spesialisthelsetjenesteressursene.
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4

Planlagte bygg og utviklingsprosjekter

4.1 Klinikk Kirkenes
4.1.1

Nye Kirkenes sykehus

Status:
Kirkenes sykehus er lokalsykehus for befolkningen i Øst-Finnmark som omfatter kommunene Lebesby, Nesseby, Sør-Varanger, Vadsø, Vardø, Tana, Berlevåg, Båtsfjord og Gamvik. Sykehuset gir tilbud innenfor følgende
fagområder: akuttmedisin, akuttkirurgi, ortopedi, ØNH, øye, indremedisin inkl. revmatologi og hud, gynekologi/føde, rehabilitering og voksen habilitering. Tilbudet innen rehabilitering og voksen habilitering er fylkesdekkende. Sykehuset har 48 senger og 6 hotellsenger. Sykehuset har desentralisert spesialisthelsetjenestetilbud i
Vadsø.
Utvikling og dimensjonering:
Sykehuset er vedtatt utbygget med en kapasitet på 46 senger og 8 hotellsenger. Det forutsetter at akuttfunksjonene og det tilbudet som finnes ved sykehuset i dag videreføres. Totalt skal det bygges ca 20.000 kvadratmeter på ny tomt like ved innkjøringen til Kirkenes sentrum. Bygget skal stå ferdig i 2018 og er budsjettert til å
koste ca 1.4 mrd. kroner.
Nye Kirkenes Sykehus 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 et fullt ut dekkende spesialisttilbud i samarbeid med kommunehelsetjenesten,
Hammerfest sykehus og UNN. Nye Kirkenes Sykehus er dimensjonert for å ivareta nasjonale og regionale helsepolitiske føringer, barentssamarbeidet, beredskap, samt å styrke samhandlingen mellom helseforetaket og
kommunehelsetjenesten.

4.2 Klinikk Hammerfest
4.2.1

Nye Hammerfest sykehus

Status:
Hammerfest sykehus er lokalsykehus for befolkningen i Vest-Finnmark som omfatter kommunene Hammerfest,
Kautokeino, Alta, Loppa, Hasvik, Kvalsund, Måsøy, Nordkapp, Porsanger og Karasjok. Sykehuset gir tilbud innenfor følgende fagområder: akuttmedisin, kirurgi, ortopedi, indremedisin, gynekologi/føde, ØNH, øye, pediatri
og barnehabilitering. Tilbudet innenfor pediatri og barnehabilitering er fylkesdekkende. Fødeavdelingen har en
fylkesovergripende funksjon for å ta imot risikofødsler fra uke 32. Ortopedisk enhet i Hammerfest er ortopedisk
senter i Finnmarkssykehuset og har fagansvar for ortopedivirksomheten i foretaket. Sykehuset har 95 senger og
14 hotellsenger, samt to desentraliserte spesialisthelsetjenestetilbud ved spesialistlegesenteret i Karasjok og
spesialistpoliklinikken i Alta.
Utvikling og dimensjonering:
Ved omstilling fra dagens praksis fram mot 2030 har man beregnet at det vil være behov for 90 senger, inkludert hotellsenger. 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.
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I tabellen nedenfor vises det totale antallet somatiske senger i Finnmarkssykehuset og sykestueplasser i Finnmark. Tabellen viser også de beregnede somatiske kapasiteter som overføres fra Nye Hammerfest sykehus til
Alta nærsykehus/DMS.
Finnmarksykehuset somatiske kapasiteter

2012
Senger

Nye Hammerfest sykehus 108 *)
Alta nærsykehus
9
Samisk Helsepark
Nye Kirkenes sykehus
59
Vadsø
*) 94 normal, 14 hotell
**) 46 normal, 8 hotell
***) 96 senger inkl hotell
****) Herav 6 kommunale senger
*****) 1 konv rtg, 1 MR

2030 med omstilling (beregnet)
BildeSenger Poliklinikkrom
inkl spes rom diagnostikk
96 ***)
44
10

54

30

2030 overført til Alta fra Hammerfest
Senger Poliklinikkrom
Bildeinkl spes rom diagnostikk
-6
-2
-1
6
2
1

4

2030 kapasiteter somatikk (foreslått)
Senger Poliklinikkrom
Bildeinkl spes rom diagnostikk
90
42
9
4
2 *****)
20 ****)
5
1
5
54
30
3

Nye Hammerfest Sykehus ligger i investeringsplanen fra 2020, 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/DMS, 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.

4.2.2

Spesialisthelsetjenester i Alta/Vest-Finnmark

Utvikling og dimensjonering:
Helse Nord-styret besluttet i juni 2014 en utbygging av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta, med en økning i
antall polikliniske konsultasjoner på ca. 80 % sammenlignet med dagens nivå, samt en opprettholdelse av nivået for medisinsk dagbehandling og en økning i antall dagkirurgiske inngrep med 115 % mot 2020. Videre ble
det vedtatt å foretaksorganisere og øke antall plasser ved sykestua til 20 senger, hvor 14 senger er dedikert for
spesialisthelsetjenester og 6 skal være kommunale senger. Det skal installeres en MR-maskin og antall ultralydundersøkelser skal økes. En eventuell installering av CT skal vurderes i 2016.
Den foreslåtte aktivitetsøkningen i Alta skal komme fra hjemhenting av pasienter som i dag får sin behandling
ved UNN, privatpraktiserende avtalespesialister og pasienter som i dag behandles i Hammerfest. Den delen av
økningen som skal komme fra Hammerfest sykehus tilsvarer omkring 8 % av den nåværende aktiviteten ved
sykehuset. Samlet skal det bygges og renoveres ca. 6000 kvadratmeter i prosjekt Alta nærsykehus.
Alta nærsykehus skal bygges opp innenfor rammen av Helse Nord-styrets vedtak og sikre et helsemessig godt
og samfunnsøkonomisk effektivt distriktsmedisinsk tilbud til befolkningen i Alta og omkringliggende kommuner, være driftseffektivt og gi forutsetninger for økt kvalitet i pasientbehandlingen. Alta nærsykehus skal dimensjoneres for å ivareta en ytterligere desentralisering av spesialisthelsetjenester for befolkningen i Alta/Vest-Finnmark. Tilbudet skal også ivareta samhandlingsreformens intensjoner om nært samarbeid med
omkringliggende kommuner og regionale helsepolitiske føringer om å få spesialisthelsetjenester der man bor.
Premissene som er lagt til grunn er at det innenfor gitte rammer skal ytes mer av de spesialisthelsetjenestene
som allerede finnes i Alta DMS, slik som poliklinikk, dagkirurgi, dialyse og sykestuebehandling. Tilbudet til de
fødende, det indremedisinske tilbudet og røntgentilbudet skal styrkes. Alta nærsykehus/DMS er organisert
under Klinikk Hammerfest og forutsetter faglig forankring i og nær tilknytning til Hammerfest sykehus.
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4.3 Samisk helsepark
Status:
Finnmarkssykehuset har i dag aktivitet i Karasjok innenfor somatikk, psykisk helsevern og rus og prehospitale
tjenester. Det finnes døgntilbud innenfor rus ved Finnmarksklinikken og innen psykisk helsevern for barn og
unge på SANKS. I tillegg er det BUP poliklinikk etablert for barn med psykiske lidelser og PUT team (psykiatrisk
ungdomsteam) for ungdommer med rus og psykiske lidelser. Innenfor somatikk driver foretaket poliklinisk
aktivitet i indremedisin, reumatologi, hud, gynekologi og ØNH ved spesialistlegesenteret.
Utredningen av Sámi Dearvvašvuođa Siida / Samisk Helsepark ble foretatt i 2013 som del av det samlede arbeidet med nyorganiseringen av tjenestetilbudene i Finnmarkssykehuset. Denne utredningen er det første
arbeidet hvor et helhetlig og integrert spesialisthelsetjenestetilbud til den samiske befolkning har blitt planlagt,
med tilbud både innen psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og somatikk. Målsettingen
med utredningen har vært å sikre at den samiske befolkningen får likeverdige og tilgjengelige spesialisthelsetjenester av god kvalitet, tilpasset pasientenes behov. Videre har det nasjonale perspektivet og urfolksperspektivet stått sentralt. Med sin flerspråklige og flerkulturelle kompetanse i tillegg til den faglige, vil Samisk
Helsepark komme alle innbyggere til gode, uavhengig av etnisk bakgrunn.
Utvikling og dimensjonering:
Det er et ønske om at foretakets virksomhet i Karasjok samles slik at somatikk, psykisk helsevern og rus kan ses
i sammenheng både faglig og organisatorisk. I denne prosessen ser man for seg at spesialistlegesenteret styrkes
med flere legeressurser innenfor somatikk sammen med annet nødvendig personell, bl.a. ambulerende, tverrfaglige team som kan gi veiledning til kommunehelsetjenesten. Senteret skal kunne bidra til et styrket fokus på
undervisning, utdanning og forskning og på sikt bidra til bedre rekruttering av leger med samisk bakgrunn til
Finnmarkssykehuset. Man ser for seg muligheten for utvikling av et nasjonalt samisk tilbud innenfor læring og
mestring (LMS), geriatri og rehabilitering rettet mot den samiske befolkningen. Dette må skje i samarbeid med
aktuelle kommuner og Helse Nord. Den somatiske delen av Samisk Helsepark ligger under Klinikk Hammerfest
og det øvrige ligger under Klinikk for psykisk helse og rus. Samlokalisering vil kreve samordnet ledelse, med
forankring i de to klinikkene.

4.4 Klinikk Psykisk helsevern og Rus – ny organisering
Status:
Klinikken er delt inn i fire hovedavdelinger som har ansvar for både voksne og barn/ungdom:
DPS Øst-Finnmark (Kirkenes og Tana).
DPS Midt-Finnmark (Karasjok og Lakselv) og Samisk nasjonalt kompetansesenter (SANKS). SANKS har
distriktspsykiatriske funksjoner for Midt-Finnmark og nasjonale kompetansetjenestefunksjoner innen
psykisk helsevern og rus for hele den samiske befolkningen i Norge.
Finnmarksklinikken med tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er lokalisert i Karasjok, men har
hele Finnmark som opptaksområde.
DPS Vest-Finnmark (Alta og Hammerfest).
UNN har ansvar for alderspsykiatri og akuttposter, samt spesialpsykiatriske poster og spesialposter innen TSB.
Utvikling og dimensjonering:
Foretaket legger opp til mer poliklinisk behandling og dagbehandling, men skal samtidig sikre tilstrekkelig antall
døgnplasser. Behandlingen skal være nær der pasienten bor, og når pasienten trenger det. Det ble i styremøter
i desember 2013 og mars 2014 vedtatt å redusere døgnbehandlingstilbudet i psykisk helsevern, men å styrke
døgnbehandlingstilbudet innen rus. Det skal etableres døgnkontinuerlig vaktordning for leger/psykologer med
mulighet for bruk av telematikk. Det ble vedtatt å etablere ambulante psykiatriske akutt-team, og rusteam, og
å samle de ulike fagfeltene innen psykisk helsevern og rus, for bedre å kunne behandle pasientgrupper som har

10

både rus- og psykisk helse problematikk. Døgntilbudet for voksne pasienter innen psykisk helsevern flyttes fra
Lakselv til Karasjok og det skal rustes opp bygningsmessig både i Karasjok og i Alta. Rustilbudet skal være lokalisert i Karasjok og i Alta, med en ekstern evaluering av det totale rustilbudet innen utgangen av 2019. Dersom
tilbudet ikke vurderes som faglig tilfredsstillende skal det vurderes om rusbehandlingen skal samles på ett sted.

4.5 Investeringsplan 2015 – 2022
Finnmarkssykehuset investeringsplan for 2015 – 2022.
Investeringer/år
Finnmarksklinikken
Spesialist poliklinikk Karasjok
Spesialistsenter Alta
Kirkenes nye sykehus(NKS)
Tiltak sykehus(KS og HS)
Hammerfest nye sykehus
Økt MTU
MTU, ambulanser, etc
Intern spesifisering foretaket av MTU, etc
Ambulanser
MTU
Reserve
Egenkapital KLP

Overheng
30
20
4
130

SUM totale investeringer

184

2015

2016

2017

20
44
337
10

2018

2019

2020

2021

2022

Rest

150
692
10

70

30

20
30

30

40

20

280

300

400

200

40

40

50

50

8
16
2,5
3,5

8
16
2,5
3,5

8
16
2,5
3,5

8
26
2,5
3,5

8
26
2,5
3,5

8
26
2,5
3,5

8
36
2,5
3,5

8
36
2,5
3,5

441

902

100

40

60

320

350

400

200

5 Oppsummering
Styrke fagmiljøene og samlokalisere virksomhetene
Finnmarkssykehusets strategi for høy kvalitet på behandlingstilbudene og bærekraft er å styrke eksisterende
fagmiljøer, samlokalisere tjenestetilbud innenfor psykisk helse og rus med de somatiske klinikkene og å lokalisere virksomhetene våre der vi har mulighet til å rekruttere og bygge opp fagmiljøer og behandlingstilbud. En
desentralisering av tjenestetilbudene, for å gi helsetjenester der pasientene bor, må ikke gå på bekostning av
kvaliteten i tilbudene. Foretaket velger å satse på Kirkenes, Karasjok, Alta og Hammerfest som lokalisasjoner for
spesialisthelsetjenestetilbudene i Finnmark. Sykestuene skal videreutvikles under forutsetning av god kvalitet
på tilbudet. Klinikk for prehospitale tjenester skal gjennomføre en stasjonsutbyggingsplan for å effektivisere
driften og bedre kvaliteten på tjenesten. De to lokalsykehusene med akuttfunksjon, i Hammerfest og Kirkenes,
skal opprettholdes og videreutvikles, og Finnmarkssykehuset vil spesielt ha fokus på utdanning av eget helsepersonell.

Ivareta pasientbehandlingen
De mange bygge- og utviklingsprosjektene som Finnmarkssykehuset har og skal i gang med i årene framover
stiller store krav til både ledere og ansatte, som skal ivareta pasientene og pasientbehandlingen på en tilfredsstillende måte. Det er viktig at tjenestetilbudene får utvikle seg samtidig som man har omstillingsprosesser og
byggeprosesser på gang. Rekruttering og kompetansebygging, som igjen skal gi god kvalitet på tjenestetilbudene og gjøre Finnmarkssykehuset til førstevalget, er en av foretakets viktigste strategier.

11

Bakgrunnsdokument
til Strategisk utviklingsplan for Finnmarkssykehuset HF
inkludert grunnlag for idéfase Nye Hammerfest sykehus

16. januar 2015

Strategisk utviklingsplan Finnmarkssykehuset HF

Dokumentkontroll

Revisjon:

Revisjonen gjelder:

Godkjent:

Dato:

2
1
Prosjektnr:

Samlet revisjon
Samlet revisjon
Arkivnr.:

AGO, ALP

12.01.15.

Kontroll:
ALP, AGO

Dato:
16.01.15

Saksbeh.:
LT

Dokumenttittel:
Strategisk utviklingsplan Finnmarkssykehuset HF
«Vi bygger Finnmarkssykehuset for Finnmarks befolkning»
Hospitalitet as

Hospitalitet, FIN HF

Lysaker Torg 25 ● 1366 Lysaker ● Telefon 67 59 99 90 ● www.hospitalitet.no

16 01 2015

Side i av x

Strategisk utviklingsplan Finnmarkssykehuset HF

Hospitalitet, FIN HF

16 01 2015

Side ii av x

Strategisk utviklingsplan Finnmarkssykehuset HF

Innholdsfortegnelse
1

Innledning .......................................................................................... 1

1.1

«Sykehus i Nord» ...................................................................................................... 1

1.2

Oppbygging av Strategisk utviklingsplan ................................................................... 2

2

Sammendrag strategisk utviklingsplan ............................................... 2

2.1

Grunnlag for strategisk utviklingsplan Finnmarkssykehuset ..................................... 2

2.1.1 Forutsetninger for utvikling av Finnmarkssykehuset .............................................................. 2
2.1.2 Finnmark i framtida ................................................................................................................ 3

2.2

Strategiske satsinger mot 2030 ................................................................................. 5

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5

Strategisk mål ........................................................................................................................ 5
Pasientfokus........................................................................................................................... 5
Samhandling .......................................................................................................................... 6
Oppgavedeling ....................................................................................................................... 6
Rekruttering og stabilisering ................................................................................................... 7

2.3

Prioriterte tjenestetilbud ............................................................................................. 7

2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4

To lokalsykehus og samlokalisering med psykisk helsevern .................................................. 7
Desentraliserte spesialisthelsetjenester ................................................................................. 8
Prehospitale tjenester............................................................................................................. 8
Økonomisk bærekraft ............................................................................................................. 8

2.4

Planlagte bygg og utviklingsprosjekter ...................................................................... 9

2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4

Klinikk Kirkenes ...................................................................................................................... 9
Klinikk Hammerfest ................................................................................................................ 9
Samisk helsepark ................................................................................................................. 11
Klinikk Psykisk helsevern og Rus – ny organisering ............................................................ 11

2.5

Investeringsplan 2015 - 2022 .................................................................................. 12

2.6

Oppsummering ........................................................................................................ 12

3

Utviklingsplanens bakgrunn og formål ............................................. 13

3.1

Bakgrunn ................................................................................................................. 13

3.2

Formål med utviklingsplanen ................................................................................... 13

Del 1: Den virksomhetsmessige utviklingsplanen ............................................................................ 14
Del 2: Den bygningsmessige utviklingsplanen ................................................................................ 14

3.3

Overordnede rammer .............................................................................................. 15

3.3.1 Rammebetingelser – nasjonalt nivå ..................................................................................... 15
3.3.2 Rammebetingelser – Helse Nord nivå .................................................................................. 15
3.3.3 Rammebetingelser – HF nivå ............................................................................................... 15

3.4

Målsetting ................................................................................................................ 16

3.4.1 Samfunnsmål ....................................................................................................................... 16
3.4.2 Effektmål .............................................................................................................................. 17
3.4.3 Resultatmål .......................................................................................................................... 18

4

Arbeidsprosess og metode .............................................................. 18

4.1

Arbeidsprosess ........................................................................................................ 18

4.1.1 Organisering av arbeidet ...................................................................................................... 18
4.1.2 Koordinering med de ulike utredningsområdene .................................................................. 21

Hospitalitet, FIN HF

16 01 2015

Side iii av x

Strategisk utviklingsplan Finnmarkssykehuset HF
4.2

Metode ..................................................................................................................... 22

4.2.1 Metode for framskrivning av aktivitet .................................................................................... 22
4.2.2 Metode for vurdering av dagens bygningsmasse i forhold til framtidens behov ................... 23

5

Virksomhetsgrunnlag, nåsituasjon ................................................... 23

5.1

Organisasjon Finnmarkssykehuset HF ................................................................... 23

5.2

Lokalisasjoner og areal ............................................................................................ 24

5.3

Nåsituasjonen kliniske funksjoner ........................................................................... 26

5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4

Klinikk Hammerfest .............................................................................................................. 26
Klinikk Kirkenes .................................................................................................................... 27
Psykisk helse og rus ............................................................................................................ 28
Klinikk for prehospitale tjenester .......................................................................................... 29

5.4

Pasientgrunnlag og aktivitet 2012 ........................................................................... 29

5.4.1 Somatikk .............................................................................................................................. 29
5.4.2 Psykisk helsevern og rus...................................................................................................... 30

5.5

Nåsituasjon ikke-medisinsk service og eiendom .....................................................31

5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.5.4
5.5.5
5.5.6
5.5.7
5.5.8

Drift og vedlikehold ............................................................................................................... 31
Medisinskteknisk/ IKT........................................................................................................... 31
Matforsyning......................................................................................................................... 31
Renhold og vaskeri .............................................................................................................. 32
Avfallshåndtering .................................................................................................................. 32
Sentrallager .......................................................................................................................... 32
Administrasjon...................................................................................................................... 32
Personalboliger .................................................................................................................... 32

5.6

Nåsituasjon fag, forskning og utdanning ................................................................. 33

6

Føringer og utfordringer ................................................................... 34

6.1

Overordnede føringer .............................................................................................. 34

6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5

Strategiplan 2010 -2015 ....................................................................................................... 34
Lokalsykehusstrategien 2010-2020...................................................................................... 35
Kvalitetsstrategi .................................................................................................................... 35
Pasientfokus og pasientforløp .............................................................................................. 36
Samhandlingsreformen ........................................................................................................ 37

6.2

Trender og utvikling ................................................................................................. 38

6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5

Folkehelsebarometeret for Finnmark ................................................................................... 38
Sykdomsutvikling ................................................................................................................. 39
Teknologisk utvikling ............................................................................................................ 40
Organisasjonsutvikling i Finnmarkssykehuset HF ................................................................ 41
Jobbglidning og støttefunksjoner.......................................................................................... 42

6.3

Rekruttering ............................................................................................................. 42

6.4

Utdanning, forskning og innovasjon ........................................................................ 43

6.5

Sykestuer ................................................................................................................. 44

6.5.1 Sykestuer ............................................................................................................................. 44
6.5.2 Sykestueplasser og akutte døgnplasser............................................................................... 45
6.5.3 Samhandling med kommunene ............................................................................................ 45

6.6

Funksjonsfordeling og intern samhandling .............................................................. 46

6.7

Samarbeid med Universitetssykehuset i Nord-Norge HF (UNN) ............................47

6.8

Private tjenester ....................................................................................................... 48

6.9

Ambulering/desentralisering .................................................................................... 49

Hospitalitet, FIN HF

16 01 2015

Side iv av x

Strategisk utviklingsplan Finnmarkssykehuset HF
6.10 Poliklinikk og dagbehandling ................................................................................... 49
6.11 Pasientreiser ............................................................................................................ 50
6.12 Økonomi og bærekraft ............................................................................................. 52
6.13 Kommunikasjonsstrategi ......................................................................................... 52
6.13.1 Historikk ............................................................................................................................... 52
6.13.2 Nåsituasjon .......................................................................................................................... 52
6.13.3 Strategi for 2030................................................................................................................... 53

6.14 Barentssamarbeidet ................................................................................................ 53

7

Virksomhetsutvikling ........................................................................ 54

7.1

Lokalsykehusenes rolle ........................................................................................... 54

7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4

Status ................................................................................................................................... 54
Utviklingstrekk ...................................................................................................................... 55
Samhandling ........................................................................................................................ 55
Hvor går veien videre? ......................................................................................................... 56

7.2

Akuttmedisin og beredskap ..................................................................................... 56

7.3

Kirurgi og ortopedi ................................................................................................... 58

7.3.1 Kirurgi ................................................................................................................................... 58
7.3.2 Ortopedi ............................................................................................................................... 59

7.4

Kreft ......................................................................................................................... 60

7.5

Barnemedisin ........................................................................................................... 61

7.6

Psykisk helsevern og rus ......................................................................................... 63

7.7

Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer (TSB) ..........................64

7.8

Fødselshjelp og kvinnesykdommer ......................................................................... 65

7.8.1 Utviklingstrekk ...................................................................................................................... 65
7.8.2 Utfordringer .......................................................................................................................... 65

7.9

Indremedisin og geriatri ........................................................................................... 66

7.10 Fysikalsk medisin og rehabilitering .......................................................................... 68
7.11 Andre fagområder i Finnmarkssykehuset ................................................................ 69
7.12 Røntgen ................................................................................................................... 70
7.13 Laboratorievirksomhet ............................................................................................. 71
7.14 Prehospitale tjenester .............................................................................................. 72

8

Delprosjekter i Strategisk utviklingsplan ........................................... 73

8.1

Nye Kirkenes sykehus ............................................................................................. 73

8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4
8.1.5
8.1.6
8.1.7
8.1.8
8.1.9

Idefaserapporten .................................................................................................................. 73
Konseptrapporten ................................................................................................................. 73
Styringsdokumentet ............................................................................................................. 73
Kvalitetssikring av konseptfasen .......................................................................................... 74
Forutsetninger for forprosjektet ............................................................................................ 74
Byggets forutsetning og løsninger ........................................................................................ 74
Fra forprosjekt frem til beslutning om gjennomføring ........................................................... 74
Addendum ............................................................................................................................ 74
Detaljprosjektet .................................................................................................................... 75

8.2

Psykisk helsevern og rus ......................................................................................... 75

8.2.1 Krav fra Storting og foretakets behov for større kompetansemiljø ....................................... 75

Hospitalitet, FIN HF

16 01 2015

Side v av x

Strategisk utviklingsplan Finnmarkssykehuset HF
8.2.2 Utredning.............................................................................................................................. 75
8.2.3 Slik styrkes behandlingstilbudet i Finnmark.......................................................................... 75

8.3

Spesialisthelsetjenester i Alta/Vest – Finnmark ......................................................76

8.3.1
8.3.2
8.3.3
8.3.4
8.3.5

Bakgrunn .............................................................................................................................. 76
Forslag til aktivitetsnivå ........................................................................................................ 76
Bygningsmessige løsninger ................................................................................................. 78
Driftsøkonomi og investeringer............................................................................................. 79
Vedtak .................................................................................................................................. 79

8.4

Nye Hammerfest Sykehus ....................................................................................... 80

8.4.1
8.4.2
8.4.3
8.4.4

Bakgrunn og tidligere utredninger ........................................................................................ 80
Prosess og metode .............................................................................................................. 81
Virksomhetsbilde .................................................................................................................. 81
Bygningsmessige forhold og mulighetsstudie ...................................................................... 82

8.5

Samisk Helsepark .................................................................................................... 82

8.5.1 Bakgrunn for prosjektet ........................................................................................................ 83
8.5.2 Oppsummering/sammendrag ............................................................................................... 83
8.5.3 Strategier framover .............................................................................................................. 84

9

Befolkningsutvikling 2012, 2030, 2040 ............................................. 85

9.1

Bakgrunn ................................................................................................................. 85

9.2

Historisk befolkningsutvikling i Finnmark, i tall ........................................................85

9.3

Befolkningsutvikling 2012 - 2040 ............................................................................. 86

9.3.1
9.3.2
9.3.3
9.3.4

Forutsetninger ...................................................................................................................... 86
Befolkningsutviklingen i Norge og i Nord – Norge ................................................................ 86
Befolkningsutvikling i Finnmark ............................................................................................ 87
Følsomhetsanalyser ............................................................................................................. 88

10

Framtidig virksomhetsbilde og kapasiteter 2030 .............................. 90

10.1 Pasientgrunnlag og kapasiteter 2012 - 2030 - somatikk .........................................90
10.1.1 Omstilling og effektivisering somatikk .................................................................................. 90
10.1.2 Kapasitetsberegning for 2030 somatikk ............................................................................... 97

10.2 Pasientgrunnlag og kapasiteter 2030 – Psykisk helsevern og rus ........................100
10.2.1 Omstilling og effektivisering psykisk helsevern og rus ....................................................... 100
10.2.2 Kapasitetsberegning 2030 psykisk helsevern og rus ......................................................... 101

10.3 Forskning og utdanning ......................................................................................... 102
10.4 Bemanning............................................................................................................. 102
10.5 Organisering og driftsøkonomi .............................................................................. 103
10.5.1 Organisasjonsutvikling ....................................................................................................... 103
10.5.2 Driftsøkonomi – Strategi for økonomisk bærekraft 2015 - 2022 ......................................... 103

11

Framtidig arealbehov 2030 ............................................................ 105

11.1 Arealstandarder ..................................................................................................... 105
11.2 Fremtidig arealbehov for klinisk virksomhet ..........................................................106
11.2.1
11.2.2
11.2.3
11.2.4
11.2.5

Nye Kirkenes Sykehus ....................................................................................................... 106
Psykisk helse og TSB......................................................................................................... 107
Spesialisthelsetjenester i Alta/Vest - Finnmark .................................................................. 108
Nye Hammerfest sykehus inkludert psykiatri...................................................................... 109
Spesialistlegesenteret i Karasjok ....................................................................................... 111

11.3 Generalitet, fleksibilitet og elastisitet ..................................................................... 111
Hospitalitet, FIN HF

16 01 2015

Side vi av x

Strategisk utviklingsplan Finnmarkssykehuset HF

12

Bygg og infrastruktur nåsituasjon ................................................... 112

12.1 Nye Kirkenes sykehus ........................................................................................... 112
12.2 Psykisk helsevern og rus ....................................................................................... 112
12.2.1
12.2.2
12.2.3
12.2.4
12.2.5

Tana – DPS-Øst ................................................................................................................. 112
Lakselv – DPS-Midt ............................................................................................................ 112
Karasjok - Finnmarksklinikken............................................................................................ 113
Jansnes – DPS-Vest .......................................................................................................... 114
Alta sentrum ....................................................................................................................... 114

12.3 Spesialisthelsetjeneste i Alta/vest - Finnmark .......................................................115
12.4 Hammerfest ........................................................................................................... 115
12.4.1
12.4.2
12.4.3
12.4.4

Bygningsmessig struktur og funksjonalitet ......................................................................... 115
Bygningsmessig egnethet .................................................................................................. 118
Levetid og behov for rehabilitering av eksisterende bygg og nybygg ................................. 119
Energi ................................................................................................................................. 119

13

Bygg og infrastruktur, fremtidig situasjon - mulighetsstudie ........... 119

13.1 Nye Kirkenes sykehus ........................................................................................... 119
13.2 Psykisk helsevern og rus ....................................................................................... 119
13.3 Spesialisthelsetjeneste i Alta/Vest – Finnmark ......................................................119
13.3.1 Tomt ................................................................................................................................... 119
13.3.2 Program ............................................................................................................................. 120
13.3.3 Foreslåtte løsninger ........................................................................................................... 121

13.4 Mulighetsstudien Hammerfest ............................................................................... 124
13.4.1
13.4.2
13.4.3
13.4.4

Eksisterende situasjon ....................................................................................................... 125
Utbygging av sykehus i drift ............................................................................................... 129
Alternativ 0/1A, ................................................................................................................... 130
Alternativ 1B – Endring av trafikksystem på tomten, trinnvis utbygging mot et nytt
sykehus .............................................................................................................................. 134
13.4.5 Alternativ 2A og B – Utbygging på tomt ved Jansvannet ................................................... 137
13.4.6 Alternativ 3 – Utbygging på annen, ikke definert tomt ........................................................ 141

13.5 Samisk Helsepark .................................................................................................. 141

14

Investeringskostnader .................................................................... 141

14.1 Nye Kirkenes Sykehus .......................................................................................... 141
14.2 Psykisk helsevern og rus ....................................................................................... 142
14.3 Spesialisthelsetjenester i Alta/Vest - Finnmark .....................................................142
14.4 Hammerfest sykehus ............................................................................................. 143
14.5 Samisk helsepark .................................................................................................. 146

15

Grunnlag for idéfase....................................................................... 146

15.1 Nye Hammerfest sykehus ..................................................................................... 146
15.2 Samisk Helsepark .................................................................................................. 147

Liste av figurer
Figur 1 Illustrasjon strategiske satsinger mot 2030 Finnmarkssykehuset
5
Figur 2 Illustrasjon tidligfaseplanlegging og byggefasen i sykehusprosjekter Kilde:
Veilederen Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter
13
Figur 3 Prinsippmodell for sammenhengen mellom overordnede plandokumenter
og tidligfasen
15
Hospitalitet, FIN HF

16 01 2015

Side vii av x

Strategisk utviklingsplan Finnmarkssykehuset HF
Figur 4 Målsetting
17
Figur 5 Organisering av SU – prosjektet
19
Figur 6 Metode for framskrivning
22
Figur 7 Organisasjonen for Finnmarkssykehuset HF
24
Figur 8 Finnmarkssykehuset HF – lokalisering av somatiske tjenester
24
Figur 9 Finnmarkssykehuset HF – lokalisering av psykisk helsevern og TSB
25
Figur 10 Finnmarkssykehuset HF – lokalisering av ambulansetjenester
25
Figur 11 Folkehelsebarometer for Finnmark 2013
39
Figur 12 Utvikling av telemedisinske tjenester i Finnmarkssykehuset
40
Figur 13 Andel nyfødte med fødselsvekt under 2500 gram
66
Figur 14 Oversikt over arbeidsgruppenes forslag
78
Figur 15 Akkumulert befolkningsendring fra 1950
85
Figur 16 Følsomhetsanalyse Vest-Finnmark og Øst-Finnmark.
89
Figur 17 Følsomhetsanalyse, Vest-Finnmark, Øst-Finnmark og Midt-Finnmark 89
Figur 18 Illustrasjon - Helsesenterets plassering i forhold til sentrum.
120
Figur 19 Illustrasjon - Forslag til tomtens soneinndeling.
120
Figur 20 Illustrasjon: Nybygd vestibyle med broforbindelse til sengeposter i 2. og 3.
etasje.
121
Figur 21 Illustrasjon - Utvidelse billeddiagnostikk
122
Figur 22 Illustrasjon - Ny somatisk sengepost
123
Figur 23 Illustrasjon - Utvidelse psykiatri
124
Figur 24 Eksiterende funksjoner i alle plan
127
Figur 25 Funksjonsdiagram eksisterende arealer
127
Figur 26 Oversikt eksisterende arealer
128
Figur 27 Eksisterende tilstand multimap plan 1 og K
128
Figur 28 Eksisterende tilstand multimap plan 2 og 3
128
Figur 29 Eksisterende tilstand multimap plan 4 og 5
129
Figur 30 Eksisterende situasjonsplan- Fuglenes
130
Figur 31 Perspektiv alternativ 0/ eksisterende situasjon - Fuglenes
131
Figur 32 Situasjonsplan Alternativ 0/1A / byggetrinn 1 1B- Fuglenes
132
Figur 33 Perspektiv alternativ 0/1A- Fuglenes
133
Figur 34 Situasjonsplan 1B- Fuglenes
134
Figur 35 Perspektiv alternativ 1B -byggetrinn 1- Fuglenes
135
Figur 36 Perspektiv alternativ 1B -byggetrinn 2 - Fuglenes
135
Figur 37 Perspektiv alternativ 1B – fremtidig utvidelse - Fuglenes
136
Figur 38 Situasjonsplan alternativ 1B – fremtidig utvidelse - Fuglenes
137
Figur 39 Situasjonsplan alternativ 2A – Jansvannet
137
Figur 40 Perspektiv alternativ 2A – Jansvannet
138
Figur 41 Parkeringsbehov
138
Figur 42 Situasjonsplan utvidelse - Jansvannet
139
Figur 43 Perspektiv utvidelse - Jansvannet
140
Figur 44 Perspektiv alternativ utnyttelse - Jansvannet
140
Figur 45 Perspektiv alternativ utnyttelse med utvidelse - Jansvannet
140
Figur 46 Kart over Finnmarksklinikken og SANKS, utbyggingsmuligheter
141
Figur 47 0- alternativet kostnadspådrag
144
Figur 48 alt 1A kostnadspådrag
145
Figur 49 Alt 1B kostnadspådrag
145
Figur 50 Alt 2A, 2B og 3 kostnadspådrag
145
Figur 51 tidsplan for Nye Hammerfest 2015 - 2022
147
Figur 52 Tidsplan for Samisk Helsepark 2015 - 2017
147

Liste av tabeller
Tabell 1 Sengekapasitet Finnmarkssykehuset og beregnede somatiske kapasiteter
som overføres fra Nye Hammerfest sykehus til Alta nærsykehus .......................... 10
Tabell 2 Finnmarkssykehuset investeringsplan 2015 - 2022.................................. 12
2
Tabell 3 Lokalisasjoner og areal i Finnmarksykehuset HF (m ) ............................. 26
Tabell 4 Pasientgrunnlag og aktivitet somatikk i Hammerfest, Alta og Karasjok
2012 ........................................................................................................................ 29
Tabell 5 Pasientgrunnlag og aktivitet gynekologi-føde Hammerfest 2013 ............. 30
Tabell 6 Pasientgrunnlag og aktivitet somatikk, Kirkenes og Vadsø 2012 ............. 30
Tabell 7 Pasientgrunnlag og aktivitet Psykisk helsevern og rus, Vest-Finnmark
2013 ........................................................................................................................ 31
Hospitalitet, FIN HF

16 01 2015

Side viii av x

Strategisk utviklingsplan Finnmarkssykehuset HF
Tabell 8 Pasientgrunnlag og aktivitet Psykisk helsevern og rus, Øst-Finnmark 2013
................................................................................................................................ 31
Tabell 9 Pasientgrunnlag og aktivitet Psykisk helsevern og rus, Midt-Finnmark
2013 ........................................................................................................................ 31
Tabell 10 Studenter og forskere, årsverk 2012 ...................................................... 34
Tabell 11 Oversikt over reisekostnader fordelt på transporttype og per pasient .... 51
Tabell 12 Oversikt over dagens aktivitet og forslag til endret aktivitet ved Alta
helsesenter basert på innspill fra arbeidsgruppene ................................................ 77
Tabell 13 Netto økte driftskostnader, avskrivninger og rentekostnader for
Finnmarkssykehuset og Alta kommune .................................................................. 79
Tabell 14 Befolkningsutvikling i Norge og Finnmark, 1950-2011 ........................... 85
Tabell 15 Opptaksområder i Finnmark - somatikk .................................................. 86
Tabell 16 Opptaksområder i Finnmark – psykiatri .................................................. 86
Tabell 17 Befolkningsutvikling i Norge og i Nord – Norge 2012 -2014 ................... 87
Tabell 18 Befolkningsutvikling inndelt i Vest-Finnmark og Øst-Finnmark, 2012 2040 ........................................................................................................................ 87
Tabell 19 Befolkningsutvikling inndelt i Øst, Vest og Midt-Finnmark 2012-2040.... 88
Tabell 20 Befolkningstall året 2030 i Vest-Finnmark og Øst-Finnmark, lav og høy
vekst ........................................................................................................................ 88
Tabell 21 Befolkningstall året 2030 i Vest-Finnmark Øst-Finnmark og MidtFinnmark lav og høy vekst. ..................................................................................... 88
Tabell 22 Utnyttelsesgrader poliklinikk og dagbehandling...................................... 91
Tabell 23 Utnyttelsesgrader senger ........................................................................ 91
Tabell 24 Dagopphold Hammerfest 2012 – 2030 demografisk fremskrevet og med
omstilling ................................................................................................................. 92
Tabell 25 Observasjonsliggedøgn Hammerfest 2030 etter omstilling. ................... 92
Tabell 26 Poliklinikk somatikk Hammerfest 2012 - 2030, demografisk framskrevet
og med omstilling. ................................................................................................... 92
Tabell 27 Liggedøgn somatikk Hammerfest 2012 - 2030, demografisk framskrevet
og med omstilling. ................................................................................................... 93
Tabell 28 Operasjoner inneliggende og dagkirurgiske inngrep Hammerfest
framskrevet 2012 -2030 og kapasiteter 2030 ......................................................... 93
Tabell 29 Beregnete kapasiteter intensiv og intermediær senger 2030 Hammerfest
................................................................................................................................ 93
Tabell 30 Fødsler framskrevet 2012 – 2030 og kapasiteter fødestuer 2030
Hammerfest ............................................................................................................ 93
Tabell 31 Røntgen-bildediagnostikk framskrevet 2012 - 2030 og kapasiteter
røntgen - bildediagnostikk 2030 Hammerfest ......................................................... 94
Tabell 32 Dagopphold somatikk Kirkenes 2012 - 2030, demografisk framskrevet og
med omstilling. ........................................................................................................ 95
Tabell 33 Observasjonsliggedøgn somatikk Kirkenes 2030, etter omstilling. ........ 95
Tabell 34 Poliklinikk somatikk Kirkenes 2012 - 2030, demografisk framskrevet og
med omstilling. ........................................................................................................ 96
Tabell 35 Liggedøgn somatikk Kirkenes 2012 - 2030, demografisk framskrevet og
med omstilling. ........................................................................................................ 96
Tabell 36 Beregnede kapasiteter intensiv og intermediær senger 2030 Kirkenes . 96
Tabell 37 Fødsler framskrevet 2012 - 2030 og kapasiteter fødestuer 2030 Kirkenes
................................................................................................................................ 96
Tabell 38 Røntgen-bildediagnostikk framskrevet 2012 - 2030 og kapasiteter
røntgen - bildediagnostikk 2030 Kirkenes............................................................... 97
Tabell 39 Kapasitetsberegning Hammerfest sykehus 2030, somatiske senger ..... 97
Tabell 40 Kapasitetsberegning Hammerfest sykehus 2030, somatisk polikliniske
konsultasjonsrom og dagplasser ............................................................................ 98
Tabell 41 Overføring av aktivitet fra Hammerfest sykehus til Alta framskrevet 2012
– 2030 ..................................................................................................................... 98
Tabell 42 Kapasiteter i Hammerfest etter overføring til Alta framskrevet til 2030 .. 99
Tabell 43 2012 aktivitet somatikk og arbeidsgruppens forslag til økning av aktivitet i
Alta, Deloitte ............................................................................................................ 99
Tabell 44 Kapasitetsberegning spesialisthelsetjenesten somatikk i Karasjok 2030
................................................................................................................................ 99
Tabell 45 Kapasitetsberegning Kirkenes sykehus 2030, somatiske senger ........ 100
Tabell 46 Kapasiteter Kirkenes somatiske polikliniske konsultasjonsrom og
dagplasser ............................................................................................................ 100
Hospitalitet, FIN HF

16 01 2015

Side ix av x

Strategisk utviklingsplan Finnmarkssykehuset HF
Tabell 47 Kapasitetsberegning spesialisthelsesenteret somatikk i Vadsø 2030 .. 100
Tabell 48 Kapasitetsberegning, psykisk helsevern og TSB Vest-Finnmark 2030 101
Tabell 49 Kapasitetsberegning, psykisk helsevern og TSB Øst-Finnmark 2030 . 101
Tabell 50 Kapasitetsberegning, psykisk helsevern og TSB Midt-Finnmark 2030 101
Tabell 51 Kapasitetsberegning, psykisk helsevern og TSB Finnmarksklinikken 2030
.............................................................................................................................. 101
Tabell 52 Studenter og forskere, årsverk og arealbehov 2030 Finnmarkssykehuset
.............................................................................................................................. 102
Tabell 53 Bemanning 2012 og 2030 somatikk Finnmarkssykehuset ................... 103
Tabell 54 Bemanning 2012 og 2030 psykisk helse og rus Finnmarkssykehuset . 103
Tabell 55 Arealstandarder for Finnmarkssykehuset ............................................. 105
Tabell 56 Brutto areal Nye Kirkenes sykehus ....................................................... 106
Tabell 57 Arealberegning psykisk helsevern og TSB Vest - Finnmark ................ 107
Tabell 58 Arealberegning psykisk helsevern og TSB Øst - Finnmark .................. 107
Tabell 59 Arealberegning psykisk helsevern og TSB Midt - Finnmark ................. 108
Tabell 60 Arealberegning psykisk helsevern og TSB Finnmarksklinikken ........... 108
Tabell 61 Kapasitets- og arealbehov Nye Hammerfest sykehus i 2030. .............. 110
Tabell 62 Arealbehov spesialistlegesenteret i Karasjok ....................................... 111
Tabell 63 Kriterier for angivelse av tilstandsgrader .............................................. 115
Tabell 64 Areal- kostnadsoversikt......................................................................... 142
Tabell 65 Investeringskostnader Nye Hammerfest sykehus inndelt i faser. ......... 144
Tabell 66 Investeringskostnader Nye Hammerfest sykehus inndelt i faser. ......... 144

Hospitalitet, FIN HF

16 01 2015

Side x av x

Strategisk utviklingsplan Finnmarkssykehuset HF

1

Innledning

1.1

«Sykehus i Nord»

Den moderne utvikling av somatiske sykehus begynte på 1800-tallet og skjøt fart etter
mikrobiologenes erkjennelse av bakterier som smittestoff. Neste utviklingsperiode kom da
anestesimidlene ble oppfunnet, og man kunne operere pasienter i narkose.
På midten av 1800-tallet hadde Finnmark tre store helårs sykehus; Hammerfest, Vardø
og Vadsø. Det var også sykehus i Alta. Amtmannsboligen Altagård sto tom og ble tatt i
bruk som sykehus og pleiehjem for radesyke, spedalske og venerisk syke 1839-42.
I 1920-årene lærte man å bekjempe ”hospitalsinfeksjoner” ved gjennomført hygiene og
renslighet, og man begynte i stigende grad å bygge sykehus etter blokksystemet i stedet
for paviljonger. I tillegg til dette har det etter hvert skjedd en stadig økende spesialisering.
Mange norske sykehus ble etablert i tiden 1900–1940. Vi fikk bergverkssykehuset i Kirkenes i 1909 takket være AS Sydvaranger.
Sykehus for fiskere
På grunn av fiskerne har Nord Norge hatt en sykehusstruktur med mange små sykehus
langs kysten. Det var arbeidskraft og naturressurser som ble grunnlaget for det sykehusvesenet og den sykehusstrukturen som vi senere har fått. Fiskerne har spilt en viktig rolle
i vår sykehushistorie. Fiskerne før i tida hadde en omsetningsavgift på fisken, og disse
pengene ble lagt i egne fond som ble brukt til sykehusbygging og drift gjennom medisinalfondene. Når fiskerne var under sesongfisket, fikk de gratis sykehusopphold.
Det var ikke bare smittsomme sykdommer som måtte håndteres på sykehusene. Rett
som det var stakk fiskerne seg på angler og fikk infeksjoner som førte til blodforgiftning.
Amputering av fingre var vanlig. Mot slutten av 1800-tallet startet man med satsing på
større operasjoner ut fra den nye kunnskapen om antiseptikk og narkosemetoder. Hammerfest var først ute med omlegging til kirurgisk drift fra 1890. Den nye sykehuslegen
hadde studert i Berlin og kom med nye rutiner og skaffet nytt utstyr. De var også tidlig ute
med røntgenapparat. Det ble på den tiden sagt at Hammerfest sykehus var det mest moderne sykehuset i landet.
Hammerfest sykehus
Det første sykehuset i Hammerfest kom i drift i 1852. Sykehuset var da plassert midt i
byen, i lokaler som tidligere hadde vært et bakeri. I 1889 ble sykehuset flyttet til et mer
egnet lokale i samme gate. I 1926 sto det første sykehuset på Fuglenes ferdig. Det var
plassert omtrent der dagens sykehus er plassert. Sykehuset kom i drift i 1929, men ble
bombet og totalt ødelagt under andre verdenskrig. Umiddelbart etter kapitulasjonen fungerte en legebåt i byen som sykehus. Under gjenreisningen var en brakke midt i byen i en
kort periode sykehus. Senere ble det satt opp en brakke på Fuglenesodden, som var sykehus fram til dagens sykehus stod ferdig. Deler av det som i dag er Hammerfest sykehus ble ferdigstilt i 1956.
Bergverkssykehus
Bergverksloven av 1842 krevde at bergverkene hadde egen fattig- og sykeomsorg. Kopperverket i Kåfjord i Alta fikk orden på dette så tidlig som på 1830-tallet. Dersom en gruvearbeider fra AS Sydvaranger ble skadet, måtte han transporteres til Vadsø eller Vardø.
Ulykkesfrekvensen var høy, og det ble derfor satt i gang en byggeprosess, og sykehuset i
Kirkenes sto ferdig i 1909. Verkssykehusene i Kåfjord og Kirkenes var eid og drevet av
verkseierne.
Kirkenes sykehus
Det var AS Sydvaranger som til slutt endte med å sørge for driften ved sykehuset. Sykehuset lå omtrent der biblioteket ligger i dag. Bygningen var ikke stor. Det var plass til seks
pasienter på det eneste sykerommet de hadde, og det var kun plass til mannlige pasienter. Personalet var kun verkslegen og en hushjelp. Helt fram til 1936 var sykehuset primært for ansatte i AS Sydvaranger, men det året ble sykehuset utvidet til seks sykerom,
slik at man også kunne gi behandlingstilbud til folk som ikke var ansatt i selskapet. Sykehuset fikk også eget røntgenanlegg slik at flere pasienter kunne behandles på sørsiden
av Varangerfjorden, og slapp å reise til Vadsø.
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Sykehuset tok i mot finner og russere i løpet av de første årene etter at det kom i drift.
Under første verdenskrig ble sårede finske soldater innlagt på sykehuset i Kirkenes.
Sykehuset overlevde bombinger fra russerne under andre verdenskrig, men ble brent av
tyskerne sommeren 1944. Sykehuset flyttet til Sollia ved Storskog der det ble liggende i
ildlinjen mellom russiske og tyske styrker. Det ble samtidig opprettet en provisorisk sykestue på Bjørnevatn, som raskt ble flyttet til en av tunellene til AS Sydvaranger. Etter at
tyskerne trakk seg tilbake, sto noen få bygg igjen, deriblant Betongskolen. Mens sykehuset holdt til i en brakke på Bjørnevatn, på Sollia og på Jakobsnes, ble Betongskolen ombygd til sykehus. Betongskolen skulle være midlertidig, men var sykehus i ti år fram til
dagens sykehus ble bygd. Sykehuset sto ferdig på Prestøya i årsskiftet 1954/55. Sykehuset som i 1909 besto av to personer, hadde da 80 ansatte.
Sykestuer og spesialisthelsetjenestetilbud til den samiske befolkningen
Finnmark sentraliserte sykesengene på slutten av 1800-tallet. Hammerfest, Vardø og
Vadsø fikk da nye sykehusbygninger, mens tilbudene i fiskeværene Berlevåg, Måsøy,
Hasvik og Gamvik samt i Alta ble lagt ned. Etableringen av fiskersykehusene på 1800tallet la grunnlaget for en lokaliseringsstruktur. Først med Samemisjonens engasjement
mellom første og andre verdenskrig ble det bygd opp institusjoner og et tilbud spesielt for
samene, lokalisert til fjordstrøkene og innlandet i Finnmark.
Etter andre verdenskrig ble det etter hvert bygd sykestuer i alle de 17 legedistriktene i
Finnmark. De hadde plass til 12−20 pasienter hver. Sykestuene inneholdt i tillegg til sykerom også isolat, kontrollstasjon, helsestasjon og fødestue.
På 1950-tallet ble det bygd nye sykehus i Vadsø, Vardø, Kirkenes og Hammerfest.
Hammerfest sykehus ble utvidet rundt 1980 til 220 senger og med flere spesialiteter. Det
samme skjedde omtrent samtidig i Kirkenes. Sykehusene i Vadsø og Vardø ble samtidig
gjort om til helsesenter og sykehjem.

1.2

Oppbygging av Strategisk utviklingsplan

Formålet med Strategisk utviklingsplan (SU) for Finnmarkssykehuset HF (foretaket) er å
vise et fremtidsbilde av helseforetakets planer for virksomhetsmessig og bygningsmessig
utvikling. Utviklingsplanen har hatt som mandat (jf. styresak 5/2013) å ivareta en overordnet samkjøring av følgende delprosjekter:
• Nye Kirkenes sykehus (NKS)
• Videreutvikling av organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert
rusbehandling (TSB), inkl. Samisk Helsepark
• Videreutvikling av Alta-modellen
• Nytt/renovert sykehus i Hammerfest
I tillegg ble det i løpet av prosjektperioden vedtatt at Samisk Helsepark også skulle synliggjøres som et eget delprosjekt i utviklingsplanen.
Rapporten er delt opp i to deler. Del 1 beskriver dagens aktivitet og virksomhet, strategi
og virksomhetsutvikling, dimensjonerende forutsetninger, drivere for endring og konsekvenser for fremtidig virksomhet. Sammendrag for de enkelte delprosjektene presenteres
i kapittel 8. Del 2 beskriver framtidig arealbehov, bygningsmessig status, mulighetsstudier
og investeringskostnader.

2

Sammendrag strategisk utviklingsplan

2.1

Grunnlag for strategisk utviklingsplan Finnmarkssykehuset

2.1.1

Forutsetninger for utvikling av Finnmarkssykehuset

Finnmarkssykehuset har som mål å være førstevalget for pasienter og ansatte. Dette
krever at foretaket yter spesialisthelsetjenester av god kvalitet og til rett tid i et system
som både er forutsigbart og fleksibelt.
Krav om økonomisk bærekraft

Hospitalitet, FIN HF

16.01.15

Side 2 av 147

Strategisk utviklingsplan Finnmarkssykehuset HF
Med de økonomiske rammene som er i dag og de bygge- og utviklingsprosjektene Finnmarkssykehuset er i gang med, viser bærekraftanalysen at foretaket i løpet av få år kan
stå i fare for å ikke klare å overholde sine økonomiske forpliktelser. Finnmarkssykehuset
må derfor effektivisere og tilpasse sine virksomheter.
Endringer i behandlingsstandarder og behandlingsbehov
Det kommer fortløpende nye nasjonale standarder og krav for pasientbehandling, og befolkningen i Finnmark blir stadig eldre og får dermed nye behandlingsbehov. Nasjonal
helse- og sykehusplan er på trappene, og spesialistutdanningen av leger er i endring.
Finnmarkssykehuset må kunne tilpasse seg de nasjonale og regionale kravene. Pasienter og pårørende tilegner seg mye kunnskaper både om sykdommer, behandling og lovfestede rettigheter. Dette fører til krav og forventninger til spesialisthelsetjenesten, som
foretaket må møte på en god måte. Finnmarkssykehuset har et spesielt ansvar for å ivareta spesialisthelsetjenestetilbudene til den samiske befolkningen og må utvikle gode tjenester med fokus på samisk språk og kulturforståelse.
Nye teknologiske muligheter
Den teknologiske utviklingen bidrar til tettere samarbeid med primærhelsetjenesten og
nærmere kontakt mellom pasient og foretak og gir nye muligheter for behandling av pasienter nærmere bostedet. Finnmarkssykehuset må endre virksomheten for å kunne utnytte nye teknologiske muligheter både i samhandlingen med kommunene og samhandlingen internt i foretaket.
Rekruttering og stabilisering
Finnmarkssykehuset har særskilte utfordringer knyttet til rekruttering og stabilisering av
helsepersonell. Dette gjelder også samiskspråklig helsepersonell. Utdanning, forskning
og innovasjon er viktige funksjoner som bidrar til rekruttering og stabilisering. For foretaket er tiltak innenfor disse områdene viktige for utviklingen framover.
Organisering og samhandling
Interne organisasjonsutviklingsprosesser og trender innen sykehusdrift er grunnleggende
forutsetninger for utviklingsplanen. Samhandling med kommunene og mellom foretaket
og Universitetssykehuset i Nord Norge (UNN) er viktig for Finnmarkssykehuset. Dette
gjelder også driften av særegne tilbud i Finnmark som sykestueplasser, Barents samarbeidet i Klinikk Kirkenes, beredskapen ut mot Barentshavet i Klinikk Hammerfest, helsetjenestetilbudet i Alta og tilbudet til den samiske befolkningen. Spesialisthelsetjenesten
skal utvide tilbudene innenfor dagbehandling, desentralisere tjenester med høyt volum og
sentralisere ressurskrevende tilbud.
Økt konkurranse om pasienter
Dagens regjering ønsker en større grad av konkurranse mellom sykehusene gjennom fritt
sykehusvalg og også konkurranse med private tilbud gjennom fritt behandlingsvalg.
Finnmarkssykehusets forståelse av fritt sykehusvalg innebærer også å kunne velge sitt
nærmeste lokalsykehus. Foretaket må sørge for at pasienter vil og kan få sin behandling i
Finnmarkssykehuset. Dette krever god kvalitet på tjenestene, akseptable ventetider og et
godt rykte. Dersom vi taper i denne konkurransen, vil mulighetene til å utvikle og bygge
opp tjenestetilbud svekkes. God økonomi må ligge til grunn for at Finnmarkssykehuset
skal kunne utvikle foretaket i ønsket retning. En strategisk utviklingsplan er en forutsetning for å kunne gjennomføre større bygge- og utviklingsprosjekter i helseforetaket, og
disse må kunne forankres der.
2.1.2

Finnmark i framtida

Finnmark skiller seg fra andre fylker grunnet størrelse, beliggenhet og etnisk sammensetning. Det er noen forhold som er og fortsatt vil være utfordrende for fylket i framtida: geografi (klima og avstander), lav befolkningstetthet, knapphet på helsepersonell, økende
antall eldre og finansiering.
Klima, avstander og lav befolkningstetthet
Finnmark er et stort geografisk fylke, med spredt bosetting, og mange har lang transporttid til nærmeste behandlingssted. Klimaet gir ofte begrensninger i framkommelighet for
pasienter og helsepersonell. Avstandene kan utgjøre en risiko ved behov for akutt helsehjelp. Finnmarkssykehuset må derfor organisere seg for å redusere de ulempene dette
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kan medføre, med to lokalsykehus med akuttberedskap. De prehospitale tjenestene skal
sammen med primærhelsetjenesten og akuttmottakene i lokalsykehusene utgjøre en
sammenhengende behandlingskjede og bidra til god dekning av befolkningens behov for
akuttmedisinsk nødhjelp. Dette krever opplæring og kompetansebygging innenfor akuttmedisin både i og utenfor sykehusene.
Knapphet på helsepersonell
Det er utfordrende å skaffe nok helsepersonell både i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Utdanning, rekruttering og stabilisering av helsepersonell blir derfor en svært viktig
oppgave i årene som kommer. Finnmarkssykehuset må være konkurransedyktig både på
lønns- og arbeidsvilkår og mulighet for faglig utvikling og forskning. Det må settes av tid til
opplæring og fagutvikling, og jobbes systematisk og målrettet med å rekruttere og beholde kvalifisert helsepersonell. Samarbeidet med UNN er av vesentlig betydning for videreog etterutdanning av helsepersonell og for å videreutvikle robuste fagmiljøer og tjenester
av god kvalitet.
Befolkning og sykdomsbilde
Alderssammensetning i befolkningen endres som følge av samfunnsmessige forhold og
helsemessige og medisinske endringer. I Finnmark vil befolkningen i aldersgruppen 7079 år øke med rundt 40 prosent mot 2020. Andelen av befolkningen som er over 80 år vil
nesten fordobles fra i dag til 2040. Når gjennomsnittlig levealder øker, øker også antall
pasienter med kroniske og sammensatte lidelser. Dette gjelder spesielt for kreft, diabetes, KOLS, hjertesykdommer og lidelser innenfor psykisk helse og rus. Antallet pasienter
med behov for nyretransplantasjon eller dialysebehandling øker også. Det betyr at det vil
måtte utvikles nye og effektive måter for behandling av og samhandling om eldre pasienter, pasienter med sammensatte og kroniske lidelser, kreftpasienter og psykiatriske pasienter.
Finansiering av tjenester
Kvalitetsbasert finansiering er en del av grunnlaget for finansiering av helseforetakene.
Dette stiller krav til kvalitet og innhold i spesialisthelsetjenesten. Å drive to lokalsykehus,
et nærsykehus, Samisk Helsepark og utstrakt ambulering i en liten befolkning som i
Finnmark, er svært ressurskrevende, kostnadskrevende og faglig utfordrende. Dersom
Finnmarkssykehuset skal klare dette, må man tilstrebe at befolkningen i Finnmark i så
stor grad som mulig velger å få sin behandling i Finnmarkssykehuset.
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2.2

Strategiske satsinger mot 2030

Strategiske mål, strategiske områder og tiltaksområder for Finnmarkssykehuset mot 2030
er illustrert i figuren nedenfor.

Figur 1 Illustrasjon strategiske satsinger mot 2030 Finnmarkssykehuset

2.2.1

Strategisk mål

Målet for Finnmarkssykehuset er å være førstevalget blant helsepersonell og pasienter.
For å være førstevalget skal foretaket jobbe for en bærekraftig virksomhet, som skal ivareta de viktigste strategiske områdene:
pasientfokus, samhandling, oppgavedeling og rekruttering. Hvert område må ha egne
tiltaksplaner.
2.2.2

Pasientfokus

Finnmarkssykehuset tar utgangspunkt i pasientens behov og ser på pasienten som en
aktiv part i pasientforløpet. Innholdet i og resultatet av behandlingen, samt pasientens
opplevelse av denne, skal måles og danne grunnlag for kvalitetsforbedring. Behandling
og sykehusopphold skal preges av høy kvalitet. Pasientene skal oppleve god behandling
og god kommunikasjon før, under og etter behandling. Pasientsikkerhet er viktig i behandlingen. Innen enkelte kvalitetsområder er Finnmarkssykehuset best i Helse Nord.
Vårt mål er å heve kvaliteten innenfor alle områder og måle oss mot de beste i landet.
Behandlere skal ha god dialog i møte med pasientene og gode norskkunnskaper, og tjenestene skal tilrettelegges for god kommunikasjon med samiske pasienter. Det skal være
enkelt for pasienten å få innsyn i og tilgang til pasientjournalen.
Teknologiske løsninger skal tas i bruk i større grad og gjøre foretaket mer effektivt, samt
sørge for økt kompetanse hos pasienten og bidra til at pasientene slipper unødvendige
reiser. Elektronisk pasientjournal med prosess- og beslutningsstøtte vil åpne for nye
kommunikasjonsløsninger mellom pasienter og helsepersonell. Finnmarkssykehuset skal
også benytte seg av teknologiske løsninger i samhandlingen med UNN både om undervisning, utdanning, veiledning og om den enkelte pasient.
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Dagbehandling, som gjør at pasientene slipper sykehusinnleggelse, skal utvikles og effektiviseres. Dette krever modernisering av lokaler og utstyr, og en organisering og bemanning som muliggjør effektivitet og høy kvalitet på behandlingen.
2.2.3

Samhandling

Pasientene skal i størst mulig grad oppleve et sammenhengende helsetilbud, uavhengig
av organisatoriske skiller mellom behandlingsnivå. For å gi pasientene et best mulig tilbud
i Finnmark, må vi samhandle godt internt. Dette gjelder også samhandling mellom den
somatiske spesialisthelsetjenesten og tjenester innenfor psykisk helse og rus. Derfor søker Finnmarkssykehuset å utvikle større enheter der tilgang til ulike tjenestetilbud innen
både somatikk, psykisk helse og rus samlokaliseres. Finnmarkssykehuset skal også
samhandle med kommunene og med UNN. Samhandlingsavtalene med kommunene skal
danne grunnlag for konkrete samhandlingstiltak. Samhandlingsreformen forutsetter samarbeid om gode og helhetlige pasientforløp, som eksempel nevnes svangerskapsomsorgen, hvor man i Finnmarkssykehuset har utviklet begrepet ”fødekjeden” for å sikre samarbeidet med alle aktører.
Det ligger forventninger fra nasjonalt hold om at kommunene skal ta en større del av behandlingsansvaret for pasientene, og at helseforetakene skal bidra med kompetanseoverføring og veiledning for at kommunene skal få dette til. Sykehusenes rolle vil derfor
måtte endres noe, da man skal bruke mer tid på dagbehandling, veiledning og kompetanseoverføring. Antall eldre og kronisk syke i befolkningen øker, og det kan igjen føre til
flere innleggelser i sykehusene, spesielt når den kommunale medfinansieringen av spesialisthelsetjenesten er trukket tilbake. Foretaket må derfor være varsom med å kutte ned
på sengetallet.
Finnmarkssykehuset ønsker å opprettholde og videreutvikle sykestuemodellen så lenge
denne også medfinansieres fra helse- og omsorgsdepartementet. Men kommunene må
forvente at det stilles krav til kvalitet og innhold i sykestuesenger som har finansiering fra
spesialisthelsetjenesten. Forutsetningen for driften av sykestuesengene er at disse faktisk
bidrar til redusert antall innleggelser i sykehusene. I samhandlingsavtalene har foretaket
forpliktet seg til å gi veiledning og kompetanseoverføring til kommunene. Sykestuene kan
være arenaer for slik kompetanseoverføring, og sykestuekommunene og sykehusene bør
utvikle denne arenaen og opprette et kompetansenettverk for sykestuemedisin.
2.2.4

Oppgavedeling

Oppgavedeling med UNN innebærer et nært samarbeid med UNN og tydelige grenseoppganger mellom hvilke pasienter UNN skal utrede og behandle, og hvilke pasienter
Finnmarkssykehuset skal ha ansvaret for. Det må være en fortløpende dialog mellom
UNN og Finnmarkssykehuset om tjenestetilbudene, slik at man sikrer at pasientene fra
Finnmark til enhver tid har tilgang til nødvendige spesialisthelsetjenestetilbud. Det legges
fra nasjonalt hold opp til fritt behandlingsvalg og større forbruk av private spesialisthelsetjenester i befolkningen. Denne utviklingen må følges nøye, slik at man utvikler egne tjenestetilbud i takt med behov og etterspørsel og slik at man ikke taper i konkurransen med
private spesialisthelsetjenester og andre foretak. Samarbeidet med UNN skal utvikles
både når det gjelder behandling, utdanning, rekruttering, læring og mestring og forskning.
Dette krever møteplasser mellom foretakene og formaliserte avtaler.
God samhandling og oppgavefordeling internt i foretaket kan være ressursbesparende og
gi kortere ventetider. En intern oppgavefordeling legger til grunn at foretaket satser på de
fagmiljøene som allerede er sterke, framfor å forsøke å etablere like tilbud på alle våre
behandlingssteder eller flytte tilbud. For å møte en framtid med begrenset tilgang på helsepersonell, må vi benytte de helsepersonellressursene vi har på en effektiv måte. Helsepersonell skal også dele arbeidsoppgaver mellom seg der dette er hensiktsmessig.
Finnmarkssykehuset skal se til erfaringer og prosjekter i andre helseforetak og dra nytte
av andres erfaringer med oppgavedeling.
Finnmarkssykehuset er avhengig av stabs- og støttefunksjoner med høy grad av kvalitet,
kompetanse og gjennomføringsevne for å kunne støtte øvrig organisasjon i sitt arbeid.
Disse funksjonene må i størst mulig grad samles nær øverste ledelse organisatorisk. FoHospitalitet, FIN HF
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retaksadministrasjonen må som strategisk midtpunkt virke rekrutterende og skape grobunn for kompetanseutvikling blant de ansatte. Beslutningsveiene må være korte. Nødvendige organisasjonsendringer må kunne gjennomføres for å kunne tilpasse organisasjonen til å bidra til at Finnmarkssykehuset når sine strategiske mål.
2.2.5

Rekruttering og stabilisering

Finnmarkssykehuset tar mål av seg til å være førstevalget for helsepersonell. De to lokalsykehusene i Hammerfest og Kirkenes, nærsykehus i Alta, Samisk Helsepark, SANKS og
de distriktspsykiatriske sentrene skal kunne være baser for utdanning, forskning, fagutvikling, kompetansebygging og kompetanseoverføring til kommunene. Dette krever tilrettelegging og god kontakt mellom fagmiljøer.
Finnmarkssykehuset skal kunne ta imot både medisinstudenter, sykepleierstudenter og
andre studenter fra helsefaglige utdanninger. Studentene er et rekrutteringspotensiale og
bidrar både til fagutvikling og forskning. Videre- og etterutdanning og kompetanseheving
skal være en sentral del av Finnmarkssykehusets stabiliseringspolitikk og kvalitetsstrategi. Foretaket må samarbeide med UNN, universitetet og kommunene for å sørge for nødvendig kompetanse i Finnmarkssykehuset. Dette krever møteplasser både med universitetet og UNN, og samarbeid og forpliktende avtaler om spesialistutdanningen.
I de nye reglene for utdanning av legespesialister legges det opp til at lokalsykehus med
akuttkirurgisk beredskap må ha et befolkningsgrunnlag som er nesten like stort som hele
Finnmark. Helseministeren har i forbindelse med dette uttalt at de to lokalsykehusene i
Finnmark må ha akuttkirurgisk beredskap grunnet sin beliggenhet. Hammerfest sykehus
må kunne opprettholde sin akuttkirurgiske beredskap blant annet fordi sykehuset både
har en fødeavdeling med fylkesovergripende funksjon for å ta imot risikofødsler og fordi
ortopedisk enhet i Hammerfest er ortopedisk senter i Finnmarkssykehuset. Begge sykehusene har en viktig rolle i den akuttmedisinske beredskapen i Finnmark, og dette forutsetter akuttkirurgisk beredskap. Denne beredskapen er også en forutsetning for at lokalsykehusene skal kunne bidra i spesialistutdanningen av kirurger, noe som er helt nødvendig for å klare å rekruttere kirurger til sykehusene.
Forskning er en av spesialisthelsetjenestens fire hovedoppgaver. Forskningen i Finnmarkssykehuset skal bidra til innovasjon, utvikling og bedre helsetjenester. Et aktivt
forskningsmiljø inspirerer og fører til fagutvikling, og dette kan igjen virke rekrutterende og
stabiliserende. Finnmarkssykehuset skal markere seg i nasjonal sammenheng innen
forskning og fagutvikling innenfor samhandling, akuttmedisin, telemedisin, helsetjenester
til den samiske befolkningen og arktisk kompetanse.
Finnmarkssykehuset skal bruke erfaringene fra legerekrutteringsprosjektet og prosjektet
”Recruit and retain” for å rekruttere helsepersonell. Her har man erfart at ansatte bør brukes som ambassadører for å skape gode holdninger til arbeidsplassen. Foretaket bør
identifisere hvem man ønsker å rekruttere, gi god informasjon, samhandle med lokalsamfunnet, tilby støtte til ansatte og deres familier, sørge for at det finnes faglige utviklingsmuligheter og investere i gode rekrutteringsløsninger. Kompetansebygging er viktig både
for den enkelte ansatte, for foretaket og for pasientene. Omstillinger må være faglig begrunnet slik at ansatte opplever å delta i fagutvikling og ikke nedbygging av virksomheten.

2.3

Prioriterte tjenestetilbud

2.3.1

To lokalsykehus og samlokalisering med psykisk helsevern

Finnmarkssykehuset skal ha to lokalsykehus, i Hammerfest og Kirkenes, med akuttfunksjon både innen indremedisin, kirurgi og gynekologi, med tilpassede radiologiske enheter
og gode servicefunksjoner. I Klinikk Hammerfest skal man utvikle barneavdelingen slik at
den tilpasses framtidas behov. Innen psykisk helsevern og rus skal tilbudet sikres med
robuste enheter med høyt faglig nivå på tjenestene, og samlokaliseres med de somatiske
spesialisthelsetjenestene i så stor grad som mulig. Finmarkssykehuset skal opprettholde
og videreutvikle de tilbudene som i dag er i foretaket i tett samarbeid med UNN og kommunene. Robuste fagmiljøer er en forutsetning for god kvalitet på de prioriterte tjenesteHospitalitet, FIN HF
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tilbudene. Finnmarkssykehuset vil utvikle tjenestetilbud både innenfor øye, ØNH, reumatologi, onkologi, nevrologi og urologi i samarbeid med UNN. Dette fordi så små enheter
krever nær kontakt med større fagmiljøer for å rekruttere og utdanne egne spesialister.
Dersom Finnmarkssykehuset ved å bygge opp behandlingskapasitet i Finnmark klarer å
snu pasientstrømmene, vil store reisekostnader kunne spares.
2.3.2

Desentraliserte spesialisthelsetjenester

Finnmarkssykehuset vil bygge opp en sengeenhet i Alta, som styrker spesialisthelsetjenestetilbudet i Vest-Finnmark spesielt for eldre pasienter med kroniske sykdommer og
kreftpasienter. Det polikliniske tilbudet, røntgentilbudet og dagbehandlingen skal også
styrkes. Tjenestene skal samlokaliseres med psykisk helsevern og rus. For å styrke tilbudet til den samiske befolkningen vil Finnmarkssykehuset bygge opp Samisk Helsepark i
Karasjok med tilgang til samiskspråklige spesialister innenfor flere fagområder. SANKS
skal fortsatt være en nasjonal kompetansetjeneste. Finnmarkssykehuset skal prioritere
samhandlingsprosjekter med kommunene, herunder kompetansebygging i sykestuene og
utvikling av helhetlige pasientforløp.
2.3.3

Prehospitale tjenester

Finnmarkssykehuset ligger i et fylke med lange avstander og utfordrende værforhold, det
er derfor viktig å ha et særskilt fokus på prehospitale tjenestetilbud. Tilstedeværelse av
den prehospitale tjenesten i Finnmarkssykehuset er en viktig trygghetsfaktor. For å sikre
befolkningens behov for akuttmedisinsk hjelp må det satses videre på utdanning og kompetanseheving i tjenesten. Dette vil fordre en bedre tilpasning av den desentraliserte lokaliseringen av ambulansetjenesten i framtiden. Utvikling og innføring av prehospital elektronisk pasientjournal vil bli et viktig hjelpemiddel for nødvendig dokumentasjon og integreringen mot AMK og øvrige mottakende enheter.
2.3.4

Økonomisk bærekraft

En forutsetning for å kunne styrke og utvikle noen tjenestetilbud og samtidig opprettholde
mange av dagens tilbud på samme nivå, er at foretaket har økonomisk bærekraft. Dette
kan man oppnå ved effektiv organisering og ressursutnytting og ved å lykkes i å bli førstevalget. Når så mange Finnmarkspasienter som mulig velger behandling i Finnmark,
reduseres reisekostnadene og inntektene øker. Foretaket finansieres etter innsats og
kvalitet. Målet er bedre ressursutnyttelse og å heve kvaliteten på alle områder.
Vi forventer både økt kvalitet på tjenestene og økonomisk bærekraft ved:
- å utvide samarbeidet mellom klinikkene
- å være attraktive for studenter og nyutdannet helsepersonell
- å klare å beholde det helsepersonellet vi rekrutterer og utdanner
- å styrke allerede eksisterende fagmiljøer
- å styrke tilbudet til eldre pasienter med kroniske sykdommer
- å bygge opp tilbud til kreftpasienter
- å utvide og effektivisere dagbehandlingstilbudene
- å samlokalisere tjenester på færre lokalisasjoner
- å tilpasse bygningsmassen til aktivitet og innhold
- å utarbeide økonomiske hverdagsforbedrende tiltak
- å omstille og nedbemanne i administrative stillinger
- å redusere reisekostnader
- å redusere overbehandling
- å redusere unødvendige undersøkelser og kontroller
Evidensbaserte og pålitelige undersøkelser må danne grunnlaget for hvilke spesialisthelsetjenestetilbud Finnmarkssykehuset skal yte mindre av i årene framover. Foretaket har
ansvaret for å gi et lokalsykehustilbud til befolkningen i Finnmark og for å prioritere de
pasientene som trenger det mest. Foretaket vil sammen med brukerutvalget tilstrebe å
sørge for en riktig og rettferdig fordeling av spesialisthelsetjenesteressursene.
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2.4

Planlagte bygg og utviklingsprosjekter

2.4.1

Klinikk Kirkenes

• Nye Kirkenes sykehus
Status:
Kirkenes sykehus er lokalsykehus for befolkningen i Øst-Finnmark som omfatter kommunene Lebesby, Nesseby, Sør-Varanger, Vadsø, Vardø, Tana, Berlevåg, Båtsfjord og
Gamvik. Sykehuset gir tilbud innenfor følgende fagområder: akuttmedisin, akuttkirurgi,
ortopedi, ØNH, øye, indremedisin inkl. revmatologi og hud, gynekologi/føde, rehabilitering
og voksen habilitering. Tilbudet innen rehabilitering og voksen habilitering er fylkesdekkende. Sykehuset har 48 senger og 6 hotellsenger. Sykehuset har desentralisert spesialisthelsetjenestetilbud i Vadsø.
Utvikling og dimensjonering:
Sykehuset er vedtatt utbygget med en kapasitet på 46 senger og 8 hotellsenger. Det forutsetter at akuttfunksjonene og det tilbudet som finnes ved sykehuset i dag videreføres.
Totalt skal det bygges ca. 20.000 kvadratmeter på ny tomt like ved innkjøringen til Kirkenes sentrum. Bygget skal stå ferdig i 2018 og er budsjettert til å koste ca 1.3 mrd. kroner.
Nye Kirkenes Sykehus 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 et fullt ut dekkende spesialisttilbud i samarbeid med kommunehelsetjenesten, Hammerfest sykehus og
UNN. Nye Kirkenes Sykehus er dimensjonert for å ivareta nasjonale og regionale helsepolitiske føringer, Barents samarbeidet, beredskap, samt å styrke samhandlingen mellom
helseforetaket og kommunehelsetjenesten.
2.4.2

Klinikk Hammerfest

• Nye Hammerfest sykehus
Status:
Hammerfest sykehus er lokalsykehus for befolkningen i Vest-Finnmark som omfatter
kommunene Hammerfest, Kautokeino, Alta, Loppa, Hasvik, Kvalsund, Måsøy, Nordkapp,
Porsanger og Karasjok. Sykehuset gir tilbud innenfor følgende fagområder: akuttmedisin,
kirurgi, ortopedi, indremedisin, gynekologi/føde, ØNH, øye, pediatri og barnehabilitering.
Tilbudet innenfor pediatri og barnehabilitering er fylkesdekkende. Fødeavdelingen har en
fylkesovergripende funksjon for å ta imot risikofødsler fra uke 32. Ortopedisk enhet i
Hammerfest er ortopedisk senter i Finnmarkssykehuset og har fagansvar for ortopedivirksomheten i foretaket. Sykehuset har 95 senger og 14 hotellsenger, samt to desentraliserte spesialisthelsetjenestetilbud ved spesialistlegesenteret i Karasjok og spesialistpoliklinikken i Alta.
Utvikling og dimensjonering:
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 på å framskaffe en annen og mer egnet tomt for formålet.
Ved omstilling fra dagens praksis fram mot 2030 har man beregnet at det vil være behov
for 90 senger, inkludert hotellsenger. 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.
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I tabellen nedenfor vises det totale antallet somatiske senger i Finnmarkssykehuset og
sykestueplasser i Finnmark. Tabellen viser også de beregnede somatiske kapasiteter
som overføres fra Nye Hammerfest sykehus til Alta nærsykehus/DMS.
Tabell 1 Sengekapasitet Finnmarkssykehuset og beregnede somatiske kapasiteter som
overføres fra Nye Hammerfest sykehus til Alta nærsykehus
Finnmarksykehuset somatiske kapasiteter

2012
Senger

Nye Hammerfest sykehus
Alta nærsykehus
Samisk Helsepark
Nye Kirkenes sykehus
Vadsø

108 *)
9
59

2030 overført til Alta fra Hammerfest 2030 kapasiteter somatikk (foreslått)
2030 med omstilling (beregnet)
Senger Poliklinikkrom
BildeSenger Poliklinikkrom
BildeSenger Poliklinikkrom
Bildeinkl spes rom diagnostikk
inkl spes rom diagnostikk
inkl spes rom diagnostikk
96 ***)
44
10
-6
-2
-1
90
42
9
6
2
1
20 ****)
4
2 *****)
5
1
54
30
4
54
30
5
3

*) 94 normal, 14 hotell
**) 46 normal, 8 hotell
***) 96 senger inkl hotell
****) Herav 6 kommunale senger
*****) 1 konv rtg, 1 MR
Nye Hammerfest Sykehus ligger i investeringsplanen fra 2020, 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/DMS, 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.
• Spesialisthelsetjenester i Alta/Vest-Finnmark
Utvikling og dimensjonering:
Helse Nord-styret besluttet i juni 2014 en utbygging av spesialisthelsetjenestetilbudet i
Alta, med en økning i antall polikliniske konsultasjoner på ca. 80 % sammenlignet med
dagens nivå, samt en opprettholdelse av nivået for medisinsk dagbehandling og en økning i antall dagkirurgiske inngrep med 115 % mot 2020. Videre ble det vedtatt å foretaksorganisere og øke antall plasser ved sykestua til 20 senger, hvor 14 senger er dedikert for spesialisthelsetjenester og 6 skal være kommunale senger. Det skal installeres en
MR-maskin og antall ultralydundersøkelser skal økes. En eventuell installering av CT
skal vurderes i 2016.
Den foreslåtte aktivitetsøkningen i Alta skal komme fra hjemhenting av pasienter som i
dag får sin behandling ved UNN, privatpraktiserende avtalespesialister og pasienter som i
dag behandles i Hammerfest. Den delen av økningen som skal komme fra Hammerfest
sykehus tilsvarer omkring 8 % av den nåværende aktiviteten ved sykehuset. Samlet skal
det bygges og renoveres ca. 5 000 kvadratmeter i prosjekt Alta nærsykehus.
Alta nærsykehus skal bygges opp innenfor rammen av Helse Nord-styrets vedtak og sikre
et helsemessig godt og samfunnsøkonomisk effektivt distriktsmedisinsk tilbud til befolkningen i Alta og omkringliggende kommuner, være driftseffektivt og gi forutsetninger for
økt kvalitet i pasientbehandlingen. Alta nærsykehus skal dimensjoneres for å ivareta en
ytterligere desentralisering av spesialisthelsetjenester for befolkningen i Alta/VestFinnmark. Tilbudet skal også ivareta samhandlingsreformens intensjoner om nært samarbeid med omkringliggende kommuner og regionale helsepolitiske føringer om å få spesialisthelsetjenester der man bor.
Premissene som er lagt til grunn er at det innenfor gitte rammer skal ytes mer av de spesialisthelsetjenestene som allerede finnes i Alta DMS, slik som poliklinikk, dagkirurgi, dialyse og sykestuebehandling. Tilbudet til de fødende, det indremedisinske tilbudet og
røntgentilbudet skal styrkes. Alta nærsykehus/DMS er organisert under Klinikk Hammerfest og forutsetter faglig forankring i og nær tilknytning til Hammerfest sykehus.
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2.4.3

Samisk helsepark

Status:
Finnmarkssykehuset har i dag aktivitet i Karasjok innenfor somatikk, psykisk helsevern og
rus og prehospitale tjenester. Det finnes døgntilbud innenfor rus ved Finnmarksklinikken
og innen psykisk helsevern for barn og unge på SANKS. I tillegg er det BUP poliklinikk
etablert for barn med psykiske lidelser og PUT team (psykiatrisk ungdomsteam) for ungdommer med rus og psykiske lidelser. Innenfor somatikk driver foretaket poliklinisk aktivitet i indremedisin, reumatologi, hud, gynekologi og ØNH ved spesialistlegesenteret.
Utredningen av Sámi Dearvvašvuođa Siida / Samisk Helsepark ble foretatt i 2013 som
del av det samlede arbeidet med nyorganiseringen av tjenestetilbudene i Finnmarkssykehuset. Denne utredningen er det første arbeidet hvor et helhetlig og integrert spesialisthelsetjenestetilbud til den samiske befolkning har blitt planlagt, med tilbud både innen
psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og somatikk. Målsettingen
med utredningen har vært å sikre at den samiske befolkningen får likeverdige og tilgjengelige spesialisthelsetjenester av god kvalitet, tilpasset pasientenes behov. Videre har det
nasjonale perspektivet og urfolksperspektivet stått sentralt. Med sin flerspråklige og
flerkulturelle kompetanse i tillegg til den faglige, vil Samisk Helsepark komme alle
innbyggere til gode, uavhengig av etnisk bakgrunn.
Utvikling og dimensjonering:
Det er et ønske om at foretakets virksomhet i Karasjok samles slik at somatikk, psykisk
helsevern og rus kan ses i sammenheng både faglig og organisatorisk. I denne prosessen ser man for seg at spesialistlegesenteret styrkes med flere legeressurser innenfor
somatikk sammen med annet nødvendig personell, bl.a. ambulerende, tverrfaglige team
som kan gi veiledning til kommunehelsetjenesten. Senteret skal kunne bidra til et styrket
fokus på undervisning, utdanning og forskning og på sikt bidra til bedre rekruttering av
leger med samisk bakgrunn til Finnmarkssykehuset. Man ser for seg muligheten for utvikling av et nasjonalt samisk tilbud innenfor læring og mestring (LMS), geriatri og rehabilitering rettet mot den samiske befolkningen. Dette må skje i samarbeid med aktuelle kommuner og Helse Nord. Den somatiske delen av Samisk Helsepark ligger under Klinikk
Hammerfest og det øvrige ligger under Klinikk for psykisk helse og rus. Samlokalisering
vil kreve samordnet ledelse, med forankring i de to klinikkene.
Dagens aktiviteter og framskrivning av disse finnes i beregningene som er gjort for Psykisk helsevern og rus og for Spesialistlegesenteret i Karasjok, men de må bearbeides
videre når det er avklart hvilke tjenester og hvilket omfang Samisk Helsepark skal ha.
2.4.4

Klinikk Psykisk helsevern og Rus – ny organisering

Status:
Klinikken er delt inn i fire hovedavdelinger som har ansvar for både voksne og
barn/ungdom:
DPS Øst-Finnmark (Kirkenes og Tana).
DPS Midt-Finnmark (Karasjok og Lakselv) og Samisk nasjonalt kompetansesenter
(SANKS). SANKS har distriktspsykiatriske funksjoner for Midt-Finnmark og nasjonale
kompetansetjenestefunksjoner innen psykisk helsevern og rus for hele den samiske befolkningen i Norge.
Finnmarksklinikken med tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er lokalisert i Karasjok, men har hele Finnmark som opptaksområde.
DPS Vest-Finnmark (Alta og Hammerfest).
UNN har ansvar for alderspsykiatri og akuttposter, samt spesialpsykiatriske poster og
spesialposter innen TSB.
Utvikling og dimensjonering:
Foretaket legger opp til mer poliklinisk behandling og dagbehandling, men skal samtidig
sikre tilstrekkelig antall døgnplasser. Behandlingen skal være nær der pasienten bor, og
når pasienten trenger det. Det ble i styremøter i desember 2013 og mars 2014 vedtatt å
redusere døgnbehandlingstilbudet i psykisk helsevern, men å styrke døgnbehandlingstilbudet innen rus. Det skal etableres døgnkontinuerlig vaktordning for leger/psykologer
med mulighet for bruk av telematikk. Det ble vedtatt å etablere ambulante psykiatriske
akutt-team, og rusteam, og å samle de ulike fagfeltene innen psykisk helsevern og rus,
Hospitalitet, FIN HF

16.01.15

Side 11 av 147

Strategisk utviklingsplan Finnmarkssykehuset HF
for bedre å kunne behandle pasientgrupper som har både rus- og psykisk helse problematikk. Døgntilbudet for voksne pasienter innen psykisk helsevern flyttes fra Lakselv til
Karasjok og det skal rustes opp bygningsmessig både i Karasjok og i Alta. Rustilbudet
skal være lokalisert i Karasjok og i Alta, med en ekstern evaluering av det totale rustilbudet innen utgangen av 2019. Dersom tilbudet ikke vurderes som faglig tilfredsstillende
skal det vurderes om rusbehandlingen skal samles på ett sted. Bygningsmessig status er
vurdert av foretaket og omtales i prosjektrapporten. Mulighetsstudier/skisser for bygningsmessige endringer og/eller utvidelser er ikke foretatt, men det er lagt ved skisse for
utbyggingsalternativer i Karasjok.

2.5

Investeringsplan 2015 - 2022

Finnmarkssykehuset investeringsplan for 2015 – 2022.
Tabell 2 Finnmarkssykehuset investeringsplan 2015 - 2022
Investeringer/år
Finnmarksklinikken
Spesialist poliklinikk Karasjok
Spesialistsenter Alta
Kirkenes nye sykehus(NKS)
Tiltak sykehus(KS og HS)
Hammerfest nye sykehus
Økt MTU
MTU, ambulanser, etc
Intern spesifisering foretaket av MTU, etc
Ambulanser
MTU
Reserve
Egenkapital KLP

Overheng
30
20
4
130

SUM totale investeringer

184

2.6

2015

2016

2017

20
44
337
10

2018

2019

2020

2021

2022

Rest

150
692
10

70

30

20
30

30

40

20

280

300

400

200

40

40

50

50

8
16
2,5
3,5

8
16
2,5
3,5

8
16
2,5
3,5

8
26
2,5
3,5

8
26
2,5
3,5

8
26
2,5
3,5

8
36
2,5
3,5

8
36
2,5
3,5

441

902

100

40

60

320

350

400

200

Oppsummering

Styrke fagmiljøene og samlokalisere virksomhetene
Finnmarkssykehusets strategi for høy kvalitet på behandlingstilbudene og bærekraft er å
styrke eksisterende fagmiljøer, samlokalisere tjenestetilbud innenfor psykisk helse og rus
med de somatiske klinikkene og å lokalisere virksomhetene våre der vi har mulighet til å
rekruttere og bygge opp fagmiljøer og behandlingstilbud. En desentralisering av tjenestetilbudene, for å gi helsetjenester der pasientene bor, må ikke gå på bekostning av kvaliteten i tilbudene. Foretaket velger å satse på Kirkenes, Karasjok, Alta og Hammerfest som
lokalisasjoner for spesialisthelsetjenestetilbudene i Finnmark. Sykestuene skal videreutvikles under forutsetning av god kvalitet på tilbudet. Klinikk for prehospitale tjenester skal
gjennomføre en stasjonsutbyggingsplan for å effektivisere driften og bedre kvaliteten på
tjenesten. De to lokalsykehusene med akuttfunksjon, i Hammerfest og Kirkenes, skal
opprettholdes og videreutvikles, og Finnmarkssykehuset vil spesielt ha fokus på utdanning av eget helsepersonell.
Ivareta pasientbehandlingen
De mange bygge- og utviklingsprosjektene som Finnmarkssykehuset har og skal i gang
med i årene framover stiller store krav til både ledere og ansatte, som skal ivareta pasientene og pasientbehandlingen på en tilfredsstillende måte. Det er viktig at tjenestetilbudene får utvikle seg samtidig som man har omstillingsprosesser og byggeprosesser på
gang. Rekruttering og kompetansebygging, som igjen skal gi god kvalitet på tjenestetilbudene og gjøre Finnmarkssykehuset til førstevalget, er en av foretakets viktigste strategier.
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DEL I
3

Utviklingsplanens bakgrunn og formål

3.1

Bakgrunn

Finnmarkssykehuset HF er ett av 4 helseforetak i Helse Nord RHF og har ansvaret for
spesialisthelsetjenestetilbudet i Finnmark fylke. Finnmarkssykehuset HF har Hammerfest
som administrativ hovedbase, hvor også det ene av foretakets to sykehus befinner seg.
Det andre sykehuset er i Kirkenes. Den psykiatriske helsetjenesten og rusbehandlingen
er svært desentralisert, med åtte lokalisasjoner. I tillegg har man klinikk for prehospitale
tjenester, som har ambulansestasjoner spredt over hele fylket.
Med de avstandene som er i Finnmark, er det spesielt viktig å ha et nært og forpliktende
samarbeid med kommunehelsetjenesten, og Finnmarkssykehuset HF ønsker å være et
«utstillingsvindu» for desentraliserte spesialisthelsetjenester i samarbeid med kommunehelsetjenesten. Sykestuesengene som finnes i nesten alle kommunene, er en arena for
slik samhandling.
En utviklingsplan er en operasjonalisering av overordnede planer og strategier i foretaket,
og den skal gi et fremtidsbilde av helseforetakets planer for virksomhetsmessig og bygningsmessig utvikling. I Finnmarkssykehuset HF har det parallelt med arbeidet med utviklingsplanen pågått flere utviklingsprosjekter, og utviklingsplanen har hatt som mandat å
ivareta en overordnet samkjøring av følgende delprosjekter:
• Nye Kirkenes Sykehus
• Organisering av Psykisk helsevern og Tverrfaglig spesialisert rusbehandling
(TSB), inkludert etablering av Samisk Helsepark i Karasjok
• Utvikling av spesialisthelsetjenester i Alta/Vest-Finnmark
• Nye Hammerfest sykehus.

3.2

Formål med utviklingsplanen

Gjennomføring av tidligfasen for investeringsprosjekter forutsetter at det:
• foreligger en utviklingsplan som viser status og planer for prioriterte tiltak
• etableres en kobling av tiltakene i utviklingsplanen til investeringsplanen som viser gjennomføring av tiltakene i forhold til finansielt handlingsrom
Figuren under viser utviklingsplanens plassering i en planlegging av investeringer i sykehusbygg.

Figur 2 Illustrasjon tidligfaseplanlegging og byggefasen i sykehusprosjekter Kilde: Veilederen Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter

For å vise avhengigheter mellom aktuelle tiltak, bør planen også omhandle tiltak som det
ikke er rom for i investeringsplanen i det aktuelle tidsrommet.
Utviklingsplanen består av to delplaner:
1. En virksomhetsmessig utviklingsplan
2. En bygningsmessig utviklingsplan
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En virksomhetsmessig utviklingsplan vil kunne være et frittstående, strategisk dokument.
Den bygningsmessige utviklingsplanen skal bygge på den virksomhetsmessige utviklingsplanen. I utviklingsplanen knyttes disse sammen til en helhetlig plan som viser hvordan endringer i virksomheten stiller krav til utvikling av de bygningsmessige ressursene i
helseforetaket. Utviklingsplanen bør vise alternativer for hvordan virksomhetsmessige og
bygningsmessige tiltak kan dekke aktuelle og fremtidige behov.
Det overordnede målet er å etablere en utviklingsplan som gir tilstrekkelig grunnlag for å
vurdere samt fastlegge strategier for å gi et langsiktig tjenestetilbud til befolkningen i foretakets opptaksområde, og de bygningsmessige tiltak som skal til for å realisere dette tjenestetilbudet.
Finnmarkssykehuset skal kunne tilpasse bygg og anlegg best mulig basert på egnethet,
og de mulighetsbilder planene gir til foretakets behov basert på krav om god pasientbehandling og forsvarlig investeringsøkonomi. Utviklingsplanen skal basere seg på dagens situasjon hva gjelder aktivitetsnivå og bygningsmasse, samt kjente nasjonale føringer og føringer fra Helse Nord RHF.
Del 1: Den virksomhetsmessige utviklingsplanen
Den virksomhetsmessige delen av utviklingsplanen omfatter helseforetakets primære
virksomhetsområder som er klinisk virksomhet, opplæring, forskning og utdanning og ikke-medisinske servicetjenester.
Formålet med den virksomhetsmessige utviklingsplanen er:
• å forankre planer for utvikling av helseforetakets virksomhet i overordnede strategier og rammer
• å gi grunnlag for prioritering av tiltak for å utvikle virksomheten
Den virksomhetsmessige utviklingsplanen bygger på overordnede strategiske planer og
dokumenter som:
• nasjonale strategier og planer for utvikling av helsetjenestene
• regionale strategier og planer for utvikling, organisering og oppgavefordeling
• fagplaner for pasientgrupper og fagområder
• beregninger av fremtidig kapasitetsbehov på HF eller RHF-nivå
Den virksomhetsmessige utviklingsplanen skal omfatte hele helseforetaket og bør inneholde beskrivelse av status for dagens aktivitet og virksomhet, dimensjonerende forutsetninger, drivere for endring og konsekvenser for fremtidig virksomhet. Den beskriver avhengigheter mellom fagområder, funksjoner, sykehusenheter og mot primærhelsetjenesten. Det er viktig at den virksomhetsmessige utviklingsplanen viser mulige endringer innenfor:
• oppgavefordeling og sykehusstruktur
• fremtidig aktivitet
• kapasitetsbehov
• organisering, driftsøkonomi.
Del 2: Den bygningsmessige utviklingsplanen
Den bygningsmessige utviklingsplanen er en plan for utvikling av de bygningsmessige
ressursene i helseforetaket. Utgangspunktet er den virksomhetsmessige utviklingsplanen
og de endringer og krav til tiltak som er beskrevet der. Dagens bygg representerer muligheter og begrensninger for fremtidig utvikling av virksomheten.
Formålet med en bygningsmessig utviklingsplan er å:
• dokumentere status for dagens bygg med hensyn til teknisk tilstand, egnethet og
muligheter/begrensninger i dagens og fremtidig bruk (eiendomsforhold, reguleringsbestemmelser, vernestatus, miljøforhold), samt kostnader for FDVU
• vise hvordan byggene kan utvikles for å kunne bidra til en effektiv drift av primærvirksomheten, samt ivareta krav til miljø og andre samfunnskrav
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•

vise krav til dimensjonering av funksjoner og bygg, mulige løsninger og hvilke tiltak som kreves samt investeringsbehovet

Figur 3 Prinsippmodell for sammenhengen mellom overordnede plandokumenter og tidligfasen

3.3

Overordnede rammer

3.3.1

Rammebetingelser – nasjonalt nivå

Følgende rammebetingelser gjelder på nasjonalt nivå:
• Lov om helseforetak
• Helselovene
o Spesialisthelsetjenesteloven
o Lov om psykisk helsevern
o Pasient- og brukerrettighetsloven
o Helsepersonelloven
o Helse- og omsorgstjenesteloven
•
Nasjonale kvalitetsindikatorer
•
Helsedirektoratets veileder: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeomsorgen.
•
Veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter
•
Samhandlingsreformen (Meld. St. nr. 47 og 16)
•
Arbeidsmiljøloven
3.3.2

Rammebetingelser – Helse Nord nivå

Følgende rammebetingelser gjelder på regionalt nivå:
•
Oppdragsdokumentet fra HOD til Helse Nord RHF.
•
Verdigrunnlaget for Helse Nord RHF
•
Styrevedtak 147/2012 Helse Nord RHF - Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark
•
Regional kreftplan 2014 – 2021
•
Fagplaner og handlingsplaner (eks. Diabetes)
•
Investeringsplanen til Helse Nord RHF
3.3.3
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rammebetingelser – HF nivå

Oppdragsdokument for 2013 fra Helse Nord RHF.
Helse Finnmark sin strategiplan for 2010-2015.
Styresak 98/2013
PROFF – Program for forbedring og omstilling i Finnmark 2011 – 2014.
Forvaltningsplaner for de eiendommene som er omfattet av landsverneplanen.
MultiMap (bygningsmassens tilstand og oppgraderingsbehov)
Styringsdokumenter (prosjektdirektiv, mandat) for de ulike utredningsområdene
Investeringsplanen til Helse Finnmark HF/ Finnmarkssykehuset HF
Sykestueutvalgets rapport (01/2013), høringssvar og kommentarer

Nærmere om rammebetingelser og overordnede føringer:
Fra oppdragsdokumentet for 2013 fra helse Nord RHF:
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Helse Finnmark HF skal videreutvikle et godt lokalsykehustilbud og en desentralisert spesialisthelsetjeneste i Finnmark i samarbeid med kommunene, og styrke forskning, fagutvikling og utdanning. Sykestuene inngår som viktige ledd i behandlingskjeden, og arbeidet med faglig videreutvikling av innholdet i denne funksjonen skal videreføres i samarbeid med kommunene og Helse Nord RHF. Helseforetaket skal bidra spesielt til helsesamarbeidet i nordområdene og til spesialisthelsetjenester for den samiske befolkning.
Finnmarkssykehuset HF`s verdigrunnlag, kjerneverdier og målsettinger:
Finnmarkssykehuset HF skal yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som
trenger det uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn, samt legge til
rette for forskning og undervisning (Stiftelsesprotokollen § 3).
Vårt verdigrunnlag legger til grunn at pasientens behov er utgangspunktet for all behandling og kjernen i all pleie. Disse kjerneverdiene skal prege all vår virksomhet i møte med
pasienter, kolleger og eksterne samarbeidsparter. Våre kjerneverdier er:
-

Kvalitet
Trygghet
Respekt

Finnmarkssykehuset HF skal være en trygghetsbase og det naturlige førstevalget vedrørende spesialisthelsetjenester for befolkningen i Finnmark.
Foretaket skal innenfor sine tildelte rammer utvikle en organisasjon med fokus på ledelse,
faglighet, kvalitet og samhandling med nærhet til bruker. Sykdomsbildet i befolkningen
endres over tid. Foretaket må tilpasse seg disse endringene slik at det legges til rette for
behandling av de vanligste lidelser kombinert med muligheten for satsing på spesielle
fagområder.
Styresak - saksnummer 5/2013 Strategisk utviklingsplan - styringsdokument
Vedtak:
1. Styret i Helse Finnmark HF er tilfreds med at direktøren har tatt initiativ til utarbeidelse
av en strategisk utviklingsplan i tråd med de punkter som ble vedtatt under styresak
98/2012.
2. Styret godkjenner iverksettelse av den beskrevne prosessen, i henhold til det utarbeidede strategidokumentet.
3. Styret ber administrerende direktør om å ivareta en overordnet samkjøring av de fire
prosjektene:
. Nye Kirkenes sykehus
. Videreutvikling av organisering av psykisk helsevern og rus (inkl. Samisk Helsepark)
. Videreutvikling av Alta-modellen
. Nytt/renovert sykehus i Hammerfest

3.4

Målsetting

3.4.1

Samfunnsmål

Samfunnsmålet er å sikre langsiktige løsninger for å oppnå et helsemessig godt og samfunnsøkonomisk effektivt spesialisthelsetjenestetilbud til befolkningen i foretakets ansvarsområde. Prosjektet skal basere seg på de føringer som fremkommer som følge av
nasjonale verdier og Helse Nord sin utvikling av helsetjenester sett i et langsiktig perspektiv.
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Figur 4 Målsetting

Samfunnsmålet i denne fasen av prosjektet er å legge grunnlag for riktig vegvalg i løsning
av nybygg for å oppnå den langsiktige målsettingen. De totale løsningene skal sikre at
dimensjonering, driftskonsept samt oppgave og funksjonsfordelinger blir ivaretatt i et
langsiktig perspektiv.
3.4.2

Effektmål

Effektmålene er knyttet til at Finnmarkssykehuset HF i perspektivet mot 2030, skal kunne
betjene befolkningen med et tidsmessig og samfunnsøkonomisk godt spesialisthelsetjenestetilbud. Strategisk utviklingsplan skal føre til et målbilde i 2030, som ivaretar nedenforstående forhold når den er fullt gjennomført. Prosjektet skal sikre at man bygger på
bærende elementer for et fremtidig og kvalitetsmessig godt tilbud innen spesialisthelsetjenesten med vekt på følgende bærende ideer:
Organisering/ rammer
•
Pasienten skal være i fokus
•
Tilrettelegging for et best mulig helhetlig pasientforløp
•
Tilrettelegging for både øyeblikkelig hjelp og planlagt virksomhet.
•
Integrering av psykisk helse, rus og somatikk
•
Helsekroner som i størst mulig grad rettes mot pasientbehandling
•
Framtidsrettede områder for diagnostikk, behandling og rehabilitering mht. størrelse, driftsøkonomi og funksjonalitet.
•
Tilrettelegging for effektiv bruk av telemedisin
•
God logistikk (pasienter og pårørende, ansatte og varer)
•
Tilrettelegging for at byggene inviterer til organisatorisk nytenking som støtter opp
om verdiene kvalitet, trygghet og respekt, samtidig som det gir grunnlag for økonomisk effektiv drift
•
Tilstrekkelig bygningsmessig fleksibilitet, kombinert med god byggeøkonomi
•
Mulighet for fleksible driftsformer og fleksibel utnyttelse av lokaler og utstyr
•
Gode løsninger med tanke på ytre miljø og energisparende tiltak, inneklima og arbeidsmiljø
•
God samhandling med kommunene
•
Desentraliserte tjenester der dette er hensiktsmessig og gjennomførbart
Behandling
•
Behandling av høy kvalitet
•
Rask diagnostikk og utredning
•
Brukermedvirkning
•
Tilbud på det nivå pasienten har behov for tjenester
•
God service – med utgangspunkt i den enkelte pasient sine behov
•
Sentraliserte tjenester der dette er nødvendig for spesialistutdanningen og fagmiljøene
•
Robuste fagmiljø
•
Videreutvikling av gode medisinskfaglige funksjoner
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•

Moderne og brukertilpasset pasientbehandling og -opplæring (i samspill med pårørende)

Utdanning og rekruttering
•
Rekruttere, utdanne og beholde personell, primært med lokal tilhørighet
•
Ivaretagelse av spesialistutdanning i Finnmarkssykehuset HF og bidra til god spesialistutdanning i regionen
•
Tilrettelegging for mottak og undervisning av studenter og elever
•
Tilrettelegging for undervisning, opplæring og forskning.
3.4.3

Resultatmål

Resultatmål for den virksomhetsmessige delen av planen
•
God pasientsikkerhet og helhetlige pasientforløp
•
God ivaretagelse av pasienter med kroniske sykdommer og de som ofte har behov
for spesialisthelsetjenester
•
Tilstrekkelig pasientgrunnlag til å utføre spesialisert medisinsk behandling av høy
kvalitet
•
Sentralisering av tjenester der man må og desentralisering der man kan
•
Optimalisert bruk av personellressurser og kompetanse
•
Understøttet rekruttering av høy faglig kompetanse
•
Tjenestetilbud som befolkningen ønsker å benytte seg av (førstevalg)
•
Godt grunnlag for undervisning, utdanning og forskning
Resultatmål for den bygningsmessige delen av planen
•
Sikre stor arealeffektivitet
•
Ha fleksible løsninger
•
Ta i bruk moderne teknologi
•
Optimalisering av bygningsmasse og utstyr
•
Ivareta universell utforming
•
Klima- og miljøriktige løsninger
•
Kostnadseffektiv organisering

4

Arbeidsprosess og metode

4.1

Arbeidsprosess

4.1.1

Organisering av arbeidet

Arbeidet med strategisk utviklingsplan (SU) har vært organisert som et prosjekt, og man
hadde oppstartsmøter i Hammerfest 3. – 4. september 2013. Møtestrukturen har vært
møter i styringsgruppen og medvirkningsgruppene ca. en gang i måneden i tillegg til møter i referansegruppene, befaringer og dialog med interne og eksterne aktører. Hospitalitet AS har vært engasjert som rådgivere med prosjektledelse, analysearbeid og programarbeid. Ratio arkitekter AS har forestått mulighetsstudier for Nye Hammerfest sykehus og
Sweco Norge AS har forestått byggeteknisk vurdering av eksisterende lokaler for Hammerfest sykehus.
Før oppstart av SU var det i gang flere delutredninger/prosesser som skulle innlemmes i
arbeidet med SU. Delprosjekt «Nye Hammerfest» ble etablert som en del av prosessen
med utviklingsplanen, men de andre delutredningene allerede var etablert med både prosjektgrupper, arbeidsgrupper og styringsgrupper. For å sikre kontroll og styring mellom
delprosjektene og SU har lederne av styringsgruppene for delprosjektene vært med i
overordnet styringsgruppe.
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Figur 5 Organisering av SU – prosjektet

Styringsgruppe:
Navn
Torbjørn Aas
Anne Grethe
Olsen
Ole Martin Olsen
Stein Erik
Breivikås
Øyvin Grongstad
Elin Gullhav
Laila Davidsen
Aina Olsen

Rolle
Leder
Medlem

Tittel
Adm. direktør
Prosjektleder/Utviklingssjef

Organisasjon
Finnmarkssykehuset HF
Finnmarkssykehuset HF

Medlem
Medlem

Administrasjonssjef
Økonomisjef

Finnmarkssykehuset HF
Finnmarkssykehuset HF

Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Finnmarkssykehuset HF
UNN
KS
Helse Nord

Kjell-Magne Johansen
Ivar Greiner
Ole I Hansen
Solveig Nilsen

Medlem

Drift – og eiendomssjef
Klinikksjef
Ordfører Alta kommune
Seksjonsleder for psykisk
helsevern og rusbehandling
Brukerrepresentant

Medlem
Medlem
Medlem

Kommunikasjonssjef
Foretakstillitsvalgt
Foretaks hovedverneombud

Brukerutvalg Finnmarkssykehuset HF
Finnmarkssykehuset HF
Finnmarkssykehuset HF
Finnmarkssykehuset HF

Styringsgruppen ble ledet av Hans Petter Fundingsrud fra oppstart av arbeidet med utviklingsplanen til 31.12.2013, da han sluttet i stillingen som adm. direktør ved foretaket. Torbjørn Aas ble ansatt som adm. direktør fra 1.1.2014 og har ledet styringsgruppen i 2014.
Styringsgruppen ble supplert med Rita Jørgensen, klinikksjef Kirkenes, fra november
2013. Finn Henry Hansen, direktør Helse Nord og leder av styringsgruppen for Altaprosjektet, trakk seg fra styringsgruppen i november 2013. Aina Olsen, representant for psykisk helsevern og TSB, Helse Nord, Laila Davidsen, representant for KS og hovedverneombud Solveig Nielsen har deltatt fra januar 2014.
Styringsgruppen har lagt til grunn føringer og vært premissgiver for prosjektet.
De har behandlet saker knyttet til strategiske og virksomhetsmessige avklaringer, fastsetting av arealstandarder, innspill til programareal og mulighetsstudier, koordinering mellom
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delprosjektene samt framdrift av arbeidet og plan for videre oppfølging av strategisk utviklingsplan.
Prosjektmøtet har bestått av oppdragsgivers kontaktpersoner, engasjerte rådgivere og
de som til enhver tid har hatt leveranse til prosjektet. Prosjektmøtet har hatt ansvar for
oppfølging av saker fra styringsgruppen, planlegging og koordinering.
Referansegrupper. Det ble nedsatt tre referansegrupper som har bidratt med innspill og
kommentarer til utviklingsplanen. Utviklingssjef Anne Grethe Olsen har vært kontaktperson/leder for gruppene.
•

Medisinskfaglig referansegruppe har bestått av legespesialister fra alle aktuelle
spesialiteter i Finnmarkssykehuset, fra kommunehelsetjenesten/fastleger og fra
UNN. Gruppen har hatt 5 møter.

Gruppen har bestått av:
Navn
Anne Grethe Olsen
Torben Wisborg
Pal Valter Ivan
Hanne Iversen
Houman Charani
Sissel Roland
Kjetil Ryan
Vibeke Danielsen
Viera Stubnova
Harald G Sunde
Tone Nordøy
Arthur Revhaug
Uwe Agledahl
Bjørn Nordang
Jostein Tørstad
Cecilie Jàvo

Tittel
Utviklingssjef
Overlege anestesi
Avd.leder/overlege pediatri
Overlege anestesi
Overlege ortopedi
Overlege fysikalskmedisin
Overlege psykiatri
Overlege røntgen
Overlege indremedisin
Medisinsk fagsjef
Overlege kreftavdelingen
Klinikksjef K3K-klinikken
Forsker/Overlege
Allmennlege
Allmennlege
Barne- og ungd. psykiater

Organisasjon
FIN HF
Hammerfest sykehus
Hammerfest sykehus
Hammerfest sykehus
Hammerfest sykehus/Alta
Alta
Alta
Kirkenes sykehus
Kirkenes sykehus
FIN HF
UNN
UNN
UNN / Hammerfest
Nordkapp
Kirkenes
SANKS, Karasjok

•

Referansegruppe for brukermedvirkning er ivaretatt av Brukerutvalget Finnmarkssykehuset HF.

•

Referansegruppe for samhandling med kommunene er ivaretatt av Overordnet
samarbeidsorgan med kommunene (OSO).

Medvirkningsgruppe for ikke-medisinske servicefunksjoner og eiendom:
Dette er en rådgivende gruppe som har hatt en tverrgående funksjon for utviklingsplanen,
samt oppfølging av delprosjekt Nye Hammerfest sykehus. Brukergruppen har bidratt med
faglige innspill om foretakets/sykehusets framtidige virksomhet og hvordan virksomheten
skal legges opp.
Gruppen har bestått av:
Navn
Rolle
Frode Larsen
Leder

Tittel
Avdelingsleder

Organisasjon

Jan-Egil Blix

Medlem

Avdelingsleder

Eiendomsforv, Senter
for drift og eiendom

Ole I. Hansen
Solveig Nilsen

Medlem
Medlem

Hovedtillitsvalgt
Hovedverneombud

FIN HF
FIN HF

Ingeborg Eliassen

Medlem

Avdelingsleder

Hege Lundmark

Medlem

Hygienesykepleier

Akuttavdelingen, Hammerfest sykehus
Senter for fag, forskning og samhandling

Eiendomsdrift, Senter
for drift og eiendom

Medvirkningsgruppe kliniske funksjoner for Hammerfest sykehus:
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Dette er en rådgivende gruppe som har bidratt i utredningen av Nye Hammerfest sykehus
med faglige innspill om sykehusets framtidige virksomhet og hvordan virksomheten skal
legges opp. Gruppen har bidratt til:
• at aktivitetsgrunnlaget (både for pasientbehandling, forskning og utdanning) som
benyttes er tilstrekkelig som grunnlag for framskriving av virksomhetsomfang.
• at framskrivingene gir et riktig bilde som et bilde av ”dagens praksis med framtidig befolkning”
• å vurdere omstillingsfaktorene som skulle tas med
Gruppen har bestått av:
Navn
Rolle
Vigdis Kvalnes
Leder
Vivi Brenden Bech
Medlem
Vegard Fossmo
Medlem
Pal Ivan
Medlem
Svein Størdal
Medlem
Gunn Strand
Medlem
Uwe Agledahl
Medlem
Bjørn Wembstad
Medlem
4.1.2

Tittel
Klinikkrådgiver
Klinikksjef
Avdelingsleder
Avdelingsleder
Overlege
Spesialsykepleier
Overlege (permisjon)
Avdelingsleder

Organisasjon
Klinikkstab, H.fest
Klinikk Hammerfest
Medisinsk service
Kvinne/barn avdeling
Medisinsk avdeling,
Akuttavdelingen
Kir/ort. avdeling
Medisinsk avdeling

Koordinering med de ulike utredningsområdene

Det har vært fire delprosjekter som skulle koordineres i Strategisk Utviklingsplan.
Nye Kirkenes Sykehus gikk i gang med bygging av nytt sykehus i mai 2014. Måltallene
for NKS var fra 2010 og framskrevet til 2025. I arbeidet med SU er det gjort kvalitetssikring og ny framskrivning på bakgrunn av pasientdata fra 2012 og framskrevet til 2030 på
lik linje med de andre delprosjektene.
Utredning av spesialisttilbudet i Alta/Vest-Finnmark startet opp i januar 2013. Koordineringen mellom SU og dette prosjektet er ivaretatt dels gjennom styringsgruppa for Altaprosjektet og dels ved gjensidig representasjon i utvalgte fora. Det er benyttet en felles
metodikk for framskrivning og beregning av kapasiteter. Utredningen av spesialisttilbudet
i Alta/Vest-Finnmark ble behandlet i styret i Helse Nord 20.juni 2014.
Arbeidet med nytt/renovert sykehus i Hammerfest har blitt organisert som et delprosjekt
direkte inn i arbeidet med utviklingsplanen. Prosjektet har hatt felles styringsgruppe med
SU, men har hatt en egen klinisk medvirkningsgruppe, samt at medvirkningsgruppen for
ikke-medisinske servicefunksjoner og eiendom har ivaretatt utredningsarbeidet for Hammerfest parallelt med ivaretakelsen av en tverrgående funksjon for arbeidet med utviklingsplanen. Det har vært til sammen fem møter med hver av medvirkningsgruppene.
Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og TSB har vært definert som et
delprosjekt til utviklingsplanen. Delprosjektet startet opp i desember 2012 og ble avsluttet
i november 2013. Rapportene fra delprosjektet ble styrebehandlet i desember 2013 og i
mars 2014. I delprosjektet ble det ikke foretatt en demografisk framskrivning av aktivitetstall. I arbeidet med SU er det gjort framskrivning av aktiviteter på bakgrunn av pasientdata
fra 2013 og framskrevet til 2030. Det har vært to møter med klinikkledelsen og SU- prosjektet i perioden, samt løpende dialog på mail.
Samisk Helsepark var en del av delprosjektet psykisk helsevern og TSB, men det ble i
styremøte i desember 2013 vedtatt at det skulle følges videre opp som et eget prosjekt i
utviklingsplanen. Det har vært en befaring i Karasjok med innhenting av informasjon om
tilbudene innen rus og psykiatri, SANKS samt spesialistpoliklinikken. Foretakets ledergruppe fulgte opp videre med nytt møte i april 2014, og noen representanter fra foretaksledelsen skal arbeide videre med Samisk Helsepark: lokaler og innhold. Spesialistlegesenteret i Karasjok, somatiske spesialisthelsetjenester, skal samlokaliseres med SANKS
eller Finnmarksklinikken.
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4.2

Metode

4.2.1

Metode for framskrivning av aktivitet

Vurdering av kapasitets- og arealbehov for Finnmarkssykehuset HF i 2030 har fulgt en
metode utviklet og gjennomprøvd av Hospitalitet as. Metoden er i tråd med de føringer
som ligger i «Tidligfaseveileder» og er benyttet i mange prosjekter.

Befolkningsutvikling
Realvekst (epidemiologi, med.tekn.utvikl.)
Omstilling Effektivisering Samhandlingsreform

Pasientaktivitet,
bemanning og
forsknings/undervisningsaktivitet
2012

Pasientaktivitet,
bemanning og
forsknings/undervisningsaktivitet
2030
Utnyttelsesgrader
Kapasitetsbehov
2030
-Senger
-Poliklinikker
-OP stuer
-Kontorer
-Forsknings- og undervisningsrom
-Etc.

Arealstandarder
Nettoareal 2030

Brutto/netto

Bruttoareal 2030

Figur 6 Metode for framskrivning

Tidsperspektivet for utviklingsplanen er 2030, som i praksis innebærer forventet drift på
de anlegg som beskrives til langt etter 2030.
For å finne ut hva arealbehovet vil være i 2030, er det tatt utgangspunkt i dagens aktivitetsnivå med hensyn til antall liggedøgn, heldøgnsopphold, dagopphold, polikliniske konsultasjoner osv. Framskrivningen av aktivitet er gjort ved bruk av framskriving av befolkningsgrunnlaget som Finnmarkssykehuset HF har ansvar for. Befolkningsframskrivingen
tar utgangspunkt i Statistisk Sentralbyrås beregninger og det har vært brukt MMMM-tall,
dvs. middeltall for nasjonal vekst, fruktbarhet, levealder og netto innvandring.
Befolkningsframskrivingen er korrigert for omstillinger med hensyn til medisinsk utvikling/realvekst, endring fra døgn til dagbehandling, fra korttidsinnleggelser til observasjonsplasser, teknologisk utvikling, nye arbeidsmåter, samhandlingsreform osv.
Antall senger, operasjonsstuer, konsultasjonsrom osv. er beregnet ut fra utnyttelsesgrader som betyr beleggsprosent, hvor mange timer et konsultasjonsrom eller en MR-maskin
er i bruk pr. dag, hvor lang tid hver konsultasjon/undersøkelse i snitt tar, hvor mange konsultasjoner per dag, hvor mange dager pr. år osv. Utnyttelsesgradene som ble benyttet i
Nye Kirkenes Sykehus er lagt til grunn for beregningen gjort i strategisk utviklingsplan.
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Videre foreligger det arealstandarder for ulike typer senger, operasjonsstuer, billeddiagnostikk, kontorplasser osv. Arealstandardene er justert i henhold til nye krav om universell utforming og erfaringer gjort i NKS. Summen av alt dette gir nettoareal. Bruttoareal er
nettoareal pluss trafikkareal, tekniske rom, vegger mv. målt på ytterside av yttervegg.
Normalt beregnes det en brutto/netto faktor på 2,0 – 2,1 for somatisk nybygg av denne
typen og 1,8 for psykiatribygg. Ved beregning av brutto/netto faktor på eksisterende bygg
kan denne bli både større og mindre alt avhengig av eksisterende byggs egnethet, alder
etc.
4.2.2

Metode for vurdering av dagens bygningsmasse i forhold til framtidens behov

Dagens bygningsmasse er vurdert i forhold til:
•
Teknisk tilstand og oppgraderingsbehov
•
Tilpasningsdyktighet og potensial for fremtidig bruk
•
Dagens egnethet
Forslag til utvikling av bygningsmassen – teknisk oppgradering, ombygging og nybygg,
for å tilfredsstille framtidens behov for arealer som legger til rette for effektiv drift av
Finnmarkssykehuset HF, er utarbeidet med bakgrunn i kapasitets- og arealbehovberegningene sammen med vurderingen av dagens bygningsmasse. Som grunnlag for vurderingen er benyttet MultiMap – rapport fra 2012 utarbeidet av Multiconsult i samarbeid med
Finnmarkssykehuset HF. Multimap er en metode som er utviklet for blant annet å gi et
totalbilde av den bygningstekniske tilstanden og tilpasningsdyktigheten for større bygningsporteføljer. For kartlegging av bygningsmassen er prinsippene i Norsk Standard
3424 ”Tilstandsanalyse av byggverk” lagt til grunn. Det innebærer angivelse av tilstandsgrader fra 0 til 3, hvor tilstandsgrad 0 er best og 3 er dårligst.

5

Virksomhetsgrunnlag, nåsituasjon

Finnmark fylke ligger lengst nord og lengst øst i landet. Fylket har størst areal (48.637
kvadratkilometer) og færrest innbyggere av alle fylkene i Norge. Finnmark er inndelt i 19
kommuner: Alta, Sør-Varanger, Nordkapp, Vadsø, Hammerfest, Vardø, Båtsfjord, Gamvik, Hasvik, Karasjok/ Kárasjoga, Kautokeino/ Guovdageaidnu, Kvalsund, Lebesby, Loppa, Måsøy, Nesseby/ Unjargga, Porsanger og Tana/ Deatnu.
De tettest befolkede stedene er Alta, Hammerfest og Kirkenes. Fylkeshovedstaden er
Vadsø, hvor stats- og fylkesadministrasjonene ligger. Siden 2007 har befolkningen økt.
Hovedårsakene til stigningen er fødselsoverskudd og økning i innvandring. Folketallet per
1. kvartal 2013 var på 74 534 innbyggere.

5.1

Organisasjon Finnmarkssykehuset HF

Fra 01.01 2014 skiftet foretaket navn fra Helse Finnmark til Finnmarkssykehuset HF.
Finnmarkssykehuset HF har organisert sin virksomhet i 4 klinikker: Kirkenes, Hammerfest, psykisk helsevern og rus og prehospitale tjenester. Støttefunksjonene er organisert i
4 virksomhetsovergripende stabssentre; HR (personal), Økonomi, FFS (Fag, Forskning
og Samhandling) og SDE (Senter for drift og eiendom). Psykisk helsevern og rus består
av 3 DPS-er, lokalisert i 6 ulike geografiske områder i fylket. Samisk Nasjonalt Kompetansesenter (SANKS) i Karasjok har et nasjonalt ansvar for å tilby og utvikle helsetjenester til den samiske befolkningen.
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Figur 7 Organisasjonen for Finnmarkssykehuset HF

5.2

Lokalisasjoner og areal

Finnmarkssykehuset har sin hovedvirksomhet ved følgende lokalisasjoner/steder:

Figur 8 Finnmarkssykehuset HF – lokalisering av somatiske tjenester
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Figur 9 Finnmarkssykehuset HF – lokalisering av psykisk helsevern og TSB

Figur 10 Finnmarkssykehuset HF – lokalisering av ambulansetjenester

I Finnmark finnes det 41 sykestueplasser, som fordeler seg slik:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alta (9)
Hasvik (1)
Karasjok (4)
Kautokeino (3)
Loppa (1)
Måsøy (1)
Nordkapp (4)
Porsanger (2)
Tana (2)
Nesseby (1)
Vadsø (6)
Vardø (2)
Båtsfjord (2)
Berlevåg (1)
Gamvik (1)
Lebesby (1)
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Lokalisasjoner og areal:
Finnmarkssykehuset HF har i dag sin hovedvirksomhet ved følgende lokalisasjoner/steder og fordelt på areal:
2

Tabell 3 Lokalisasjoner og areal i Finnmarksykehuset HF (m )
Som atikk Psykiatri Annet
Eieforhold:
Hammerfest
Kirkenes
Alta Sentrum
Talvik
Lakselv
Karasjok
Tana
Finnmarksklinikken i Karasjok
Prehospital/ambulansestasjoner
Boliger Hammerfest
Boliger Knes
Boliger Tana
Boliger Lakselv
Boliger Alta/Talvik
Boliger Karasjok
Totalt:
Leieforhold:
Alta spesialisthelsesenter.
Karasjok spesialisthelsesenter
Vadsø poliklinikk
Prehospital/ambulansestasjoner
Totalt:
Totalt HFHF

5.3

20 000
17 900

37 900

Totalt

700
1 430
2 650
3 545
1 919
2 800
2 500
1 078

1 000 21 700
400 19 730
2 650
3 545
1 919
2 800
2 500
1 078
380
380
8 250
8 250
8 100
8 100
1 618
1 618
950
950
396
396
500
500
16 622 21 594 76 116

900
485
36
1 421
39 321

0

0

0

16 622 21 594 76 116

Nåsituasjonen kliniske funksjoner

5.3.1

Klinikk Hammerfest

Sykehuset i Hammerfest har i dag 94 senger, 14 hotellsenger og 410 årsverk.
Avdelinger:
Avdeling kvinne og barn:
• Føde- og gynekologisk sengeenhet og poliklinikk. Pasienthotell.
• Barn sengeenhet og poliklinikk
• Barnehabilitering
Avdeling kirurgi og ortopedi:
• Kirurgisk og ortopedisk sengeenhet
• Kirurgisk og ortopedisk poliklinikk, kreftpoliklinikk, ØNH poliklinikk med audiograf,
øyepoliklinikk.
• Pasienthotell.
Avdeling medisin:
• Medisinsk sengeenhet. Slag, geriatri, hjerte, generell indremedisin + dialyse.
• Medisinsk poliklinikk med LMS, diabetessykepleier og dietetiker (inkludert hud,
overvekt, geriatri)
Avdeling akuttmedisin:
• Operasjon og anestesi med sterilsentral
• Akuttmottak
• Intensiv
• Dagkirurgi
• Medisinskfaglig ansvar for 330 skvadronen (Banak)
• Medisinskfaglig ansvar for flysykepleierne i Alta
• Medisinskfaglig ansvar for bilambulansetjenesten i Finnmark
Avdeling medisinsk service:
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•
•
•
•
•

Røntgen
Medisinsk biokjemi og blodbank
Fysioterapi og ergoterapi
Samisk tolk, prest og pasientarkiv
Spesialistpoliklinikken i Alta og Spesialistlegesenteret i Karasjok.

Spesialistpoliklinikken i Alta:
• Polikliniske tjenester
– Desentral poliklinikk med en ansatt spesialist i indremedisin samt ambulering av spesialister fra eget (FIN HF) og andre foretak (UNN) innenfor
10 spesialistgrener.
• Støttetjenester
– Billeddiagnostikk (konvensjonell skjelettrøntgen)
• Samarbeid med andre aktører:
– Alta kommune:
• Sykestuemedisin
• Fødestue
• Laboratorium
• Samlokalisert med kommunal legevakt
– Helse Nord RHF:
• Private avtalespesialister (øye, ØNH, gynekologi)
Spesialistlegesenteret i Karasjok:
• Polikliniske tjenester
– Desentral poliklinikk med en ansatt hudspesialist, indremedisiner samt
ambulerende spesialister fra eget foretak innenfor 7 spesialistgrener.
• Støttetjenester
– Billeddiagnostikk
• Samarbeid med andre aktører:
– Karasjok kommune:
 Samlokalisert med kommunal legevakt
5.3.2

Klinikk Kirkenes

Sykehuset i Kirkenes har i dag 48 senger og 6 hotellsenger og til sammen 270 årsverk.
Avdelinger:
Avdeling medisin:
• Medisinsk sengeenhet: slag, geriatri, hjerte, generell indremedisin og dialyse
• Medisinsk poliklinikk med LMS, diabetessykepleier og dietetiker (inkl. hud, infusjonsenhet, gastro, hjerte og lunge)
• Medisinske leger: generell indremedisin, kardiolog, lungelege, nefrolog, dermatolog og revmatolog
• Sekretærer
Avdeling kirurgi/ortopedi/føde/gynekologi:
• Føde- og gynekologisk sengeenhet og poliklinikk:
• Kirurgisk sengeenhet med dagkirurgi
• Kirurgisk poliklinikk inkl. øye med synspedagog, ØNH med audiograf
• Kirurgiske leger: generell kirurgi, ortopedi, urologi, ØNH, øye
• Sekretærer
Avdeling akuttmedisin:
• Intensiv med akuttmottak
• Operasjon med sterilsentral
• Anestesi
• Anestesileger
Avdeling for ReHabilitering:
• Habilitering for voksne for hele Finnmark
• Ambulant rehabiliteringsteam hele Finnmark
• Fysikalsk medisin og rehabilitering sengeenhet for hele Finnmark
• Fysio- og ergoterapienhet for Klinikk Kirkenes
• Sekretær
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Avdeling medisinsk service:
• Enhet for radiologer
• Enhet for radiografer
• Enhet for medisinsk biokjemi og blodbank
• Sekretærer.
Spesialistpoliklinikken i Vadsø:
• Dialyseenhet 3 plasser /3 dager pr uke
• Lysbehandling hele uken
• Hudlege ca. en dag pr måned
• Cytostatika
• Audiograf
5.3.3

Psykisk helse og rus

Klinikken er organisert på lik linje med de andre klinikkene i foretaket og ledes av klinikksjef. Klinikkadministrasjonen er lokalisert til Alta.
Klinikken er delt inn i fire hovedavdelinger som alle har ansvar for både voksne og
barn/ungdom:
DPS Øst-Finnmark:
• Voksen psykiatrisk poliklinikk VPP i Kirkenes
• Barne – og ungdomspsykiatrisk poliklinikk BUP i Kirkenes
• Voksen psykiatrisk poliklinikk VPP Tana
• Døgnavdelingen Tana med 10 plasser
SANKS / DPS Midt-Finnmark:
• Voksen psykiatrisk poliklinikk VPP Lakselv
• Akutt teamet Lakselv
• Døgnavdelingen Lakselv med 8 plasser
• Barne – og ungdomspsykiatrisk poliklinikk BUP Karasjok
• PUT Karasjok, poliklinisk tilbud
• Ungdomspsykiatrisk avdeling Karasjok med 6 behandlingsplasser hvorav to av
plassene er forbeholdt samisk ungdom
• Familieavdelingen Karasjok med plass til to familier samtidig
Samisk nasjonalt kompetansesenter (SANKS) har distriktspsykiatriske funksjoner for alle i
Midt-Finnmark og nasjonale kompetansetjenestefunksjoner innen psykisk helsevern og
rus for hele den samiske befolkningen i Norge.
DPS Vest-Finnmark:
• Voksen psykiatrisk poliklinikk VPP Alta
• Barne – og ungdomspsykiatrisk poliklinikk BUP Alta
• Rusteam Alta
• Døgnavdeling post Alta med 10 plasser
• Døgnavdeling post Talvik med 9 plasser
• Voksen psykiatrisk poliklinikk VPP Hammerfest
• Barne – og ungdomspsykiatrisk poliklinikk BUP Hammerfest
Finnmarksklinikken – tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), klinikken er lokalisert i
Karasjok, men har hele Finnmark som opptaksområde og består av:
• Døgninstitusjon med 12 plasser
• Ruspoliklinikken
• Vurderingsteamet
Akutt ambulante team:
Helse Finnmark har i dag to akuttambulante team som er organisert under DPS Midt og
DPS Øst. I tillegg er man i gang med å etablere et ambulant rusteam ved DPS Alta.
Universitetssykehuset i Tromsø (UNN) har ansvar for alderspsykiatri og akuttposter psykisk helse/spesialpsykiatriske poster og spesialposter innen TSB (tvang, LAR og tilbud til
gravide)
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5.3.4

Klinikk for prehospitale tjenester

Avdeling AMK:
Det er i dag etablert en AMK-sentral i Finnmarkssykehuset som er lagt til Kirkenes. AMK
Finnmark dekker således hele fylket. Den betjener legevaktstelefon for Sør Varanger og
Vardø kommuner, samt at personalet jobber i akuttmottaket i Klinikk Kirkenes.
Klinikk prehospitale tjenester har ansvaret for 32 ambulansebiler fordelt på 17 stasjoner.
Med unntak av kommunene Nesseby og Kvalsund har samtlige kommuner i fylket egne
stasjoner. I tillegg har klinikken ansvaret for to båtambulanser i fylket, som befinner seg i
Loppa (Øksfjord) og Måsøy (Havøysund). Loppabåten dekker Loppa og ytre Altafjord,
mens Måsøy dekker Måsøy og Hammerfest kommune.
Avdeling Vest Finnmark:
Hammerfest
Alta
Havøysund
Hasvik
Øksfjord
Avdeling Midt Finnmark:
Honningsvåg
Lakselv
Karasjok
Kautokeino
Kjøllefjord
Mehamn
Avdeling Øst Finnmark:
Berlevåg
Båtsfjord
Vardø
Vadsø
Tana
Kirkenes
Avdeling luftambulanse:
Luftambulansetjenesten har ett fly i Kirkenes og to fly i Alta.
Kirkenes har et døgnfly, og Alta har et døgnfly og et dagfly (hele uka).

5.4

Pasientgrunnlag og aktivitet 2012

5.4.1

Somatikk

Som utgangspunkt for å beregne aktivitetsnivå i 2030, har det for somatikk vært brukt
aktivitetstallene for 2012. Tallene er hentet fra norsk pasientregister (NPR). Tabellene
under viser innlagte pasienter, liggedager, polikliniske konsultasjoner og dagopphold inndelt i Vest- Finnmark og Øst- Finnmark. Både Hammerfest sykehus og Kirkenes sykehus
har hotellsenger, men aktiviteten for disse sengene har ikke vært mulig å skille ut og registrerte liggedøgn for disse inngår derfor i ordinære liggedøgn.
Somatikk Vest-Finnmark: Vest-Finnmark har aktiviteter i Hammerfest sykehus, i spesialistpoliklinikken i Alta og ved spesialistlegesenteret i Karasjok.

Tabell 4 Pasientgrunnlag og aktivitet somatikk i Hammerfest, Alta og Karasjok 2012
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Funksjoner - 2012
Kirurgi
Ortopedi
ØNH
Øye
Gynekologi*)
Føde*)
Medisin
Hud
Nevrologi
Barn
Revmatologi
Fysioterapi/Ergoterapi
Ham m erfest, total
Alta Dialyse
Spesialistpoliklinikken i Alta
Alta, total
Spesialistlegesenteret
Vest-Finnmark, total

Opphold Liggedager Poliklinikk Dagopphold
Ham m erfest
1 146
3 981
4 216
10
876
2 892
5 368
11
0
0
936
2
0
0
695
2
1
2
3 916
16
1 456
4 606
0
0
2 942
12 102
3 706
1 256
1
7
1 500
1
0
0
299
1
765
1 923
1 717
40
0
0
148
0
0
0
687
27
7 187
25 513
23 188
1 366
Alta
0
0
0
754
1
2
5 769
1 063
1
2
5 769
1 817
Karasjok
0
0
2 468
79
7 188
25 515
31 425
3 262

*) Gynekologi-føde er registrert som en enhet i Dips. Tallene er ikke oppdelt i gynekologi
og føde i den framtidige dimensjoneringen og i arealberegning i strategisk utviklingsplan.
Tabell 5 Pasientgrunnlag og aktivitet gynekologi-føde Hammerfest 2013
Funksjoner - 2013

Opphold Poliklinikk Dagopphold

Dagkir gyn

Cytostatika
kurer

Ham m erfest
Gynekologi/føde

1618

3 835

65

231

53

Somatikk Øst-Finnmark:
Øst-Finnmark har aktivitet i Kirkenes sykehus og spesialistpoliklinikken i Vadsø.
Tabell 6 Pasientgrunnlag og aktivitet somatikk, Kirkenes og Vadsø 2012
Funksjoner - 2012
Kirurgi *)
Øye
ØNH
Gynekologi
Føde
Medisin
Hud
Nevrologi
Barn
Revmatologi
Rehabilitering
Fysioterapi
Lærings- og mestringssenter
Kirkenes, total
Audiograf
Hudpoliklinikk
Vadsø, total
Øst-Finnmark, total
*) Inkl. ortopedi

5.4.2

Opphold Liggedager Poliklinikk Dagopphold
Kirkenes
1 304
3 801
5 350
1 048
0
0
3 158
8
0
0
2 538
11
0
0
2 817
9
651
1 992
396
1
1 735
6 534
3 973
706
0
0
2 991
10
0
0
301
2
2
0
0
284
0
0
511
0
66
1 359
116
1
0
0
224
0
0
0
131
2
3 756
13 686
22 810
1 802
Vadsø
0
0
200
3
0
0
1 807
0
0
0
2 007
3
3 756
13 686
24 817
1 805

Psykisk helsevern og rus

NPR datagrunnlaget fra 2012 er mangelfullt grunnet overgang til nytt registreringssystem
og interne forhold i klinikken. Det ble derfor besluttet å legge aktivitetstall fra 2013 som
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grunnlag for beregningene. Tabellene nedenfor viser liggedager, polikliniske konsultasjoner og dagopphold for hver av de tre områdene, Vest-Finnmark, Øst-Finnmark og MidtFinnmark.
Vest-Finnmark: Voksenpsykiatri med poliklinikk i Hammerfest og Alta og døgntilbud i
Alta og Jansnes. Barne- og ungdomspsykiatri med poliklinikk i Hammerfest og Alta.
Tabell 7 Pasientgrunnlag og aktivitet Psykisk helsevern og rus, Vest-Finnmark 2013
Vest- Finnm ark 2013 Liggedager Poliklinikk Dagopphold
Voksne
4 791
6 744
228
Barn og unge
0
5 353
0
Total
4 791
12 097
228

Øst-Finnmark: Voksenpsykiatri (VPP) med poliklinikk i Kirkenes og Tana og døgnavdeling i Tana. Barne- og ungdomspsykiatri (BUP) med poliklinikk i Kirkenes og i Tana.
Tabell 8 Pasientgrunnlag og aktivitet Psykisk helsevern og rus, Øst-Finnmark 2013
Øst – Finnm ark 2013 Liggedager Poliklinikk Dagopphold
Voksne
2 736
5 450
6
0
3 198
0
Barn og unge
Total
2 736
8 648
6

Midt-Finnmark: Voksenpsykiatri med poliklinikk i Karasjok og døgnavdeling i Lakselv.
Barne- og ungdomspsykiatri med poliklinikk og døgnavdeling i Karasjok.
Rus/Finnmarksklinikken består av poliklinikk og døgnavdeling i Karasjok.
Tabell 9 Pasientgrunnlag og aktivitet Psykisk helsevern og rus, Midt-Finnmark 2013
Midt – Finnm ark 2013 Liggedager Poliklinikk Dagopphold
Voksne
2 103
3 480
63
Barn og unge
1 749
4 765
0
Familieavdeling
497
24
0
Rus - Finnmarksklinikken
3 404
123
0
Total
7 753
8 392
63

5.5

Nåsituasjon ikke-medisinsk service og eiendom

5.5.1

Drift og vedlikehold

Drift og vedlikehold har 6 enheter i Lakselv, Karasjok, Tana, Jansnes, Kirkenes og Hammerfest deriblant også sentralbord HF. Hammerfest og Kirkenes disponerer ca. 400 m2
hver til verksted, lager og kontor, de andre disponerer ca. 150m2 på hvert sted. Enhetene
i Kirkenes og Hammerfest disponerer 3 tjenestebiler.
5.5.2

Medisinskteknisk/ IKT

Det finnes medisinskteknisk avdeling ved Hammerfest sykehus og ved Kirkenes sykehus.
Behandlingshjelpemidler er lokalisert i Kirkenes. Avdelingene server hele foretaket.
All drift av IKT er organisert under Helse Nord, som leier kontor av Finnmarkssykehuset
HF i Hammerfest og Kirkenes. IKT- avdelingen i FINHF har i dag to ansatte, en ved hvert
sykehus. Det er avsatt kurslokaler ved begge sykehus til IKT.
5.5.3

Matforsyning

Kjøkken Vest (Hammerfest)
Eget produksjonskjøkken som produseres mat i bulk til ca. 100 pasienter daglig og kantinedrift med ca. gjennomsnittlig omsetning på 6000 kr pr dag.
Kjøkken Øst (Kirkenes)
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Eget produksjonskjøkken som produseres mat på brett til ca. 80 pasienter daglig. Ikke
kantinedrift i Øst.
Psykisk helse og rus
Har kjøkken i Tana (døgnavdeling) og selger til kommunen. For døgnavdelingene i Alta
og Lakselv kjøpes maten fra kommunen. Det er et eget kjøkken i Karasjok
(v/Finnmarksklinikken).
Kiosk drives i privat regi ved begge sykehusene.
5.5.4

Renhold og vaskeri

Renhold blir utført i regi av personell ansatt i helseforetaket. Portørtjenesten er organisert
sammen med renholdstjenesten. Enheten har ansvaret for alt renhold i sykehuset, med
unntak av spesialrenhold i tilknytning til driften av operasjonsenheten og kjøkkenet.
Ansvaret fordeler seg på:
•
Renhold av areal og inventar (daglig og periodisk)
•
Tekstiler (organisering og reparasjoner av pasienttøy, personaltøy, sengetøy, annet tøy)
•
Vaskeri (mopper og annet tøy som ikke kan vaskes eksternt)
•
Eksternt vaskeri for vask av pasienttøy og personaltøy. Kirkenes vasker hvitt personaltøy selv.
Vask av senger foregår i dag på pasientrommene og korridorene.
5.5.5

Avfallshåndtering

Kirkenes sykehus har sentralt søppelsugeanlegg, der alt avfall som ikke er risikoavfall går
i en kontainer. Det kildesorteres i grove trekk papp, metall og treavfall.
Hammerfest sykehus benytter portørtjenesten til å hente søppel fra avdelingene. Det kjøres til sentralt avfallsrom og deponeres som restavfall i kontainer. Sortering av matavfall
og papp. Risikoavfall sendes gjennom autoklav for desinfeksjon. Patologisk avfall kjøres
på fryselager og hentes til forbrenning. Små lokasjoner har ingen kildesorteringsordning i
dag.
5.5.6

Sentrallager

Alle lagervarer er registrert i et lagersystem (clockwork). Sentrallager mottar og kan til en
viss grad distribuere mottatt materiell, samt lagerholde det som til enhver tid skal lagerholdes til bruk på sykehuset.
Beredskapslager
Regional beredskapsplan for Helse Nord sier at foretakene/sykehusene bør ha minimum
4 ukers lager for infusjonsvæsker, 6 ukers lager av legemidler og medisinsk forbruksmateriell. Det foregår nå en prosess med videreutvikling av foretakets beredskapsplaner og i
tillegg må de ulike lagrene koordineres (Nasjonale lager, Helse Nord sitt lager, Sykehusapotekenes lager, foretakenes og sykehusenes egne lager, muligheten for rask transport
mellom sykehus ved behov) mot forventet behov i foretaket.
5.5.7

Administrasjon

Sentraladministrasjonen for Finnmarkssykehuset HF har hovedbase lokalisert i Hammerfest sykehus, men har også kontorer og ansatte lokalisert både i Kirkenes, Alta, Karasjok
og Lakselv.
5.5.8

Personalboliger

Totalt har foretaket 400 boliger. Boligene bebos av ansatte i HF og er viktig i forbindelse
med rekruttering av helsepersonell. Boligporteføljen består av ulike størrelser. Den største etterspørselen er etter boenheter med 1 soverom (2 roms) og hybler (1 roms). Vikarer,
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pendlere og personer i ambulerende stillinger, ønsker gjerne små boenheter med umiddelbar nærhet til sykehuset.

5.6

Nåsituasjon fag, forskning og utdanning

Senter for fag, forskning og samhandling er en egen avdeling i Finnmarkssykehuset HF
og har i dag en stab på til sammen 20 personer spredt mellom Hammerfest, Kirkenes,
Lakselv og Alta.
Spesialisthelsetjenesten har som to av sine fire hovedoppgaver å drive forskning og opplæring av helsepersonell, og det skal avsettes areal til dette i fremtidige sykehus.
Finnmarkssykehuset HF`s ansvar og oppgaver:
• lovfestet plikt til å ivareta utdanning og forskning i eget helseforetak
• stille et gitt antall praksisplasser til studenter i både grunn-, etter- og videreutdanning fra
universiteter og høgskoler og tilby en kvalitativt god praksisundervisning.
• gi kunnskapsbasert undervisning
• stille læreplasser til disposisjon for videregående utdanning
• drive spesialistutdanning av leger og psykologer
• ivareta klinisk pasientnær forskning, samt drive både behovsbasert og forskningsbasert
innovasjon
• følge opp Helse Nords forskningsstrategi og helseforetakets egen
forskningsstrategi, og bidra til å gjøre disse kjent for kommunene
• følge opp «Helse- og omsorgsdepartementets samhandlingsforskningsstrategi 20122015»
Forskningsstrategi
Finnmarkssykehuset HF vil gjennom en definert forskningsstrategi ivareta og fremme foretakets forpliktelse til å drive FoU-virksomhet (Fag og Utvikling) i overensstemmelse
med lov om spesialisthelsetjeneste og Helse Nord RHF sin overordnede strategi,
herunder:
• bidra til å tilrettelegge for forskning innenfor Finnmarkssykehuset, utarbeide en hensiktsmessig infrastruktur og samarbeide med andre virksomheter som driver FoU-arbeid
• bidra til å heve den samlede kompetansen i foretaket
• øke stabilisering og rekruttering av kvalifisert helsepersonell
Finnmarkssykehuset HF bør spesielt forske på:
• Et multietnisk befolkningsforhold til helsevesenet - ikke bare på spesielle sykdomsgrupper/diagnoser men også interaksjonen mellom helsevesen og befolkning.
• Et område med ekstreme avstander i forhold til bosetningen: skader, akutt sykdom og utfordringer ved å opprettholde kompetanse i helsevesenet (fra ambulansetjeneste til spesialistnivå) med så lavt befolkningstall.
• Skjæringspunktet mellom primærhelsetjeneste og sykehus i et område med sykestuene som intermediærnivå, og alternative organiseringer, som f.eks. spesialistpoliklinikkene.
SANKS (samisk nasjonalt kompetansesenter) har en egen FoU avdeling med til sammen
7 ansatte med doktorgrad og 2 PhD. SANKS er fra 2014 godkjent som Nasjonal kompetansetjeneste både for psykisk helse og rus, noe som vil medføre utvidet forskningsaktivitet, og det planlegges en økning med ca. 6 stillinger. Det legges vekt på å samle ressursene og etablere et forskermiljø i Karasjok.
Utdanning
En rekke faggrupper innen spesialisthelsetjenesten og studenter i grunnutdanning i sykepleie, ergoterapi, fysioterapi, vernepleie og radiografstudenter tilbys praksis i helseforetakets institusjoner.
Studenter i videreutdanninger i anestesi, operasjon, intensiv og pediatri har sin praksis i
spesialavdelingene. Det tilbys også praksisplasser til studenter i videreutdanning i kreftsykepleie, psykisk helsevern og jordmorutdanning. Helsefagarbeidere i grunnutdanning
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og videreutdanning gjennomfører sin obligatoriske praksisundervisning i foretakets avdelinger. Det finnes også samarbeid om utdanning med UNN Tromsø.
Medisinerstudenter er utplassert fra UiT i deres femte år. Hammerfest har utplassert 15
studenter og Kirkenes 7. Det planlegges en økning i form av at også 6.års legestudenter
skal utplasseres og gis undervisning i Finnmarkssykehuset med Klinikk Hammerfest som
base.
Klinikk psykisk helse og rus har ikke medisinerstudenter pr i dag, men det planlegges
utplassering av medisinerstudenter fra 5. og 6. studieår innenfor samhandling i Alta og
psykiatri i Karasjok.
Finnmarkssykehuset HF har en avtale med sykepleierutdanningen om 70 studenter/år,
som fordeler seg mellom Klinikk Kirkenes og Klinikk Hammerfest med 40/60. Antall lærlinger i helsefag har variert mellom 1 til 4/ år. Det er et ønske om å øke dette noe.
Tabell 10 Studenter og forskere, årsverk 2012
Klinikk
Hammerfest
Forskere
6
Studenter
62
Total
62

6

Klinikk
Psykisk helsevern
Kirkenes
og TBS
7,5
12
47
15
54,5
27

Føringer og utfordringer

Dette kapittelet omhandler ulike forhold som har eller vil komme til å få innvirkning på det
framtidige sykehustilbudet.

6.1
6.1.1

Overordnede føringer
Strategiplan 2010 -2015

Strategiplanen skal bidra til en mest mulig felles virkelighetsforståelse av de utfordringer
og valg spesialisthelsetjenesten i Finnmark står foran. Strategiplan 2010-2015 avløste
strategiplanen for 2005-2009, og den beskriver de viktigste forhold som ligger til grunn for
styrets og ledelsens strategiske beslutninger når det gjelder Finnmarkssykehusets fremtidige tjenestetilbud og rolle. Planen ble vedtatt av styret 10.februar 2010.
Strategiplanen er et overordnet styringsdokument. Direktøren har ansvaret for å fremme
tiltak på tvers av klinikkene for å virkeliggjøre strategiene. Staben/administrasjonen har
oppgaven med å lage årlige handlingsplaner for felles tiltak og for egen virksomhet. Strategiene er klinikkenes viktigste ramme i forhold til deres virksomhetsplanlegging og følges
opp årlig gjennom klinikkenes utarbeiding av årsplaner og budsjetter.
Foretaket pekte ut seks strategiområder for planperioden 2010-2015: kvalitet, stabile og
sterke fagmiljøer, samhandling, desentralisering, organisasjon og ledelse, samt samisk
kultur og språk. Klinikkene har utarbeidet egne overordnede handlingsplaner innenfor
hvert enkelt strategiområde, som følges opp i den årlige virksomhetsplanleggingen.
Erfaringer fra denne planperioden er at foretaket registrerer et økt behov for å fokusere
mer på pasientsikkerhet og pasientmedvirkning, samt rekruttering og samhandling når
nye strategier skal utvikles. Det er også viktig å etablere strategier for framtiden, som
styrker grunnlaget for to sykehus med god tilgang til kvalifisert personell og gode fagmiljø.
Desentralisering og ambulering må i neste planperiode sees i sammenheng med styrking
av fagmiljøene ved og rekruttering av helsepersonell til sykehusene. I neste planperiode
vil det også være behov for ytterligere styrking og fokus på samhandlingen både internt i
foretaket og eksternt mot kommunene og andre samarbeidspartnere.
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6.1.2

Lokalsykehusstrategien 2010-2020

Helse Nord utarbeidet i 2009/2010 et forslag til en lokalsykehusstrategi for perioden
2010-2020. Lokalsykehusstrategien ble sendt på høring, og det kom inn mange høringsuttalelser, men strategien ble aldri vedtatt. Strategien gir likevel en god beskrivelse av hva
Helse Nord vektlegger og hvilke hovedutfordringer man ser for lokalsykehusene:
rekruttering og stabilisering, samhandling, brukermedvirkning, utdanning, veiledning og
forskning, utbygging og bruk av IKT og tjenestetilbud av god kvalitet.
I strategidokumentet er det lagt vekt på at Helse Nord RHF har som mål å tilby befolkningen i Nord-Norge et nært og godt helsetilbud som møter behovene. Alle tjenester kan
ikke gis alle steder. Samarbeid er derfor en overordnet strategi. Gjennom forpliktende
samarbeid mellom nivåene i helsetjenesten, og på tvers av fagprofesjoner og organisatoriske enheter, vil det kunne gis tilbud med god kvalitet så nært hjemmet som mulig. Dette
er i overensstemmelse med brukernes viktigste krav, som er å videreutvikle den breddekompetansen som allerede er på lokalsykehusene, og det gjenspeiler at de fleste tilbud i
dag gis gjennom helseforetakenes lokalsykehusfunksjoner. Tjenestene skal løpende tilpasses endringer i behovene og nye behandlingsmuligheter. For å lykkes må de som
arbeider i tjenestene lokalt sikres faglige utviklingsmuligheter, der kunnskapsutvikling og
forskning inngår. Utdanning i landsdelen vil ha avgjørende betydning for rekruttering i
fremtiden.
Det er også påpekt at helseforetakene skal gi et samlet godt tilbud overfor befolkningen i
sitt område. Det er viktig å definere hvilke tilbud som gis hvor, og gjennom informasjon og
samhandling sikre at den enkelte pasient gis rett tilbud på rett sted til rett tid. Dette er
også visjonen i samhandlingsreformen.
Fram til 2020 må lokalsykehusene styrke tilbudene for å møte flere sykdommer hos eldre
og overfor mennesker med sammensatte sykdommer og lidelser. Dette krever gode
akuttfunksjoner og helhetlige behandlingstilbud, rehabilitering og oppfølging. Lokalsykehusstrategien skal ha hovedfokus på rekruttering av personell, stabilisering av fagmiljø og
fagutvikling lokalt. Alle lokalsykehus skal ha akuttfunksjoner som inngår i en helhetlig
akuttmedisinsk kjede som også omfatter helsetjenesten i kommunene.
Helse Nord prioriterer utvikling av felles systemer for utvikling og drift gjennom informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Dette gir store muligheter i samhandlingen fremover.
Brukernes rettigheter er styrket. Lokalsykehusstrategien skal legge vekt på å gi god in1
formasjon, og å styrke brukerens muligheter til medvirkning .
Visjon:
Under Helse Nords visjon om ”Helse i Nord der vi bor” ble følgende visjon for lokalsykehusstrategien foreslått: Tillit, tilgjengelighet og omsorg.
Hovedmål: Lokalsykehuset skal:
• gi et bredt, helhetlig og koordinert behandlingstilbud som sikrer nærhet til akuttfunksjoner og fødetilbud.
• legge spesiell vekt på tjenester til kronikergrupper og det økende antall pasienter med
sammensatte lidelser.
• gjennom aktiv samhandling og brukermedvirkning sikre et godt tilbud med fokus på kvalitet og kostnadseffektivitet.
6.1.3

Kvalitetsstrategi

Finnmarkssykehusets kvalitetsstrategi er fra tidligere en oppfølging av overordnet kvalitetsstrategi fra Helse Nord RHF. Dette vil fortsatt være retningsgivende.
Helse Nords viktigste mål for de nærmeste årene er:

1

Forslag til lokalsykehusstrategi 2010-2020 Helse Nord (Høringsutkast 2009)
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Et målrettet kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid som reduserer risiko for skader
og ulykker til et minimum og gir foretakene løpende oversikt over sine data.
Et kontinuerlig forbedringsarbeid som gir effektiv og god pasientbehandling.
En god økonomi som sikrer kostnadseffektive tjenester og planlagte investeringer
i infrastruktur.
En gjennomføringskraft som gjør at faglige planer/retningslinjer og styrevedtak
iverksettes i tråd med intensjonene.
En kommunikasjonsstrategi som ivaretar åpenhet og medvirkning fra omgivelser

Med tanke på innføring av kvalitetsbasert finansiering blir det større fokus på kvalitetssikring av innrapporterte tall både hva angår analyse av klinisk praksis og pasientsikkerhet.
Sett i sammenheng med dagens kvalitetsindikatorer, må Finnmarkssykehuset jobbe sterkere med å sikre lik praksis internt i foretaket. Dette blir spesielt viktig i forhold til lik registreringspraksis, likeverdige behandlingstilbud og større fokus på pasientsikkerhet. De
senere år er preget av større åpenhet rundt resultater, benchmarking, og konkurranser
både internt i foretak – men også eksternt mellom regioner. Pasienter vil i større grad
kunne velge behandling i foretak med gode resultater.
Kvalitetsstrategien må fokusere på hva foretaket skal tilby, hvordan det skal tilbys og reduksjon av overforbruk og overdiagnostisering av befolkningen. Dagens trend med overgang fra døgn- til dagbehandling, krever god samhandling og aktiv styrking av kommunale helsetjenester. Videre må strategien sørger for at Finnmarkssykehuset setter pasienten i fokus, tar sitt samfunnsansvar og blir befolkningens førstevalg basert både på faglighet, kvalitet og resultater. Finnmarkssykehuset skal være en fleksibel organisasjon hvor
samarbeid, nærhet og nytenkning er ledetråder.
Oppsummert skal Finnmarkssykehusets kvalitetsstrategi tilstrebe god ressursutnyttelse,
ved å tilby rett tjeneste, til rett pasient, på rett måte og til rett tid.

6.1.4

Pasientfokus og pasientforløp

Helse Nord fokuserer i Oppdragsdokumentet 2013 på gode pasientforløp og ”Chronic
care model”. Det handler om å gi pasientene en helhetlig og koordinert helse- og omsorgstjeneste. Tjenesten skal sette seg klare mål, og de skal evalueres og forbedres med
vekt på sammenhengende pasientforløp i en planlagt og uavbrutt kjede. Helhetlige pasientforløp er basert på kunnskapsbasert praksis hvor både forskning, klinisk erfaring og
pasientens erfaring gir føringer for beslutninger. Nasjonale veiledere innen ulike fagområder danner grunnlag for klinisk virksomhet og pasientforløpsarbeid. Som en del av forberedelsene til samhandlingsreformen nedsatte HOD 13 arbeidsgrupper i 2009, som tok for
seg 13 ulike pasientforløp. Dette arbeidet er et godt utgangspunkt for arbeid med pasientforløp i foretaket og kommer til å bli brukt i årene framover.
Finnmarkssykehuset har fra 2012 arbeidet systematisk med pasientforløp innenfor psykisk helsevern og rus og somatikk. Metodikken innen pasientforløpsarbeid er brukt til forbedring av organisering av deler av virksomheten. Dette bidrar til effektivisering av pasientforløp. Erfaring med det arbeidet som er gjort, viser klart et behov for systematisk arbeid med de enkelte pasientforløp. Det er nødvendig med en organisering som gjør at
tjenesten til pasienten blir ”sømløs” og inkluderer tiltak i både kommunehelsetjenesten og
spesialisthelsetjenesten. Dette krever god samhandling mellom helseforetaket og kommunene og konkrete samarbeidsprosjekter med pasienten og pasientforløpet i fokus.
Innen 2030 ser man for seg at pasientene møter en helhetlig helsetjeneste som inkluderer forebygging av sykdom. Finnmarkssykehuset skal jobbe for at pasientenes og pårørendes erfaringer fra møte med helsetjenesten får danne grunnlag for det arbeidet som
gjøres fremover mot 2030. Informasjon er nøkkelen til trygghet og forutsigbarhet for pasientene. Helsepersonell må ha derfor kompetanse i kommunikasjon, og informasjonen må
kvalitetssikres basert på nasjonale retningslinjer.
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6.1.5

Samhandlingsreformen

Oppfølging av samhandlingsavtalene
Finnmarkssykehuset har sammen med kommunene opprettet et overordnet samarbeidsorgan (OSO). Begge parter har deltatt i utformingen av samhandlingsavtaler, som ble
godkjent av OSO. Samhandlingsavtalene følges opp blant annet gjennom internundervisning i foretaket. I oppfølgingen er det gått skrittvis frem, og enkelte avtaler har vært
prioritert fremfor andre. Det avholdes årlige samhandlingskonferanser mellom helseforetaket og kommunene.
Utfordringene videre blir å få avtalene revidert slik at de i større grad tilpasses lokale forhold. Avtalene er fortsatt ikke er godt nok implementert verken i foretak eller kommuner.
Det bør opprettes arbeidsgrupper med representanter fra kommuner og foretak, som får i
oppdrag å konkretisere tiltak i avtalene i de tilfeller hvor partene har felles ansvar og oppgaver. For å sikre optimal implementering, er det nødvendig å involvere de kliniske enhetene i foretaket i det videre arbeidet.
Finnmarkssykehuset har både praksiskonsulenter, allmennleger med deltidsstillinger i
foretaket, og samhandlingskoordinatorer på sykepleiesiden, som skal bidra til å bedre
samhandlingen mellom foretaket og kommunene. Disse stillingene skal opprettholdes og
videreutvikles.
Kompetanseoverføring
Kompetanseoverføring mellom helseforetaket og kommunene er regulert i en av samhandlingsavtalene (tjenesteavtale 6). Dette er en viktig avtale, som Finnmarkssykehuset
vil prioritere å jobbe med i årene framover. Sykestuene sees på som viktige samhandlingsarenaer og et egnet sted for kompetanseoverføring og kompetansebygging i kommunene. I St. melding 47 (kap.10.2.1) fremgår at ”En av de viktigste forventningene til
spesialisthelsetjenesten er å bidra til kompetanseutvikling og kompetanseoppbygging i en
forsterket kommunehelsetjeneste”.
Finnmarkssykehuset har over tid bygd opp systemer for kompetanseutveksling mellom
kommune- og spesialisthelsetjeneste gjennom bruk av telematikk, veiledning ved overføring av pasienter, ambulante team m.v. Utfordringen blir å legge til rette for flere ambulerende team, noe som i tillegg til å gi pasientene et tilbud der de bor, også bidrar til kompetanseutvikling i kommunene. Helseforetaket må samarbeide med kommuner og utdanningsinstitusjoner om kompetanseutvikling med utgangspunkt i de anbefalinger som ligger i samarbeidsprosjektet mellom Helse Nord og KS ”Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen”. Teknologi og telemedisin må kunne tas i bruk der dette er
hensiktsmessig. Finnmarkssykehuset arbeider også med tilrettelegging for hospitering. Et
viktig tiltak er etablering av gjensidige hospiteringsprogrammer i nær dialog med kommunene.
Utskrivningsklare pasienter
Samhandlingsreformen ble innført i januar 2012. Et av de økonomiske virkemidlene i
samhandlingsreformen var at kommunene fikk overført midler til å dekke kostnadene i de
tilfeller de ikke kunne motta pasienter som var meldt utskrivningsklare fra sykehus. I 2012
registrerte Finnmarkssykehuset en nedgang i antallet pasienter som ble liggende i sykehus i påvente av en kommunal plass. Denne trenden endret seg i løpet av 2013 da antallet igjen steg. Foretaket registrerer at øyeblikkelig-hjelp-innleggelser holder seg noenlunde stabile. Gjennomsnittlig beleggsprosent stiger, noe som også er tilfellet med utskrivningsklare pasienter. Dette gir utfordringer i forhold til foretakets reduksjon av sengetall
og strategi for effektivisering med flere dagtilbud og ambulant virksomhet. Man må derfor
være varsom med å redusere sengetallet i sykehusene. Den planlagte kompetanseoverføringen til kommunene vil kunne gjøre kommunene bedre rustet til å ta hjem pasienter
som er ferdigbehandlet i sykehusene.
Pasientforløp
I overordnet samarbeidsavtale med kommunene er ett av punktene i formålet at ”partene
i tjenesteavtaler og retningslinjer skal gi mer detaljerte bestemmelser blant annet om
konkrete pasientforløp”. I samarbeid med kommunene er det opprettet et klinisk samarbeidsutvalg, som skal utarbeide samhandlingsrutiner for helhetlige behandlingsforløp for
psykisk helsevern og rus, og det planlegges opprettet et utvalg som skal utarbeide retHospitalitet, FIN HF
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ningslinjer for helhetlige pasientforløp for kreftpasienter. Det er et mål for foretaket at det
legges vekt på å sikre gode pasientforløp for flere pasientgrupper med kroniske lidelser.
Veien videre
Samhandlingsreformen ble innført 1. januar 2012. For Finnmarkssykehuset vil reformen
kunne oppfattes som ”keiserens nye klær”. Samhandling på tvers av helsetjenestenivåene mellom kommunene og helseforetaket, har alltid vært en selvfølgelig del av virksomheten som følge av store geografiske avstander, spredt bosetting og utfordrende klimatiske forhold. Finnmark er kommet et stykke på veien, men må også gå videre. I samarbeid
med kommunene vil Finnmarkssykehuset bidra til at pasientene i enda større grad opplever at behovet for koordinerte tjenester, veldefinerte pasientforløp og forebygging av sykdom ivaretas.

6.2

Trender og utvikling

6.2.1

Folkehelsebarometeret for Finnmark

Nasjonalt folkehelseinstitutt utgir med jevne mellomrom informasjon om de enkelte kommuners folkehelse. Tabellene under er hentet fra Folkehelseprofil 2013 for Finnmark fylke. Helseprofildata er en sammenstilling av viktige folkehelseutfordringer og er interessante for å belyse hvilke helsemessige utfordringer Finnmark har og kan være til hjelp i
planleggingsarbeidet både for kommuner og foretak.
Som det kommer frem av folkehelseprofilen for Finnmark, ligger kommunene i fylket dårligere an enn landet for øvrig på mange områder. Når det gjelder sykdomsbilde ligger
man dårligere an for hjerte- og karsykdommer, KOLS, type-2 diabetes, mens fylket ligger
bedre an for kreft totalt, for tykk- og endetarmskreft og for psykiatri. Dette bekrefter viktighetene av å forbedre tjenestetilbudet til pasienter med både hjerte- og karsykdommer,
KOLS og diabetes, og til å samhandle med kommunene om forebygging av disse lidelsene.
I oversikten nedenfor sammenlignes noen nøkkeltall i kommune og fylke med landstall.
Kommuner og fylker kan ha en alders- og kjønnssammensetning som avviker fra
landsgjennomsnittet, og dette tas det hensyn til i tallkolonnene til venstre og i figuren. I
kolonnene til høyre finner man nøkkeltallets omfang uten alders- og kjønnskorrigering.
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Figur 11 Folkehelsebarometer for Finnmark 2013

6.2.2

Sykdomsutvikling

Befolkningen i Finnmark: levekår, miljø og skole
Forventet levealder for kvinner er lavere enn i landet som helhet, og andelen eldre over
80 år er lavere enn i landet som helhet. Andelen med videregående eller høyere utdanning er lavere enn landsnivået. Andelen personer i husholdninger med lav inntekt er lavere enn i landet som helhet. Andelen uføretrygdede under 45 år er ikke entydig forskjellig
fra landsnivået, og andelen barn med enslig forsørger er høyere enn i landet som helhet.
Andelen personer tilknyttet vannverk med 12 analyserte prøver og med tilfredsstillende
resultater mht. E. coli, ser ut til å være lavere enn landsnivået. Dette gjelder den delen av
befolkningen som er tilknyttet rapportpliktig vannverk. Andelen som skades i ulykker er
høyere enn i landet som helhet, vurdert etter sykehusinnleggelser. Andelen 10-klassinger
som trives på skolen er lavere enn i landet som helhet. Andelen 5.-klassinger på laveste
mestringsnivå i lesing er høyere enn i landet som helhet. Frafallet i videregående skole er
høyere enn i landet som helhet (1).
Levevaner, helse og sykdom
Røyking er et større problem enn i landet som helhet, vurdert etter andelen gravide som
røyker ved første svangerskapskontroll. Overvekt ser ut til å være et større problem enn i
landet som helhet, vurdert etter andelen menn med BMI > 25 kg/m² på sesjon. Andelen
med psykiske symptomer og lidelser er ikke entydig forskjellig fra landsnivået, vurdert
etter data fra fastlege og legevakt. Hjerte- og karsykdom ser ut til å være mer utbredt enn
i landet som helhet, vurdert etter sykehusinnleggelser. Andelen personer med type 2diabetes ser ut til å være høyere enn landsnivået, vurdert etter data fra fastlege og lege-
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vakt. Plager og sykdommer knyttet til muskel- og skjelettsystemet ser ut til å være mer
2
utbredt enn i landet som helhet, vurdert etter data fra fastlege og legevakt .

HELSEPROFIL 2
6.2.3

Teknologisk utvikling

IKT
Innenfor Finnmarkssykehusets IKT-områder gjøres det nå store oppryddinger for å gå
fremtiden i møte. Prosjektet HOS (Harmonisering, Optimalisering og Sammenslåing) går
sin gang i hele regionen, og tar sikte på at alle regionens journalsystemer – som med
årene har utviklet seg svært forskjellig – får felles oppsett. Finnmarkssykehusets to databaser i Kirkenes og Hammerfest skal i løpet av 2014 flyttes fysisk til Tromsø, og de vil bli
slått sammen til én enhet i løpet av året. Ytterligere integrering vil skje i løpet av de neste
årene. Dette vil medføre endring av arbeidsform for den enkelte helsearbeider og åpne
opp for nye og bedre samarbeidsformer. Man vil kunne få muligheter for felles ventelister
i hele foretaket, slik at pasienter kan styres dit hvor kapasiteten er størst og ventetiden
kortest. På sikt åpnes det for at man skal kunne ha felles journalsystem innenfor hele regionen, men dette forutsetter lovendring på dette feltet.
FIKS-prosjektet – felles innføring av kliniske systemer – vil komme inn etter at HOSjobben er gjort. Dette dreier seg om å få en langt tettere integrasjon mellom EPJ, pasientadministrative systemer, radiologi, laboratorie og patologi.
I 2014 er FUNNKe-prosjektet i ferd med å bli utrullert. Dette dreier seg om elektronisk
samhandling mellom helseforetaket og den kommunale pleie- og omsorgstjeneste, som
vil gjøre samhandlingen mellom foretaket og kommunene ved inn- og utskrivning av pasienter mye enklere. Vi regner med at muligheten for elektronisk kommunikasjon (dialogmeldinger) mellom helseforetak og fastleger også vil komme, og da må helseforetaket
raskt kunne implementere dette.
Medisinskteknisk utstyr (MTU)
Finnmarkssykehusets avdelinger anses i dag å være godt utstyrt med medisinsk-teknisk
utstyr. MTU-utvalget fordeler penger etter fast mal og har sine regelmessige møter.
Utfordringene er naturlig nok å følge med på det utviklingsarbeidet som skjer internasjonalt og på de store enhetene i landet innenfor for eksempel robot-kirurgi, kikkhullskirurgi
osv. Kirurgisk avdeling i Kirkenes fikk i 2013 støtte til innkjøp av data-simuleringsutstyr for
opplæring innen laparoskopi. Undersøkelser viser at dette simuleringsutstyret har gitt LISlegene ved avdelingen bedrede ferdigheter innen faget.
Telemedisin

Følgende tjenester bør
fortsette som før
•Elektronisk henvisning og
elektronisk mottak av epikriser,
mellom sykehus og primærlege.
•Elektronisk meldingsutveksling
mellom PLO og sykehus (FUNNKe)
•Elektronisk overføring av EKG fra
ambulanse til sykehus (før evt PHT)
•Teledialyse
•Øyebunnsfotografering av
diabetikere

Følgende eksisterende
tjenester bør
videreutvikles
•Radiologiske tjenester innen
ortopedi
•Videokonferanse mellom sykestue/
andre kommunale institusjoner opp
mot forskjellige aktuelle enheter på
sykehus i Finnmark, UNN og andre
sykehus
•Nettbasert læring

Følgende tjenester bør
innføres
•Konsultasjon på videokonferanse
innen ortopedi
•DeVaVi (psykiatri)
•Dermatologi (hudmedisin)
•CT caput med tanke på å
diagnostisere hjerneinfarkt (Alta?)
•VAKe (akuttmedisinsk støtte)
•Pasientkommunikasjon (når dette
utvikles)
•Dialogmeldinger fastleger

Figur 12 Utvikling av telemedisinske tjenester i Finnmarkssykehuset

2
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Radiologiske tjenester for legevakt/kommunehelsetjeneste
Finnmarkssykehuset ønsker i framtida å utvide sitt tilbud til kommunene om vurdering av
røntgenbilder, i all hovedsak skjelettrøntgen og lungerøntgen. Allmennlege kan da kontakte radiolog (eller ortoped) i Hammerfest eller Kirkenes, og få en umiddelbar og foreløpig vurdering av bildene/undersøkelsen. Røntgentilbudet i Alta skal bygges opp med
bakgrunn i Alta-utredningen. Det nye systemet Sectra vil danne grunnlag for et nytt vaktsamarbeid på tvers i foretaket og gi muligheter for bedre tilgjengelighet av tjenester.
Nettbasert læring
Nettstedet helsekompetanse.no har egne guider, kurs og infomateriell for de som ønsker
å komme i gang. For å ta i bruke dette trenger man bare en pc med tilgang til internett,
eller videokonferansestudioer. Det er mulig at man bør øke antall videokonferansestudioer hos kommune- og spesialisthelsetjenesten. Dette er en rimelig og effektiv form
for å dele og øke kompetanse.
Teleortopedi
Det er nettopp gjennomført en studie på UNN/ NST (Nasjonalt senter for samhandling og
telemedisin) hvor man har sammenlignet telematikkonsultasjoner med vanlige konsultasjoner hos ortoped. Telematikkonsultasjonene har vært gjennomført ved at sykepleier har
undersøkt pasienten (på Sonjatun), og ortoped (på UNN) har sett på via telematikk og stilt
spørsmål. Ortopeden har også hatt tilgang til pasientens røntgenbilder. Resultatene så
langt viser at det ikke utgjør noen forskjell om konsultasjonene skjer via telematikk eller
ikke, bortsett fra ved enkelte tilstander for eksempel pasienter med kneproteser. Dette
gjelder både kontroller og nyhenviste pasienter. Teleortopedi kan med stor sannsynlighet
tas i bruk og videreutvikles i Finnmarkssykehuset. Ortopeden kan da være plassert i
Hammerfest eller Kirkenes.
Desentralisert Vaktordning via Videokonferanse i psykiatrien (DeVaVi)
Videokonferanse-konsultasjoner er den tekniske løsningen som all telepsykiatri benytter
seg av. En må regne med at behovet vil øke gradvis med tida. Det forutsetter kamera og
skjerm ved hver DPS. Ved innføring av DeVaVi må det være utstyr hjemme hos alle legene som inngår i vaktordningen. Dette må være av godkjent teknologi montert i rom
med egen godkjenning.
Videobasert Akuttmedisinsk Konferanse (VAKe)
VAKe kan være nyttig i enkelte akutte situasjoner. Ansatte både i kommunene og på lokalsykehusene må beherske teknologien, og noen må ha ansvaret for oppkoblingen. Testing må gjøres regelmessig. Det må være personell tilgjengelig på de stedene man skal
koble seg opp mot; akuttmottaket i Hammerfest og i Kirkenes, men også UNN må kunne
være mottaker for slik kommunikasjon. Det vil være behov for VAKe-utstyr på akuttrom/skadestue i kommunene. Det må skje en innføring og opprusting av VAKe i sykehusenes akuttmottak og ambulanser, før kommunene kobler seg på.
Pasientkommunikasjon (Min Journal og patientLink)
Dette er et område med stort potensial. Det pågår nasjonale prosjekter innenfor pasientkommunikasjon, hvor pasienten gis tilgang til egen journal og anledning til direkte kommunikasjon med spesialist. Det anbefales at man venter på at disse prosjektene videreføres til standardiserte løsninger, som kan tas i bruk, før man innfører dette i Finnmarkssykehuset.
6.2.4

Organisasjonsutvikling i Finnmarkssykehuset HF

Utviklingen i Helsesektoren fordrer at Finnmarkssykehuset HFs organisasjon er i stadig
endring. Helse Finnmark startet i 2011 en prosess for gjennomgang av organisasjonen.
Foretaket hadde gjennomgående lederskap i to av klinikkene og i stabsenhetene i foretaket. Klinikk Kirkenes og Klinikk Hammerfest hadde en tradisjonell organisering med en
klinikksjef på toppen og todelt ledelse på avdelingsnivå. Dette var ikke i tråd med gjeldene helselovgivning, som sier at sykehus skal organiseres slik at det er én ansvarlig leder
på alle nivå. Foretaket ønsket også å framstå mer enhetlig og ha en lik organisering på
tvers av klinikkene.
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I juni 2011 ble det opprettet en prosjektgruppe som fikk i oppgave å kartlegge og evaluere styrker og svakheter ved dagens organisasjonsstruktur med tanke på å foreslå endringer i struktur på kort og lang sikt, slik at foretaket er rustet til å møte fremtidens utfordringer. Ny organisering av Helse Finnmark ble vedtatt høsten 2012. Viktigste endringer i
organiseringen var: tydeliggjøring av tre ledelsesnivåer (klinikk, avdeling, enhet) og bare
en leder på hvert nivå. Ass.leder-benevnelse ble tatt bort, og man fikk mest mulig like
navn på avdelinger på tvers av de somatiske klinikkene. Hovedlinjene for organisering av
Psykisk helsevern og Rus ble vedtatt i 2013. Ved årsskiftet 2013/2014 skiftet også foretaket navn til Finnmarkssykehuset, som en del av organisasjonsutviklingsprosessen.
Prinsipper som Klinikk- og senterinndeling i topp, enhetlig ledelse av avdelinger som naturlig hører sammen, samt fokus på fullmaktsreglement er viktige prinsipper i den valgte
modell. Organisasjonen skal i årene fremover videreutvikles i tråd med verdiene i foretaket, der de to sykehusene samordner drift der det er mulig gjennom å etablere gode
samarbeidsrelasjoner. Lederutvikling og fokus på godt medarbeiderskap er viktige forutsetninger for en organisasjon som ønsker å være i bevegelse. Satsing på gode kvalitetsrutiner samt samhandling med de 19 kommunene i fylket, gir godt grunnlag for organisasjonens utvikling. Gode helsetjenester til hele befolkningen også i fremtiden fordrer dette.
6.2.5

Jobbglidning og støttefunksjoner

Oppgaveglidning forekommer i Finnmarkssykehuset og har for det meste oppstått for å
løse konkrete oppgaver og vært initiert av avdelingene selv. Oppgaveglidning er mulig å
gjennomføre dersom pasientens opplevde kvalitet og faglige kvalitet er like god eller
bedre enn før. Finnmarkssykehuset har gode erfaringer med oppgaveglidning mellom
klinikere; både fra lege til sykepleier og mellom annet klinisk personell. Det er imidlertid
mindre tilfredshet med å overta oppgaver av administrativ og merkantil art. Tilbakemeldingene her har vært at sistnevnte oppfattes som belastende for klinikerne, fordi det går
på bekostning av pasientbehandling og personalledelse.
Sykepleiere er enkeltgruppen som har overtatt flest ”legeoppgaver”. De vellykkede erfaringene med oppgaveglidning, som fagutvikling for sykepleiere, har gitt motiverte og særlig kompetente medarbeidere som kan virke stabiliserende på arbeidsstokken. Samtidig
er det et forventet underskudd av denne yrkesgruppen fram mot 2030. Man bør derfor
være varsom med å tilføre sykepleiere utvidede ansvarsområder som følge av oppgaveglidning i enda større grad. ”Sekretærløftet” er et tiltak som skal iverksettes for å gi helsesekretærene mer ansvar for oppgaver som blant annet sykepleiere har hatt tidligere, dette gjelder kontorarbeid og innkallinger.
Det er nå nasjonale prosjekter på gang både hva gjelder oppgaveoverføring fra radiolog
til radiograf og fra lege til annet personell som spesialiserer seg i endoskopier. Finnmarkssykehuset vil følge nøye med på resultatene og evalueringene av disse prosjektene, for å se om dette er noe vi kan dra nytte av. Aktiv bruk av oppgavedeling/ oppgaveoverføring krever at man identifiserer egne flaskehalser, at det er miljø for endringer i klinikkene og at man følger opp og evaluerer underveis.
Finnmarkssykehuset må i framtiden se på om andre støttefunksjoner som eksempelvis
renholdere og portører, bør gjeninnføres eller styrkes for å gi bedre ressursutnyttelse av
sykepleiernes og legenes tidsbruk. Det samme gjelder fordeling av administrative og
merkantile oppgaver. Finnmarkssykehuset må utvikle gode støttefunksjoner, slik at helsepersonell kan få frigjort mer tid til pasientrettet arbeid.

6.3

Rekruttering

Finnmarkssykehuset skal være en trygghetsbase og det naturlige førstevalget vedrørende spesialisthelsetjenester for befolkningen i Finnmark. For å lykkes med det er det nødvendig med nok og riktig kompetanse som benyttes på best mulig måte. Foretaket tar
også mål av seg til å bli førstevalget til de ansatte. Rekruttering og stabilisering av helsepersonell har i mange år vært utfordrende, særlig i distriktene. For å kunne opprettholde
et robust fagmiljø, må Finnmarkssykehuset jobbe målrettet med å rekruttere og beholde
kvalifisert helsepersonell.
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Samhandlingsreformen, varige demografiske endringer og medisinsk og teknologisk utvikling fører til at behovet for helsetjenester endres. Nord-Norge har i tillegg utfordringer
knyttet til at mange unge flytter ut av landsdelen for å ta høyere utdanning, uten å returnere på sikt. Særlig i Finnmark er det høy frafallsprosent i den videregående skolen.
Finnmarkssykehuset må derfor være aktiv og attraktiv for å rekruttere dyktige medarbeidere på alle plan i et langsiktig perspektiv.
Finnmarkssykehuset skal ha et helhetlig fokus for å utvikle gode rekrutteringsprosesser ut
fra definerte kompetansebehov og for å skape en stabiliserende organisasjon. Det bør
arbeides systematisk og proaktivt med rekruttering både innen markedsføring og profileringsarbeid, utdanning og kompetanseutvikling, faglige og sosiale støtteordninger, samt
legge til rette for et målrettet faglig samarbeid mellom lokal- og universitetssykehusene.
Det er også behov for et tettere samarbeid med utdanningsinstitusjonene, for å sikre rekruttering av helsepersonell til helseforetaket.
Legerekrutteringsprosjektet i Finnmarkssykehuset som startet i 2005, er beregnet avsluttet i 2020. Vellykkete tiltak fra prosjektet bør vurderes overført til andre kompetansekritiske personellgrupper mot 2030. Dette vil også gjelde erfaringer fra EU-prosjektet ”Recruit
3
and Retain”.

6.4

Utdanning, forskning og innovasjon

Studenter
Finnmarkssykehuset deltar i utdanning og opplæring både av medisinstudenter, sykepleierstudenter og andre helsefagstudenter/-elever. Dette ønsker foretaket å fortsette med og
å utvide der det er ønskelig og behov for det. Det pågår nå en utredning for å se på om
Klinikk Hammerfest kan være base for 6. års medisinstudenter, noe som er ønskelig fra
foretakets side. Studentene er et viktig rekrutteringspotensiale, og vi må derfor sikre oss
at de blir godt ivaretatt, både hva gjelder den personlige ivaretagelsen og kvaliteten på
opplæringen og utdanningen.
Kursmidler/opplæring
Senter for HR har ansvar for fordelingen av årlige kursmidler. I 2014 er det avsatt
350.000,- til dette formålet, med to tildelingsrunder, der ansatte gis mulighet til å søke om
deltagelse på kurs. Kurs som tilfører en kompetanse som foretaket etterspør og har stor
overføringsverdi blir prioritert. I tillegg til dette organiserer Senter for HR ulike kurs for både ledere og ansatte i foretaket. Det ble gjennomført en spørreundersøkelse i desember
2013 om kursønsker og behov. Ut fra denne undersøkelsen har Senter for HR prøvd å
tilby kurs som de ansatte etterspør. Man har også et ekstra fokus på kurs for ledere, siden dette er et satsningsområde både nasjonalt, regionalt og lokalt. Senter for HR jobber
kontinuerlig med å utvikle og tilby kurs av god kvalitet i tett samarbeid med foretaksledelsen og de ansatte. I tillegg har klinikkene egne kursmidler til de ansatte på avdelingene.
Legene har dette ivaretatt gjennom egne avtaler, FA og legeforeningen.
e-læring
En representant fra Senter for HR har deltatt på alle møtene som har vært arrangert av
det regionale nettverket for e-læring i regi av Helse Nord, og vært med på utviklingen av
et forvaltningsdokument for e-læring. Siden dette arbeidet har vært under konstant utvikling det siste året, har det ikke vært fattet en endelig beslutning om implementering. Dette
arbeidet startes opp i løpet av 2014 når forvaltningsdokumentet blir vedtatt. Foreløpig
mangler det en tjenesteavtale med Helse Nord IKT om brukersupport og synkronisering
av brukerdata. Når dette er avklart vil ansatte få tilgang til den regionale elæringsplattformen Campus. Foreløpig er det NLSH og UNN som har utviklet elæringskursene i Campus, men det er en forventning at Finnmarkssykehuset også skal
bidra til utvikling av kurs på sikt.
Forskning
Forskning er en av de fire lovpålagte oppgavene i Lov om spesialisthelsetjenester, og er
en forutsetning for en kunnskapsbasert og fremtidsrettet helse- og omsorgstjeneste og
3
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effektivt folkehelsearbeid. Helse Nord ønsker en sterkere inklusjon og deltakelse i forsk4
ningen fra Finnmarkssykehuset HF.
Hovedmålene for de neste år er økt forskningsaktivitet som innehar et høyt internasjonalt
kvalitetsnivå. Finnmarkssykehuset brukte kun 0,5 % av driftskostnadene til forskning i
5
2012, sammenlignet med UNN som benyttet nærmere 3%. For å oppnå våre mål er det
nødvendig med økt ressursbruk innen forskning og innovasjon ved foretaket, og det er
viktig at denne er tilstrekkelig og forutsigbar slik at alle klinikker ved Finnmarkssykehuset
har mulighet for å bygge opp gode og stabile forskningsmiljøer. Videre må infrastrukturtiltak, samarbeidsrelasjoner og faglig nettverkssamarbeid med UNN og UiT styrkes.
Et konkret tiltak som planlegges iverksatt, er å finansiere bistillinger for ansatte med
forskningskompetanse (PhD), slik at disse kan knyttes til aktuelle forskningsmiljøer ved
UiT, slik det praktiseres ved UNN. Dette vil sørge for at opparbeidet kompetanse blir værende i helseforetaket over tid, sikre oppbygging av nye og eksisterende forskningsgrupper/ prosjekter, samt rekruttere nye forskere, PhD kandidater og masterstudenter til foretaket.
Samisk forskning skal videre ivaretas og styrkes, og dette skal skje innen de eksisterende
forskningsprogrammene. Finnmarkssykehuset arbeider med en ny forskningsstrategi,
som skal ivareta prioriteringer og være veiledende for alle aktører innen både forskning
og innovasjon ved Finnmarkssykehuset HF.
Innovasjon
Foretaksledelsen har vedtatt å prøve å systematisere innovasjonsarbeidet i Finnmarkssykehuset. Dette arbeidet krever nær kontakt med klinikkene. Det er en utfordring å implementere god forskning og gode prosjekter, slik at det gir en positiv effekt på pasientbehandlingen. Finnmarkssykehuset må forsøke å finne gode modeller for innovasjonsarbeid
og se til andre som har fått det til. Det er en erklært politisk målsetting å utnytte det store
uforløste innovasjonspotensialet i helseregionene for å oppnå både kvalitetsforbedring i
helsetjenesten og styrket næringsutvikling. Rapporten ” Forskning og innovasjon til pasientens beste” er en fellesrapport fra spesialisthelsetjenesten i de fire helseregionene for
2013, og den kan gi noen føringer og inspirasjon til det videre arbeidet med innovasjon i
Finnmarkssykehuset.

6.5

Sykestuer

6.5.1

Sykestuer

I Finnmark er det 41 sykestuesenger som fordeler seg fra 1 til 9 senger i alle kommunene
med unntak av Hammerfest, Kvalsund og Sør-Varanger.
Forskning og utredninger
Tilbud om sykestueplasser er vist å redusere bruken av senger i lokalsykehus; både antall innleggelser og liggetid. Sykestuer kan resultere i bedre helsetjenester til en lavere
6
kostnad enn andre aktuelle alternativer for befolkningen i utkantstrøk . Sykestuefunksjonen bør utvikless i kommuner med lang avstand til sykehus, grunnet sterk økning av an7
tall eldre . Sykestuefunksjonen i enkelte kommuner kan sees på som en desentralisert
spesialisthelsetjeneste, drevet av kommunen.
Sykestuepasient
En sykestuepasient har hittil vært en

4

http://www.helsenord.no/getfile.php/RHF%20INTER/Fagutvikling/Forskning/Forskningsstrategi_Helse_Nord_2
010-2013.pdf
5

6
7

NiFU: Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2012. Rapport 19/2013

Ivar Aaraas: "Sykestuer i Finnmark", ISM skriftserie nr. 45B,1998, Universitetet i Tromsø.
Prosjektgruppe Helse Nord RHF: "Desentralisering av spesialisthelsetjenester i Helse Nord", 2. mai 2005
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- pasient innlagt til diagnostisering, observasjon og behandling som alternativ til sykehusinnleggelse
- utskrevet sykehuspasient som måtte ha forlenget sitt sykehusopphold dersom sykestue
ikke fantes.
Pasientgrupper som har vært prioritert er kreftpasienter under aktiv behandling, geriatriske pasienter under utredning, rehabiliteringspasienter som et alternativ til forlenget sykehusopphold og pasienter tiltrengende akuttmedisinsk hjelp.
Organisering og bemanning
Sykestuesengene er finansiert av Finnmarkssykehuset (30 %), Helse Nord (30 %) og
kommunene selv (40 %), men i mange tilfeller er kostnadene såpass høye at kommunen
finansierer over 50 % selv. Sykestuene i Finnmark har varierende kompetanse, aktivitet
og beleggsprosent. Kommuner med stabil legedekning og interesse for sykestuedrift følger i all vesentlighet kravene fra "Rapport fra faggruppen - sykestuefunksjonen i Finnmark": alltid sykepleier på vakt, fysio-/ergoterapitjeneste, kreftsykepleier, daglig legevisitt,
videokonferanse med sykehus, fagnettverk og undervisning.
Foretaket vil bidra til at vertskommunene økonomisk og kompetansemessig kan oppfylle
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kravene til innhold og kvalitet . Dette under forutsetning av at sengene brukes som avtalt
og ikke til pasienter som skulle hatt ordinære kommunale tilbud.
6.5.2

Sykestueplasser og akutte døgnplasser

Kommunenes plikt til opprettelse av kommunale akutte døgnplasser (KAD) er forankret i
helse- og omsorgstjenestelovens § 3-5 ”Kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp”. Det
finnes også veiledningsmateriale fra Helsedirektoratet vedr. ”Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold”. Iflg. veilederen fra Helsedirektoratet skal KAD-senger ikke
være et tilbud til pasienter som utskrives fra sykehus, men til akutt syke med avklart lidelse og diagnose, og i et begrenset tidsrom. Dette er lagt til grunn for beregningsgrunnlaget
for det økonomiske tilskuddet til kommunen. Det skal være sirkulasjon på KAD-plassene,
og det anbefales at pasienter ikke ligger mer enn 2-3 døgn før pasienten enten skrives ut
eller overføres til et annet tilbud. Annet tilbud kan for eksempel være sykehus eller sykestue. KAD-senger kan ikke sidestilles med sykestuesenger, som belegges av en betydelig større pasientgruppe.
En utfordring for Finnmarkssykehuset er at kriteriene for opprettelse av en KAD-seng tar
utgangspunkt i 1 seng pr 5000 innbyggere. I Finnmark er det 41 sykestueplasser, og med
en befolkningsmengde på 73000 vil antallet ø-hjelpsplasser utgjøre ca. 14 senger. Aktivitetsregistreringer i sykestuer viser en kapasitetsutnyttelse som varierer mellom 23 og 100
%, mens flertallet ligger rundt 60 % (2012-tall). Variasjonen gir indikasjoner på at utnyttelsen ikke samsvarer med den kapasitet som er tilgjengelig. Framtidig organisering av behandlingsplasser, sykestuesenger og KAD-senger i kommunene og foretakets rolle relatert til slike plasser, må avklares nå etter at samhandlingsreformen er innført.
Samhandlingsreformen har flyttet noe av behandlingsansvaret som spesialisthelsetjenesten hadde tidligere over til kommunene. Dette gjelder enkelte øyeblikkelighjelpinnleggelser, samt utskrivningsklare pasienter. Dette krever at Finnmarkssykehuset og
kommunene reviderer innholdet i sykestueavtalene og tilpasser det krav og forventninger
i samhandlingsreformen. Det er nedsatt et klinisk samarbeidsutvalg (KSU), som skal arbeide videre med dette.
6.5.3

Samhandling med kommunene

Samhandlingsreformen legger opp til en forskyvning av oppgaver fra helseforetak til
kommune. Det ligger økonomiske incentiver i dette, og det er vanskelig for Helseforetaket
å ha kontroll med hvor langt de enkelte kommuner vil la denne utviklingen gå. Imidlertid
anser en at sykestuene til en viss grad oppfyller intensjonene i samhandlingsreformen og
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Ekspertgruppe HOD: "Helsetjenester til syke eldre", november 2010
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bør videreføres, prøveprosjekter har vist at behovet for KAD-senger er mindre enn først
antatt, det er også ganske åpenbart at kommunes mulighet til å bygge opp komplekse
tilbud er en faktor avhengig av størrelse og befolkningsgrunnlag. Finnmarks samlede befolkning er liten og ambisjonsnivå på spesialiseringsgrad i kommunale øyeblikkelighjelptilbud må bli lavere enn i de tettest befolkede delene av landet. Interkommunalt samarbeid om KAD-senger/ korttidsplasser er mulig noen steder, men i all hovedsak er avstandene for store til at dette er hensiktsmessig, da en av hovedintensjonene i samhandlingsreformen er nærhet til tilbud.
Kommunene bør satse på å bygge opp sykehjemsavdelinger for korttidsopphold som kan
håndtere pasientene med avklarte problemstillinger enten de kommer hjemmefra, fra
andre sykehjemsavdelinger eller fra sykehus. Disse avdelingene bør ha god helkontinuerlig sykepleiedekning, daglig legetilsyn og mulighet for løpende kontakt med lege. Det bør
være muligheter for å iverksette eller videreføre intravenøs behandling. Avdelingene må
dimensjoneres slik at det ”alltid” er ledig plass. Det må være kapasitet til å overføre pasienter fra korttidsavdeling til vanlig sykehjemsavdeling eller til andre omsorgstilbud når de
er ”utskrivningsklare”. Finnmarkssykehuset vil bidra med veiledning og kompetanseoppbygging til kommunene, slik at også disse tilbudene kan bygges opp i kommunene.

6.6

Funksjonsfordeling og intern samhandling

Finnmarkssykehuset følger i dag den funksjonsfordeling som er gjort i Helse Nord (RHF)regionen innen de ulike fagområder. Klinikk Kirkenes og klinikk Hammerfest har i dag
følgende funksjonsfordeling:
Akuttberedskap:
Begge sykehusene har full akuttberedskap innen kirurgi og medisin
Klinikk Hammerfest har akuttberedskap for barn og nyfødt.
Klinikk Hammerfest har tilstedevakt for operasjon- og anestesisykepleiere, men klinikk
Kirkenes har hjemmevakt natt og helger/høytider for denne yrkesgruppen.
Intensivavdelingen i klinikk Hammerfest er definert som nivå 2 og i klinikk Kirkenes er den
definert som nivå 1. Klinikk Hammerfest har akuttberedskap innen ortopedi 24/7, mens
Kirkenes har ortoped i beredskap fra 08-2100/7.
Finnmarkssykehuset har en AMK-sentral som ligger på Kirkenes sykehus
Kirurgi:
Kreftkirurgi er funksjonsfordelt fra Finnmarkssykehuset til UNN. Bortsett fra tykktarmskreft
som opereres i Klinikk Hammerfest, forøvrig er avdelingene like.
Ortopedi:
Skulderoperasjoner gjøres ved klinikk Hammerfest og ikke i Kirkenes, øvrig ortopedivirksomhet er lik.
Medisin:
Her er det ingen funksjonsfordeling mellom sykehusene. Tilbudet varier noe fra klinikk til
klinikk på bakgrunn av de legene som er tilsatt ved den enkelte klinikk. Klinikk Hammerfest har geriater tilknyttet sin avdeling, mens Klinikk Kirkenes har reumatolog, nefrolog,
lungelege og dermatolog tilknyttet avdelingen.
Føde/barsel:
Dette tilbudet reguleres av nasjonal veileder for fødselsomsorg, som danner grunnlag for
seleksjonskriteriene som er utarbeidet i Finnmarkssykehuset. Klinikk Hammerfest har
barnelege i vakt og kan derfor ta i mot flere fødende enn klinikk Kirkenes i henhold til de
vedtatte seleksjonskriteriene og risikofødsler fom. uke 32.
Pediatri:
Klinikk Hammerfest har foretakets eneste barneavdeling. I tillegg til barn fra 0 – 18 år,
finnes prematurenhet for syke nyfødte og premature fra uke 32. Barnelege fra klinikk
Hammerfest ambulerer til Kirkenes, Alta og Karasjok.
Rehabilitering:
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Avdeling for rehabilitering er funksjonsfordelt til klinikk Kirkenes. Her har klinikken foretaksovergripende sengeenhet for fysikalsk medisin og rehabilitering, samt at det er tilknyttet et ambulant rehabiliteringsteam til enheten. Habiliteringstjenesten for voksne er funksjonsfordelt til klinikk Kirkenes, mens habiliteringstjenesten for barn er funksjonsfordelt til
klinikk Hammerfest. I tillegg har klinikk Kirkenes førerkortvurdering, som er eneste tilbud i
Finnmarkssykehuset, uten at det er foreligger en funksjonsfordeling av dette tilbudet.
ØNH/ØYE:
Klinikk Kirkenes har en større virksomhet innen ØNH og øyefaget enn Klinikk Hammerfest, uten at det foreligger noen funksjonsfordeling. Det er planlagt styrking av øyelegetilbudet i Hammerfest fra 2015.
Videre utvikling:
Tilbudet på de ulike klinikkene styres i stor grad av de føringene som kommer fra RHF.
Det er noe variasjoner i tilbudet basert på hvilke fagpersoner som er ansatt i de ulike stillingene. Klinikkene er uansett bundet av de føringene som kommer fra RHF. Klinikkene
vil i fremtiden kunne samarbeide om å gi det beste og raskeste tilbudet i foretaket når
klinikkene får felles database (2016). Da vil det også være mulig med felles radiologivakt i
foretaket, noe som vil være positivt da hver klinikk ikke blir så sårbar som i dag.
Frem mot 2030 kan det komme føringer der en ønsker å sentralisere flere tjenester til
UNN, men det er usikkert på hvilke områder dette kan bli. Eksempelvis kan endring i krav
til fødselsomsorg føre til at færre føder på fødestuer og lokalsykehus. Faktorer som kan
påvirke sentraliseringen er nasjonale retningslinjer, regler for spesialistutdanning av leger,
den faglige utviklingen, kompetansenivå på sykehusene og utviklingen av kommunehelsetjenesten.

6.7

Samarbeid med Universitetssykehuset i Nord-Norge HF (UNN)

Finnmarkssykehuset er avhengig av et samarbeid om spesialistutdanningen med UNN,
for å oppnå en situasjon med stabil spesialistdekning. Foretaket bør derfor ha en langsiktig avtale om utdanning av spesialister sammen med UNN. Avtalen bør også inneholde
tiltak for hvordan spesialistene skal opprettholde og videreutvikle sin kompetanse.
Dagens ambuleringsordning fra UNN til Finnmarkssykehuset (FIN HF) har eksistert i
mange år, og denne bør revideres. FIN HF og UNN bør også vurdere om noen av dagens
tjenester bør sentraliseres til UNN, mens andre tjenester i FIN HF bør utvides. På grunn
av at Finnmarkssykehuset har små og sårbare fagmiljø, hender det at man havner i en
situasjon hvor man er uten spesialister i en periode innen enkelte fagområder. For å ivareta pasientenes rettigheter, kan dette resultere i at UNN på kort varsel blir ansvarlig for
Finnmarkssykehusets ventelistepasienter. Dette bør i størst mulig grad unngås, og det
krever god dialog mellom foretakene, slik at man kan prøve å forhindre at dette skjer.
Det er et mål i Helse Nord å ha felles faglige rutiner og administrative rutiner der dette er
egnet. UNN og FIN HF bør utvikle et samarbeid på dette området. Det er derfor viktig
med utvikling av møteplasser og faglige nettverk. Det er fortsatt for mange pasienter fra
Finnmark som kommer til UNN for unødvendige kontroller og som kan kontrolleres hos
spesialist i Finnmark eller hos fastlege. Sykehusene må samarbeide om å snu denne pasientstrømmen. Det må også vurderes om man kan benytte telemedisin i større grad enn
det som gjøres i dag.
I rapporten fra arbeidet med ”Strategisk kompetanseplan” for Helse Nord,- rekruttering og
stabilisering av legespesialister, understrekes den positive betydningen av utdanningsprogrammene innen ”småfagene”, der resultatene er udelt positive. Her påpekes behovet
for å utvide disse programmene til å gjelde langt flere fagområder. Videre anbefales i
rapporten at det etableres ordninger som forplikter UNN og Nordlandssykehuset til å utdanne kandidater til mindre foretak og lokalsykehus. Dette må Finnmarskssykehuset og
UNN følge opp.
Som ledd i begge foretakenes strategiske utviklingsarbeid må man ha regelmessig kontakt og samarbeid, slik at tjenestetilbudene blir best mulig koordinerte, at ansvarsområdene blir tydelige og at spesialistutdanningen i Finnmarkssykehuset styrkes.
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6.8

Private tjenester

Private helsetjenester med offentlig avtale har lang tradisjon i Norge. Tidligere ble avtalene forvaltet av Fylkeskommunene. Etter helseforetaksreformen i 2002 ble dette arbeidet
overtatt av helseforetakene. Fra 2004 ble denne avtaleinngåelsen sentralisert til regionalt
helseforetak. Avtalene som omfatter arbeid som privat avtalespesialist i Finnmark, vedtas
av og inngås med Helse Nord RHF.
Privat avtaledrift er ment som en måte å kunne organisere spesialistdrift utenfor sykehus,
m.a.o. et desentraliserende tiltak for å spre spesialisthelsetjenesten til der folk bor. 77 %
av de private hjemlene i Nord-Norge ligger i kommuner som er vertskommuner for sykehus. Langt de fleste hjemlene ligger i området mellom Bodø og Tromsø. Området som
betjenes av Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset HF er underprioritert når det
gjelder tilstedeværelse av private avtalespesialister sammenliknet med områdene som
betjenes av UNN og NLSH; tallene er som flg. (2011-tall):
Foretak
Finnmark
UNN
NLSH
Helgeland

Befolkning
74 000
186 000
134 000
78 000

Antall hjemler
5,95
25,6
22,6
5,2

Rate
1:12 400
1:7 250
1:5 900
1:14 800

I Finnmark er det per i dag følgende hjemler:
• I Alta er det to hjemler for psykologspesialister, en for gynekolog, en for øyelege
og en for ØNH-lege.
• I Lakselv er det en hjemmel for øyelege.
• I Karasjok er det en hjemmel for indremedisiner.
Legearbeid drevet som privat avtalespesialist, avviker en del fra måten man jobber på
som ansatt i et helseforetak:

Ansettelsesforhold:
Journal:
Arbeidsforhold:
Prioriteringsveiledere:
Kvalitetsmål:
Fristbrudd:
Volumkrav:

Helseforetak
Fast ansatt
DIPS
Jobber i faglig fellesskap
Følges
Rapporteres
Måles
Kun indirekte mål

Avtalespesialist
Privat næringsdrift
Eget lukket datanett
Jobber ofte alene
Følges ofte ikke
Rapporteres ikke
Måles ikke
Krav om x antall kons. per år

Privat avtaledrift på sitt beste er ansett som å være en produksjonsorientert, lavbyråkratisk tjeneste. På den negative siden er anført manglende kvalitetsmål og manglende formell samhandlingsstatus opp mot det lokale helseforetaket.
Samarbeid:
Det er intet formalisert møtepunkt mellom Finnmarkssykehuset HF og Helse Nord RHF
der man kan diskutere hvordan avtalespesialister bør jobbe, dette er delegert til lokale
samarbeidsmøter mellom den aktuelle avtalespesialist og lokal sykehusavdeling. Man har
erfaring for at slike møter og samarbeidsavtaler noen ganger blir gode og konstruktive,
mens andre ganger er det lite kontakt mellom aktørene.
Framtiden:
Det er ønskelig at aktivitet i regi av avtalespesialister og aktivitet i regi av helseforetakene
blir integrert faglig og organisatorisk i langt tettere grad enn hittil. Ansvaret for slik integrering ligger primært på Helse Nord RHF, men også Finnmarkssykehuset HF og avtalespesialistene og deres organisasjoner (Psykologforeningen og Legeforeningen) må bidra.
For at de to grenene innen spesialisthelsetjenesten skal bli bedre koordinert og integrert
anbefales det at det opprettes et fast forum mellom Helse Nord RHF og Finnmarkssykehuset HF der følgende saker kan diskuteres:
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6.9

Hvilke fagområder egner seg for private hjemler?
Hvor bør disse lokaliseres?
Hva bør formaliseres i avtale mellom hjemmelshaver og HN RHF om faglig/praktisk samarbeid og samhandling mellom avtalespesialist og helseforetak?

Ambulering/desentralisering

Den somatiske tjenesten i Finnmarkssykehuset består i dag av to sykehus og tre desentrale spesialistpoliklinikker plassert i henholdsvis Alta, Karasjok og Vadsø. Med desentralisert virksomhet og ambulering har man sørget for kortere reisetid for pasientene,
og tidligere analyser viser at dette er en samfunnsøkonomisk organisering der kostnader
til pasienttransport blir redusert og det blir mindre fravær fra jobb for pasientene. Klinikk
Hammerfest driver en utstrakt ambulering og hadde i 2012 mer enn 530 ambuleringsdøgn for spesialistene. I tillegg ambulerer legene ved UNN til Finnmarkssykehuset, i hovedsak innenfor fagområder der foretaket ikke har egne spesialister.
Den utstrakte ambuleringen gir utfordringer for foretaket da den er ressurskrevende og gir
redusert tilstedeværelse for spesialistene på modersykehuset. Sykehusene skal samtidig
ivareta forsvarlig beredskap og oppgaver med undervisning, veiledning m.m. For foretaket medfører ambulering en dyrere helsetjeneste, da kostnadene med ambulering for den
enkelte spesialist er høy både i forhold til lønn, reise og overnatting. Bemanningssituasjonen ved sykehusene medfører at det må leies inn vikar for å ivareta beredskap og pasientbehandling. I tillegg kommer kostnader med areal og drift av tjenestene desentralt. For
pasientene gir de desentrale tjenester en besparelse av tidskostnader og tilfredshet med
å slippe å reise så langt.
Klinikk psykisk helsevern har hatt utstrakt månedlig ambulering til alle kommunene i
Finnmark siden midten av 90-tallet. Ambulering ut til kommunene hvor pasientene bor er
viktig. Pasientene kan få et tilbud i sitt nærmiljø og slipper å reise hver gang de skal ha
behandling. Behandlerne får en mulighet til å se hvor og hvordan pasienten som får behandling bor, noe som er viktig for å forstå den kulturelle konteksten. Ikke minst er ambulering viktig for samarbeidet man skal ha med de kommunalt ansatte. Disse får veiledning
og undervisning fra oss i forhold til enkelte pasienter eller fagtema. I tillegg til ambuleringen er det faste eller avtalte telematikkmøter ved behov med kommunene hver måned.
Det utstrakte utadrettede arbeidet er helt i tråd med samhandlingsreformen, hvor kommunene skal få større ansvar med veiledning fra spesialisthelsetjenesten. Økt pasientansvar for kommunene i framtiden, kan føre til et økt behov for ambulering eller kontakt med
spesialisthelsetjenesten og mer kompetanseoverføring. Dette kan løses ved økt ambulering til kommunene eller ved økt bruk at videokonferanse.
Finnmarkssykehuset ønsker å ha pasientene i fokus, i tillegg til ny medisinsk kunnskap,
forskning og klinisk erfaring, når man videreutvikler tilbudet frem mot 2030. Pasientene
ved en desentralisert poliklinikk skal ha et likt tilbud med de pasientene som kommer til
utredning og behandling ved sykehusene. Det krever kvalitet på personell og teknisk utstyr og tilgang på tjenester som inngår i de ulike utredningene. Kronisk syke, eldre og
kreftpasienter bør være de pasienter som prioriteres når man vurderer omfanget av desentralisering og ambulering. Økt ambulering krever økt antall stillinger i klinikkene og
fører dermed også til høyere kostnader. De desentraliserte tilbudene skal opprettholdes
og videreutvikles, som ledd i videreutviklingen av tjenestetilbudene til hele pasientpopulasjonen, men det er ressurskrevende å drive denne virksomheten.

6.10 Poliklinikk og dagbehandling
Pasientbehandlingen har innen de fleste fagområder endret seg fra døgnbehandling til
poliklinikk og dagbehandling. Stadig flere pasienter og pasientgrupper får nå dagbehandling og overnattingstilbud på syke- eller pasienthotell ved behov. Når pasientene er kort
tid i sykehus, stilles det store krav til at pasientforløpet innehar alle elementer som er
nødvendig for en kvalitetsmessig god behandling, særlig vil informasjonsbiten være viktig
å ivareta. Det er igangsatt et arbeid i Finnmarkssykehuset med NEON, som beskriver
nærmeste effektive omsorgsnivå. Med dette arbeidet ser man at man kan oppnå at flere
nyhenviste kommer raskere inn til vurdering på poliklinikk, da kontroller i større grad skal
ivaretas av kommunehelsetjenesten.
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Utviklingen av poliklinikk og dagbehandling frem mot 2030, må følge nasjonale føringer,
kunnskapsbasert forskning, klinisk erfaring og nasjonale veiledere mm. Foretaket må
arbeide videre med effektivisering av den polikliniske aktiviteten og dagbehandlingen.
Dersom pasientene skal velge å få sin dagkirurgiske behandling i Finnmarkssykehuset
må vi være like effektive og strømlinjeformede som de private klinikkene. Man må se på
utnyttelsen av poliklinikkenes og dagbehandlingens areal for å oppnå økning i antall timer
drift pr dag. Innen poliklinikkområdet skjer en utvikling i retning av flere sykepleiepoliklinikker, for eksempel stomi, uroterapeuter, diabetes, reuma, lunge m.fl. Disse forutsettes
drevet på samme måte som øvrige poliklinikker, men her vil legene ha rollen som medisinskfaglig overordnede leger og ikke nødvendigvis de som har den direkte kontakten
med alle pasientene. Denne oppgaveglidningen ønsker foretaket å utvikle videre med
bakgrunn i egne ”flaskehalser” og behov.

Budsjett og regnskap

6.11 Pasientreiser

170 000 000,00
Regnskap
Organisering av Pasientreiser
168 000 000,00
Budsjett
Administrasjon av pasientreiser i Norge er or166 000 000,00
ganisert gjennom 18 lokale Pasientreisekontor
164 000 000,00
og et nasjonalt selskap, Helseforetakenes sen162 000 000,00
ter for pasientreiser ANS. De lokale Pasientrei160 000 000,00
sekontorene er underlagt sine respektive helseforetak. Pasientreiser ANS er eid av de fire re158 000 000,00
gionale helseforetakene. Pasientreisekontore156 000 000,00
ne har ansvar for planlegging og bestilling av
154 000 000,00
reiser med rekvisisjon og har sammen med
152 000 000,00
Pasientreiser ANS ansvar for saksbehandling
150 000 000,00
og refusjon av pasientreiser uten rekvisisjon.
2010
2011
2012
Det er RHFene og HFene ved Pasientreisekontorene, som er de sentrale aktørene med totalansvar for pasientreiser, både gjennomføring, sørge for, og finansiering. Helse Nord har
fire Pasientreisekontor lokalisert i Hammerfest, Tromsø, Gravdal og Mosjøen.
Pasientreiser Finnmark
Pasientreisers budsjett var i 2012 omtrent 10 % av Finnmarkssykehuset HF totale budsjett på kr 1,7 mrd. Siden 2004 har det vært spesialisthelsetjenestens ansvar å organisere og finansiere all pasienttransport til og fra behandling hos primærhelsetjenesten og
spesialisthelsetjenesten.
Befolkning og kommunikasjon
Finnmark er et fylke i vekst samtidig som det er ventet en eldrebølge i 2020. Denne kombinasjonen vil føre til at flere trenger helsetjenester og dermed transport til behandlerne.
Ved reise til offentlig godkjent behandling har pasienten i utgangspunktet rett til dekning
av billigste rutegående transport. Det er kun ved fravær av rutegående transport eller ved
medisinsk behov at spesialtransport skal benyttes.
Finnmark Fylkeskommune jobber med nye anbudsrunder for landevei og sjøtransport
med forventet oppstart i 2016. Det skisserte rutemønsteret styrker transport mot vekstsentre og sykehus. Det er forventet at rutemønsteret kommer til å redusere behovet for
drosjetransport, og dermed minske Pasientreisers kostnader. Per i dag er rutegående
transport styrt inn mot vekstsentrene Hammerfest, Kirkenes og Alta, men i mange kommuner er rutetilbudet mangelfullt. Økt desentralisering av helsetjenester vil føre til en
brytning av det eksisterende rutemønsteret og føre til økt bruk av drosjetransport. Dette
vil resultere i økte kostnader for Finnmarkssykehuset HF.
Økonomi
Pasientreiser finansieres som en del av den årlige rammetildelingen Finnmarkssykehuset
HF får fra Helse Nord RHF. Pasientreisers samlede kostnader for 2012 var 175 mill. Pasientreiser registrerer at kostnadene for både fly og drosje er økende. Denne økningen
kommer av økt antall rekvirerte reiser og prisstigning hos transportørene. Funksjonsfordelingen hos sykehusene er avgjørende for hvilke pasientreisekostnader som påføres
Finnmarkssykehuset HF.
Pasientreiser har som mål å ha avtale med transportører i alle kommuner til enhver tid.
Innkjøp av landeveistransport blir styrt av innkjøpsavdelingen hos Helse Nord RHF.
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Reisebyråavtalen som er inngått med VIA Egencia er et nasjonalt innkjøp styrt av HINAS.
Denne avtalen benyttes til kjøp av fly- og hurtigrute-billetter.
Tabell 11 Oversikt over reisekostnader fordelt på transporttype og per pasient
Gjennom snittskostnad
per pasient
189
49 061
9 294 996
Drosje - kommunale turer
14 715 34 259 003
2 328
Drosje - kommunekryssende turer
271
92 774 25 119 991
Egen bil
2 804
Fly
30 563* 87 910 395
122
2 489 056
Rutegående
20 331
* Tallene er hente fra VIA Egencia og 1 tilsvarer en tur/retur reise
Transporttype

Antall

Kostnad

Rekvisisjoner registrert i NISSY
NISSY er et nasjonalt system for registrering av rekvisisjoner på medisinsk og trafikalt
grunnlag. Behandlere rekvirerer kun på medisinsk grunnlag, mens Pasientreiser kan rekvirere på trafikalt grunnlag hvis det er nødvendig grunnet manglende rutegående transport. For 2012 var det registrert følgende rekvisisjoner i NISSY:
Rekvisisjoner, drosje: 56 000
Rekvisisjoner, fly: 24 000
Fra 2012 til 2013 viser en økning på 4,1 % i antall registrerte rekvisisjoner.
Reiseregninger
PRO er et saksbehandlingssystem for behandling av refusjoner i forbindelse med pasientreiser der pasientene selv har lagt ut for reisen – såkalte enkeltreiser. Systemets navn,
”PRO”, er en forkortelse for PasientReiseOppgjør.
Det ble sendt inn 38 464 reiseregninger for 2012. Pasientreiser fattet 38 705 vedtak inkludert klager. Det er 1,5 % økning i innsendte reiseregninger fra 2012 til 2013.
Satsingsområder og fremtidige løsninger
Pasientreiser har satt i gang en del ulike tiltak som er planlagt prioritert og utført i løpet av
2014. En del av disse vil være oppgaver som ikke avsluttes i løpet av året, men som Pasientreiser jobber kontinuerlig med og har fokus på.
Pasientreiser har med jevne mellomrom satt av tid og ressurser til å besøke legekontor
og andre behandlingssteder i Finnmark. Formålet med dette er opplæring og informasjon
om ansvarsdelingen mellom Pasientreiser, Spesialisthelsetjenesten og Primærhelsetjenesten. Det jobbes stadig med regelverkforståelse ut mot behandlingssteder og avklaringer i forhold til dette.
Regjeringen har ambisjoner om at digital kommunikasjon skal være den primære kanalen
for dialog mellom brukere og offentlige virksomheter. Det er i 2013 iverksatt et stort nasjonalt prosjekt som kalles ”Mine Pasientreiser” hvor helsenorge.no skal være den sentrale inngangsporten til helsetjenester på internett. Finnmarkssykehuset HF deltar i to arbeidsgrupper, referansegruppen og prosess og teknologi. Bakgrunnen og formålet med
prosjektet er at dagens løsning oppfattes som tungvint, krever mye dokumentasjon og
kan ikke sendes inn elektronisk. Pasientreisekontorene mottar årlig rundt 800 000 refusjonskrav og prosjektet legger til rette for en mer aktiv brukerrolle for pasienten.
Det forventes at det også kommer løsninger for reiser med rekvisisjon som gjør at pasienten får en mer aktiv rolle i forbindelse med reisebestilling og i tillegg til reiseoppgjør.
Oppsummering
Slik Pasientreiser ser det er hovedutfordringen økende kostnader. Dette skyldes blant
annet økende mengde rekvirerte reiser, manglende rutegående transport, desentralisering av tjenester som snur pasientstrøm mot rutemønster og manglende konkurranse i
Finnmark både på landeveis- og lufttransport.
Fremtidige løsninger som ”Mine Pasientreiser” vil trolig føre til at Finnmarkssykehuset
HFs ansvar blir mer preget av kontrollfunksjoner og klagebehandling, men mindre saksbehandling i framtiden.
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6.12 Økonomi og bærekraft
Finnmarkssykehuset står overfor store økonomiske utfordringer knyttet til investering i
nybygg både innenfor somatikk og psykisk helsevern og rus. Ny bygningsmasse vil kreve
betydelig omstilling i alle klinikker og sentre, for å sikre økonomisk bærekraft til å gjennomføre disse investeringene. Byggingen av Nye Kirkenes sykehus begynte i mai 2014
og skal være klar til innflytting i 2017. Det skal bygges nye bygg knyttet til psykisk helsevern og rus med en beregnet oppstart i 2016. Prosjekt Alta-nærsykehus er stipulert til å
ha en investeringskostnad på 267 mill. Nye Hammerfest sykehus står i investeringsplanen fra 2020. Det skal investeres i nye bygg for å møte krav til framtidens sykehusdrift og
drift av spesialisthelsetjeneste.
For et lite foretak som Finnmarkssykehuset vil alle byggeprosjektene gi store årlige avskrivnings- og finanskostnader. Dette sammen med økt behov for resultatforbedring, som
er nødvendig for økonomisk bærekraft, gjør at det må utvikles tiltak slik at den underliggende driften bedres 50-60 MNOK i perioden 2015 -2022. Store tiltak i foretaket som kan
nevnes er omstilling fra ”døgn til dag” innenfor somatikken, hvor det planlegges å redusere sengekapasiteten. Klinikk Psykisk Helsevern og Rus skal omstille driften frem mot
2017, noe som også vil kunne bidra til økonomisk bærekraft. Senter for drift og eiendom
skal jobbe videre med energiøkonomisering, klinikk prehospital skal ha fokus på turnusoptimalisering for å redusere overtidsbruken og pasientreiser jobber kontinuerlig med å
påvirke ”faktorer internt og eksternt” for å redusere transportkostnadene.

6.13 Kommunikasjonsstrategi
6.13.1 Historikk
2030 ligger 16 år frem i tid. For å vurdere strategiske valg så langt fram i tid, kan det være
nyttig å kaste et blikk bakover i tid. Sosiale medier var ikke oppfunnet for 16 år siden.
Kommunikasjon via nettsider var stort sett enveis fra avsender til mottaker.
Offentlighet
Det samlede helsetilbudet har blitt mye debattert i Finnmark. Sykehusene hadde tidligere
ikke dedikerte talspersoner. I 1990 fikk UNN, som det første sykehuset i landet, sin første
informasjonsansvarlige. Før helseforetaksreformen var det i stor grad politikere som måtte svare for seg i Finnmark. Etter at foretaket ble etablert, var det direktøren og fagpersoner som uttalte seg om aktuelle saker. Det ble ansatt en informasjonsansvarlig Helse
Finnmark i 2005. Foretaket har hatt et prinsipp om meroffentlighet.
Pasienter og rekruttering
Et godt omdømme har bidratt til relativt god rekruttering. Pasienter har valgt behandling i
Finnmark som en hovedregel. Fra 2005 til i dag har kommunikasjonsarbeid vektlagt
internkommunikasjon, intranettsider og mediehåndtering.
6.13.2 Nåsituasjon
Kommunikasjonsstabens overordnede mål er å bidra til å styrke våre fire hovedoppgaver;
behandling, utdanning, forskning og læring og mestring. Det innbefatter intern- og eksternkommunikasjon. I dag benyttes alle tilgjengelige kommunikasjonskanaler. Kommunikasjonsstaben bruker mye ressurser på utvikling av nasjonale og lokale nettsider for helseforetakene. Kommunikasjonsstaben koordinerer pressehenvendelser og forsøker å få
flere fagfolk i mediebildet. Kommunikasjonsstaben samarbeider med ledere, klinikksjefer,
senterledere, direktør og enkeltansatte for å formidle deres budskap.
Offentlighet
Aviser omstiller seg til den digitale verden. Det er konkurranse om å presentere nyheter
først. Kommunikasjonsstaben har døgnbemannet vakttelefon. Foretaket har stor grad av
åpenhet. Foretaket var tidlig ute med å presentere såkalte ”uønskede hendelser” på sine
nettsider. Foretaket var det første i Helse Nord med sin egen Facebookside. Foretaket
har ingen bevisst strategi for bruk av sosiale medier. Kommunikasjonsstaben jobber generelt for økt samfunnskontakt.
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Pasienter
Staben har i økende grad en rolle for å bidra til god pasientinformasjon. Kommunikasjonsavdelingen utvikler, i samarbeid med andre helseforetak, helsenorge.no, som i første omgang skal gi pasientene god nok informasjon til selv å kunne gjøre sine valg om
behandling. Det er en kommunikasjons-utfordring og et mål å få tilbake de pasientene
som i dag har valgt et behandlingssted utenfor foretaket.
Rekruttering
Kommunikasjonsavdelingen samarbeider med HR-senteret for å øke rekruttering og stabilisering.
6.13.3 Strategi for 2030
Vi kan anta at noen generelle trender vil fortsette, men vi vet lite om fremtidens kommunikasjonsformer og kommunikasjonsteknologi. Derfor kan vi kun fokusere på innholdet i det
vi kommuniserer.
Offentlighet
Prinsippet om å være åpen vil være gjeldende. Vi kan forvente krav om kort responstid
fra media og offentligheten for øvrig.
Pasienter
I framtiden vil pasienten være svært delaktig i sin egen behandling. Dette stiller krav til at
det vi presenterer av informasjon om helse og behandlingsformer må være av høy kvalitet både når det gjelder form og innhold. Kommunikasjonsstaben kan bidra når det gjelder utformingen av informasjon, men det er nødvendig at medisinske fagfolk deltar aktivt
på innholdssiden.
Rekruttering
Kommunikasjonsavdelingen kan få en betydelig rolle i samarbeid med HR-senteret for å
styrke både rekruttering og stabilisering.
Strategiske valg
Pasientenes forventninger, helsevesenet og teknologi er i kontinuerlig endringer. Derfor
bør vår kommunikasjonsform være tilpasningsdyktig. Det innebærer å ha en åpen strategi, og ikke fastlagte planer. Et strategisk valg er å involvere fagpersonell i større grad i
kommunikasjonsarbeid.
• Øke kunnskapen om pasientens behov
o Dialog med brukergrupper
o Lære fra andre sykehus
• Øke kompetansen i foretaket om digitale muligheter for kommunikasjon
o Kommunikasjonsstaben og andre som skal delta i intern- og eksternkommunikasjon, trenger å følge den teknologiske utviklingen
o Samarbeide med Nasjonalt senter for telemedisin
o Samarbeide med private aktører/ utvikle egne løsninger
o Ta i bruk eksisterende løsninger fra andre virksomheter
• Øke fagfolks motivasjon og ressurser til å bidra til at foretaket presenterer god informasjon
o Medietrening
o Kronikkurs, skrivekurs
o Kurs i bruk av ulike kanaler
• Øke fagfolks motivasjon og ressurser til å delta i dialog
o I dag benyttes pressen og sosiale media til dialog, i framtiden kan det
være flere muligheter

6.14 Barentssamarbeidet
Grunnlaget for Barentssamarbeidet ligger nedfelt i Kirkeneserklæringen av 1993 og videreført i erklæringen ved 20 årsjubileet i 2013. I HOD oppdragsdokument til Helse Nord
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ligger det klare forventninger om forpliktende samhandling og bidrag til videreutvikling av
helsetjenestetilbudet mellom landene i Barentsregionen. Finnmarkssykehuset HF rolle i
Barentssamarbeidet har gjennom flere år vært å videreutvikle institusjons og folk-til-folk
kontakten mellom Finnmark og Nordvestrussland med mål om å heve standarden på helsetjenester, øke kompetansen hos alle involverte, sikre god samhandling i beredskapssituasjoner og redusere utbredelsen av smittsomme og ikke smittsomme sykdommer.
Følgende løpende avtaler danner grunnlaget for Finnmarkssykehusets aktiviteter i
Barentssamarbeidet:
• Helse Nord RHF har generelle samarbeidsavtaler med Murmansk og Arkhangelsk oblast.
• Finnmarkssykehuset HF inngikk i 2010 en ny generell samarbeidsavtale med
helsevesenet i Murmansk oblast.
• Kirkenes sykehus har en samarbeidsavtale med Petsjenga sykehus. (Forlengelsesprosess gjennomføres i 2014)
• Samarbeidsprotokoll om redningssamarbeid mellom Helse Nord RHF og Murmansk oblast inngått i oktober 2007.
• ”Avtale mellom regjeringane i den Euroarktiske Barentsregionen og samarbeid
innan forebygging, beredskap og innsats retta mot krisesituasjonar.”, en overordnet avtale i Barentsregionen om det generelle grunnlag for gjensidig assistanse i
nødssituasjoner.
• “Agreement regarding Emergency and planned medical Transportation in the
Border Adjoining Counties – Finnmark and Murmansk Oblast,” inngått i 2010.
Barentssamarbeidsaktivitetene i Finnmarkssykehuset HF er i all hovedsak prosjektorientert og koordineres av Rådgivningsgruppen for Russlandssamarbeidet ved Kirkenes sykehus, med administrerende Direktør i styringsgruppen. Gjennomførte prosjekt har i all
hovedsak ekstern finansiering. For øyeblikket har rådgivningsgruppen følgende hovedarbeidsområder:
• Rehabilitering
• Beredskap
• Smittevern
• Petsjengasamarbeid (nærsykehus samarbeid)
I tillegg til ovennevnte fokusområder leverer vi informasjon og underlagsmateriale samt
yter bistand i oppfølging av samarbeidet til Helse Nord RHF. I tillegg er vi aktiv part i planlegging og gjennomføring av seminarer og øvelser. Arbeidet med Barentssamarbeid i
Finnmarkssykehuset HF har vært preget av idealisme og lokalt engasjement, og prosjektene og ambisjonsnivået er tilpasset vår begrensede kapasitet.
Med utgangspunkt i eksisterende mandat og tilgjengelige ressurser samt at forutsetningene ikke endrer seg radikalt, vil det være naturlig å videreføre dagens mandat fremover i tid:
• Fortsette å holde oversikt og nettverk i Barentssamarbeidet intakt
• Holde den formelle kontakt med Murmansks helsemyndigheter ved like, eventuelt
ha prosjekter som byr seg frem
• Videreutvikle og utvide kontakten med Petsjengasykehuset og ha hoved oppmerksomheten på dette
• Vedlikeholde og videreutvikle operativt samarbeid omkring grensepassering med
utrykningskjøretøy (både akutt og planlagt).

7

Virksomhetsutvikling

7.1

Lokalsykehusenes rolle

7.1.1

Status

Både Hammerfest og Kirkenes sykehus har tradisjonelt hatt et godt renommé blant brukere og samarbeidspartnere innenfor de fleste avdelingene. Sykehusene rekrutterte
lenge godt til stillinger for underordnede leger og sykepleiere, men man ser nå at dette er
i endring. Arbeidsmarkedet for både leger og sykepleiere er godt, og det betyr at man må
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være konkurransedyktige både på lønns- og arbeidsvilkår og mulighet for faglig utvikling.
Når det gjelder rekruttering av overleger, har mange avdelinger lyktes ved å etablere helhetlige utdanningsløp for leger i spesialistutdanning: Oppskriften har vært å tilby første
del av spesialistutdanningen lokalt, ta «medansvar» for den delen av utdanningen som
skjer på universitetssykehusene, og gi tilbud om fast ansettelse uten unødig opphold når
utdanningen er fullført. Faglig bredde i avdelingenes tjenestetilbud som samsvarer reelt
med kravene til spesialistutdanningen, sammen med tilstrekkelig faglig tyngde blant lokale veiledere, er trolig også en forutsetning.
I dag er situasjonen at mange lokale helseforetak har samlet flere tidligere lokalsykehus
under ett og samme sykehusbegrep, slik også Finnmarkssykehuset gjorde fra januar
2014, da det tok «sykehus» inn i navnet på det lokale helseforetaket. De to tidligere lokalsykehusene Kirkenes og Hammerfest, er omdøpt til klinikker. Erfaringer fra andre foretak har vist varierende oppslutning blant brukere og samarbeidspartnere etter sammenslåing av lokalsykehus til større enheter, noe som kan ha sammenheng med utydelighet
rundt administrativt og faglig ansvar. Faglig og administrativ ledelse i Finnmarkssykehuset er heller ikke gjennomgående. Det gir blant annet utfordringer når det er behov for en
mer sammenhengende tjenesteproduksjon for å ivareta forsvarlige ventetider og ressursbruk.
Synergieffekt i tjenesteproduksjonen når det gjelder bedre utnyttelse av fagkompetanse
og pasientflyt mellom klinikkene, kompliseres av store reiseavstander og et internt flyrutenett som i hovedsak er tilrettelagt for kommunikasjon ut av fylket, og i liten grad for
transport mellom tyngdepunktene i lokalsykehusets tjenesteproduksjon. Pasientflyten fra
Finnmark til UNN, uten at det er tydelig indikasjon for universitetssykehuskompetanse, er
også betydelig. Både enklere reisevei og ønske om «høyest mulig» kompetanse, kan
være en grunn til det, men det foreligger lite data rundt dette. Manglende avtale mellom
foretakene om kommunikasjon rundt konklusjon og eventuelt oppfølgingsansvar (epikrise), gir ofte utfordringer for lokalsykehuset. Ikke sjeldent blir pasientene også satt på venteliste både på UNN og i Finnmarkssykehuset, hvis henvisningen ikke inneholder informasjon om at den er sendt flere steder, ofte med manglende oppmøte til oppsatt time
som konsekvens.
7.1.2

Utviklingstrekk

Lokalsykehus-begrepet har tradisjonelt blitt brukt som betegnelse på en sykehusorganisasjon med utgangspunkt i en bygningsmasse, som i hovedsak har vært samlokalisert
geografisk og underlagt en felles ledelse og driftsorganisasjon, der psykiatrisk behandling
ikke har vært en hovedoppgave. Selve «tjenesteproduktet» har siden slutten av 1800tallet hatt indremedisin og kirurgi som «kjernefag». Behandlingskapasiteten har tradisjonelt vært tilpasset befolkningsgrunnlaget i sykehusenes opptaksområde, og beredskap
for akuttbehandling innen kjernefagene har dannet grunnlaget for befolkningens «trygghet» for helsehjelp ved behov. Fram til 1970-tallet var flertallet av sykehusene i Norge
fortsatt tradisjonelle lokalsykehus, der tjenestetilbudet i hovedsak var det samme.
Spesialfunksjoner utover kjernefagene ble i de fleste fylker tillagt ett av lokalsykehusene
med rolle som «sentralsykehus». Etter hvert ble alle «spesialfagene» bygget opp både i
kapasitet og «faglig dybde» ved region- og senere universitetssykehusene. Utviklingen i
Norge etter foretaksreformen, har i varierende grad avklart fordelingen av fagansvaret for
å betjene befolkningen innen «spesialfagene» mellom lokalsykehus og universitetssykehus. For lokale helseforetak som Finnmarkssykehuset er utfordringen at enhetene innen
«små» fag som Øye, ØNH og Revmatologi kan bli for små til å opprettholde stabile fagmiljø og drive jevn og forutsigbar tjenesteproduksjon. ØNH-virksomheten i Klinikk Kirkenes er et eksempel på at et lite fagmiljø kan drive høy og jevn tjenesteproduksjon av god
kvalitet. Finnmarkssykehuset ønsker å bevare og videreutvikle slike tilbud.

7.1.3

Samhandling

Sykestuene er beskrevet i kap.6. For øvrig finnes det lite formalisert faglig samhandling
mellom Finnmarkssykehusets somatiske lokalsykehus og de 19 kommunene i fylket, med
unntak av utleie av personell og lokaler fra lokalsykehuset til vertskommunene Hammerfest og Sør-Varanger for kommunal legevakt. Utdanningen av turnusleger og spesialister i
allmennmedisin innebærer at en stor del av legene i kommunene enten får, eller kan få,
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faglig kontakt med lokalsykehuset. Det finnes antakelig et betydelig potensiale for å bygge videre på dette til et faglig nettverk med møteplasser for vedlikehold og videreutvikling
av kompetanse gjennom kurs, hospitering eller jobbrotasjon. Blant sykepleiere er det lite
tradisjon for faglig nettverk mellom sykehus og kommunehelsetjeneste.
Erfaring fra etablering av behandlingstilbud for barn med overvekt, tyder på at oppfølging
av livsstilssykdommer krever en betydelig mer effektiv samhandling mellom kommunene
og spesialisthelsetjenesten enn det som er mulig gjennom kun å henvise pasienten videre. Dette medfører behov for at spesialisthelsetjenesten også driver langsiktig kompetanseutvikling rettet mot ansatte i kommunene.

7.1.4

Hvor går veien videre?

Samhandling
Mange av problemstillingene som i dag medfører henvisning videre til spesialisthelsetjenesten, dreier seg om sammensatte problemstillinger der kunnskap og kapasitet innen
behandling av somatisk sykdom ikke er nok alene. Det er behov for å etablere mer robuste og varige samarbeidsmodeller mellom kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste lokalt, som kan håndtere pasienten i et samlet forløp uten at den som henviser pasienten skal måtte forholde seg til alle ressursene hver for seg. I denne typen «pasientforløp» bør samhandling med psykiatrisk kompetanse, eller med spesialisthelsetjenesten på
universitetssykehusnivå, også kunne inngå ved behov. Den samlede ressursbruken
trenger ikke å bli større enn i dag, og utbyttet for pasienten og samfunnet, kan trolig bli
vesentlig større. Ansvaret for koordinering av samhandlingen er trolig mest aktuelt å legge til spesialisthelsetjenesten lokalt. Sykestuene vil kunne være egnede samhandlingsarenaer i mange kommuner.
Lokalsykehusenes rolle
Lokalsykehusene har en viktig rolle for befolkningen i Finnmark hva gjelder kjernefagene
indremedisin og kirurgi, men også spesielt når det gjelder akuttberedskap, fødetilbud og
barnemedisin. Grunnet lange avstander og mye dårlig vær om vinteren, må man opprettholde to lokalsykehus selv om befolkningen bare utgjør i overkant av 74 000 innbyggere.
Lokalsykehusenes rolle og oppgaver er i endring, og det er behov for avklaring av samarbeid og roller både i forhold til UNN og i forhold til kommunene. Det forventes at kommunene skal ivareta mer av pasientbehandlingen enn tidligere, og det forventes at Finnmarkssykehuset skal kunne ”hente hjem” pasienter som i dag behandles på UNN. Samtidig som Finnmarkssykehuset reduserer antall senger, skal man også kunne ta imot flere
og sannsynligvis dårligere pasienter fra UNN. Dette er utfordrende og krever god planlegging og godt samarbeid med kommunene.

7.2

Akuttmedisin og beredskap

Sykehusene i Klinikk Kirkenes i øst og Klinikk Hammerfest i vest ligger strategisk til i forhold til næringsvirksomheten som bedrives i fylket: Sydvaranger Gruve, grense opp mot
Russland, olje- og gassvirksomhet i Barentshavet, fiskeri og turisme.
Akuttmedisin
Begge sykehusene har pr. i dag full akuttmedisinsk funksjon. Intensivavdelingen i Kirkenes er nivå 1, mens intensivavdelingen i Hammerfest er nivå 2, jf. Helse Nords nivåinndeling for intensivmedisin som ble implementert i 2012. For å sikre og opprettholde den
akuttmedisinske kompetansen i framtiden er det viktig at man sikrer jevn elektiv drift og
også full kirurgisk aktivitet (med/gyn/ort/kir/barn/ØNH). Systemene må sikre maksimal
utnyttelse av ressursene. Finnmarkssykehuset må søke å rekruttere helsepersonell med
lokal tilhørighet, og her må man iverksette fleksible tiltak. En gjennomgang av rekrutteringsprosjektet og hvordan midlene fordeles der er ønskelig.
Fagmiljøene må være av en viss størrelse for å kunne lage tjenesteplaner der vaktbelastningen blir akseptabel, samt at det i tjenesteplanene legges til rette for ambulering og
aktivitet utenfor sykehuset. Dette for å sikre stabilitet. Det må være nok ressurser til å ivareta fagmiljøenes oppgaver: pasientbehandling, følge opp rutiner og prosedyrer, drive
med undervisning og utdanning av både LIS leger, medisinerstudenter, sykepleiere og
ambulansearbeidere. Det må i størst mulig grad sikres kontinuitet på avdelingene.
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Det må stilles krav til de ansatte om å være med i nettverk, kurs og kongresser for å holde kompetansen oppe og utvikle faget. Der det ligger nasjonale og/eller regionale føringer må Finnmarkssykehuset sørge for at personell skoleres i henhold til disse. Dette er en
plikt for de ansatte og bør gjelde vikarer også. Ved å sikre disse punktene vil man unngå
”forgubbing” og stagnasjon av fagmiljøene. Dette fokuset må inn i alle nivåene i organisasjonen. Sykehusene bedriver i dag utstrakt simulering (trening) og undervisning. Dette må
videreutvikles til å gjelde flere akuttmedisinske hendelser, eks. trene på akutt dårlig pasient på post eller intensiv.
Beredskap
Karakteristisk for Finnmark er at mange bor langt unna både første- og andrelinjetjenesten. Dette stiller store krav til eksisterende ressurser og AMK-sentral. Det gir en økt sårbarhet som ikke finnes mange andre steder i Norge. God beredskap fordrer kjennskap til
risiko, og det er derfor avgjørende å sikre fast ansatte med lokalkunnskap. Det er ønskelig med en gjennomgang av bemanningen da vi har erfaring med at enkelte nøkkelposisjoner er manglende ved store hendelser. Ambulering og faglige krav og ønsker til legene, om å jobbe på større sykehus (UNN) for å beholde kompetansen, gir økt sårbarhet
ved store hendelser. Det må settes i system at spesialister som er tilstede benyttes ved
store hendelser, eks. at gynekologene varsles tidlig.
Finnmarkssykehuset må fortsette å arrangere og delta på øvelser med kommunen og
andre aktører. Vi må øve fullskala, små øvelser og ”table top”. Personell må også gis anledning til å delta på eksterne øvelser, eks. Barents Rescue.
Tiltak for framtiden:
- Søke gode løsninger og formalisert samarbeid med eksisterende ressurser
- Etablere VAKe (Videobasert akuttmedisinsk konferanse)
- Ved store hendelser i Finnmark bør UNN kunne overflytte ressurser til et av
Finnmarkssykehusene for å assistere. Dette bør formaliseres. Barrierene mellom
helseforetak og fylkesgrenser bør bygges ned
- Ha god kjennskap til og økt bevissthet omkring ressursene som finnes i regionen,
både på vann, i lufta og til lands
- Finnmarkssykehuset må, internt og i samarbeid med kommunene og UNN utarbeide definerte pasientforløp der det er hensiktsmessig
- Finnmarkssykehuset må være delaktig i å skape arenaer for øvelser og samhandling med andre etater
Overordnet beredskap
Beredskap handler om risikoforståelse og planmessige forberedelser for å håndtere ekstraordinære hendelser som kan oppstå i Finnmarkssykehusets ansvarsområde.
Risikobildet for Finnmarkssykehusets ansvarsområdet er i stadig endring.
• Økt aktivitet i Barentshavet
• Økt sjøtransport av naturressurser
• Høy aktivitetsøkning og høyrisikoaktiviteter innen turist- og opplevelsesnæringen
• Oftere ekstremvær og endrede klimautfordringer

(Kombinert
med)

• Begrensninger og sårbarhet i
infrastruktur med samtidig økt
avhengighet av fungerende
infrastruktur.
• Store avstander og spredt bosetting.
• Mørketid og subarktisk klima
• Begrensede beredskapsressurser

Økt risiko og sårbarhet for Finnmarks befolkning og Finnmarkssykehuset HF
Med utgangspunkt i dette risikobilde og våre tilgjengelige beredskapsressurser til å håndtere større hendelser, er det avgjørende og forventet at vi greier å utnytte våre samlede
begrensede ressurser i beredskapssituasjoner på best mulig måte.
Vi må derfor styrke og systematisere vårt arbeid med å forstå egen risiko og sårbarhet.
Det er en forutsetning for å kunne utarbeide et fungerende, hendelsesbasert beredHospitalitet, FIN HF
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skapsplanverk. En annen svært vesentlig forutsetning i et systematisk beredskapsarbeid
er at planverket er godt kjent og jevnlig trenet i organisasjonen. I den sammenheng er
koordinering og samhandling med de andre ressursene involvert i hendelser (nødetatene,
primærhelsetjenesten, kommunene, fylkesmannen, Sivilforsvaret, Forsvaret og FORF
organisasjoner) svært vesentlig for å stå bedre rustet til å møte fremtidige hendelser.
Målsetting innen beredskap for Finnmarkssykehuset er at vi skal ha et forankret, levende,
hendelsesbasert, godt trent beredskapsplanverk for hendelser som utfordrer vår evne til å
levere ensartet helsetjenester til befolkningen i Finnmark. Det er nå satt i gang en prosess i Finnmarkssykehuset for å etablere systematisk beredskapsarbeid som ivaretar
kravene til helsemessig og sosial beredskap. Hendelsesbasert beredskapsplanverk for
Finnmarkssykehuset HF skal være etablert innen utgangen av 2014.
Utfordringen på kort og lang sikt ligger i all hovedsak på ressurser. I en ellers målstyrt
organisasjon må det etableres tydelige måleparameter for å sikre kontinuerlig fokus og
oppfølging av beredskapsarbeidet tvers igjennom organisasjonslinjen.
Beredskap er og blir et linjeansvar og veien videre innebærer følgende:
• Økt risikoforståelse og systematisk analyse av risiko og sårbarhet på alle nivå i
foretaket
• Økt eierskap til og forankring av eget beredskapsplanverk
• Økte ressurser til trening og samhandling
• Økt fokus på evaluering som vesentlig bidrag til videreutvikling i beredskapsarbeidet
Beredskapens hus Hammerfest
Beredskapen kan bli bedre ved bedre samkjøring mellom hver nødetat. Det viser evalueringer etter 22. juli-hendelsen. Derfor har nødetatene i Hammerfest startet prosjektet Beredskapens hus - Sammen for innbyggernes beste. Prosjektet drives av de fire nødetatene i Hammerfest, representert ved politimesteren i Vest-Finnmark, rådmannen i Hammerfest kommune, distriktsleder for Vestfinnmark Sivilforsvarskrets og direktøren i Finnmarkssykehuset. Prosjektet startet i 2013 og målet er økt beredskapsevne. Løsningen
som vurderes er et felles bygg for beredskapsetatene i Hammerfest. Nødetatene ønsker
et tettere samarbeid og vurderer å samlokalisere de operative enhetene i sine respektive
etater, for Finnmarkssykehuset gjelder dette ambulansestasjonen. Det kan også innbefatte krise- og katastrofeledelse.
Målet er å skaffe et nytt bygg for beredskapsetatene i Hammerfest som gir befolkningen i
Hammerfest og Kvalsund så gode tjenestetilbud som mulig. Det er flere sammenfallende
behov i Hammerfest, både i forhold til utdatert bygningsmasse, ønske om større fagmiljø
og behov for bedre kommunikasjon og samkjøring mellom etatene. Gjennom samlokalisering forventes det at samhandlingen blir bedre og derved kan evnen til å håndtere store
hendelser bedres.
Prosjektet skal bidra til bedre samhandling mellom beredskapsetatene gjennom daglig
kommunikasjon og samarbeid, bedre kommunikasjon mellom etatene og derav bedre
oppgaveløsning. Et mål er også sambruk av lokaler og kostnadseffektiv bruk av lokaler.
Etatene har ulike kulturer, og en samlokalisering kan øke gjensidig forståelse og bedre
samkjøring i hverdagen, noe som kan bedre samspillet når en krise skal håndteres. Noe
utdanning og kompetanse er overlappende, og det er derfor et mål at etatene skal lære
av hverandre, og det skal vurderes i hvilken grad personell kan brukes på tvers av etatene.

7.3

Kirurgi og ortopedi

7.3.1

Kirurgi

Det er vedtatt i Helse Nord at man skal ha to sykehus i Finnmark med akuttfunksjon.
Det vil si at de skal kunne ta i mot traumer, noe som krever bl.a. kirurg i vakt og røntgentilbud på kveld og nattestid. Befolkningsgrunnlaget er begrenset, men fysisk avstand er
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en viktig faktor for å beholde akutt aktivitet på begge sykehus; Tromsø-Hammerfest; 550
km, Hammerfest-Kirkenes; 500 km, Kirkenes-Tromsø; 800 km.
Det er 4 overlegehjemler i kirurgi ved Klinikk Hammerfest og 3,5 stillinger ved Klinikk Kirkenes. Kirkenes har 5 LIS leger i generell kirurgi. Hammerfest har per nå kun 2 LIS-leger i
generell kirurgi (LIS= lege i underordnet stilling). Det er ønskelig med 3 LIS-stillinger i kirurgi i Hammerfest.
Det har skjedd en sentralisering av kreftkirurgien de siste 15 årene. Spiserør, magesekk,
bukspyttkjertel, nedre endetarm og livmorhals er eksempel på kreft som kurativt kun opereres i Tromsø i Nord-Norge. Øvre endetarm, bryst, prostata og blære opereres kun i
Tromsø og Bodø. Tykktarmkreft er sentralisert til 5 sykehus i Nord-Norge. I Finnmark
opereres tykktarmskreft i Hammerfest. Sentraliseringen har medført at det utføres færre
tunge elektive inngrep på landets lokalsykehus, inkludert lokalsykehusene i Finnmark.
Dette gjør at en større andel av pasientene som opereres på lokalsykehuset kan opereres dagkirurgisk. Sykehusene skal dog fortsatt kunne ta imot akutt syke kirurgiske pasienter samt nyopererte pasienter fra UNN-Tromsø og vurdere og evt. re-operere dem ved
behov. Dette gjør at det er en nedre grense for hvor mange senger Finnmarkssykehuset
kan ha. Ca. 75 % av innleggelsene på de kirurgiske avdelingene i 2013 var ø-hjelpsinnleggelser.
Man forventer at lokalsykehusene skal kunne gjøre lapraskopiske inngrep som brokkoperasjoner, blindtarmsoperasjoner og fjerning av galleblære. Ved Kirkenes sykehus har man
skaffet en simulator hvor man kan trene på disse lapraskopiske inngrepene, og dette har
ført til at assistentlegene får nok trening til å gjøre disse inngrepene på en god måte i en
tidligere fase av spesialistutdanningen. Denne simulatortreningen bør man også kunne få
på Hammerfest sykehus.
Rekruttering er en kontinuerlig utfordring. Legerekrutteringsprosjektet i Helse Finnmark
har per nå en lege i utdanning i kirurgi som skal tilbake til Hammerfest. Det tette samarbeidet kirurgisk avdeling i Hammerfest har hatt med Gastrokirurgisk avdeling i Tromsø,
har vært svært viktig for avdelingen i Hammerfest. Kirurg fra Hammerfest har arbeidet 810 uker i året på UNN og overlege fra UNN har operert i Hammerfest 6-7 uker i året. Dette er noe vi håper å videreføre. Denne malen for samarbeid med UNN bør formaliseres
og det bør legges tilrette for at også Klinikk Kirkenes kan inngå i denne ordningen.
7.3.2

Ortopedi

Ortopedi er en relativt ny spesialitet i Finnmark, og faget har vært gjennom en meget rask
og omfattende utvikling de senere år. Fra å ha vært en del av generellkirurgien har ortopedien på kort tid differensiert seg til subspesialiteter som protesekirurgi, artroskopisk
kirurgi og hånd- og fotkirurgi. Ved Klinikk Hammerfest har avdelingen fire overlegehjemler. Klinikken er godkjent utdanningsinstitusjon for ortopeder og har 2 LIS stillinger i ortopedi. Det er ønskelig med 3 LIS-stillinger i ortopedi i Hammerfest. Klinikk Kirkenes har 1,3
overlegehjemmel og LIS-legene ved kirurgisk avdeling kan få opp til 0,5 års godkjenning
innen ortopedi grunnet redusert tilstedevakt for ortoped ved klinikken.
Protesekirurgien i Finnmarkssykehuset har i mange år hatt en jevn og stabil drift både
ved Hammerfest og Kirkenes sykehus. Begge sykehusene har et moderne og tilfredsstillende tilbud som dekker behovet for Finnmarks befolkning når det gjelder hofte- og kneproteser. Takket være lang tradisjon og prioritering av disse pasientene er det kort venteliste for denne pasientkategorien, og pasientlekkasjen er forholdsvis liten. Mindre revisjoner av proteser kan håndteres ved begge lokalsykehusene, mens større revisjoner henvises til UNN.
Artroskopisk kirurgi er det faget i ortopedien som har hatt den største veksten i Finnmark.
Dette er delvis avhengig av utvikling av faget på verdensbasis og dels av lokal kompetanseutvikling. Det er stor etterspørsel etter artroskopiske operasjoner fra pasienter med
skulder- og knelidelser i dagkirurgisk regi. De fleste av disse pasientene er i ung og arbeidsfør alder, med lav terskel for å velge seg bort fra helseforetaket på grunn av lange
ventelister. Dette har medført økonomiske konsekvenser i form av fristbrudd og pasientlekkasje. Med tanke på den generelle trenden i Helse-Norge med fra døgn- til dagbehandling, er det behov for et bedre og større dagkirurgisk tilbud. Deler av den artroskoHospitalitet, FIN HF
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piske virksomheten er desentralisert til spesialpoliklinikken i Alta i form av ambuleringsordninger. Det er ønske om en økning av den formen for pasientnær behandling på sikt,
dette er kommet fram i Alta-utredningsarbeidet.
Begge sykehusene har akutt døgnberedskap for mottak av traumepasienter. Traumepasienter under to-års alder, og pasienter med thorax- og hodeskader, bør transporteres
direkte til UNN, men i mange tilfeller må disse pasientene stabiliseres primært ved nærmeste lokalsykehus. Hammerfest har i lang tid vært ledende i markedsføring av BESTprosjektet (Bedre og systematisk traumebehandling) på landsbasis, og det trenes i mottak
av traumepasienter ved begge sykehusene. Denne treningen er nødvendig og må opprettholdes og utvikles videre for å opprettholde god kompetanse i traumemottakene.
Det er av stor viktighet å kunne utdanne og rekruttere yngre leger og spesialister til Finnmarkssykehuset. Ortopedisk avdeling har i samarbeid med andre avdelinger ved Hammerfest sykehus arbeidet for tilrettelegging for mottak av 5. og 6. års medisinstudenter,
slik at 10 til 15 av UiT-studentene ved det medisinske fakultet kan sluttføre sine studier
ved Finnmarkssykehuset. Rapport om dette er nå på høring, og mye tyder på at Finnmarkssykehuset/ Klinikk Hammerfest vil få en viktig rolle i denne utdanningen.

7.4

Kreft

I 2011 fikk 373 personer fra Finnmark stilt en kreftdiagnose (kreftregisteret). Antall personer som lever med kreft eller er behandlet for kreft utgjør ca. 2400 i Finnmark.
Mens det skjer en spesialisering av kreftbehandling er det samtidig et økende behov for
palliativ eller lindrende behandling, ettersom kreftpasienter som i dag ikke kureres av
sykdommen også lever lenger. Seineffekter etter kreftbehandling er også en utfordring.
Ila de siste 10 år har det skjedd en betydelig sentralisering av kreftkirurgien i Nord Norge
til Tromsø og Bodø. I dag er det kun pasienter med kreft i tykktarm som opereres primært
i Hammerfest. De kirurgiske avdelingene er imidlertid svært viktige ved utredning og diagnostikk av kreft, med dagens krav om start av behandling innen 20 dager for 80 % av
pasientene (pakkeforløp).
Kirurger har også en sentral rolle i oppfølging av pasienter etter kirurgi, samt vurdering av
kreftpasienter i den palliativ fase av sykdommen. Medikamentell kreftbehandling, hovedsakelig cellegiftbehandling, skjer imidlertid lokalt ved kreftpoliklinikken i Kirkenes og
Hammerfest, samt på sykestuene i Vadsø, Alta og Honningsvåg i nært samarbeid med
moderavdelingene på UNN, dvs. kreft-, lunge-, barn- og hematologi. I 2012 ble det gitt
600 kurer i Hammerfest, 409 kurer i Kirkenes, 319 i Alta, 89 kurer i Nordkapp og 147 kurer i Vadsø.
Det er en stor fordel for pasientene å få behandlingen så nær hjemmet som mulig. Ved
alle stedene er det dyktige kreftsykepleiere som gjør en stor innsats. Alle har uten unntak
jobbet i svært mange år, og de sikrer kontinuitet for pasient og pårørende. I Kirkenes ivaretar lungelege lungekreftpasientene. Ellers får kreftsykepleierne et uforholdsmessig stort
ansvar for også den medisinske delen, da dette ivaretas av assistentleger som ofte i liten
grad har kunnskap om kreft.
Det er et ukentlig telematikkmøte fra kreftavdelingen v/”Lindring i Nord” med sykestuene i
Alta, Vadsø og Nordkapp, hvor pasienter diskuteres. Dette oppleves svært nyttig for alle
parter. I dag er det imidlertid intet økonomisk insitament ved bruk av telematikk, og det
bør vurderes om det er ønskelig at dette videreutvikles. I dag er det ingen ambulering av
onkolog til Finnmark. Det er et ønske både fra kreftsykepleiere i Finnmark og fra Kreftavdelingen ved UNN at dette kommer på plass. Dette i tråd med føringer i Regional kreftplan Helse Nord 2014 – 2021, hvor det er foreslått opprettelse av overlegestilling for ambulering.
Ved flere sykehus i landsdelen er det nå etablert egne palliative team med hovedansvar
for kreftpasienter med ikke kurabel kreftsykdom og kort forventet levetid. Ifølge kreftplanen skal dette etableres ved alle sykehus. I Kirkenes og Hammerfest mangler foreløpig
dette. Palliative team funger som et bindeledd mellom sykehus og kommuner og sikrer
kompetanseoverføring til kommunen. I tillegg vil de ha en viktig rolle for inneliggende
kreftpasienter. Organisering etter tilsvarende mal som geriatri v/ Finnmarkssykehusene
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kunne være hensiktsmessig. I Harstad har en indremedisiner ansvar for palliativt team
der, mens gastrokirurg har ansvar i Mo i Rana. Andre steder har anestesi eller allmennpraksis ansvar for denne virksomheten.
Finnmarkssykehuset vil følge opp tiltakene i Regional kreftplan Helse Nord 2014 – 2021,
hvor det er påpekt at det er viktig at kreftomsorgen i kommunene styrkes, og at mye av
behandlingen som tradisjonelt har vært ivaretatt av spesialisthelsetjenesten, nå flyttes
over til primærhelsetjenesten. Dette krever kompetanseoverføring fra spesialisthelsetjenesten, og en viktig forutsetning er implementering av kunnskapsbasert modell for organisering av helsetjenester til pasienter med langvarige behov. Chronic Care Model, eller
pasientsentrert helsetjenestemodell, beskriver den aktive informerte pasient, som en likeverdig partner med ”proaktive” forberedte helsetjenesteteam. Disse teamene er i planen
omtalt som multidisiplinære team (MDT) som skal ha en tverrfaglig sammensetning for å
møte pasientens behov. I dette ligger også ernæring som en viktig forutsetning for å sikre
raskere rekonvalesens og bedret livskvalitet for kreftpasientene. Spesialisthelsetjenesten
har også en veiledningsplikt overfor kommunene. Helseforetakene er gitt et overordnet
ansvar for at de viktige elementene i Chronic Care Model integreres i den kliniske virksomheten. Det må også legges til rette for forskning som kan evaluere resultatene av
tiltakene. Finnmarkssykehuset har gjennomført et ernæringsprosjekt på begge klinikkene,
som har vært vellykket, og som er videreført i drift i begge klinikkene.
Kommunene etterlyste i høringssvarene til den regionale kreftplanen en bedre koordinering av pasientforløpene, raskere utsendelse av epikrise og bedre informasjon og kommunikasjon mellom nivåene. De små kommunene beskrev også utfordringer knyttet til
tilgjengelighet av kreftsykepleier, samt utfordringer med å tilfredsstille kravene til et døgnbasert ø-hjelps tilbud.
For å kunne møte utfordringene er det viktig med tidlig og presis diagnostikk, ivaretagelse
av pakkeforløpene, gode behandlingsforløp, og rehabilitering og oppfølging etter avsluttet
behandling. God informasjon til pasient og pårørende, og pasientens medvirkning i eget
forløp, er svært viktig for trygghet til og kvalitet i behandlingen. Dette kommer godt frem i
planforslaget. Planen foreslår standardiserte pasientforløp som en prioritert oppgave.
Samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten/ fastlegene
er viktig, noe som også fremheves i høringsuttalelsene.
Konsekvensene ved forsinkelse i pasientenes forløp kan få alvorlige følger, og det er
nødvendig å gjøre en standardisering som bidrar til å minske risiko for feil. Helse Nord vil
utarbeide konkrete planer for hvordan pasientforløpene skal gjennomføres. Helsedirektoratet er nå i gang med arbeidet med pakkeforløp for de store pasientgruppene som utredes med mistanke om kreftsykdom: lunge-, bryst-, tarm- og prostatakreft. Finnmarkssykehuset må kunne ivareta sin del av ansvaret i disse pakkeforløpene, som også forutsetter at helseforetakene oppretter koordinatorstillinger som skal ivareta disse pasientene.
Finnmarkssykehuset ønsker med bakgrunn i regional kreftplan å øke antall kreftsykepleiere og opprette koordinatorer/kontaktpersoner for kreftpasientene, dette for å styrke oppfølging av og informasjon til pasient og pårørende, samt kompetent behandling for kreftpasienter. Finnmarkssykehuset ønsker å utvide legetilbudet til kreftpasientene både innenfor de indremedisinske og kirurgiske fagområdene, og skal opprette palliative tverrfaglige team både i Klinikk Kirkenes og Klinikk Hammerfest. De regionale nettverkssamlingene for kreftsykepleiere må beholdes og videreutvikles, og man må vurdere om også
leger bør delta i lignende nettverk for å opprettholde og videreutvikle kompetanse innenfor et så stort og ekspansivt fagområde.

7.5

Barnemedisin

Barneavdelingen ivaretar i hovedsak barn som behandles innenfor fagspesialiteten barnesykdommer, men sengeposten ivaretar også barn som behandles innen andre spesialiteter (kirurgi, ortopedi, ØNH). Faget Barnesykdommer tilsvarer Indremedisin, med 18 år
og nedover som aldersgruppe og sykdom hos nyfødte som fordypningsområde, i stedet
for alder 18+ og geriatri innen indremedisinen. Til forskjell fra Indremedisin har Barnesykdommer ikke formelle grenspesialiteter, men tjenestetilbudet omfatter likevel tilsvarende
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bredde, med spesialområder som allergologi, blodsykdommer, endokrinologi, hjertesykdommer, lungesykdommer, mage-tarmsykdommer, nevrologi og nyfødtmedisin.
Norge har 20 helseforetak med barneavdelinger, som gir tilbud innen hovedsakelig 3 nivåer: Enten universitetssykehusnivå i full bredde (inkluderer tilbud til alvorlig syke nyfødte
og barn med kreft, ett foretak i hver region). Eller et mellomnivå der middels avansert nyfødtmedisin er med i tjenestetilbudet. Eller et basisnivå som ikke driver avansert nyfødtbehandling, utover beredskap for stabilisering og overflytting til høyere nivå i situasjoner
der det er nødvendig. Finnmarkssykehusets barneavdeling tilhører den siste kategorien.
Som spesialavdeling med stor faglig bredde i et lite helseforetak, er det en kontinuerlig
utfordring å ha en nøktern bruk av ressurser. Det er historisk svært høye forventninger til
at en vesentlig del av poliklinisk tjenesteproduksjon skal skje ved at helsepersonellet ambulerer og kommer til et sted nært pasientenes bosted, i stedet for motsatt. Inneværende
år leverer avdelingen ca. 80 fulle arbeidsdager for overleger som ambulerer til Alta, Karasjok og Sør-Varanger og betjener polikliniske pasienter. Ingen øvrige barneavdelinger i
Norge har lignende utfordringer, verken når det gjelder størrelse på geografisk opptaksområde eller når det gjelder «lokal tilstedeværelse» gjennom ambulering. (Hele Helse
Sør-øst har samlet omtrent tilsvarende geografiske opptaksområde). Dette gir kostnader
utover det som kan synes hensiktsmessig innenfor dagens finansieringsordninger, som
ikke fanger opp dette. Lavere utgifter til beredskap kan i noen grad kompensere, blant
annet ved at sykepleierne som behandler nyfødte allerede inngår i «basisturnusen» i avdelingen og dermed ikke utgjør ekstra bemanning. Men det er likevel ikke til å komme
bort fra at fagområdet Barnesykdommer krever et minimum at ressurser for å opprettholde en forsvarlig beredskap ved hjelp av personell med nødvendig kompetanse.
Utviklingstrekk
Utfordringene innen fagområdet Barnesykdommer påvirkes av utviklingen i samfunnet
generelt, akkurat som i medisinen ellers. De alvorlige infeksjonssykdommene er færre
enn før, men kan fortsatt ikke avskrives. Nå må man rette oppmerksomhet mot sykdommer som kan komme til å prege resten av livsløpet. Mange tilstander som tidligere hadde
svært begrenset behandlingstilbud kan nå tilbys behandling med høy overlevelse og god
livskvalitet, eks kreft, medfødte misdannelser, stoffskiftesykdommer og organsvikt. Andre
tilstander som astma, fedme og psykiske lidelser øker i forekomst og det kreves en god
sømløs tjeneste fra ungdom til voksen medisin. Andelen barn som henvises fra primærhelsetjenesten er nokså stabil over tid, og samhandlingsreformen har ikke endret dette så
langt. Forventningene til spesialisthelsetjenesten synes å være jevnt økende, både når
det gjelder kapasitet og til dels også fagnivå.
Når det gjelder barn med sammensatte problemer, er utfordringen ikke først og fremst av
faglig art, men fravær av en faglig koordinerende instans med tilstrekkelig kompetanse og
kapasitet. Barneavdelingen samarbeider med ulike aktører innen somatikk, psykiatri og til
dels pedagogikk. Erfaringen er at samarbeidet fungerer vesentlig bedre der et fagmiljø
koordinerer utredning og oppfølging innen spesialisthelsetjenesten, som for eksempel når
det gjelder habilitering av barn. Når problemstillingen krever samarbeid mellom ulike fagmiljøer, er det ofte vanskeligere å få resultater i fravær av en slik koordinerende instans,
bl.a. pga. at de samarbeidende fagmiljøene ofte har få «kontaktpunkter» i det daglige.
Livsstilssykdommer som overvekt utgjør en økende andel av henvisninger til barneavdelingene. Kunnskap om hva som er rett behandling når det gjelder barn, har generelt vært
lav internasjonalt. Men dette er i ferd med å endre seg, ikke minst gjennom bidrag til
kunnskapsutvikling fra Finnmarkssykehuset. Disse problemstillingene krever en høy grad
av stabilitet og kompetanse hos helsepersonellet. Erfaringen hittil er at fagmiljøet vi har i
Finnmark holder et nivå på linje med nasjonal standard og vel så det. De ”nye” og sammensatte problemstillingen krever ofte flerfaglig samarbeid og barneavdelingen må være
”tettere” på primærhelsetjenesten for kunnskapsoverføring og nettverksbygging.
Fra døgn til dag også i pediatrien?
Fagområdet Barnesykdommer har på samme måten som andre sykehusfag hatt en betydelig vridning i tjenesteproduksjonen som har muliggjort kortere innleggelser enn før og
dagbehandling der det er mulig. Denne utviklingen fortsetter og legges også til grunn for
planlegging framover.
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Hva må vi bli gode på i framtida?
Å skape en mer helhetlig og sammenhengende «kjede» av helsetjenester for barnebefolkningen er et opplagt mål for framtiden.
Barneavdelingen har i alle år siden etableringen (tidlig på 90-tallet) rekruttert bra, både
når det gjelder sykepleiere, leger og støttepersonell. Inneværende år er to «leger i spesialisering» i gang med siste del av utdanningen til spesialist i Barnesykdommer, mens to er
i gang med første del. I løpet av 2 år forventes alle overlegestillingene besatt med faste
ansatte, og inntil da er det ansatt vikarer i 2-års engasjementer. Det er likevel en utfordring å hele tiden drive utvikling i tjenesteproduksjonen som legger til rette for «faglig trivsel» for alle grupper av ansatte, slik at tjenestene fortsetter å holde et høyt fagnivå og
samhandlingen med andre aktører kan videreutvikles. Her er kompetanseplaner både for
leger, LIS-leger og ferdigutdannede spesialister, og annet helsepersonell nødvendig å få
på plass.
7.6

Psykisk helsevern og rus

Rundt halvparten av befolkningen i Norge opplever psykiske plager eller lidelser i løpet av
livet. Psykiatrien er derfor et viktig fagfelt for spesialisthelsetjenesten, så også for Finnmarkssykehuset. Finnmark har hatt en utpreget desentralisert struktur når det gjelder
tjenestetilbud innenfor psykisk helsevern og rus, med DPS lokalisert i Hammerfest, Alta,
Karasjok, Lakselv, Tana og Kirkenes. Sammen med en utstrakt reisevirksomhet til de
enkelte kommunene fra fagfolkenes side, har organiseringen bidratt til nærhet til tjenestetilbudene for befolkningen.
Samtidig har en slik utpreget desentralisering ført til store problemer med rekruttering av
fagfolk og til ustabile fagmiljøer, noen ganger på kanten til forsvarlig drift. Hyppige og
lange tjenestereiser har også ført til slitasje hos fagfolkene, som igjen har ført til problemer med stabilisering. Som konsekvens har det vært vanskelig å tilby tilstrekkelig høy
faglig kvalitet i tjenestetilbudene. Det har også gitt mindre mulighet til å differensiere de
behandlingstilbudene som gis og til å drive forskning og utviklingsarbeid.
Et overordnet mål for Finnmarkssykehuset er fortsatt desentraliserte tjenester, nærmest
mulig der folk bor. Samtidig er målet å tilby tjenester av høy nok kvalitet. For å kunne nå
begge disse målene, vil det være nødvendig å skape større og mer robuste fagmiljøer,
samtidig som en tilstrekkelig grad av desentralisering og ambulering av fagfolk opprettholdes. Omorganiseringen i ”Klinikk Psykisk Helsevern og Rus” som ble utredet i 2013 2014 og som skal effektueres i løpet av perioden 2014 – 2016, vil ha begge disse målsetningene for øye. Man vil satse på en organisering i tre større DPS; i vest, midt og øst.
DPS vil omfatte barne- og ungdomspsykiatri, voksenpsykiatri og rus, og derved legge til
rette for samordning av tjenester, synergieffekter og økt mulighet for spesialistutdanning.
Videre forutsettes sentraene å samarbeide faglig seg imellom, både om inntak av pasienter og når det gjelder kompetanseutvikling.
Innholdet i tjenestetilbudene vil være i tråd med statlige føringer, dvs. en dreining fra
døgn- til dagbehandling og mer polikliniske tjenester. Aktiv utadrettet virksomhet gjennom
ambulering i såkalte APAT team (akuttpsykiatriske ambulante team) og økt bruk av telematikk vil øke nærheten til tjenestene for befolkningen. Det skal også etableres en felles
legevaktordning gjennom døgnet, noe som tidligere ikke har latt seg realisere grunnet
mangelen på leger.
Utfordringen framover for Finnmarkssykehuset vil være å opprettholde tjenestetilbudene i
Finnmark. Den sterke graden av urbanisering i samfunnet, der byer som Tromsø tiltrekker
seg ungdom og kompetanse, vil være en framtidig trussel. Reduserte økonomiske forutsetninger til å opprettholde tilbudene, samt fritt sykehusvalg vil også kunne representere
utfordringer.
Gode strategier for framtiden vil være:
• Legge til rette for at fagfolkene kan ta spesialistutdanning i Finnmark (samlokaliserte fagfelt og utvikling av større fagmiljøer)
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•
•
•
•

7.7

Stimulere rekrutteringen og stabilisering av spesialister (styrket og mer effektiv
markeds-føring og utlysning av stillinger, videreføring av Finnmarksavtalen, mulighet for forskning)
Effektivisering og samordning av tjenestene for å redusere kostnader
Redusere gjestepasientutgifter og markedsføre egne behandlingstilbud (gjestepas. inntekter)
Samlokalisere psykisk helsevern, rus og somatikk.

Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer (TSB)

Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer (TSB) er et relativt nytt tjenesteområde innen helsetjenesten (2004), likestilt med somatikk og psykisk helsevern. TSB
omfatter tilbud om døgnbehandling, dagbehandling og polikliniske tjenester (inkl. ambulante akuttjenester). Det baserer seg på tverrfaglighet og består av medisinskfaglig, psykologfaglig og sosialfaglig kompetanse. Pasientene har ofte kompliserte og sammensatte
lidelser – både somatiske, psykiske og ruslidelse. Det er fortsatt et stort kunnskapsbehov
i alle deler av helsetjenesten når det gjelder utredning og behandling.
Avhengighetssykdommer og psykiske lidelser har mange felles behandlingsmetoder og
teknikker, og kompetanse om psykiske lidelser er viktig nøkkelkompetanse for begge
fagområder. Det er derfor hensiktsmessig at tjenestene innen det psykiske helsevernet
og tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) knyttes tettere sammen. Dette er i tråd med
statlige føringer som framhever at psykiske lidelser og rusproblemer/rusavhengighet skal
sees i sammenheng. I oppdragsdokumentet for 2012 ble det stilt krav om at tjenestene
innen TSB blir samordnet med psykisk helsevern. I St. meld. 30. ”En helhetlig rusmiddelpolitikk” heter det: Det forutsettes at distriktspsykiatriske sentre vurderes som en mulig
nøkkelstruktur for videre utvikling av spesialisthelsetjenester ved rus- og avhengighetslidelser. Finnmarkssykehuset vil utforme sine tjenester i tråd med statlige føringer. TSB
tilbudene vil bli organisert inn under DPS og døgnenhetene innen de to fagfeltene vil bli
samlokalisert - med de synergieffektene og økonomiske gevinstene en slik modell muliggjør.
Tidligere tiders rusomsorg baserte seg på rusinstitusjoner med døgnplasser som lå atskilt
fra resten av helsetjenestene, ofte privat drevet. En nyorganisering, med samlokalisering
av TSB og PHV, vil medføre en større desentralisering av TSB, med større nærhet til befolkningen - i tråd med Samhandlingsreformen. Døgnplassene innen TSB i Finnmarkssykehuset vil fra 2016 være fordelt på to steder: Alta (vestfylket) og Karasjok (midt- og østfylket). Døgnplassene i Karasjok vil ligge under SANKS og da også ivareta samisk befolknings krav om likeverdige tjenester. Det vil i tillegg opprettes rusteam ved de to sykehusene i Hammerfest og Kirkenes. Større vekt vil bli lagt på poliklinisk behandling med
oppbygging av rusteam og TSB poliklinikker knyttet til de to døgnenhetene.
Utfordringen framover for Finnmarkssykehuset vil være å utvikle et nytt tjenesteområde
som TSB, med de krav til spesialistutdanning, kompetanse og differensierte tjenestetilbud
som dette medfører. I dag har Finnmarkssykehuset ingen godkjente spesialister innen
den nye spesialiteten rus- og avhengighetsmedisin for leger. Det må bygges opp kompetanse for flere faggrupper, noe som vil ta tid og kreve hardt arbeid fra fagfolks side.
Gode strategier for framtiden vil være:
• Satsing på kompetanseutvikling og legge til rette for spesialistutdanning for fagfolkene
• Nært faglig samarbeid mellom TSB enhetene i Finnmarkssykehuset gjennom
fagnettverk
• Stimulere til fagutvikling og forskning, bl.a. helsetjenesteforskning på samordnet
modell TSB og PHV. Også styrke TSB forskning for samisk befolkning (jfr.
SANKS sin nasjonale funksjon)
• Samorganisering av TSB og PHV følges opp på en systematisk måte og evalueres / forbedres
• Ha fokus på effektiviseringsmuligheter i en samorganisert modell TSB / PHV
• Redusere gjestepasientutgifter og markedsføre egne behandlingstilbud (gjestepasient inntekter)
• Samlokalisere rus, psykisk helsevern og somatikk
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7.8

Fødselshjelp og kvinnesykdommer

7.8.1

Utviklingstrekk

Utviklingen tilsier flere eldre kvinner og flere overvektige kvinner, og derved høyere forekomst av urininkontinens, fremfall, underlivskreft, kompliserte fødsler (diabetes) og infertilitet. Mulighetene for fosterdiagnostikk er blitt bedre, og dette kan føre til etiske dilemmaer
både for foreldrene og for helsevesenet. Ny teknologi og muligheter for undersøkelse av
fosterfysiologi gir nye muligheter for diagnostikk og for planlegging av fødsler. En fødsel
er i utgangspunktet en normaltilstand, men det finnes mange risikofaktorer og disse må
avdekkes før fødselen, slik at man kan planlegge hvor og hvordan fødselen skal skje. Når
det gjelder gynekologiske operasjoner, så vil flere og flere skje via endoskopisk kirurgi.
De fleste av disse operasjonene kan skje på lokalsykehus, men det må investeres i tilfredsstillende utstyr, og operatørene må få mulighet til å øve og bli gode innenfor sine
områder (simulatortrening).
7.8.2

Utfordringer

Finnmarkssykehusets base for fødselshjelp og kvinnesykdommer er ved sykehuset i
Hammerfest. Der har foretaket lokalisert en nyfødtenhet. Sykehuset er annerledes enn
andre lokalsykehus ved at man kan ha risikofødsler som seteleier, tvillinger og premature
fra uke 32. Det er viktig siden flytiden til UNN gjør at transporten kan ta en time lenger.
Det kan være lang tid i obstetrikken. Det er spesielt at foretaket har ei så stor fødestue
tilknyttet som fødestuen i Alta er. I Alta-utredningen foreslår man at Finnmarkssykehuset
overtar både faglig og administrativt ansvar for fødestuen, for å sikre opprettholdelse og
utvikling av et fødetilbud av høy faglig kvalitet.
Samhandling mot kommunene i resten av Vest-Finnmark, de små kommunene, er Finnmarkssykehusets største forbedringspotensialet i øyeblikket. Dersom den fødende kommer ”uforberedt”, med uoppdagede diagnoser fra sin hjemkommune, er det ofte for seint
for sykehuset å korrigere dette når hun skal føde. Det kan derfor ende med dårligere utfall
på mor og barn, som kommer i helseforetakets statistikk. Mange av de små kommunene
har ikke bofast jordmor og gjennomtrekk av kommuneleger. Dette gjør noe med svangerskapsomsorgen. I den sammenhengen spiller Finnmarkssykehuset en stor rolle fordi det
kan være ”en paraply” av faglighet for disse kvinnene. Foretaket har utviklet begrepet
”fødekjeden”, som inkluderer alle som behandler den gravide gjennom svangerskap og
fødsel. Hvert ledd er like viktig for å ha høy kvalitet på tjenesten.
Finnmarkssykehuset bestreber seg på å følge kvalitetskravene i svangerskaps- og fødselsomsorgen, etter retningslinjer fra HOD og Helse Nord. Rekruttering og utdanning av
egne spesialister er nødvendig innenfor faget Fødselshjelp og kvinnesykdommer. Spesialiteten krever en stor breddekompetanse og den desentraliserte strukturen gjør at man
langt på vei må utdannes lokalt for å forstå verdien av å jobbe på en slik måte. Fagmiljøet
innehar stor kompetanse på bekkenbunnslidelser hos kvinner, og her ligger et utviklingspotensiale som foretaket kan videreutvikle.
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Figur 13 Andel nyfødte med fødselsvekt under 2500 gram

7.9

Indremedisin og geriatri

Framskrivningen av befolkningstallene viser at vi vil få flere eldre i befolkningen. Den viser at innen få år vil mere enn 50 % av pasientene som får hjerneslag være over 80 år,
forekomsten av demenssykdom vil øke og forekomsten av kreftsykdom vil øke. Helsetjenesten vil se økt forekomst av degenerative hjertesykdommer og flere pasienter med
langt kommet KOLS. Det vil bli flere pasienter med kompliserende infeksjonssykdommer
og flere kirurgiske/ortopediske pasienter med medisinske tilleggs sykdommer. Antallet
pasienter med behov for nyretransplantasjon eller dialysebehandling øker kraftig. Dersom
utviklingen fortsetter som nå, vil antallet øke med ca. 30 % fra 2011 til 2020. Behovet for
dialysebehandling vil øke mest, ca. 35 %.
Finnmarkssykehuset planlegger for kortere liggetid i sykehus, flere polikliniske tilbud og
mere dagbehandling og rehabilitering. Kommunale øyeblikkelig hjelpsenger er med på å
bidra til færre innleggelser i spesialisthelsetjenesten. Pasienter som er akutt syke og som
har behov for avansert diagnostikk og behandling må innlegges på sykehus, grunnet behov for bred og spesialisert diagnostisk og behandlingsmessig kompetanse. Mangel på
sykehjemsplasser og andre kommunale tjenestetilbud er en begrensende faktor for hvor
fort omstillingen i spesialisthelsetjenesten kan skje. Det ansees ikke å være påvist noe
betydelig omfang av innleggelser for medisinsk ø-hjelp som alternativt kunne eller burde
10
vært behandlet i kommunale institusjoner med øyeblikkelig hjelp døgntilbud .
Både Klinikk Hammerfest og Klinikk Kirkenes bør tilfredsstille kravene til gruppe 2 sykehustjeneste i kardiologi, gastroenterologi og lungemedisin, og begge sykehusene må derfor ha tilstrekkelig med overlegeressurser og LIS-legestillinger innenfor alle disse fagområdene. Legene som jobber ved de medisinske avdelingene i lokalsykehusene bør ha
bred kompetanse, spesielt innenfor de store sykdomsgruppene: diabetes, KOLS, nyresvikt, kreft og lindrende behandling. Finnmarkssykehuset skal følge Helse Nords handlingsplaner innenfor geriatri og diabetes og regional kreftplan. Dette forutsetter tilstrekkelig antall spesialutdannet personell som både kan drive pasientbehandling, teamarbeid,
nettverksarbeid, veiledning og opplæring, kompetanseheving i kommunene og ambulerende/desentralisert virksomhet.
Hva kjennetegner den geriatriske pasienten?
10

Heiberg I, Magnus T, ”Medisinsk ø-hjelp i Helse Nord. En analyse av medisinsk øyeblikkelig hjelp til befolkningen i Helse Nord 2011.” analyseeneheten , SKDE Helse Nord,
Aug 2011
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De geriatriske pasientene er personer med langt komne aldersforandringer og flere sykdommer som både alene og sammen gir fysisk funksjonssvikt. De har ofte mental svikt,
redusert sosialt nettverk og atypisk sykdomspresentasjon.
Den geriatriske tverrfaglige metode krever:
• Tverrfaglig team: Lege, sykepleiere/hjelpepleiere, ergoterapeut, fysioterapeut, logoped, sosionom, ernæringsfysiolog, pårørende
• Rask diagnostikk og behandling av utløsende årsak til akutt sykdom, som ofte
kan ha atypisk symptomatologi
• Optimalisering av alle relevante fysiologiske avvik (underernæring, anemi, oksygenering, væske, elektrolytter, syre-base balanse osv)
• Tverrfaglig kartlegging av funksjonelle status
• Kritisk revisjon av pasientens legemidler
• Intensiv og tidlig rehabilitering integrert med akutt behandling
• Nært og tidlig samarbeid med primærhelsetjenesten og pasientens pårørende
• Tidlig planlagt og godt koordinert utskrivning
Akutt geriatrisk tilbud:
• Gir bedre overlevelse og evne til selvstendighet når pas blir innlagt i dedikerte geriatriske enheter/senger. Liggetiden kan bli kortere
• Har tverrfaglig team som jobber etter den geriatriske tverrfaglige metode i dedikert enhet
• Bør tilby utredning og behandling ledet av geriater eller indremedisiner med spesiell interesse for geriatri
• Bør ha tilgang til kirurgisk/ortopedisk kompetanse ved behov
(Referanser

11 12 13 14

)

Geriatri i Finnmarksykehuset
Geriatri skal være et satsningsområde i Finnmarkssykehuset. Helse Nord ønsker at det
skal etableres geriatrisk sengeenhet og tverrfaglig team ved alle de somatiske sykehusene i regionen. Man forholder seg til ”Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten i Nord Norge 2014-2017”
Klinikk Hammerfest:
•
•
•
•
•

Gjenåpne 4 akuttgeriatriske senger i medisinsk avdeling, samlokalisert med 4 allerede opprettede slagsenger
Videreutvikle geriatrisk poliklinikk, som startet i januar 2014
Tilrettelegge for gruppe 2-tjeneste i geriatri
Kontinuere medvirkning i nasjonal og regional undervisning i geriatri
Delta i kompetanseprogram i geriatri i Helse Nord

Klinikk Kirkenes:
•
•

Etablere geriatrisk enhet med 2 akutte geriatriske senger i medisinsk avdeling,
samlokalisert med slagenhet bestående av 4 senger
Ansette indremedisiner med interesse for geriatri i påvente av geriater, dedikert
geriatrisk virksomhet

11

Saltvedt I, Mo ES, Fayers et. al. Reduced mortality in treating acutely sick, frail older patients in a geriatric
evalution and managment unit. A prospective and randomized trail, J Am Geriatr Soc 2002; 50: 792-8

12

Gjerberg E, Bjørndal A, Fretheim A, Effekt av geriatriske tiltak til eldre pasienter innlagt i sykehus, Nasjonalt
kunnskapssenter for helsetjenesten ,2006
13
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Tilrettelegge for at personalet får mulighet til videreutdanning i geriatri, gjerne
mastergrad
Tilrettelegge for et fast faglig nettverk for å styrke kontakten mellom Kirkenes og
Hammerfest innen slag og geriatri
Utvikle geriatrisk poliklinikk når geriaterstillingen er på plass
Videreutvikle nyopprettet poliklinisk tilbud om førerkortvurdering

Spesialisthelsetjenesten i Alta:
• Det skal satses på indremedisin og geriatri
•

Økning i antall senger (6 + 14)

•

1 indremedisiner/geriater og 1 allmennlege i fulle stillinger skal tilknyttes disse
sengene

Samisk Helsepark:
• Det skal satses på indremedisin og geriatri
•

Team-arbeid (geriatrisk team, diabetes-team, rehab.team)

•

Sengeplasser i samarbeid med omkringliggende kommuner utredes

7.10 Fysikalsk medisin og rehabilitering
Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering:
Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering er funksjonsfordelt i Finnmarkssykehuset
til klinikk Kirkenes. Her finnes foretakets senger innen for dette fagområde. I dag er det 6
senger, som planlegges utvidet til 9 senger når Nye Kirkenes sykehus står ferdig. I tillegg
har avdelingen ansvar for ambulant rehabiliteringsteam som har pasienter som følges
opp i hele Finnmark.
ReHabiliteringsfeltet står overfor de samme utfordringer som øvrig helsetjeneste i årene
som kommer, blant annet endringer i befolkningssammensetning, økning i antall eldre,
nye målgrupper og tjenester, og økt konkurranse om kompetanse, fremtidige økonomiske
rammer og ressursbehov. Samhandlingsreformen medfører organisatoriske, ansvarsmessige og økonomiske endringer i helsetjenesten, hvor spesialisthelsetjenestens rolle
som spesialist, veileder og kunnskapsutvikler tydeliggjøres.
Finnmarkssykehusets mål er å utvikle gode og fremtidsrettede habiliterings- og rehabiliteringstjenester for befolkningen i Finnmark, gjennom dialog med brukere, samarbeidende
kommuner og øvrige sykehusavdelinger. Tjenestene skal bygge på føringer i internasjonal og nasjonal kvalitetsdokumentasjon, samt anerkjente retningslinjer for behandling.
Kvalitetssikrede pasientforløp er grunnleggende. Virksomheten skal ha gode og forutsigbare rammebetingelser, som gir stabilitet i utviklingen av tilbudet. Dette vil kunne gi en
ønsket forutsigbarhet for befolkningen og samarbeidende parter.
Den spesialiserte ReHabiliteringen skal ha base i sykehuset, for å sikre målsettingen om
robuste fagmiljø. Fagpersonene innenfor ReHabiliteringsmiljøet er avhengig av samarbeid med andre fagpersoner både innenfor sitt eget fagfelt og andre fagområder for å
levere tjenester av god kvalitet. Robuste fagmiljø er nødvendig for å sikre rekruttering,
god utdanning og forskning, samt for å sikre at tilbudet ikke blir avhengig av enkeltpersoner.
ReHabiliteringtilbudet i Finnmarkssykehuset skal gis som døgnbasert tjeneste, poliklinisk
og ambulant. Virksomheten styrkes for å imøtekomme forventninger om kortere opphold
og raskere utskrivelser fra andre sykehusavdelinger, samt en styrking av veiledningsplikten.
Fysikalsk medisinsk rekruttering og poliklinisk virksomhet
Rekruttering:
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Finnmarkssykehuset har 2 spesialister i Fysikalsk medisin og rehabilitering, en i hver klinikk. I tillegg er det tilknyttet LIS-leger ved begge klinikkene. Med det antall overlegestillinger som finnes har man en mulighet for å rekruttere flere kandidater til spesialisering i
fagområdet. Det er viktig at Finnmarkssykehuset søker godkjenning for å bli tellende til
Gruppe 2-tjeneste for spesialisering i Fysikalsk medisin og rehabilitering. En kan tenke
seg en rotasjonsordning med tjeneste både i klinikk Kirkenes og klinikk Hammerfest som
hvert sted har en spesialist ansatt. I tillegg er det mulighet for tjenestetid også ved Opptreningssenteret i Finnmark, som har avtale med Helse Nord om spesialisert rehabilitering
for flere tilstander hørende hjemme under fagområdet Fysikalsk medisin og rehabilitering.
Flere LIS-lege-stillinger i fysikalsk medisin og rehabilitering gir en mulighet for tellende
tjeneste som sideutdannelse også for leger under spesialisering i andre fag, slik at en
med dette kan utdanne flere spesialister innad i Finnmarkssykehuset (også allmennleger), uten at de nødvendigvis trenger å forlate fylket.
Poliklinisk virksomhet i Fysikalsk medisin og Rehabilitering i Finnmarkssykehuset:
Finnmarkssykehuset bør selv kunne tilby sine innbyggere spesialisert vurdering og behandling av de vanligste muskel-skjelett-tilstandene med diagnoser fra nakke/ryggavsnittet samt skulderregionen, samt gi en vurdering av ulike sammensatte smertetilstander og andre sammensatte tilstander med funksjonstap. Denne polikliniske virksomheten
bør ikke være tidsbegrenset til prosjekter som «Raskere Tilbake», men inngå i den ordinære drift.
Spesialister i fysikalsk medisin og rehabilitering er avhengig av samarbeid med ulike faggrupper i tverrfaglige team, også i en poliklinikk. Det vil være hensiktsmessig pr. overlege
å ha 1,5 stilling fysioterapeut og 50 % sosionom eller ergoterapeut, evt sykepleier med
smertekompetanse, i et tverrfaglig poliklinisk team. Med tre faggrupper vil en kunne bruke
takster for poliklinisk rehabilitering både i vurdering av individene og i poliklinisk rehabilitering av pasienter i grupper.
Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering kan sammen med dedikert og stedlig stabil
fysioterapeut i 50 % stilling være et godt faglig supplement til en skulderpoliklinikk organisert under ortopedisk poliklinikk. For særlig skulderrehabilitering bør det være en utadrettet tilnærming fra spesialisthelsetjenesten på opplæring av hensiktsmessig rehabiliteringsmetodikk i fylkets kommuner for å kunne begrense antallet operative inngrep utført
særlig i den yngre og yrkesaktive befolkningsgruppen. Sykehuset bør etablere modeller
for dette som er velutprøvd i andre fylker i Norge (Ullevålmodellen), evt. Sverige (Axellina-modellen).

7.11 Andre fagområder i Finnmarkssykehuset
Finnmarkssykehuset har et bredt tilbud innenfor spesialiteter som ikke har egne definerte
sengeenheter eller som går i egne vaktordninger, og som derfor kan drives uavhengig av
sykehusstruktur. I Finnmark er følgende fag definert som denne kategorien:
Dermatologi (hud-medisin), nevrologi, oftalmologi (øye-faget), øre-nese-hals, revmatologi
(gikt-medisin).
Fellestrekk ved disse fagene er som følger:
• Fagfolk i disse fagområdene er ofte en mangelvare i Finnmark.
• Fagområdene kan drives som privat avtaledrift eller som helseforetaksdrift.
• Finnmarkssykehuset står i dilemma om disse fagene skal organiseres som en
ambulerende tjeneste fra UNN eller som ”enearbeider” i eget foretak med de fordelene og ulempene disse to forskjellige driftsformene kan ha.
En ambulerende lege kan være dyr (ambuleringstillegg), kan være ustabil ettersom ambulering er frivillig, og det kan være slitsomt for den ambulerende legen og for støttepersonellet (som stadig må forholde seg til nye leger). Fordelen er at den ambulerende legen
tilhører et større fagmiljø på sin primære arbeidsplass, og at andre- og tredjelinjen tilhører
samme fagmiljø. En soloarbeider er fast og stabil, men kan med årene bli faglig isolert og
er ikke alltid i flyt med tredjelinjens fagmiljø.
Per i dag (februar 2014) er en kortfattet status slik:
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Ved Kirkenes sykehus er det jevnt over et godt utbygget tilbud innenfor hud,
ØNH, revmatologi. Fra 2015 vil klinikken ansette en nevrolog, som holder på med
sin spesialistutdanning med støtte fra legerekrutteringsprosjektet. Alle disse fagområdene er organisert som helseforetaksdrift.
I Alta er det mange private avtalespesialister og mye ambulering.
I Karasjok er det ansatt personell innenfor indremedisin, hud, revmatologi og
ØNH. Det er også en del ambulering fra Hammerfest innen andre fag.
I Hammerfest er det mangelfull dekning innen disse ”små” fagområdene.

Framtida:
• Det er ønskelig at fagområder som øye, ØNH, hud, revmatologi og nevrologi er
tett integrert i UNN-Tromsø sin aktivitet, slik at ikke behandlingen som gis i Finnmark avviker faglig fra det pasientene ville fått på UNN. Dette kan løses ved å
inkludere Finnmarksspesialistene i møteserier og utdanningsgrupper organisert
av UNN (faglige nettverk), og å organisere regelmessig hospitering fra Finnmark
til UNN.
• Det er ønskelig at aktivitet i regi av avtalespesialister og aktivitet i regi av helseforetakene blir integrert faglig og organisatorisk i langt tettere grad enn hittil. Ansvaret for slik integrering ligger primært på Helse Nord RHF, men også Finnmarkssykehuset HF og avtalespesialistene og deres organisasjoner (Psykologforeningen og Legeforeningen) må bidra.
• Lokalisering av disse spesialistene bør primært være på lokalsykehusene og i Alta. Av hensyn til samisktalende pasienter skal tilbud i Karasjok (Samisk Helsepark) opprettes; her forutsettes som begrunnelse for opprettelse av stillinger at de
som ansattes innehar samisk språk- og kulturforståelse.
• En øyelegestilling er opprettet i Hammerfest fra 2015, og da svært mange Finnmarkinger både får utført AMD-behandlinger og katarakt-behandlinger på UNN,
er det pasientgrunnlag nok til å opprette en egen øyenavdeling ved Finnmarkssykehuset i framtida (ved Hammerfest sykehus).
• Kirkenes sykehus har over tid opparbeidet god kompetanse og et godt rykte hva
gjelder ØNH-operasjoner, og en framtidig ØNH-avdeling i Kirkenes kan også
være aktuelt.

7.12 Røntgen
Status
I 2014 har vi røntgenavdelinger i Hammerfest og Kirkenes. Det tas noe thorax og skjelettrøntgen enkelte andre steder i foretaket. I Hammerfest er en overlegestilling ubesatt. En
overlege er lokal og LIS-legen er lokal. Øvrige leger er godt voksne pendlende svensker.
I Kirkenes er alle stillinger besatt av lokale leger og man jobber med å få fast ansettelse
for flere lokale leger som ønsker å jobbe fast. Alle radiografstillingene er besatt på begge
klinikkene.
Finnmark har ingen private institutter og klinikkene har derfor god oversikt over pasientpopulasjonen i fylket. Størrelsen på de to avdelingene i forhold til befolkningen gjør at
klinikkene ikke har lange ventelister og ikke i nevneverdig grad oppfattes som flaskehals
for legene som henviser pasienter til foretaket. Finnmarkssykehuset har ikke felles RIS og
PACS i dag, men vil i 2015 ha samme bildesystem.
Finnmarkssykehuset er de eneste småsykehusene i Helse Nord som per i dag har radiolog i vakt. Klinikerne er veldig fornøyde med det. Det gir et godt samarbeid og en god
kontinuitet i pasientarbeidet. Foretaket belaster ikke radiologisk avdeling på UNN på vakttid. Radiografene som går hjemmevakt føler seg trygge når de har radiolog i vakt sammen med seg.
Framover
Alta vil i løpet av noen år få MR og UL og på sikt sannsynligvis også CT.
Nye Kirkenes sykehus skal stå ferdig i 2017-18 og i den forbindelse skal ny apparatur
kjøpes inn og framtidsrettede planer for videre drift vil være lagt. Klinikken håper å utvide
tilbudet med bla hjerte-CT og evt annet som per i dag ”lekker” til den allerede overarbeidete radiologiske avdelingen på UNN. Hammerfest sykehus må jobbe med å rekruttere
nye leger med lokal tilknytning for å fylle opp etter de ”gamle” som etter hvert slutter.
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Finnmarkssykehuset bør etter hvert som Alta begynner å gjøre et større volum av enklere
MR-undersøkelser, utvide sitt repertoar av MR-undersøkelser til vekting av undersøkelser
på innlagte pasienter og på barn. Det er ønskelig at klinikk Hammerfest skal kunne gjøre
MR i narkose på de som behøver det og MR-tynntarm.
Det er ønskelig at en erfaren radiolog ville bo fast i Alta og selvstendig tolke de bilder som
produseres der, men mest sannsynlig er det at vi får til en pendlerordning og noe fjerndiktering. Alternativ er pendling fra en av klinikkene. Kirkenes vil på legesiden være så godt
bemannet framover at klinikken kan hjelpe til med fjerndiktering for Alta.
Innføring av felles RIS og PACS vil føre til at samarbeid mellom de ulike radiologiske avdelingene i foretaket blir betydelig enklere enn i dag. Med de store avstandene i fylket vil
det likevel måtte være et bredt variert undersøkelsestilbud på de ulike lokasjonene for å
spare utgifter til reise og for å skåne pasientene for lange reiser. Det foregår diskusjoner
om samarbeid mellom avdelingene både for dagtidsarbeid og vaktsamarbeid. Blant de
ansatte som går i vakt (leger i de kliniske sykehusavdelingene, radiografer og radiologer)
ser man fordelene med å kunne samarbeide, men også de ulempene og den usikkerheten som kan komme om man ikke har radiolog fysisk tilstede på kveld og natt.
Mål for status 2030
• Ha kun egenrekrutterte og utdannete leger og radiografer.
• Tilby et så bredt spekter av undersøkelser på heldøgnbasis ved de to sykehusene at vi bidrar til å opprettholde akuttfunksjonen og kan være stolt av det vi arbeider med. Da vil sykehusene kjennes trygge å være på for pasientene og inspirerende å jobbe på for klinikerne.
• Samarbeide så godt internt i foretaket, og med UNN, at vi i størst mulig grad undersøker pasientene våre selv. Slik hindrer vi unødig lekkasje av pasienter/undersøkelser til UNN. Det er både økonomisk gunstig for oss vil avlaste radiologisk avdeling på UNN.
•

7.13 Laboratorievirksomhet
Laboratorievirksomheten i Finnmarkssykehuset vil med stor sannsynlighet bli mer automatisert i framtiden enn nå. Det kan være analysemaskiner som kobles sammen med
transportbånd hvor prøvene automatisk forflyttes til en sentrifuge før de sendes til de riktige analysemaskinene. Alternativt kan det være et modulbasert system, hvor modulene
representerer forskjellige analyseteknikker, og disse kan settes sammen etter det behovet laboratoriet har. Dette krever en langsiktig planlegging. Man må se den store helheten
når det skal kjøpes inn nytt utstyr, og ikke bare skifte ut ett og ett instrument etter hvert
som det blir utslitt, slik det gjøres i dag.
Helsetilsynet og Legemiddelverket vil fortsatt sette strenge krav til drift av blodbankene.
De gjennomfører begge tilsyn hvert annet år hvor de kontrollerer at blodbankene oppfyller
alle krav satt i blodforskriften, tilvirkningsforskriften og lov om legemidler.
Kvalitetsstyringssystemet i Blodbanken holdes ved like ved at det gjennomføres interne
revisjoner så alle rutiner på blodbanken blir revidert i løpet av 2 år. Det gjennomføres ledelsens gjennomgang årlig, alle prosedyrer revideres etter fastsatt plan, det er rutiner for
opplæring og oppdatering, kompetanseevaluering, melderutiner, avvikshåndtering, endringskontroll, vedlikehold og kontroll med daglige rutiner.
Blodbankene har tatt på seg ansvaret for å lære opp sykepleiere og leger som skal utføre
transfusjoner. Alle som skal utføre transfusjoner skal ha godkjent opplæring, og det skal
være resertifisering hvert annet år.
Laboratoriene vil drive mer utadrettet virksomhet mot sengepostene med opplæring og
sertifisering av personell som skal utføre pasientnære analyserer. Etter hvert vil alt av
pasientnært analyseutstyr blir koblet opp mot DIPS, slik at prøvesvar kommer inn i pasientjournalen. Da må det dokumenteres hvem som har gjort analysen, og de må ha godkjent opplæring. Det vil være laboratoriets ansvar å påse at de pasientnære instrumentene er i orden og gir riktig svar under forutsetning av riktig bruk.
I forbindelse med de nye datasystemene som Helse Nord skal ta i bruk, kommer en del
nye funksjoner:
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Først ute er elektronisk rekvirering av blodprøver fra primærhelsetjenesten, dette
er forhåpentligvis på plass i løpet av 2014. Slutt med manuelle registreringer gir
mange forbedringer både når det gjelder å registrere riktige analyser og rekvirent.
Prøvene sendes uten rekvisisjon til sykehuslaboratoriene, hvor blir de mottaksregistrert før de kan settes på analysemaskinene.
Litt lengre fram i tid kommer Lab2Lab. Alt av prøver som blir tatt på lokalsykehusene, også prøver til mikrobiologen og patologen skal rekvireres elektronisk i
DIPS. Prøvene sendes uten rekvisisjon til UNN og prøvesvar legges inn på bestillingen i DIPS på samme måte som lokale prøvesvar. Alt av papirrekvisisjoner på
prøver som analyseres i Helse Nord skal bort!

Noe som ikke kan løses med bedre datasystemer er bemanningsproblemer.
Det blir ikke enklere å få tak i bioingeniører med årene. Det er avdelingenes største problem å få tak i kvalifiserte bioingeniører og få en stabil stab. Det brukes mye tid på opplæring av nytilsatte, 3 måneders ledet opplæring er vanlig før en nyansatte slipper ut i vaktsystemet med alenevakter. Dette er veldig ressurskrevende.

7.14 Prehospitale tjenester
Status
Klinikken driver i dag AMK sentralen for Finnmark, 17 bilambulansestasjoner med 30 ambulansebiler, 2 båtambulanser og 2 luftambulansebaser og har ca. 175 stillingshjemler.
AMK er ressursstyrer for de prehospitale tjenester.
Forventet utvikling
Antall henvendelser til AMK øker, og man ser derfor en generell økning i antallet ambulansetransporter på nesten samtlige stasjoner, som gir økte kostnader på drift og personell. Denne trenden sees på landsbasis og antas derfor å være gjeldende for Finnmark
også. Ambulansefly ressursene styres av AMK UNN, og ligger således utenfor vår disposisjon. En generell befolkningsøkning i Finnmark vil kunne generere en økning i antall
oppdrag med en av ambulanseressursene våre.
Utfordringer
Finnmark er et langstrakt fylke som gir lange transportstrekk og høye drift- og vedlikeholdskostnader på bilene. Kompetanseheving for personellet må være i høysetet framover for å sikre kompetanse i klinikken, slik at vi kan levere en kvalitetsmessig god tjeneste til pasientene. IKT i ambulansetjenesten må videreutvikles. Elektronisk pasientjournal
bør innføres i tjenesten. Man bør ha økt fokus på samhandling mellom klinikken og kommunene om legevaktsordningen og nødnettet.
Hvilken retning bør Finnmarkssykehuset velge?
Økt fokus på ledelse og ressursstyring i klinikken. Økt funksjonalitet i hele klinikken med
styrket samarbeid mellom enheter og klinikker. I dette ligger vurderinger i bruk av 2 bårebiler. Iverksetting av stasjonsutbyggingsplan.
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Delprosjekter i Strategisk utviklingsplan

8.1

Nye Kirkenes sykehus

Sykehuset i Kirkenes har siden de første delene av bygget sto ferdig i 1955 opplevd en
jevn økning av pasienttilstrømning. Bygningsmassen har blitt påbygd flere ganger for å gi
rom for aktivitetsøkning og utvidelse av tjenestetilbudet. De mange om- og påbygninger
har resultert i dårlig intern logistikk og lite effektiv utnyttelse av personellressursene. Fra
slutten av 1980-tallet har det vært behov for omfattende vedlikehold og modernisering av
sykehuset.
Kirkenes sykehus disponerer i dag 20.434 kvm brutto3, 13.807 kvm netto areal. Av dette
er 19.132 kvm brutto benyttet for somatikk og servicefunksjoner. 1.428 kvm, hvorav ca.
550 kvm sto ferdig i 1994, benyttes av psykisk helsevern (VPP og BUP). Noe av virksomheten er i dag lokalisert i tidligere søsterhjem og pikehjem. Sykehuset har en spesiell utforming og store arealer i kjeller kan ikke benyttes til pasientrettet virksomhet. Deler av
sykehusbygget (østfløy og deler av nordvestfløy) har betongkonstruksjoner i både ytterog innervegger, noe som gjør det vanskelig å foreta interne ombygginger.
På 90-tallet forelå det planer om en større om- og påbygging av sykehuset. Det ble i den
forbindelse utarbeidet en tilstandsanalyse av bygget og et forslag til ombygging og renovering av arkitektene Hille og Melbye. Utviklingsforslaget av – 99 ble den gang kostnadsberegnet til 337 mill. kr.
8.1.1

Idefaserapporten

I forbindelse med idéfasen for Nye Kirkenes sykehus er det utarbeidet mulighetsstudie
ved Medplan arkitekter AS2 som viser noen alternative løsningsforslag. Disse er vurdert i
henhold til oppnåelse av de mål man har satt for den fremtidige virksomheten, fleksibilitet
og i forhold til driftsøkonomiske hensyn.
• 0-alternativet omfatter rehabilitering av dagens anlegg til en pris av 630 millioner
NOK, uten av man får noen gevinster driftsmessig. I dette alternativet drar man
med seg dagens uhensiktsmessige plasseringer av funksjoner og store begrensninger i fleksibilitet og utviklingsmuligheter.
• Alternativ 1 – delvis nybygg av blant annet funksjoner som sengeområder, akuttmottak og operasjonsenhet samt rehabilitering av resterende arealer er estimert
til en kostnad av 640 mill. NOK. Det vil gi gode løsninger for de nybygde funksjonene, men vil ha mange logistikkmessige ulemper og vil ha et uhensiktsmessig
og for stort areal på grunn av at de gamle byggene fortsatt delvis er i bruk.
• Alternativ 2 – nybygg er estimert til 670 mill. NOK, og gir nybygde arealer for alle
funksjoner. Arealet er lavere enn i alternativ 0 og 1 og gir en langt bedre mulighet
for å knytte til funksjoner fra primærhelsetjenesten og å legge til rette for gode
driftsmessige løsninger. Dette alternativet vil også fremme spørsmålet om lokalisering av et nytt bygg for å få en hensiktsmessig utbygging og drift.
I konseptfasen ble det sett på muligheten for integrering av helsetjenester ved sykehuset
i Kirkenes og helse- og sosialtjenester i kommunal regi. Det ble også gjennomført vurderinger av ulempekostnader ved 0-alternativet, vurdering av tomtemuligheter og alternative
løsningsmodeller for alternativ 2.

8.1.2

Konseptrapporten

Konseptfasen ble gjennomført i perioden 2009 frem til 2011.
Konseptrapportens utredning ga grunnlaget for beslutning om igangsettelse av forprosjektfase og hvilket alternativ som skulle legges til grunn for forprosjektet. Samlede økonomiske og kvalitative sammenligninger viste at 0-alternativet ville være mindre gunstig
enn nybygg.
8.1.3

Styringsdokumentet

I «Styringsdokument – forprosjekt nybygg Nye Kirkenes Sykehus», datert 10.10.12, ble
det gitt en oversikt over sentrale forhold i prosjektet. Styringsdokumentet beskrev rammeHospitalitet, FIN HF
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vilkår og har vært retningsgivende for arbeidet fram til fullført forprosjekt. For gjennomføring av forprosjektet ble det etablert en prosjektorganisasjon med en styringsgruppe.
8.1.4

Kvalitetssikring av konseptfasen

Gjennom ekstern kvalitetssikring ble det sikret samsvar mellom det virksomhetsstrategiske grunnlag for investeringen og den fremlagte konseptrapporten. Det ble foretatt etterkontroll av prosjektets status basert på valgt løsning. Etterkontrollen ga innspill til forbedringspunkter som ble videreført til forprosjektet.
Forprosjektrapporten for Nye Kirkenes Sykehus var grunnlaget for å kunne foreta beslutning om gjennomføring av bygg alternativ 1, slik at prosjektet kan videreføres til gjennomføringsfase med detaljprosjektering og bygging.
8.1.5

Forutsetninger for forprosjektet

Nye Kirkenes Sykehus skal sikre et helsemessig godt og samfunnsøkonomisk effektivt
sykehustilbud til befolkningen i sykehusets nedslagsfelt, være driftseffektivt og gi forutsetninger for økt kvalitet i pasientbehandlingen. Forprosjektet ble utviklet med følgende
forutsetninger
•
nybygg med full akuttberedskap i somatikk
•
plassert på tomt ved Andrevann
•
nybygg med en arealramme på 17.800 kvm brutto
•
kostnadsramme ferdig bygg på 1,203 mrd. kr (2010-kr)
•
oppstart bygging 2014
•
Nye Kirkenes Sykehus står ferdig 2018
Nye Kirkenes Sykehus skal sikre befolkningen i sitt opptaksområde fullt ut dekkende spesialisttilbud i samarbeid med kommunehelsetjenesten og andre sykehus. Nye Kirkenes
Sykehus er dimensjonert for å ivareta nasjonale og regionale helsepolitiske føringer,
samhandlingsreformen og styrke samspillet mellom helseforetaket og kommunehelsetjenesten.
8.1.6

Byggets forutsetning og løsninger

I funksjonsbeskrivelser, programmering og prosjektering, er det søkt å ivareta oppnåelse
av gode løsninger for: videreutvikling av medisinsk faglig funksjoner, brukertilpasset pasientbehandling, rom understøtter pasientbehandling, tilgjengelighet for brukere, tilrettelagt
opplæring, fleksible driftsformer og god utnyttelse, byggets generalitet, elastisitet og fleksibilitet, optimal logistikk, inneklima, arbeidsmiljø, rasjonell drift, ytre miljø og energibesparelser.
8.1.7

Fra forprosjekt frem til beslutning om gjennomføring

I forprosjektfasen er det blitt gjennomført aktiviteter for å definere og dimensjonere bygget, kvalitetsikre gjennomføringsstrategien og beregne prosjektkostnad for å komme frem
til grunnlag for beslutning om byggestart av det valgte alternativet. Forprosjektfasen har
ført frem til beslutningspunkt B4.
8.1.8

Addendum

Forslag til forprosjekt for Nye Kirkenes Sykehus ble behandlet av styringsgruppen
27.06.2013. Prosjektkostnaden var i utredningen beregnet til 1.799 MNOK inklusive margin (p85) og i løpende priser fram til ferdigstillelse ved utgangen av 2017. Ut fra Helse
Nord RHF sin definisjon, ville kostnadsrammen for et slikt prosjekt være ca. 1.800 MNOK.
I den etterfølgende behandling av prosjektforslaget framkom at det ikke ville være mulig å
finansiere et prosjekt med et så stort finansieringsbehov, samt at Helse Finnmark HF ikke
ville ha økonomisk bæreevne for en så stor investering. Prosjektet fikk derfor i oppdrag å
bearbeide prosjektet slik at kostnaden kunne bringes vesentlig ned, og det ble satt som
mål å få finansieringsbehovet ned mot 1.400 MNOK. I et addendum til forprosjektrappor-
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ten av juni 2013, ble det redegjort for de tiltak som ble foreslått for å redusere kostnaden,
og ny strategi for prosjektets videre utvikling.
8.1.9

Detaljprosjektet

Detaljprosjektet ble oppstartet 1.1.2014. p50 er satt til 1.310 MNOK og p85 er satt til
1.460 MNOK.
Byggestart var i mai 2014.

8.2

Psykisk helsevern og rus

8.2.1

Krav fra Storting og foretakets behov for større kompetansemiljø

Bakgrunnen for de relativt store endringene i Klinikk for psykisk helsevern og rus ligger i
krav fra HOD og i helseforetakets behov for større kompetansemiljø. Opptrappingsplanen
for psykisk helse 1999 – 2008 bidro til et felles løft innen psykisk helsevern i Norge og nå
følges opptrappingsplanen for rusfeltet. Allerede i 2010 utredet foretaket det framtidige
tilbudet ved døgnenhetene og i Finnmarksklinikken for personer med samtidig rus og
psykisk lidelse. Pasienter med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse krever sammensatte
tjenester og samtidig behandling. Ruslidelser og psykiske lidelser påvirker hverandre
gjensidig og krever spesiell oppmerksomhet. De pasientene det snakkes om her, vil få
bedre helse dersom man koordinerer utredningen og behandlingen av begge lidelsene,
og at man samler tilbudet innen psykisk helsevern og rus på samme sted.
8.2.2

Utredning

Foretaket begynte allerede i 2009 å vurdere hvordan spesielt rustilbudet kunne bli bedre.
Fra februar 2013 til november 2013 arbeidet fem arbeidsgrupper med foretakets fagfolk
sammen med eksterne fagfolk for å se hvordan spesialisthelsetjenestetilbudet til barn og
voksne med rus og psykisk helse-problematikk kunne styrkes i Finnmark. En gruppe jobbet med døgnbehandling for voksne innen psykisk helsevern, en gruppe jobbet med ambulante akutt - team for voksne i psykisk helsevern, en gruppe jobbet med tverrfaglig
spesialisert rusbehandling for voksne, en jobbet med psykisk helsevern for barn og unge,
og en gruppe jobbet med samisk helsepark. Samisk Helsepark omtales i eget kapittel.
8.2.3

Slik styrkes behandlingstilbudet i Finnmark

Foretaket legger opp til mer poliklinisk- og dagbehandling, og mindre døgnbehandling.
Behandlingen skal være nær der pasienten bor, og når pasienten trenger det. Det ble i
styremøter i desember 2013 og mars 2014 vedtatt å redusere døgnbehandlingstilbudet i
psykisk helsevern, men å styrke døgnbehandlingstilbudet innen rus. Det ble vedtatt å
etablere døgnkontinuerlig bemanning i samarbeid med UNN Tromsø, som stiller med legespesialist på telematikk. Det ble vedtatt å etablere ambulante psykiatriske akutt-team,
og rus-team. Det ble også vedtatt å samle de ulike fagfeltene innen rus- og psykisk helsevern, for å kunne behandle denne pasientgruppen som ofte har både rus- og psykiskhelse-problematikk. Døgntilbudet for voksne pasienter inne psykisk helsevern flyttes fra
Lakselv til Karasjok og rustes også opp i Alta. Rustilbudet skal være i Karasjok og i Alta,
og skal evalueres innen 2019.
Døgnplasser og lokalisering jf. vedtak i FINHF 20.mars 2014:
• Antallet døgnplasser innenfor rusbehandling økes fra 12 til 14 plasser i løpet
av 2016.
• Antallet døgnplasser innenfor rusbehandling videreføres i Karasjok, men reduseres fra 12 til 6 plasser i løpet av 2016.
• Det etableres et døgntilbud innenfor rusbehandling i Alta med 6+2 plasser i
løpet av 2016 (2 plasser er avrusingsplasser).
• Rusbehandlingstilbudet evalueres innen 2019 (ekstern evaluering) Dersom
tilbudet ikke vurderes som faglig tilfredsstillende vurderes om rusbehandlingen skal samles på ett sted.
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•
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•

8.3

Det opprettes et døgntilbud innenfor psykisk helsevern i Karasjok med 6
plasser, 4 av disse er nasjonale senger. Disse skal samlokaliseres med
døgnplasser for rusbehandling i løpet av 2016
Døgnenheten innenfor psykisk helsevern i Lakselv med 8 plasser legges ned
fra 2016.
Før investering i nye bygg, skal ulike modeller for samhandling mellom døgnenhetene i rus og psykiatriavdelinger utredes.
Administrerende direktør får fullmakt til å fastsette endelig administrativ organisering av Klinikk Psykisk helsevern og Rus med bakgrunn i vedtak fattet i
styresak 98/2013 og styresak 22/2014.
Styret ber adm. direktør om:
- å gjøre en faglig og økonomisk vurdering av å øke det samlede rustilbudet
innenfor døgnbehandling fra 14 til 16 plasser,
herunder å vurdere om det skal etableres 1 avrusningsplass i Karasjok.
- å vurdere organisering og lokalisering av VPP tilbudet i Midt-Finnmark.

Spesialisthelsetjenester i Alta/Vest – Finnmark

Dette kapittelet er et kort sammendrag av sluttrapporten for Altaprosjektet og vedtak gjort
i styringsgruppemøtet for prosjektet 10.mars 2014, samt Helse Nord-styrets vedtak fra
juni 2014. Analysebistand har Deloitte AS forestått og Nordic-Office of Architecture AS
har utarbeidet skisser/mulighetsstudier.
8.3.1

Bakgrunn

Styret i Helse Nord vedtok i styremøte av 14. desember 2012 å iverksette prosjektet «Utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta/Vest-Finnmark». Arbeidet kom i gang etter at Helse Nord i løpet av 2012 var i dialog med både Alta kommune og Finnmarkssykehuset HF (tidligere Helse Finnmark HF) om videreutvikling av spesialisthelsetilbudet for
befolkningen i Alta. Mandatet for utredningen sier blant annet at «Arbeidet skal bidra til å
konsolidere og videreutvikle det distriktsmedisinske senteret i Alta som et samarbeid mellom Helse Nord RHF, Finnmarkssykehuset HF og Alta kommune». Videre heter det at «I
utredningen skal potensialet for ytterligere desentralisering av spesialisthelsetjenester til
Alta vurderes og følges opp med konkrete forslag». Med konkrete forslag menes også
nødvendige investeringsmessige konsekvenser av et økt desentralisert tilbud.
15

Arbeidet er gjennomført av 8 arbeidsgrupper som siden april 2013 har arbeidet ut fra
hvert sitt mandat, og levert hvert sitt forslag til endret aktivitetsnivå og innhold i spesialisthelsetjenestetilbudet ved helsesenteret i Alta. Eventuelle endringer i organisering av tjenestene er også vurdert. Alle arbeidsgruppene har hatt representanter fra både kommune- og spesialisthelsetjenesten. Det samme gjelder prosjektets prosjektgruppe og styringsgruppe.

8.3.2

Forslag til aktivitetsnivå

Arbeidsgruppene har vurdert hvilke pasientgrupper det er ønskelig og hensiktsmessig å
gi et desentralisert tilbud til lokalt i Alta. Så vel kunnskap om sykdomsutvikling som utviklingen i nye metoder for diagnostikk og behandling både på kort og lang sikt er lagt til
grunn for arbeidsgruppenes vurderinger. Arbeidsgruppenes rapporter er gjengitt i sin helhet i vedlegg til sluttrapporten.
Arbeidsgruppenes forslag til fremtidig aktivitet i Alta kan oppsummeres som følger:

15

Det ble opprinnelig oppnevnt 7 arbeidsgrupper i prosjektet. I styringsgruppemøte i prosjektet i juni 2013 ble det besluttet å opprette en 8. arbeidsgruppe for å utrede laboratorietilbudet.
Hospitalitet, FIN HF

16.01.15

Side 76 av 147

Strategisk utviklingsplan Finnmarkssykehuset HF
Tabell 12 Oversikt over dagens aktivitet og forslag til endret aktivitet ved Alta helsesenter
basert på innspill fra arbeidsgruppene
Aktivitet
Legevaktskonsultasjoner
Ambulanseoppdrag
Sykestueinnleggelser
Fødsler
Polikliniske konsultasjoner
Dagkirurgiske inngrep
Dialyse- og cytostatikabehandlinger
Laboratorieanalyser
Konvensjonell radiologisk undersøkelse
MR/UL
MR/UL/CT16

Dagens
Arbeidsgruppenes forslag
Endring
aktivitet (2012)
til utvidet aktivitet
11 309
11 309
0%
3 357
3 317
-1 %
470
1 034
120 %
97
112
15 %
6 571
12 101
84 %
132
284
115 %
794
794
0%
12 058
13 866
15 %
4 803
4 803
0%
2 440
3 560

Kort oppsummert har arbeidsgruppene foreslått en økning i antall polikliniske konsultasjoner på ca. 80 % sammenlignet med dagens nivå, samt en opprettholdelse av nivået for
medisinsk dagbehandling og en liten økning i antall dagkirurgiske inngrep. Videre er det
foreslått å øke antall plasser ved sykestua til 20 senger, der kommunen skal kjøpe 6 av
disse sengeplassene. Arbeidsgruppen for sykestuemedisin foreslår samtidig at sykestua
blir foretaksorganisert, hvilket innebærer at den organisatorisk og ansvarsmessig blir en
del av Finnmarkssykehuset HF. Arbeidsgruppen for billeddiagnostikk har foreløpig anbefalt å opprette tilbud innen MR og ultralyd i tillegg til å opprettholde det billeddiagnostiske
tilbudet som er ved Alta i dag.
Den foreslåtte aktivitetsøkningen i Alta kommer både fra hjemhenting av pasienter som i
dag får sin behandling ved UNN HF og hos privatpraktiserende avtalespesialister samt
pasienter som i dag må reise til Hammerfest. Den delen av økningen som kommer fra
Hammerfest sykehus tilsvarer omkring 8 % av den nåværende aktiviteten ved sykehuset.
For sykehusinnleggelser utgjør dette en reduksjon på 3 % pr år.
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Den følgende tabellen viser en skjematisk oversikt over forslagene fra arbeidsgruppene.
Poliklinikk
• Økning på 84 % i forhold til dagens aktivitet
for polikliniske konsultasjoner som følge av
økt desentralisering
• Økning fra 132 til 284 dagkirurgiske inngrep
pr år
• Uendret tilknytningsform for
spesialistpoliklinikk, men anbefaler å
overføre dialyse og cytostatikavirksomhet fra
sykestue til spesialistpoliklinikk

Sykestue
• Videreutvikling av dagens sykestuemodell til
en hybridmodell organisert og drevet av
spesialisthelsetjenesten med 14
døgnplasser innen spesialisthelsetjenesten,
og 6 senger som er øremerket kommunal
virksomhet, til sammen 20 døgnplasser
• Endre organisatorisk tilknytning til
foretaksorganisert, der alle 20 plassene
drives av foretaket, og kommunen kjøper 6
av disse plassene.

Billeddiagnostikk
• Det anbefales at det primært etableres
mulighet for MR-undersøkelser sammen
med ultralydundersøkelse utført av radiolog,
tillegg til å videreføre dagens tilbudet innen
konvensjonell radiologi
• En eventuell utvidelse av tilbudet til også å
omfatte CT-diagnostikk må vurderes som en
mulig implementering på et senere tidspunkt
• Innenfor rammene av et utbyggingsprosjekt
bør man tilrettelegge areal og infrastruktur
også for en CT-installasjon

Fødestue
• Flertallet i arbeidsgruppen anbefaler at Alta
fødestue blir driftet og organisert av
Finnmarksykehuset - klinikk Hammerfest
• Arbeidsgruppen konkluderer med at
fødetilbudet ved fødestua i Alta er av høy
kvalitet, og at de gjeldende
seleskjonskriteriene følges
• Arbeidsgruppa påpeker behov for en bedre
samhandling mellom helseforetaket og
fødestua

Telemedisin
• Det anbefales å videreføre de tjenester som
allerede er i bruk
• I tillegg anbefales å videreutvikle
videokonferanse ved sykestue og nettbasert
opplæring
• Følgende ny tjenester bør tas i bruk:
Teleortopedi, DeVaVi, Dermatologi, VAKe
og pasientkommunikasjon når dette utvikles

Akuttmedisin
• Arbeidsgruppen har gjennomgått den
aktuttmedisinske kjeden og laget forslag til
kompetanseheving og bedret samhandling
• Arbeidsgruppen foreslår å opprette to nye
observasjonsrom i tilknytning til legevakt
• Det er forutsatt noe reduksjon i
ambulanseturer som følge av økt tilbud av
spesialisthelsetjenester lokalt i Alta, og på
bakgrunn av dette vurderes det ikke et
behov for flere ambulansebiler, men gruppen
anbefaler en utvidet analyse av
ambulansestrukturen i Finnmark
Laboratorie
• Aktivitetsendringer ved laboratoriet kun som
følge av aktivitetsendringer foreslått i de
andre gruppene.
• Uendret tilknytningsform, med en fortsatt
organisatorisk tredeling av lab, der
kommunen, legekontorene og foretaket har
sine egne laboratorier i ett felles lokale
• Det understrekes behov for tydelige
samarbeidsavtaler mellom foretaket og
kommunen

Bygg-gruppe
• Gruppen har gjennomført en kartlegging av
bygningsmassen i verktøyet Multimap, samt
befaring og vurdering av bygningsmassen
ved Alta helsesenter
• Vurderingen viser at deler av
bygningsmssen er i god stand, men at det
finnes logistiske utfordringer i forhold til
effektiv pasientbehandling
• Vurderinger av bygningsmassens fleksibilitet
er lagt til grunn for estimert behov for nybygg
og rehabilitering
Figur 14 Oversikt over arbeidsgruppenes forslag

8.3.3

Bygningsmessige løsninger

Som følge av arbeidsgruppenes forslag til endret somatisk aktivitet lokalt i Alta, er det
beregnet et behov for bygningsmessige endringer. Basert på en gjennomgang av statusen for dagens bygningsmasse er det anslått at utbygging og ombygging av helsesenteret vil koste om lag 189 millioner kroner. Investeringer i bygg for rus og psykiatri anslås å
beløpe seg til 61 millioner kroner, men holdes utenfor beregningene siden dette er håndtert i eget delprosjekt i regi av Finnmarkssykehuset.
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Det er lagt til grunn at Finnmarkssykehuset står økonomisk ansvarlig for utbygging av
hele arealet for somatiske spesialistfunksjoner, mens det økonomiske ansvaret for utbygging av fellesareal fordeles mellom helseforetaket og Alta kommune. Det er laget beregninger ut fra to ulike forutsetninger, der fellesarealet fordeles likt, og der fellesarealet fordeles med 75 % til Alta kommune og 25 % til Finnmarkssykehuset. Alternativt kan dette
tenkes fordelt mellom partene etter relativt antall ansatte i helsetjenesten fra hhv kommunen og spesialisthelsetjenesten. Dette vil være en forhandlingssak mellom partene.

8.3.4

Driftsøkonomi og investeringer

Formålet med de økonomiske beregningene har vært å identifisere hvilke endrede inntekter og kostnader den foreslåtte aktivitetsøkningen i Alta antas å gi for Finnmarkssykehuset og Alta kommune.
Den følgende tabellen viser netto økte driftskostnader, avskrivninger og finanskostnader
som følge av arbeidsgruppenes forslag om økt aktivitet ved Alta helsesenter for Finnmarkssykehuset og Alta kommune i henhold til de bygningsmessige alternativene.
Tabell 13 Netto økte driftskostnader, avskrivninger og rentekostnader for Finnmarkssykehuset og Alta kommune
Totale kostnader
Finnm arksAlta
(MNOK)
sykehuset kom m une
Netto økte driftskostnader
-17,3
-7,1
Avskrivninger
-8,3
-0,9
Rentekostnader
-6,5
-0,8
Total
-32,1
-8,8

Basert på̊ beregningene kan det antydes at endringene i helsetilbud i Alta kan fremstilles
som et estimat. Dersom man legger til grunn laveste estimater i beregningen av netto
16
driftskostnader , anslås det at de foreslåtte endringer vil koste Finnmarkssykehuset et
sted mellom 15-32 MNOK. et er ikke estimert hvilke økonomiske konsekvenser den reduserte aktiviteten medfører for sykehuset i Hammerfest.
Det er anslått at utbyggingen og ombyggingen av Alta helsesenter vil gi en vesentlig økning i avskrivningskostnader og rentekostnader
8.3.5

Vedtak

Etter en høring ble rapporten behandlet i styret i Helse Nord 18. juni 2014, og styret gjorde følgende vedtak:
Styrets vedtak:
Styresak 72-2014 Tiltak for styrking av spesialisthelsetilbudet i
Alta/Vest-Finnmark.
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF gir generell tilslutning til premisser og forslag i den
enstemmige sluttrapporten fra Utredningen av spesialisthelsetilbudet i Alta/VestFinnmark.
2. Konkret innebærer dette å styrke tilbudene på følgende områder og med følgende
volumvekst:
a. Å øke den polikliniske aktiviteten i Alta med ca. 80 % innen andre milepæl i
tentativ gjennomføringsplan (jf. vedlegg 1) rundt 2020, men slik at halvparten av
veksten realiseres innen første milepæl i ovennevnte plan (rundt 2018), og med
start på opptrappingen allerede fra og med høsten 2015.
b. Å øke den dagkirurgiske aktiviteten i Alta med ca. 115 % innen andre milepæl i
tentativ gjennomføringsplan (rundt 2020), men slik at halvparten av veksten
realiseres innen første milepæl i denne planen (rundt 2018), og med start på
16

De endrede forutsetningene vil være arbeidsgiveravgift på 0 %, opprettholde sykestuetilskuddet, ansette en større del av de spesialistene som i dag ambulerer.
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opptrappingen allerede fra og med høsten 2015.
c. Ut fra estimert befolkningsvekst å legge til rette for at 15 % flere fødsler
kan skje ved fødestuen i Alta innen første milepæl i tentativ
gjennomføringsplan (rundt 2018).
d. Å legge til rette for at ca. 200 flere polikliniske konsultasjoner for gravide kan
skje lokalt i Alta innen første milepæl i tentativ gjennomføringsplan.
e. Å styrke det billeddiagnostiske tilbudet i Alta gjennom installering av MR-maskin
og utvidet antall ultralydundersøkelser utført i Alta i tilknytning til ferdigstillelse
av nybygg, og med gradvis innfasing av aktivitet slik at måltall for aktivitet er
oppnådd innen andre milepæl i tentativ gjennomføringsplan (rundt 2020).
f. Å å etablere 20 sykestuesenger i nybygg, hvorav seks senger for kommunale
tjenester og 14 senger dedikert for spesialisthelsetjenester. Ti av de 14 sengene
forutsettes satt i drift innen første milepæl i tentativ gjennomføringsplan (rundt
2018), mens de resterende fire senger skal være i drift innen andre milepæl i
denne planen (rundt 2020).
3. Spørsmålet om eventuell installering av CT-maskin i Alta skal vurderes innen
utløpet av første tertial 2016, bl.a. på grunnlag av erfaringer med det CT-tilbudet
som ble etablert på Finnsnes i mars 2014. Eventuell beslutning treffes av styret i
Helse Nord RHF innen sommeren 2016.
4. Det legges opp til å styrke legebemanningen ved sykestua med allmennlege og
indremedisiner, samt å styrke den billeddiagnostiske enheten med radiologstilling
og radiografstillinger. Eventuell innfasing av CT-maskin forutsetter ytterligere
styrking av radiolog- og radiografkapasiteten.
5. Det forutsettes at det innen rammen av legerekrutteringsprosjektet i Finnmark
prioriteres spesialistutdanningstilbud for indremedisiner og radiolog i Alta fra og
med 2015.
6. Det etableres et nybygg på ca. 4 000 m2 for funksjoner innen somatikk
(sykestuesenger, fødestue, operasjonsstuer og billeddiagnostikk), psykisk helse og
rus, og det gjøres bygningsmessige oppgraderinger av arealer (inntil 1 000 m2) for
poliklinikk/dagbehandling i eksisterende bygningsmasse.
7. Det vises ellers til vedlagt intensjonsavtale mellom Alta kommune,
Finnmarkssykehuset HF og Helse Nord RHF, der det er enighet om at Alta kommune
vederlagsfritt overdrar eierskap til nærmere definerte arealer (poliklinikk og
kontorlokaler) i eksisterende bygningsmasse ved Alta Helsesenter til
Finnmarkssykehuset HF, mot av sistnevnte ivaretar alle investeringskostnader i
tilknytning til nybygg, inkludert felles vestibyle og auditorium.
8. Samtlige offentlige spesialisthelsetilbud som etableres i Alta skal organiseres og
driftes i foretaksregi.
9. Det vurderes som hensiktsmessig at Helse Nord RHF leder oppstarten av arbeidet
med og deltar i forprosjektet som forutsettes gjennomført innen sommeren 2015, mens
Finnmarkssykehuset HF deretter tar ansvaret for gjennomføringen av
forprosjektet, byggeprosjektet og iverksetting av de foreslåtte faglige tiltak.

8.4

Nye Hammerfest Sykehus

8.4.1

Bakgrunn og tidligere utredninger

Dagens Hammerfest sykehus ble ferdigstilt i 1956. Det ble anlagt en forbindelseskorridor
til søsterhjemmet som sto ferdig to år før byggingen av sykehuset startet. Sykehuset er
bygningsmessig modernisert og utbygget på 70-tallet, i 1981, 1985, 1994, 1998 og 2004.
På midten av 70 tallet startet en utbygging der det opprinnelige trafikksentrum ble beholdt, men det kom nybygg/påbygg mot øst, nordøst og nord. I tillegg ble det blant annet
bygget nytt auditorium, ny spisesal, fyrhusutvidelse og verksteder. På 70 tallet ble det
bygget en kontorfløy som forbinder sykehuset og søsterhjemmet.
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Fra 2004 er det gjennomført flere endringer i bruk av arealer med sammenslåing av poster og etablering av pasienthotellsenger. I tillegg har det gitt rom for aktivitetsøkning og
utvidelse av pasienttilbudet. I 2004 ble kirurgisk/ortopedisk post utvidet med et tilbygg
med plass til 8 senger. De mange ombyggingene har resultert i en dårlig intern logistikk
og lite effektiv utnyttelse av arealer og personellressurser. Hammerfest sykehus har tilbud
innenfor medisin, kirurgi, ortopedi og føde/barsel med opptaksområde i Vest Finnmark.
Hammerfest sykehus har pediatritilbud for hele Finnmark.
På 90 tallet ble det planlagt en større om- og påbygning av sykehuset. Arkitektene Hille
og Melbye utarbeidet en tilstandsanalyse og et forslag til ombygging og renovering. Utviklingsforslaget ble den gang kostnadsberegnet til 572 millioner kroner.
Hammerfest disponerer i dag 23.000 kvadratmeter.
8.4.2

Prosess og metode

Utredning av Hammerfest sykehus har foregått som en integrert del av SU og har hatt
samme styringsgruppe. De andre delprosjektene i planen var godt i gang da arbeidet
med SU startet opp, og det var viktig for Finnmarkssykehuset HF å få utredet Nye Hammerfest sykehus for å komme på samme nivå som øvrige investeringstiltak i foretaket.
To medvirkningsgrupper for henholdsvis kliniske funksjoner og ikke medisinsk service har
bidratt med faglige innspill om sykehusets framtidige virksomhet og hvordan virksomheten skal legges opp. Gruppene har bidratt til å sikre at aktivitetsgrunnlaget (både for pasientbehandling, forskning og utdanning) som benyttes er tilstrekkelig riktig som grunnlag
for framskriving av virksomhetsomfang, at framskrivingene gir et riktig bilde som et bilde
på ”dagens praksis med framtidig befolkning» og bidratt til å vurdere omstillingsfaktorene
som er lagt til grunn. Det har vært 5 møter i hver av gruppene.
Grunnlaget for framskrivning, kapasitets- og arealberegning har i hovedsak vært de
samme omstillingsfaktorer og arealstandarder som for NKS. Det er ikke tatt hensyn til
utredningen som gjøres i Alta i beregning av arealbehov, men konsekvensene av foreslåtte tiltak i Alta vises i en egen tabell.
8.4.3

Virksomhetsbilde

Hammerfest sykehus er lokalsykehus for befolkningen i Vest – Finnmark som omfatter
kommunene Hammerfest, Kautokeino, Alta, Loppa, Hasvik, Kvalsund, Måsøy, Nordkapp,
Porsanger og Karasjok.
Sykehuset gir tilbud innenfor følgende fagområder: akuttmedisin kirurgi, ortopedi, indremedisin, gynekologi/føde, pediatri og barnehabilitering. Tilbudet innenfor pediatri og barnehabilitering er fylkesdekkende. Ortopedisk avdeling i Hammerfest er i dag etablert som
ortopedisk senter i Helse Finnmark. Avdelingen ivaretar ortopeditjenesten for hele fylket i
helgene. Sykehuset har 95 senger og 14 hotellsenger.
Sykehuset har to desentraliserte spesialisthelsetjenestetilbud ved spesialistlegesentret i
Karasjok og spesialistpoliklinikken i Alta.
Voksenpsykiatrisk poliklinikk (VPP) og barne - og ungdomspsykiatrisk poliklinikk(BUP) i
Hammerfest er lokalisert i eget bygg på sykehusområdet.
Virksomhetsbilde for 2030
Ved omstilling fra dagens praksis fram mot 2030 har man beregnet at det vil være behov
for 96 senger, inkludert hotellsenger, i Klinikk Hammerfest. Denne beregningen er også
gjort i forbindelse med oppretting av en sengeenhet i Alta, og beregningene viser at den
forventede veksten i Alta tilsvarer 6 spesialisthelsetjenestesenger, som evt. må overføres
fra Hammerfest sykehus til Alta. De øvrige 8 (av 14) spesialisthelsetjenestesenger som
skal være i Alta, må komme fra dagens sykestuesenger i Alta/Vest-Finnmark. Hammerfest sykehus planlegges derfor med minimum 90 senger. Nedgangen i antall senger er i
tråd med overordnede føringer om mer dagbehandling, noe færre liggedøgn i sykehus 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 liggetid.
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Det er beregnet et behov for 14 894 kvm netto/30 818 kvm brutto til et nytt bygg. Dette
inkluderer lokaler for VPP og BUP.
8.4.4

Bygningsmessige forhold og mulighetsstudie

Sweco Norge AS er underleverandør til Hospitalitet AS og har forestått vurderingen av
bygningsmassen i Hammerfest, og Ratio arkitekter AS har forestått mulighetsstudier for
nye Hammerfest sykehus.
Hammerfest sykehus er i dag et godt fungerende sykehus som er godt vedlikeholdt. Men
mange av de tekniske anleggene er gamle og bør skiftes ut innom en 5-årspeiode.
Sykehuset fungerer i dag, men er veldig lite fleksibelt ved om- og tilbygg. En av årsakene
til dette er lave etasjehøyder og mange tilbygg under årene. Generelt for avdelingene er
at ventilasjonen må skiftes ut. Det samme gjelder også øvrige vvs-tekniske og elektrotekniske installasjoner. De tekniske anleggene som er i best stand er heis og teletekniske
anlegg som er blitt oppgradert i senere tid. Årsakene til at mange av systemene er dømt
som i utilfredsstillende alternativt dårlig tilstand kan være utsatt vedlikehold, nye tekniske
krav og endret sykehusteknisk funksjonalitet.
Ratio Arkitekter AS har illustrert alternative utbyggings-muligheter med en tidshorisont på
om lag 15 år, det vil si en situasjon i 2030. Til grunn ligger blant annet Mulighetsstudie –
Lokalisering av Hammerfest sykehus datert 15.01. 2013 utarbeidet av Hammerfest Kommune og program for Hammerfest sykehus utarbeidet av Hospitalitet på grunnlag av
fremskrevne tall for pasientbehandling og virksomhetsplaner utarbeidet i samarbeid med
Finnmarkssykehuset.
Dette mulighetsstudiet redegjør for følgende hovedalternativer:
Alternativ 0 Teknisk oppgradering/ombygging (Fuglenes). Dagens situasjon med nødvendig teknisk oppgradering
Alternativ 1 A teknisk oppgradering og avlastningsbygg for kontorfunksjoner (Fuglenes).
Dagens situasjon. Rehabiliteringsalternativ med kombinasjon av eksisterende bygg og
nybygg. Levetid til 2030 – 2040. Ombygging/utbygging kreves. Ikke riving av Søsterhjemmet, utbygging på tilliggende tomt.
Alternativ 1 B Gradvis ombygging og nybygg på eksisterende tomt (Fuglenes). Trinnvis
utbygging på dagens tomt med oppgradering av trafikksystem til dagens standard. Underalternativer viser trinnvis utbygging og fremtidig utbyggingspotensiale (dagens behov
+ 50 %).
Alternativ 2 A Utbygging på ny tomt (Jansvannet)
Alternativ 2 B Utbygging på ny tomt optimert for 50 % utvidelse(Jansvannet)
Alternativ 3 Annen tomt. Studie av alternativ 2A og 2B tilsier at det kan være aktuelt å se
etter ny alternativ tomt som egner seg bedre til et fremtidsrettet sykehus, ikke minst med
hensyn til topografi.

8.5

Samisk Helsepark

Samisk Helsepark ble utredet i en av de fem arbeidsgruppene i delprosjektet Psykisk helsevern og TSB. I vedtak fra styremøte i Finnmarkssykehuset, sak 98/2013, ble det vedtatt
at «spesialistlegesenteret samlokaliseres med SANKS i Karasjok i 2016 og utviklingsarbeidet av Samisk helsepark knyttes til arbeidet med Strategisk Utviklingsplan for Finnmarkssykehuset HF». Det ble gjort en befaring i Karasjok i februar 2014 og foretaksledelsen fulgte opp videre med møte i Karasjok i april 2014. Samisk Helsepark var også tema
på foretakets styreseminar i slutten av april. Høsten 2014 ble det nedsatt en arbeidsgruppe, som skulle jobbe videre med det somatiske innholdet i Samisk helsepark, med bak-
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grunn i rapporten fra delprosjektet. Denne arbeidsgruppen skal fullføre sitt arbeid våren
2015.
8.5.1

Bakgrunn for prosjektet

Det samiske folkets rett til likeverdige og tilrettelagte helsetjenester i pakt med deres egen
kultur, er hjemlet i norsk lovgivning, internasjonale konvensjoner og Norges folkerettslige
forpliktelser. Finnmarkssykehuset har et særskilt ansvar for å sikre språklig- og kulturelt
tilpassede spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Når det gjelder SANKS,
innebærer dette også et ansvar på nasjonalt nivå. Fra januar 2014 ble institusjonen godkjent av HOD som nasjonal samisk kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus
(TSB).
Nasjonale myndigheter har siden slutten av 1980-årene støttet oppbyggingen av samiske
spesialisthelsetjenester både helsepolitisk og økonomisk. Allerede i St.prp. nr.1 (1988-89)
het det:
"Regjeringen har sett det som en nasjonal oppgave å sikre at den samiske befolkning får
en bedre helsetjeneste på sitt eget språk. Det samiske spesialistsenteret i Karasjok skal
bygges videre ut og ha ekspertise både innen somatikk og psykiatri. Oppbyggingen skal
skje i samarbeid med Finnmark fylkeskommune."
I Stortingsmelding 25 Åpenhet og helhet: Om psykiske lidelser og tjenestetilbudene
(1996-97) ble det anbefalt å opprette et nasjonalt kompetansesenter innen psykisk helsevern for den samiske befolkningen knyttet til BUP-Karasjok og DPS – Midt-Finnmark. Regjeringen bevilget deretter øremerkede midler til denne oppbyggingen, svarende til 20
mill. kroner i økte driftsutgifter i løpet av planperioden. Midlene ble senere innbakt i de
årlige rammetilskuddene til SANKS.
I 2001 vedtok Regjeringen ”Mangfold og likeverd. Regjeringens handlingsplan for helseog sosialtjenester til den samiske befolkning i Norge” (2002-2005). Her ble bl.a. Spesialistlegesenteret i Karasjok beskrevet som et viktig tiltak for å unngå unødvendige sykehusopphold for samiske pasienter. I planen ble det foreslått å styrke senteret slik at de
kunne drive ambulerende virksomhet, veilede førstelinjetjenesten og gi fjernkonsultasjoner. Man så også for seg at senteret fikk en sentral rolle i fagutvikling, undervisning og
forskning.
St.meld. nr.47: Samhandlingsreformen (2008-2009) har et eget kapittel om samene,
kap.11: Særskilte utfordringer for den samiske befolkning. Her presiseres betydningen av
kulturell kommunikasjon, normer for samisk brukeratferd, herunder underrapportering av
sykdom, risikoen for feiltolkinger som følge av manglende kompetanse i språk og kultur,
og misnøyen fra samiske pasienters side med de tilbud som gis. Modellen til SANKS
framheves som en god modell for samisk befolkning.
På denne historiske bakgrunnen er det at ideen om Sámi Dearvvašvuođa Siida / Samisk
Helsepark ble lansert. Fra samisk hold har dette prosjektet vært arbeidet med og argumentert for i en årrekke. Ønsket har vært å få samlet tjenestetilbudene innen flere fagfelt
på samme sted og i én felles organisasjon, slik at tjenestene til samisk befolkning kan
styrkes og effektiviseres, i tillegg til å oppnå ulike synergieffekter.
8.5.2

Oppsummering/sammendrag

Utredningen av Sámi Dearvvašvuođa Siida / Samisk Helsepark ble foretatt i 2013 som
del av det samlete arbeidet med nyorganiseringen av tjenestetilbudene i Finnmarkssykehuset. Denne utredningen er det første arbeidet hvor et helhetlig og integrert spesialisthelsetjenestetilbud til den samiske befolkning har blitt planlagt, med tilbud både innen
psykisk helsevern, TSB og somatikk. Målsettingen med utredningen har vært å sikre at
den samiske befolkningen får likeverdige og tilgjengelige spesialisthelsetjenester, med
differensierte, helhetlige og sammenhengende tilbud av god kvalitet, tilpasset pasientenes behov. Videre har det nasjonale perspektivet og urfolksperspektivet stått sentralt.
Man har presisert at en styrkning av spesialishelsetilbudet til den samiske befolkningen
samtidig vil bety en styrkning av tilbudet til hele befolkningen. Med sin flerspråklige og
flerkulturelle kompetanse i tillegg den faglige, vil Samisk Helsepark komme alle
innbyggere til gode, uavhengig av etnisk bakgrunn. Det er derfor viktig å se det samiske
tilbudet som integrert del av Finnmarkssykehuset og Helse Nords tilbud.
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Utredningsarbeidet munnet ut i følgende forslag:
• Nåværende spesialisthelsetjenestetilbud i Midt Finnmark samlokaliseres og samorganiseres i Sámi Dearvvašvuođa Siida / Samisk Helsepark i Karasjok
• Sengepost for TSB på 8 senger og sengepost for voksenpsykiatri på 6-8 senger
samlokaliseres, med samdrift på kveld/natt og i lavdriftsperioder.
• Samlokalisering av de polikliniske tilbudene innen PHV og TSB
• Opprettelse av et samisk lærings- og mestringssenter for kronisk sykdom (LMS)
• Opprettelse av et ambulant, tverrfaglig, samisktalende geriatri-/demensteam
• Opprettelse av et ambulant, tverrfaglig, samisktalende rehabiliteringsteam
• Opprettelse av 6 sengeplasser (utredningsplasser) for geriatri og rehabilitering
knyttet til de to teamene. Sengeplassene søkes etablert som et samarbeidsprosjekt med Karasjok kommune
• Spesialistlegesenteret styrkes med: 1) nye stillinger for samisktalende spesialister innen geriatri, rehabilitering og pediatri; 2) økt ambulering til senteret av spesialister innen gynekologi, lungesykdommer, ortopedi, reumatologi og ØNH; 3) de
samiske avtalespesialistene i Karasjok og Lakselv innlemmes i Sámi Dearvvašvuođa Siida / Samisk helsepark; 4) flere hjelpepersonell stillinger: kreftsykepleier, sykepleier, audiograf, radiograf, bioingeniør, fysioterapeut, ernæringsfysiolog og ergoterapeut; 5) gjenåpning av laboratorium og røntgentjenester
• En felles FoU enhet for samtlige fagfelt. FoU enheten til SANKS styrkes for å møte behovet
• Styrking av helseparken som utdanningssenter for samisk helsepersonell, både
gjennom praksisplasser for studenter, hospitering for 1. linjetjenesten og spesialistutdanninger.

8.5.3
•
•
•
•
•
•
•
•

Strategier framover
Angi omfanget av somatiske spesialisthelsetjenester i Samisk Helsepark, med
bakgrunn i rapporten fra delprosjektet og finansiering
Lage en opptrappingsplan for oppbyggingen av nye tilbud
Prioritere oppbygging av de somatiske helsetilbudene
Omgjøre de to legehjemlene i Lakselv og Karasjok til faste overlegestillinger
Lage rekrutteringsordninger mht spesialistutdanning av samiske leger innen ønskede somatiske spesialiteter, i samarbeid med sykehusene i Finnmark og UNN
Styrke rekrutteringen av somatiske spesialister ved å tilby forskning som del av
stillingen
Utarbeide gode ambuleringsavtaler og hospiteringsavtaler for de somatiske legespesialistene
Markedsføre tilbudene i Samisk Helsepark overfor andre helseforetak og våre
naboland.
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9

Befolkningsutvikling 2012, 2030, 2040

9.1

Bakgrunn

Demografien er en sentral og styrende faktor for framtidas behov for helsetjenester. Hvor
mange innbyggere blir det, og hvordan blir alderssammensetningen? Demografiske
framskrivinger besvarer disse spørsmålene, men selvsagt med noe usikkerhet, i og med
at både fødselsrater, dødelighet og flyttemønster endrer seg over tid.
Demografi kan mer formelt defineres slik:
Demografi er den vitenskapelige betegnelsen på befolkningslære. Det er studiet av befolkningens sammensetning og størrelse på et gitt tidspunkt, samt utviklingen av populasjonen, primært målt ved migrasjon, fertilitet og mortalitet.
Tidsperspektivet for utviklingsplanen er satt til 2030, dvs. at kapasitet og areal skal
beregnes ift. forventet 2030-befolkning. I kapasitetsberegningene legges MMMM alternativet fra Statistisk Sentralbyrå til grunn. Det er også gjort en følsomhetsanalyse
med et tidsperspektiv til 2040, og der det er lagt inn andre forutsetninger enn bare
MMMM-alternativet.

9.2

Historisk befolkningsutvikling i Finnmark, i tall

Her blir befolkningsutviklingen i Finnmark fra 1950 vist numerisk, og vurdert opp mot befolkningsutviklingen i Norge som helhet. Øverste delen av tabellen nedenfor viser befolkningstallet i de to regionene, ca. hvert tiende år siden 1950. Nederste delen viser befolkningsendringen og akkumulert endring fra 1950 til 2011. Befolkningsutviklingen for Finnmark avtar fra 1980 og fram til i dag, mens den for hele Norge vokser i samme periode.
Tabell 14 Befolkningsutvikling i Norge og Finnmark, 1950-2011
Om råde
Hele Norge
Finnmark

1950
3 278 546
64 476

Hele Norge
Akkumulert
Finnmark
Akkumulert

-

1960
1970
1980
1990
3 591 234 3 874 133 4 091 132 4 247 546
71 982
75 791
78 356
74 524
Endring fra forrige periode
9,54 %
7,88 %
5,60 %
3,82 %
9,54 %
17,41 %
23,02 %
26,84 %
11,64 %
5,29 %
3,38 %
-4,89 %
11,64 %
16,93 %
20,32 %
15,43 %

2001
4 520 947
73 936

2011
4 979 955
73 694

6,44 %
33,28 %
-0,79 %
14,64 %

10,15 %
43,43 %
-0,33 %
14,31 %

50%
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Figur 15 Akkumulert befolkningsendring fra 1950
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9.3

Befolkningsutvikling 2012 - 2040

9.3.1

Forutsetninger

Befolkningsframskrivingene er basert på fire komponenter: fruktbarhet, dødelighet, innenlandsk flytting og innvandring. For å illustrere usikkerheten om den framtidige utviklingen
gjøres det vanligvis alternative forutsetninger om komponentene, med betegnelsene L
(lav), M (mellom) og H (høy).
Et beregningsalternativ beskrives ved fire bokstaver i denne rekkefølgen: fruktbarhet, levealder, innenlandsk flytting og innvandring. Hovedalternativet som brukes her har betegnelsen MMMM, som angir at mellomnivået er brukt for alle komponenter.
I følsomhetsanalysene brukes alternativene som gir de laveste og høyeste nasjonal befolkningsvekst, de har betegnelsene LLML og HHMH. Disse regnes imidlertid som mindre
realistiske, da de forutsetter at alle komponenter antar relativt ekstreme verdier gjennom
hele framskrivingsperioden.
Grunnlaget for befolkningsframskrivingene er delt inn i to opptaksområder for somatikk og
tre områder for psykisk helsevern og rus.
• Opptaksområder – somatikk:
o Vest-Finnmark
o Øst-Finnmark
• Opptaksområder – psykiatri:
o Vest-Finnmark
o Øst-Finnmark
o Midt-Finnmark
Tabellene nedenfor viser hvilke kommuner hører til de fem opptaksområdene.
Tabell 15 Opptaksområder i Finnmark - somatikk
Vest-Finnmark
Kode Kommune
2004 Hammerfest
2011 Kautokeino
2012 Alta
2014 Loppa
2015 Hasvik
2017 Kvalsund
2018 Måsøy
2019 Nordkapp
2020 Porsanger
2021 Karasjok

Øst-Finnmark
Kode Kommune
2002 Vardø
2003 Vadsø
2022 Lebesby
2023 Gamvik
2024 Berlevåg
2025 Tana
2027 Nesseby
2028 Båtsfjord
2030 Sør-Varanger

Tabell 16 Opptaksområder i Finnmark – psykiatri
Vest-Finnmark
Kode
Kommune
2004
Hammerfest
2012
Alta
2014
Loppa
2015
Hasvik
2017
Kvalsund
2018
Måsøy
2019
Nordkapp

9.3.2

Øst-Finnmark
Kode
Kommune
2002
Vardø
2003
Vadsø
2024
Berlevåg
2025
Tana
2027
Nesseby
2028
Båtsfjord
2030
Sør-Varanger

Midt-Finnmark
Kode
Kommune
2011
Kautokeino
2020
Porsanger
2021
Karasjok
2022
Lebesby
2023
Gamvik

Befolkningsutviklingen i Norge og i Nord – Norge

Befolkningsutviklingen i Norge viser en økning på 21,1 % fram mot 2030 og 28,4 % fram
mot 2040 og vil passere 6 mill. i 2030 og nærme seg 6,5 mill. i 2040. Gruppen over 67 år
vil øke med 58,6 % fram til 2030 og med hele 93 % for 2040.
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For Nord – Norge vil det samlet være en mindre økning enn for Norge som helhet med
8,7 % økning i 2030 og 9,3 % økning i 2040. Det vil også være en nedgang innen enkelte
yngre aldersgrupper i perioden. Gruppen 67 + vil øke noe mindre enn landsgjennomsnittet på henholdsvis 45 % og 67,5 %.
Tabell 17 Befolkningsutvikling i Norge og i Nord – Norge 2012 -2014
Alders
gruppe

2012
Bef.tall

0-17
18-44
45-66
0-66
67-79
80-86
87+
67+
Total

1 118 225
1 833 951
1 379 093
4 331 269
433 018
141 944
79 639
654 601
4 985 870

0-17
18-44
45-66
0-66
67-79
80-86
87+
67+
Total

104 160
162 798
136 829
403 787
45 344
14 301
10 623
70 268
474 055

9.3.3

2030
Endring
Norge
1 321 998
18,20 %
2 082 369
13,50 %
1 594 690
15,60 %
4 999 057
15,40 %
690 871
59,50 %
195 007
37,40 %
152 391
91,40 %
1 038 269
58,60 %
6 037 326
21,10 %
Nord-Norge
108 410
4,10 %
164 498
1,00 %
135 599
-0,90 %
408 507
1,20 %
48,40 %
67 296
19 502
36,40 %
15 008
41,30 %
44,90 %
101 806
515 433
8,70 %
Bef.tall

Bef.tall

2040
Endring

1 349 587
2 118 517
1 666 233
5 134 337
810 614
218 625
236 833
1 266 072
6 400 409

20,70 %
15,50 %
20,80 %
18,50 %
87,20 %
54,00 %
197,40 %
93,40 %
28,40 %

106 490
161 937
132 085
400 512
74 040
20 777
22 860
117 677
518 189

2,20 %
-0,50 %
-3,50 %
-0,80 %
63,30 %
45,30 %
115,20 %
67,50 %
9,30 %

Befolkningsutvikling i Finnmark

Tabellen nedenfor viser befolkningsutviklingen for 2030 og 2040 inndelt i områdene Vest
– Finnmark og Øst – Finnmark og som nyttes som grunnlag for beregninger innen somatikk.
Tabellen viser at i 2030 vil befolkningstallet ha økt med 8,6 % i Vest – Finnmark og 4,6 %
i Øst-Finnmark, men begge områdene vil ha en samlet nedgang fram mot 2040.
Aldersgruppen 0-66 reduseres eller forblir uendret, mens det blir en kraftig økning i aldersgruppen 67 +. For Vest – Finnmark vil økningen i 2040 være på hele 94,3 %.
Tabell 18 Befolkningsutvikling inndelt i Vest-Finnmark og Øst-Finnmark, 2012 - 2040
Alders
gruppe
0-17
18-44
45-66
0-66
67-79
80-84
85+
67+
Total
0-17
18-44
45-66
0-66
67-79
80-84
85+
67+
Total

2012
Bef.tall

2030
2040
Bef.tall
Endring
Bef.tall
Endring
Vest-Finnm ark (som atikk)
10 817
10 513
-2,80 %
10 312
-4,70 %
16 846
17 043
1,20 %
16 566
-1,70 %
13 165
13 781
4,70 %
13 355
1,40 %
40 828
41 337
1,20 %
40 233
-1,50 %
3 960
6 160
55,60 %
7 160
80,80 %
919
1 738
89,10 %
1 815
97,50 %
708
1 153
62,90 %
1 879
165,40 %
5 587
9 051
62,00 %
10 854
94,30 %
46 415
50 388
8,60 %
46 527
0,20 %
Øst-Finnm ark (som atikk)
5 803
5 711
-1,60 %
5 538
-4,60 %
9 505
9 069
-4,60 %
8 813
-7,30 %
8 184
8 084
-1,20 %
7 562
-7,60 %
23 492
22 864
-2,70 %
21 913
-6,70 %
2 741
3 856
40,70 %
4 351
58,70 %
635
1 138
79,20 %
1 139
79,40 %
504
782
55,20 %
1 199
137,90 %
3 880
5 776
48,90 %
6 689
72,40 %
27 372
28 640
4,60 %
26 326
-3,80 %

Tabellen nedenfor viser befolkningsutviklingen i samme perioder, men her inndelt i tre
områder og er benyttet som grunnlag for beregninger i psykisk helsevern. Her vises at
Midt – Finnmark vil ha en større befolkningsreduksjon enn resten av Finnmark og det vil
være en nedgang både fram mot 2030 og 2040.
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Tabell 19 Befolkningsutvikling inndelt i Øst, Vest og Midt-Finnmark 2012-2040
Alders
gruppe

2012
Bef.tall

0-17
18-44
45-66
0-66
67-79
80-84
85+
67+
Total

8 721
13 551
10 144
32 416
3 092
725
546
4 363
36 779

0-17
18-44
45-66
0-66
67-79
80-84
85+
67+
Total

5 338
8 753
7 425
21 516
2 457
581
454
3 492
25 008

0-17
18-44
45-66
0-66
67-79
80-84
85+
67+
Total

2 561
4 047
3 780
10 388
1 152
248
212
1 612
12 000

9.3.4

2030
Bef.tall
Endring
Vest-Finnm ark
8 878
1,80 %
14 483
6,90 %
11 248
10,90 %
34 609
6,80 %
4 699
52,00 %
1 330
83,40 %
898
64,50 %
6 927
58,80 %
41 536
12,90 %
Øst-Finnm ark
5 223
-2,20 %
8 285
-5,30 %
7 420
-0,10 %
20 928
-2,70 %
3 508
42,80 %
1 023
76,10 %
704
55,10 %
5 235
49,90 %
26 163
4,60 %
Midt-Finnm ark
2 123
-17,10 %
3 344
-17,40 %
3 197
-15,40 %
8 664
-16,60 %
1 809
57,00 %
523
110,90 %
333
57,10 %
2 665
65,30 %
11 329
-5,60 %

Bef.tall

2040
Endring

8 800
14 180
11 217
34 197
5 711
1 380
1 433
8 524
38 361

0,90 %
4,60 %
10,60 %
5,50 %
84,70 %
90,30 %
162,50 %
95,40 %
4,30 %

5 045
8 046
6 928
20 019
3 996
1 036
1 083
6 115
24 039

-5,50 %
-8,10 %
-6,70 %
-7,00 %
62,60 %
78,30 %
138,50 %
75,10 %
-3,90 %

2 005
3 153
2 772
7 930
1 804
538
562
2 904
10 453

-22,00 %
-22,00 %
-27,00 %
-24,00 %
57,00 %
117,00 %
165,00 %
80,00 %
-12,90 %

Følsomhetsanalyser

Det er gitt at noen usikkerhet er knyttet til befolkningsframskrivingene og det er gjort en
følsomhetsanalyse på grunnlag av lav vekst (LLML) og høy vekst (HHMH). Tabellene
nedenfor viser befolkningstall i de fem områdene per aldersgruppe med lav vekst på den
ene siden og høy vekst på den andre siden.
Tabell 20 Befolkningstall året 2030 i Vest-Finnmark og Øst-Finnmark, lav og høy vekst
Alders Vest-Finnm ark (som atikk) Øst-Finnm ark (som atikk)
gruppe
LLML
HHMH
LLML
HHMH
0-17
9 014
12 266
4 854
6 755
18-44
15 787
18 848
8 326
10 151
45-66
13 128
14 490
7 679
8 538
67-79
5 957
6 341
3 719
3 976
80-84
1 622
1 848
1 059
1 208
85+
1 019
1 288
689
866
Total
46 527
55 081
26 326
31 494

Tabell 21 Befolkningstall året 2030 i Vest-Finnmark Øst-Finnmark og Midt-Finnmark lav og
høy vekst.
Alders Vest-Finnm ark (psyk) Øst-Finnm ark (psyk) Midt-Finnm ark (psyk)
gruppe
LLML
HHMH
LLML
HHMH
LLML
HHMH
0-17
1 821
2 495
7 615
10 344
4 432
6 182
18-44
3 074
3 730
13 436
15 994
7 603
9 275
45-66
3 041
3 370
10 719
11 828
7 047
7 830
67-79
1 746
1 867
4 545
4 834
3 385
3 616
80-84
485
554
1 243
1 415
953
1 087
85+
286
367
803
1 007
619
780
Total
10 453
12 383
38 361
45 422
24 039
28 770
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Figurene nedenfor viser hvordan LLML og HHMH alternativene devierer fra MMMMalternativet i prosenter. Som vist i figurene er forskjellen omtrent 8 % når det gjelder lav
vekst mens 10 % når det gjelder høy vekst i alle tilfeller.
12%

10,0 %

10%
8%

9,3 %

6%
4%
2%
0%
LLML

HHMH

-2%
-4%
-6%

-7,7 %

-8%

-8,1 %

-10%
Vest-Finnmark (somatikk)

Øst-Finnmark (somatikk)

Figur 16 Følsomhetsanalyse Vest-Finnmark og Øst-Finnmark.
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Figur 17 Følsomhetsanalyse, Vest-Finnmark, Øst-Finnmark og Midt-Finnmark
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10

Framtidig virksomhetsbilde og kapasiteter 2030

10.1 Pasientgrunnlag og kapasiteter 2012 - 2030 - somatikk
10.1.1 Omstilling og effektivisering somatikk
Det skjer stadig en forbedring og forenkling av dagens diagnostikk og behandling som gir
muligheter for effektivisering. Samtidig kommer det fortløpende nye og bedre behandlingsmuligheter som gir økt etterspørsel etter spesialisthelsetjenester. Dette kapittelet
omhandler hvordan omstilling og effektivisering i pasientbehandlingen påvirker de tidligere framskrevne pasientdata. Basert på disse endringer blir det gjort en samlet framskriving av behov for spesialisthelsetjenester i Finnmarkssykehuset HF.
Følgende parametere for omstilling er vurdert og lagt til grunn:
1. Omstilling fra døgnbehandling til dagbehandling (75 % av elektive 0 - 2 dagers
innleggelse), inkludert konsekvenser for vekst i den polikliniske aktivitet som følge av dette.
2. Anvendelse av observasjonssenger ved akuttmottak for å unngå innleggelser i
normal seng og for å effektivisere innleggelsesforløpet ved rask observasjon/utredning/behandling i observasjonspost (75 % av øyeblikkelig hjelp 0 – 2
dagers innleggelse og herav 50 % overført til normal seng og 50 % skrevet ut)
3. Reduksjon av liggetiden med 16 %.
4. Åpningstid 230 dager i året og 6 timers utnyttelsestid for poliklinikk, billeddiagnostikk og operasjon.
5. Åpningstid 200 dager i året og 6 timers utnyttelsestid for dagkirurgi
6. Det er lagt til grunn prinsipper for kontorløsninger med «tildeling av konsultasjon /
behandlerkontor ut fra et gjennomsnittlig kontorbehov på mer vs. mindre enn 3,5
time per dag».
7. en generell økning på 10 % på forskning og utdanning
8. en effektivisering på 15 % på bemanning på somatikken.
Økt egendekning for Finnmarkssykehuset er et mål, men er ikke tallfestet i denne planen.
Finnmarkssykehuset HF benytter hotellsenger i dag, men sengene brukes både til inneliggende og andre og det registreres ulikt. Hotellsenger er derfor ikke beregnet separat,
men ligger inne i aktivitetstall for liggedøgn og i beregningen av antall senger.
Det er lagt inn en økning på 10 % for sykdomsutvikling (realvekst) på funksjonene medisin og kirurgi.
Under vises tabell for utnyttelsestider og gjennomsnittstider for poliklinikk og operasjon.
Utnyttelsesgradene nedenfor er benyttet for beregning av dagplasser, polikliniske standardrom, undersøkelsesrom innen billeddiagnostikk samt operasjonsstuer til inneliggende
pasienter og dagkirurgi.
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Tabell 22 Utnyttelsesgrader poliklinikk og dagbehandling
Behandlingsområde
Dagområde
Dagplass
Poliklinikk
Pediatri
Gynekologi og føde
Anestesiologi (smerte)
Kirurgi og ortopedi
Medisin
Nevrologi
Revmatologi
ØNH
Øye
Psykiatrisk helsevern mv.
Billeddiagnostikk
Konvensjonell rtg.
UL
CT
MR
Mammografi screening
Operasjon
Kirurgi
Tann/kjeve
Gyn./obs
ØNH
Øye
Dagkirurgi

Timer/dag

Min/undersøkelsebehandling

230
230
230
230
230
230
230
230
230
230

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

45
45
45
45
45
45
45
45
45
90

230
230
230
230
230

6
6
6
6
6

15
35
30
30
20

230
230
230
230
230
230

6
6
6
6
6
6

120
90
80
120
60
Varierer

Dage/år

Kommentarer

200

80 % i dagtid
100 % i dagtid
80 % i dagtid
100 % og kun på dagtid
100 % i dagtid
80 % i dagtid
80 % i dagtid
80 % i dagtid
100 % i dagtid
80 % i dagtid
100 % i dagtid

Tabellene nedenfor viser utnyttelsesgrader på senger. Bruk av utnyttelsesgrad for senger
på under 100 % ivaretar sesongsvingningene det normalt er i sykehus hvor det er et stort
omfang av elektiv virksomhet. Hvis man øker utnyttelsesgraden for senger, vil antall
senger gå ned. Man står da imidlertid i fare for å ha for få senger i de mest travle periodene av året.
Tabell 23 Utnyttelsesgrader senger
Senger
Somatiske senger
Rehabilitering
Voksenpsykiatri
BUP
RUS
Barn
Observasjon

% Utnyttelse
85 %
80 %
90 %
73 %
80 %
70 %
80 %

Kommentarer

Redusert pga. små grupper og sesongsvingninger
Redusert utnyttelsesgrad pga. Ø – hjelp

Under vises det tabeller for Hammerfest sykehus og Kirkenes sykehus med demografisk
framskrivning av aktivitet og omstillingsfaktorer som nevnt over.
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Hammerfest:
Tabell 24 Dagopphold Hammerfest 2012 – 2030 demografisk fremskrevet og med omstilling
Ham m erfest
Dagopphold
Dagopphold
Realvekst
Overført fra Dagopphold
dagopphold
2012
dem ografi 2030
innlagte *)
2030
(10 %)
Kirurgi
10
11
1
50
62
Ortopedi
11
11
0
70
81
ØNH
2
3
0
0
3
Øye
2
3
0
0
3
Gynekologi
16
16
0
24
40
Føde
0
0
0
0
0
Hud
1
2
0
0
2
Medisin
1 256
1 538
154
140
1 832
Nevrologi
1
1
0
0
1
Barn
40
39
0
1
40
Revmatologi
0
0
0
0
0
Fysioterapi/Ergoterapi
27
31
0
0
31
Total
1 366
1 655
283
2 093
Endring fra 2012
53,20 %
*) 75 % av elektive korttidspasienter (0-2 døgn) overført fra innlagt til dagbehandling

Gynekologi-føde er registrert som en enhet i Dips. Tallene er derfor ikke oppdelt i gynekologi og føde i framskrivningen.
Tabell 25 Observasjonsliggedøgn Hammerfest 2030 etter omstilling.
Ham m erfest Observasjon Observasjon
Liggedager overført Herav overført til Observasjon
2012
observasjon
dem ografi 2030
fra innlagte *)
sengepost (50%)
2030
Kirurgi
0
0
544
272
272
Ortopedi
0
0
404
202
202
Føde
0
0
0
0
0
0
0
1 396
698
698
Medisin
Total
0
0
2 345
1 173
1 173
*) 75 % av akutte korttidspasienter (0-2 døgn) overført fra innlagte til observasjon

Tabell 26 Poliklinikk somatikk Hammerfest 2012 - 2030, demografisk framskrevet og med
omstilling.
Ham m erfest
Konsultasjoner Konsultasjoner Realvekst Overført fra Overført fra Konsultasjoner
poliklinikk
2012
dem ografi 2030
(10 %)
innlagte *) observasjon
2030
5 118
512
50
272
5 951
Kirurgi
4 216
6 066
0
70
202
6 338
Ortopedi
5 368
0
0
0
1 159
ØNH
936
1 159
898
0
0
0
898
Øye
695
4 223
0
24
0
4 246
Gynekologi
3 916
Føde
0
0
0
0
0
0
Hud
1 500
1 616
0
0
0
1 616
140
698
5 869
Medisin
3 706
4 574
457
Nevrologi
299
350
0
0
0
350
Barn
1 717
1 674
0
0
0
1 674
Revmatologi
148
183
0
0
0
183
Fysioterapi/Ergoterapi
687
845
0
0
0
845
Total
23 188
26 707
283
1 173
29 131
Endring fra 2012
25,63 %
*) 75 % av elektive korttidspasienter (0-2 døgn) overført fra innlagte til dagopphold

Gynekologi-føde er registrert som en enhet i Dips. Tallene er derfor ikke oppdelt i gynekologi og føde i framskrivningen.

Hospitalitet, FIN HF

16.01.15

Side 92 av 147

Strategisk utviklingsplan Finnmarkssykehuset HF
Tabell 27 Liggedøgn somatikk Hammerfest 2012 - 2030, demografisk framskrevet og med
omstilling.
Hammerfest liggedøgn

Liggedøgn
demografi
2030

Liggedøgn
2012
3 981
2 892
0
0
2
4 606
7
12 102
0
1 923
0
0
25 513

Kirurgi
Ortopedi
ØNH
Øye
Gynekologi
Føde
Hud
Medisin
Nevrologi
Barn
Revmatologi
Fysioterapi/Ergoterapi
Total
Endring fra 2012

5 281
3 782
0
0
2
4 733
7
17 045
0
1 871
0
0
32 722

Realvekst
(10 %)

Reduksjon pga Reduksjon pga Overført fra Liggedøgns
overførsler til overførsler til observasjon reduksjon
dabehandling observasjon
til senger
(16 %)
237
98
0
0
0
0
0
316
0
0
0
0
651

528
0
0
0
0
0
0
1 705
0
0
0
0
2 233

544
404
0
0
0
0
0
1 396
0
0
0
0
2 345

272
202
0
0
0
0
0
698
0
0
0
0
1 173

Liggedøgn
2030

929
605
0
0
0
757
1
3 000
0
299
0
0
5 593

4 371
2 876
0
0
2
3 976
6
14 736
0
1 572
0
0
27 538
8,00 %

Gynekologi-føde er registrert som en enhet i Dips. Tallene er derfor ikke oppdelt i gynekologi og føde i framskrivningen.
Tabell 28 Operasjoner inneliggende og dagkirurgiske inngrep Hammerfest framskrevet 2012
-2030 og kapasiteter 2030
Hammerfest - Operasjoner innlagte, demografisk framskrevet
Aktivitet Aktivitet
Beregnet
Spesialitet
Foreslått Kommentar
2012
2030
antall rom
Gyn

389

422

0,3

1

Kir

555

603

0,7

1

Ort

522

567

0,7

1

49

53

0,1

1 også for dagk

1 515

1 645

2

ØNH
Sum innl.

4

Hammerfest - Dagkirurgi, demografisk framskrevet
Gyn

172

187

0,2

1

Kir

237

257

0,3

1

Ort

369

401

0,4

1

55

60

0,1

0

833

904

1

3

2 348

2 549

3

7

ØNH
Sum dagk.
Sum i alt

Tabell 29 Beregnete kapasiteter intensiv og intermediær senger 2030 Hammerfest
Intensiv og Intermediær senger i 2030, Vest-Finnmark
Befolkning

Intensiv

Rund

Intermediær

Rund

50 388

3,93

4

6,95

7

Intensivsenger og intermediære senger er beregnet etter Wales-modellen hvor det ligger
til grunn 1 enhet/500 000 befolkning.
Tabell 30 Fødsler framskrevet 2012 – 2030 og kapasiteter fødestuer 2030 Hammerfest
Fødsler - Hammerfest
Fødsler år Fødsler år
2012
2030 *)
Obstetrikk

415

444

Beregnet
antall stuer

Foreslått
antall stuer

1,24

3

*) Fremskrives med befolkningsutviklingen for 0-åringer
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Tabell 31 Røntgen-bildediagnostikk framskrevet 2012 - 2030 og kapasiteter røntgen - bildediagnostikk 2030 Hammerfest

Billeddiagnostikk
Konv røntgen

Aktivitet
2012

Ham m erfest - billeddiagnostik
Akvtivitet
Beregnet
% av total
2030
antall rom

Foreslått

Areal

12 794

15 385

51 %

2,2

3

UL

2 372

2 852

10 %

1,2

2

60

MR

3 959

4 761

16 %

1,7

2

180

CT
Total
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7 025

23 %
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2

180
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Kirkenes:
Tabell 32 Dagopphold somatikk Kirkenes 2012 - 2030, demografisk framskrevet og med omstilling.
Kirkenes
Dagopphold Dagopphold
Realvekst Overført fra Dagopphold
dagopphold
2012
dem ografi 2030
(10 %)
innlagte *)
2030
Kirurgi **)
1 048
1 061
106
91
1 257
Øye
8
9
0
0
9
ØNH
11
14
0
0
14
Gynekologi
11
11
0
0
11
Føde
1
1
0
14
15
Medisin
706
970
97
81
1 148
Hud
10
10
0
0
10
Nevrologi
2
2
0
0
2
Barn
2
2
0
0
2
Revmatologi
0
0
0
0
0
Rehabilitering
1
1
0
0
1
Fysioterapi/Ergote
0
0
0
0
0
Lærings og mestri
2
2
0
0
2
Total
1 802
2 082
203
185
2 470
Endring fra 2012
37,07 %
*) 75 % av elektive korttidspasienter (0-2 døgn) overført fra innlagt til dagbehandling
**) Inkl. ortopedi

Tabell 33 Observasjonsliggedøgn somatikk Kirkenes 2030, etter omstilling.
Observasjon Observasjon Liggedager overført Herav overført til Observasjon
2012
demografi 2030
fra innlagte *)
poliklinikk (50%)
2030
Kirurgi **)
0
0
460
501
250
Øye
0
0
0
0
0
ØNH
0
0
0
0
0
Gynekologi
0
0
0
0
0
Føde
0
0
82
106
53
Medisin
0
0
606
754
377
Hud
0
0
0
0
0
Nevrologi
0
0
0
0
0
Barn
0
0
0
0
0
Revmatologi
0
0
0
0
0
Rehabilitering
0
0
0
0
0
Fysioterapi/Ergoterapi
0
0
0
0
0
Lærings og mestringss.
0
0
0
0
0
Total
0
0
1 147
1 361
680
*) 75 % av akutte korttidspasienter (0-2 døgn) overført fra innlagte til observasjon
**) inkl. ortopedi
Kirkenes observasjon
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Tabell 34 Poliklinikk somatikk Kirkenes 2012 - 2030, demografisk framskrevet og med omstilling.
Konsultasjoner Konsultasjoner Realvekst Overført fra Overført fra Konsultasjoner
2012
dem ografi 2030
(10 %)
innlagte *) observasjon
2030
Kirurgi **)
5 350
5 999
600
91
250
6 940
Øye
3 158
3 730
0
0
0
3 730
ØNH
2 538
2 840
0
0
0
2 840
Gynekologi
2 817
2 830
0
0
0
2 830
Føde
396
378
0
14
53
445
Medisin
3 973
4 517
452
81
377
5 426
Hud
2 991
3 136
0
0
0
3 136
Nevrologi
301
333
0
0
0
333
Barn
284
279
0
0
0
279
Revmatologi
511
561
0
0
0
561
Rehabilitering
116
121
0
0
0
121
Fysioterapi/Ergoterapi
224
230
0
0
0
230
Lærings og mestringss.
151
161
0
0
0
161
Total
22 810
25 114
1 052
185
680
27 031
Endring fra 2012
18,51 %
*) 75 % av elektive korttidspasienter (0-2 døgn) overført fra innlagte til poliklinikk
**) inkl. ortopedi
Kirkenes poliklinikk

Tabell 35 Liggedøgn somatikk Kirkenes 2012 - 2030, demografisk framskrevet og med omstilling.
Reduksjon pga Reduksjon pga Overført fra Liggedøgns
Liggedøgn
Liggedøgn
Realvekst
Liggedøgn
overførsler til overførsler til observasjon til reduksjon
2012
demografi 2030 (10 %)
2030
dagbehandling observasjon
senger
(16 %)

Kirkenes liggedøgn
Kirurgi *)
Øye
ØNH
Gynekologi
Føde
Medisin
Hud
Nevrologi
Barne
Revmatologi
Rehabilitering
Fys/Ergo
Lærings og mestringss.
Totalt
Endring fra 2012
*) Inkl. ortopedi

3 801
0
0
0
1 992
6 534
0
0
0
0
1 359
0
0
13 686

4 857
0
0
0
1 957
8 664
0
0
0
0
1 774
0
0
17 251

486
0
0
0
0
866
0
0
0
0
0
0
0
1 352

328
0
0
0
94
296
0
0
0
0
6
0
0
724

667
0
0
0
142
1 005
0
0
0
0
0
0
0
1 814

334
0
0
0
71
502
0
0
0
0
0
0
0
907

855
0
0
0
313
1 525
0
0
0
0
284
0
0
2 977

3 826
0
0
0
1 479
7 207
0
0
0
0
1 484
0
0
13 996
2,27 %

Tabell 36 Beregnede kapasiteter intensiv og intermediær senger 2030 Kirkenes
Intensiv og Intermediær senger i 2030, Øst-Finnmark
Befolkning

Intensiv

Rund

Intermediær

Rund

28 640

2,23

3

3,95

4

Intensivsenger og intermediære senger er beregnet etter Wales-modellen hvor det ligger
til grunn 1 enhet/500 000 befolkning.
Tabell 37 Fødsler framskrevet 2012 - 2030 og kapasiteter fødestuer 2030 Kirkenes
Fødsler - Kirkenes
Fødsler år Fødsler år
2012
2030 *)
Obstetrikk

207

243

Beregnet
antall stuer

Foreslått
antall stuer

0,68

1

*) Fremskrives med befolkningsutviklingen for 0-åringer

Hospitalitet, FIN HF

16.01.15

Side 96 av 147

Strategisk utviklingsplan Finnmarkssykehuset HF
Tabell 38 Røntgen-bildediagnostikk framskrevet 2012 - 2030 og kapasiteter røntgen - bildediagnostikk 2030 Kirkenes

Billeddiagnostikk

Aktivitet
2012

Kirkenes - billeddiagnostik
Beregnet
Akvtivitet
% av total
antall rom
2030

Foreslått

Areal

Konv røntgen

7 990

8 347

47 %

0,9

2

140

UL

2 088

2 181

12 %

0,7

1

30

MR

3 159

3 198

19 %

0,9

1

90

CT

3 629

3 907

22 %

0,6

1

90

16 866

17 632

100 %

3,0

5

350

Total

10.1.2 Kapasitetsberegning for 2030 somatikk
Under følger en oppsummering av pasientaktiviteten og kapasitetsberegninger for somatikk i Finnmarkssykehuset HF framskrevet til 2030. For Hammerfest sykehus vises også
en prosentvis endring fra 2012 til 2030 og til det vises to tabeller, uten og med overflytting
av aktivitet til Alta. For Alta vises aktivitetsgrunnlaget fra delprosjektet.
Kapasitetsberegning for Vest – Finnmark somatikk:
Hammerfest sykehus:
Beregningen viser at det er behov for 22 polikliniske konsultasjonsrom, men er vurdert til
et behov på 31 rom. For dagplasser er det beregnet 13 plasser, men behovet er vurdert til
22 dagplasser i alt.
Tabell 39 Kapasitetsberegning Hammerfest sykehus 2030, somatiske senger
Ham m erfest, senger
Kirurgi
Ortopedi
ØNH
Øye
Gynekologi
Føde
Medisin
Hud
Nevrologi
Barn
Revmatologi
Fysioterapi/Ergoterapi
Barnehabiliteringen
Total

Foreslått antall
Liggedøgn Senger Liggedøgn
Beregnet
senger
2012
2012
2030
antall senger
3 981
26
4 371
15
15
2 892
0
2 876
10
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2
0
0
4 606
16
3 976
13
13
12 102
41
14 736
48
48
7
0
6
0
1
0
0
0
0
0
1 923
11
1 572
7
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
25 513
94
27 538
93
96

Gynekologi-føde er registrert som en enhet i Dips. Tallene er derfor ikke oppdelt i gynekologi og føde i beregning antall senger.
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Tabell 40 Kapasitetsberegning Hammerfest sykehus 2030, somatisk polikliniske konsultasjonsrom og dagplasser
Ham m erfest

Poliklinikk

Dagplasser

Konsultasjoner Konsultasjoner Beregnet Foreslått Dagbehandling Dagbehandling
Beregnet
Foreslått
Behandlingssted
2012
2030
antall plasser antall plasser
2012
2030
antall rom antall rom
Kirurgi
4 216
5 951
4
4
10
62
1
1
Ortopedi
5 368
6 338
4
4
11
81
1
1
1 159
ØNH
936
1
2
2
3
0
0
Øye
695
898
1
1
2
3
0
0
Gynekologi
3 916
4 246
3
3
16
40
1
1
Føde
0
0
0
2
0
0
0
0
Medisin
3 706
5 869
4
8
1 256
1 832
8
12
1
Hud
1 500
1 616
1
1
2
0
0
Nevrologi
299
350
1
1
1
1
0
0
Barn
1 717
1 674
1
3
40
40
1
4
Revmatologi
148
183
1
1
0
0
0
2
Fysio-/Ergoterapi
687
845
1
1
27
31
1
1
0
Barnehabilitering
0
0
0
0
0
0
0
Total
23 188
29 131
22
31
1 366
2 093
13
22

Gynekologi-føde er registrert som en enhet i Dips. Tallene er derfor ikke oppdelt i gynekologi og føde i beregning antall polikliniske rom og antall dagplasser.
Hammerfest sykehus etter overføring av aktivitet til Alta:
Beregningen som er gjort for overføring av poliklinisk aktivitet til Alta tilsvarer en reduksjon på 4 polikliniske rom og overføring av liggedøgn vil medføre en reduksjon på 6
senger.. Overføring av dagaktiviteter medfører ingen endringer i dagplasser og vises ikke
her. Billeddiagnostikk MR/UL er ny aktivitet i Alta som vil ha betydning for planleggingen
av antall modaliteter totalt i Vest-Finnmark. Dette bør utredes i neste fase. Overføring av
aktiviteter vil også medføre at personalressurser må justeres. Foretaket har beregnet at
ressursbehovet for 6 senger tilsvarer ca.11 årsverk.
Metodisk er det benyttet samme metode for framskrivning og omstilling som for Hammerfest sykehus, og man ser at tallgrunnlaget for overføring til Alta er høyere i Altautredningen (*) enn når man framskriver etter den antatte befolkningsveksten:
Tabell 41 Overføring av aktivitet fra Hammerfest sykehus til Alta framskrevet 2012 – 2030
Aktivitetsendringer fra
Hammerfest til Alta

2012

2030

2030 *)

Sykestue, innleggelser

238

279

451

Sykestue, liggedøgn

1 425

1 789

2 484

Polikliniske konsultasjoner

2 888

3 262

4 467

56

66

92

Uendret

Uendret

Uendret

Dagkirurgiske inngrep
Dialyse- og cytostatikabehandling

*) Jf. Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark
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Tabell 42 Kapasiteter i Hammerfest etter overføring til Alta framskrevet til 2030
Hammerfest etter
overføring til Alta
Behandlingssted

Døgnplasser
Overført til Alta

Kirurgi
Ortopedi
ØNH
Øye
Gynekologi
Føde
Medisin
Hud
Nevrologi
Barne
Revmatologi
Fys/Ergo
Barnehabiliteringen
Total
Endring fra 2012

0
0
0
0
0
0
1 789
0
0
0
0
0
0
1 789

Poliklinikk

Liggedøgn e.
Antall Overført til Konsultasjoner e.
Poliklinikkrom
overføring til Alta senger
Alta
overføring til Alta
4 371
15
441
5 510
3
2 876
10
1 045
5 293
3
0
0
0
1 159
2
0
0
0
898
1
0
0
235
4 011
3
3 976
13
0
0
2
12 946
42
1 134
4 735
7
6
1
0
1 616
1
0
0
224
126
1
1 572
8
0
1 674
3
0
0
183
0
0
0
0
0
845
1
0
1
0
0
0
25 747
90
3 262
25 867
27
0,90 %
11,50 %

Gynekologi-føde er registrert som en enhet i Dips. Tallene er derfor ikke oppdelt i gynekologi og føde i beregning antall senger og polikliniske rom.
Spesialisthelsetjenesten i Alta:
Tabellen under er hentet fra utredningsarbeidet for Alta prosjektet.
Tabell 43 2012 aktivitet somatikk og arbeidsgruppens forslag til økning av aktivitet i Alta,
Deloitte
Dagens
Arbeidsgruppenes
aktivitet (2012) forslag til utvidet aktivitet
11 309
11 309
3 357
3 317
470
1 034
97
112
6 571
12 101
132
284
794
794
12 058
13 866
4 803
4 803
2 440
3 560

Aktivitet Alta
Legevaktskonsultasjoner
Ambulanseoppdrag
Sykestueinnleggelser
Fødsler
Polikliniske konsultasjoner
Dagkirurgiske inngrep
Dialyse- og cytostatikabehandlinger
Laboratorieanalyser
Konvensjonell radiologisk undersøkelse
MR/UL
MR/UL/CT17

Endring
0%
-1 %
120 %
15 %
84 %
115 %
0%
15 %
0%

Spesialistlegesenteret i Karasjok:
Tabell 44 Kapasitetsberegning spesialisthelsetjenesten somatikk i Karasjok 2030
Karasjok

Poliklinikk

Dagplasser

Konsultasjoner Konsultasjoner Beregnet Dagbehandling Dagbehandling
Beregnet
Behandlingssted
2012
2030
antall rom
2012
2030
antall plasser
Legesenteret Karasjok
2 468
2 956
2
79
82
1

Kapasitetsberegning Øst – Finnmark, somatikk:
Beregningene som vises i tabellene her er beregninger gjort ut fra aktivitetstall i 2012 og
omstilling på lik linje med resten av somatikken i Finnmark. En ny og oppjustert beregning
viser at det som planlegges i NKS er i tråd med dette. Beregningen viser et behov for 46
normal senger og det planlegges med 54 senger, hvorav 8 er hotellsenger.
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Tabell 45 Kapasitetsberegning Kirkenes sykehus 2030, somatiske senger
Kirkenes
Behandlingssted
Kirurgi *)
Øye
ØNH
Gynekologi
Føde
Medisin
Hud
Nevrologi
Barn
Revmatologi
Rehabilitering
Fys/Ergo
Lærings- og mestringssenter
Total
*) inkl. ortopedi

Døgnplasser
Liggedøgn Senger Liggedøgn Beregnet
2012
2012
2030
antall senger
3 801
0
3 826
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 992
0
1 479
5
6 534
0
7 207
23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 359
0
1 484
5
0
0
0
0
0
0
0
0
13 686
0
13 996
46

Tabell 46 Kapasiteter Kirkenes somatiske polikliniske konsultasjonsrom og dagplasser
Kirkenes

Poliklinikk

Dagplasser

Konsultasjoner Konsultasjoner Beregnet Dagbehandling Dagbehandling
Beregnet
Behandlingssted
2012
2030
antall rom
2012
2030
antall plasser
Kirurgi *)
5 350
6 940
4
1 048
1 257
5
Øye
3 158
3 730
3
8
9
1
ØNH
2 538
2 840
2
11
14
1
Gynekologi
2 817
2 830
2
9
11
1
Føde
396
445
1
1
15
1
Medisin
3 973
5 426
3
706
1 148
4
Hud
2 991
3 136
2
10
10
1
Nevrologi
301
333
1
2
2
1
Barne
284
279
1
2
2
1
Revmatologi
511
561
1
0
0
0
116
121
Rehabilitering
1
1
1
1
Fys/Ergo
224
230
1
0
0
0
Lærings- og mestringssenter
151
161
1
2
2
1
Total
22 810
27 032
23
1 802
18
*) inkl. ortopedi

Tabell 47 Kapasitetsberegning spesialisthelsesenteret somatikk i Vadsø 2030
Vadsø

Poliklinikk

Dagplasser

Konsultasjoner Konsultasjoner Beregnet Dagbehandling Dagbehandling
Beregnet
Behandlingssted
2012
2030
antall rom
2012
2030
antall plasser
Audiograf
200
273
1
3
4
1
Hudpoliklinikk
1807
1 882
2
0
0
0
Total
2 007
2 155
3
3
4
1

10.2 Pasientgrunnlag og kapasiteter 2030 – Psykisk helsevern og rus
10.2.1 Omstilling og effektivisering psykisk helsevern og rus
Forutsetninger for omstilling:
.
• Aktivitetstall fra 2013 begrunnet med at 2012 tall er svært mangelfulle på
grunn av overgang til nytt registreringssystem og mye vakante stillinger.
• Antall senger og dagplasser er beregnet på grunnlag av aktivitetstall. Beleggsprosent for senger på 90 %.
• Det er lagt inn en omstilling på liggedøgn på 15 % som for somatikk.
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•

Det er lagt til grunn prinsipper for kontorløsninger med «tildeling av konsultasjon / behandlerkontor ut fra et gjennomsnittlig kontorbehov på mer
vs. mindre enn 3,5 time per dag».
Det er lagt inn behandlerkontor ut fra antall årsverk og lagt til rom for
kjente nye tiltak som f.eks. APAT. (Det er ikke beregnet poliklinikkrom ut
fra aktivitetstall)
Det er ikke lagt inn effektivisering på bemanning.

•
•

10.2.2 Kapasitetsberegning 2030 psykisk helsevern og rus
Her vises kapasitetsberegningene for psykisk helsevern og rus i 2030 inndelt i Øst, Vest,
Midt og Finnmarksklinikken.
Beregningene viser at det er behov for 29 senger i voksenpsykiatrien, 5 senger for barn
og unge og 10 senger for rusbehandling.
Det er fattet vedtak om at det skal være 31 senger for voksne, ingen endring for barn og
unge (6 senger), og for rus er det vedtatt en økning med to avrusingsplasser (12 +2). Det
er også gjort vedtak om endringer i lokaliseringen av tilbudene, men dette vises ikke i
tabellene her.
Vest – Finnmark:
Tabell 48 Kapasitetsberegning, psykisk helsevern og TSB Vest-Finnmark 2030

Avdeling
Voksne
Barn og unge
Total

Dagplasser

Senger

Vest - Finnm ark

Kontorer

Liggedøgn Liggedøgn
Beregnet
Foreslått Dagbehandling Dagbehandling
Beregnet Behandler
antall senger antall senger
2013
antall plasser
kontor
2013
2030
2030
4 791
4 740
15
15
228
265
1
0
0
0
0
0
0
0
4 791
4 740
15
228
265
1
72

Øst – Finnmark:
Tabell 49 Kapasitetsberegning, psykisk helsevern og TSB Øst-Finnmark 2030
Øst Finnm ark
Avdeling
Voksne
Barn og unge
Total

Senger

Dagplasser

Kontorer

Liggedøgn Liggedøgn Beregnet
Foreslått
Dagbehandling Dagbehandling
Beregnet
Behandlere
2012
2030
antall sener antall senger
2012
2030
antall plasser
kontor
2 736
2 476
8
10
6
1
6
0
0
0
0
0
0
0
2 736
2 476
8
6
6
1
24

Midt – Finnmark:
Tabell 50 Kapasitetsberegning, psykisk helsevern og TSB Midt-Finnmark 2030
Midt-Finnm ark
Avdeling
Voksne
Barn og unge
Familieavd
Total

Senger

Dagplasser

Kontorer

Liggedøgn Liggedøgn Beregnet
Foreslått Dagbehandling Dagbehandling
Beregnet
Behandlere
2030
2012
antall plasser
kontor
2012
antall senger antall senger
2030
2 103
1 743
6
6
63
61
1
1 749
1 232
5
6
0
0
0
497
350
2
0
0
0
0
4 349
3 326
13
63
61
1
72

Tabell 51 Kapasitetsberegning, psykisk helsevern og TSB Finnmarksklinikken 2030
Finnm arksklinikken/Rus
Avdeling
Finnmarksklinikken

Hospitalitet, FIN HF

Senger

Kontorer

Liggedøgn Liggedøgn Beregnet
Foreslåtte Behandlere
2012
2030
antall senger antall senger
kontor
3 404

3 099

16.01.15
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10.3 Forskning og utdanning
Spesialisthelsetjenesten har som to av sine fire hovedoppgaver å drive forskning og opplæring av helsepersonell og det skal avsettes areal til dette i det fremtidige sykehus.
Grunnlag for arealbehovet til disse funksjonene er dels de oppgaver som skal ivaretas,
dels beregnet volum av personalet, antall samtidige studenter og antallet av forskere.
I beregningene her har vi lagt til en generell økning på 10 %. Men det planlegges å legge
6. års medisinstudie med tolv studenter til Klinikk Hammerfest, og dette arealbehovet er
foreløpig ikke tatt med i beregningene
Det er foretatt arealvurderinger som vist i tabellene nedenfor:
Tabell 52 Studenter og forskere, årsverk og arealbehov 2030 Finnmarkssykehuset
Finnm arkssykehuset
årsverk
Forskere
Studenter
Total årsverk
Kvm behov 2030

2012

2030

Klinikk
Klinikk
Psykisk
Klinikk
Klinikk
Psykisk
Ham m erfest Kirkenes helsevern og TBS Ham m erfest Kirkenes helsevern og TBS
6
7,5
12
6
7,5
12
62
47
15
70
52
17
68
54,5
27
76
59,5
29
432
387
222

10.4 Bemanning
Bemanningen i 2030 er nødvendig å vurdere for å få frem arealbehovet, da personalet
har behov for kontorer, møterom, garderober og kantine. Fremtidig bemanning er også av
betydning for fremtidig driftsøkonomi, men denne bemanningsberegningen har bare
det avgrensede formål å anslå sannsynlig behov for personalrelaterte arealer. Det
er derfor ikke å forstå som et forslag til bemanningsplan for 2030, men som et estimat for
bemanning basert på forutsetningene om virksomhetsutviklingen som er i denne planen.
Beregnet bemanning 2030 er basert på bemanning i 2012 fremskrevet i samsvar med
framskriving av pasientaktiviteten med middels befolkningsvekst og det er besluttet å legge inn en effektivisering på 15 % på somatikken.
Pasientaktiviteten i somatikk omregnes til ”vektede aktiviteter” som er en beregning av
inneliggende, dagpasienter, polikliniske pasienter og observasjonspasienter. Dette er en
nasjonal metode som brukes i planlegging og beregning av framtidig areal til sykehus.
Definisjonen for beregningen er vist nedenfor:
«Vektede pasienter»: antall sykehusopphold + 1/3 dagbesøk + 1/3 observasjonspasienter
+ 1/12 polikliniske besøk
«Vektede liggedager»: antall liggedager + dagbesøk x 2 + observasjonspasienter x 2 +
polikliniske besøk x 0,5
Som hovedregel settes behovet for leger i relasjon til vektede pasienter og behovet for
pleiepersonell og øvrig personell i relasjon til vektede liggedager. Dette er et svært grovt
anslag for framtidig bemanningsbehov, men tilstrekkelig for å planlegge personalarealer
som kantiner, møterom, garderobeanlegg etc.
For psykisk helsevern og TSB er antall årsverk fra 2012 framskrevet utfra forventet befolkningsutvikling hvert opptaksområde. Det er ikke lagt inn annen omstilling eller effektivisering.
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Tabell 53 Bemanning 2012 og 2030 somatikk Finnmarkssykehuset
Årsverk
2012
2030
som atikk
Lokasjon
Leger
Øvrige
Leger
Øvrige
Hammerfest
84,9
330,1
87
347,8
Karasjok
1
5,5
1
5,6
Alta
2,1
11,7
2,2
11,9
Kirkenes
52,2
234,9
51,2
235,6
Total
140,2
582,2
141,4
600,9
Leger framskrevet i forhold til vektede pasienter
Annet personell i forhold til vektede liggedager/annet personell
15 % effektivisering

Tabell 54 Bemanning 2012 og 2030 psykisk helse og rus Finnmarkssykehuset
Årsverk psykisk
2012
2030
helsevern og rus
Område
Leger & psykolog Øvrige Leger & psykolog Øvrige
Vest-Finnmark
25,9
86,9
29,2
98,1
Øst-Finnmark
13,3
33,7
13,9
34,1
Midt-Finnmark
20,9
77,5
19,8
73,2
Finnmarksklinikken
1
14,7
1
15,8
Sum Finnmark
61,1
212,8
54,4
188,9
Alt personell framskrevet i forhold til befolkningsvekst i tilsvarende område.

10.5 Organisering og driftsøkonomi
10.5.1 Organisasjonsutvikling
Strategisk utviklingsplan har som mål at Finnmarkssykehuset HF utvikles for å kunne betjene befolkningen med et tidsmessig og samfunnsøkonomisk godt spesialisthelsetjenestetilbud. Utvikling av virksomhet og areal henger nøye sammen og gode resultater følger
av en dynamisk og integrert prosess, som tar utgangspunkt i virksomheten.
I forbindelse med Nye Kirkenes sykehus har organisasjonsutvikling (OU) blitt gjennomført
som en integrert del av byggeprosjektets tidligfase. Hensikten har vært å sikre gevinstrealisering. Gjennom konsept- og forprosjektfasen ble det definert en rekke fokusområder
som vil påvirkes av de omstillingene som er lagt til grunn for nytt bygg. Hvert av fokusområdene vil bearbeides videre i en eget OU – prosjekt.
Alle tiltakene som skisseres i Strategisk utviklingsplan innbefatter omstilling på flere ulike
områder. Det er snakk om omstilling fra døgn til dag, desentralisering/flytting av aktivitet,
omorganisering, samlokalisering, bedre samhandling, effektivisering m.m. For å lykkes
med omstillingene og oppnå gevinstrealisering er det av avgjørende betydning at man
definerer organisasjonsutvikling som en del av prosessen og gjerne som et eget delprosjekt.
10.5.2 Driftsøkonomi – Strategi for økonomisk bærekraft 2015 - 2022
Strategi for Økonomisk bærekraft for perioden 2015-2022 ble behandlet i styret i Finnmarkssykehuset 3. – 4. desember 2014, og det ble gjort følgende vedtak:
Sak 97/2014, vedtak:
1. Styret vedtar at Finnmarkssykehuset HF skal gjennomgå sin boligmasse og selge ut de
boligene foretaket ikke har bruk for i perioden frem mot 2017. Prosessen skal gjennomføres i god dialog med Helse Nord RHF
2. Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar at foretaket skal gjennomføre en omstillingsprosess som skal resultere i en nedbemanning av minimum 27 årsverk i administrasjonen
og sentrene innen 2017. Finnmarkssykehusets omstillingsveileder skal legges til grunn
for gjennomføring av arbeidet.
3. Styret vedtar at bemanningen av administrasjon/støttepersonell i klinikkene i foretaket
skal standardiseres. Antallet årsverk i denne kategorien skal reduseres med minimum 5
årsverk i foretaket før 2017. Omstillingsveilederen til foretaket skal brukes i omstillingen.
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4. Styret ber om å få seg forelagt en konkret plan for å realisere økonomiske gevinster av
det regionale FIKS prosjektet. Plan for økonomiske effekter presentes på styremøtet i mai
2015.
5. Styret ber Administrerende direktør gjennomføre følgende innenfor pasientreiser;
a) Det skal utredes en pilot for at noe transport av pasienter utføres i Finnmarkssykehusets regi.
b) Det skal utprøves en ordning med døgnvakt og helgevakts ordning på pasientreiser.
Resultat av pilot og vaktordning skal presenteres på styremøtet i mai 2015.
6. Styret setter av 22 MNOK til ambulansestasjoner/bygninger de neste 3 årene, med
målsetting at denne investeringen vil effektivisere driftskostnadene i Klinikk Prehospitale
tjenester med minimum 5,0 MNOK innen 2017, sammenlignet med indeksregulerte kostnader fra 2014. Denne effektiviseringsgevinsten skal presenteres på et styremøte våren
2015. Tiltaket skal utredes i tråd med konsernbestemmelsene.
7. Styret vedtar at klinikkene, senter for drift og eiendom og adm./sentre hvert år i budsjettprosessen i perioden 2015 – 2017 skal utarbeide økonomiske hverdagsforbedrende
tiltak tilsvarende minimum 1 MNOK hver. Dette skal utgjøre minimum 5 MNOK etter risikovurdering årlig for foretaket.
8. Styret ber administrerende direktør om å utrede muligheter for økt samarbeid mellom
de somatiske virksomhetene i Klinikk Hammerfest og Klinikk Kirkenes. Utredningen skal
belyse faglige og økonomiske gevinster ved samarbeidet. Utredningen skal presenteres
på styremøtet i mai 2015.
9. Klinikk Psykisk helsevern og Rus skal i løpet av 2015 øke aktiviteten på poliklinikk i
antall behandlinger pr. dag. Hvis det ikke er pasientgrunnlag for å øke aktiviteten, skal
behandlingskapasiteten reduseres slik at antall behandlinger innenfor poliklinikk øker i
forhold til bemanning. Styret ønsker en status på dette arbeidet i høsten 2015.
10. Styret vedtar at Administrerende direktør skal utrede den faglige og fremtidige organiseringen av barneavdelingen i Hammerfest. Utredningen skal belyse om dagens modell
vil løse fremtidens behov. Utredningen skal presentes på styremøtet i mai 2015.
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DEL II
11

Framtidig arealbehov 2030

11.1 Arealstandarder
I dette avsnittet presenteres de arealstandarder som er lagt til grunn for beregning av
arealbehovet. Arealstandarden som benyttes er den samme som er benyttet i Nye Kirkenes Sykehus samt at det er benyttet noen standarder fra andre prosjekter på området
psykisk helsevern og TSB.
Tabell 55 Arealstandarder for Finnmarkssykehuset
Finnmarkssykehuset HF
Kliniske funksjoner
Senger (somatikk)
Senger (barn)
Senger medisinsk overvåking
Infeksjonsmedisin
Døgnplass (voksenpsykiatri)
Døgnplass (barnepsykiatri)
Skjermet døgnplass (voksenpsykiatri)
Dagplass (somatikk)/behandler kontor (psyk)
Poliklinikkrom, standard (somatikk)
Spesialrom (somatikk)
Spesialrom (psyk.)
Hotellsenger
Leilighet familieavdeling (psyk)
Observasjonsseng
Medisinske servicefunksjoner
Intensivsenger
Postoperativ
Operasjon, inneliggende
Operasjon, dag
Billeddiagnostikk, angio, CT, MR, intervensjon
Billeddiagnostikk, UL
Billeddiagnostikk, øvrige
Fødestue
Arbeidsplass, medisinsk biokjemi og transfusjonsmedisin/blodbank
Arbeidsplass, patologi & medisinsk mikrobiologi arb. plass
Donortapning
Ikke-medisinske servicefunksjoner
Kontorarbeidsplass
Kontorarbeidsplass til administrasjon
Møterom
Garderobeskap
Overnattingsrom
Personalkantine og kafeteria
Studenter
Auditorium
Professor
Forsker
Undervisning personale
Forsker og teknisk støttepersonell
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Netto kvm

Kommentarer

30
40
33
37
45
56
50
15
30
30
30
25
58
30

NKS

45
16
110
110
90
30
70
60

NKS

15

NKS

15
10

ekskl. spesial laboratorier og birom
NKS

8.5
9.5
2
0.8
15
2.1
6
2
15
10
0.3
23

NKS
NKS
Pr. plass
pr. skap
inkl toalett og bad samt andel i fellesrom
pr. plass
pr. plass
pr. plass
pr. ansatte
pr. ansatte
pr. ansatte
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Se eksempel på voksenpsykiatrisk sengepost
Se eksempel på voksenpsykiatrisk sengepost
NKS
NKS
inkl. andel i birom - se kommentarer
Stavanger
inkl. andel i birom - se kommentarer
Stavanger

NKS
NKS
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Eksempel på birom:
Birom til dagplasser omfatter:
Gjennomsnittlig arealstandard for kir, med, dialyse mv.
Skap, opphold/hvileplasser, overvåking/vakt
Toalett, depoter, skyllerom, tekjøkken
Birom til spesialrom og u/b-rom i poliklinikker omfatter
Støtterom til spesialrom, f.eks. Forberedelsesrom
Pasientområde (ekspedisjon, venteplasser, toaletter)
Forsyningsområde (lager rent+urent, skyllerom, rengøringsrom)
Personalområde (arbeidsplasser, personaleopphold, toaletter)
Birom til OP omfatter
Forutsetter operasjon til inneliggende. Dagkirurgi har færre støtterom
Operasjonsområde (forberedelsesrom, legevask, skiftestue)
Ekspedisjon/venteområde (ekspedisjon, venteplass til pas./senger)
Forsyningsområde (rom til leier (reng. & lager), rom til anestesiutstyr (reng. & lager),
Rom til kjørende materiel (reng. & lager), mottak/forsendelse av sterilgods, steriliseringsenhet
Preparatrom, rengøringsrom, lager rent+urent, lager sterilvarer (2-3 dages forbruk)
Personalområde (arbeidsplasser, personalopphold, toaletter)
Birom til billeddiagnostikk omfatter
Forutsetter digital billeddiagnostikk
Undersøkelsesområde (omkledningsrom, støtterom)
Pasientområde (ekspedisjon, venteplasser, toaletter, hvileplasser)
Granskning (begrenset)
Forsyningsområde (lager rent+urent, skyllerom, rengøringsrom, depot til utstyr, verksted)
Personalområde (arbeidsplasser, møterom, personalopphold, toaletter)
Birom til fødestue
Undersøkelsesområde (forberedelsesrom)
Pasientområde (venteplasser/rom, toaletter, bad)
Forsyningsområde (lager rent+urent, skyllerom, rengøringsrom)
Personalområde (arbeidsplasser, personalopphold, toaletter)

11.2 Fremtidig arealbehov for klinisk virksomhet
11.2.1

Nye Kirkenes Sykehus

Tabell 56 Brutto areal Nye Kirkenes sykehus
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11.2.2 Psykisk helse og TSB
Tabellene nedenfor viser arealbehov for hvert av de tre opptaksområdene Vest-Finnmark,
Øst-Finnmark og Midt-Finnmark samt Finnmarksklinikken. Kapasiteter og areal baseres
på framskrevet aktivitetstall for 2030. Kontorer, møterom og personalservice beregnes
utfra bemanningstall. Det er lagt til grunn egne behandlerkontor for ansatte som jobber
poliklinisk. Ikke medisinsk service er vurdert prosentvis i henhold til beregningene til
Hammerfest sykehus.
Det er ikke tatt hensyn til endringer i lokalisering av senger som ble behandlet av styret
20. mars 2014.
Vest – Finnmark:
Tabell 57 Arealberegning psykisk helsevern og TSB Vest - Finnmark
Arealberegning Vest-Finnmark

Arealbehov
kvm netto

Kapasiteter

Behandling
Døgnpost, VOP
Undersøkelses/testrom, VOP
Undersøkelses/testrom, BUP
Dagplass
Klinisk støtte
Delsum
Kontorfunksjoner
Kontorer, møterom og FOU
Delsum
Service
Pasientservice
Personaleservice
Ikke-med service
Delsum
Nettoareal i alt
Bruttoareal (B/N faktor = 1,8)

15
3
3
1

685
90
90
30
75
970
1 354
1 354
23
198
225
446
2 770
4 986

Øst – Finnmark:
Tabell 58 Arealberegning psykisk helsevern og TSB Øst - Finnmark
Arealberegning Øst-Finnmark
Behandling
Døgnpost, VOP
Undersøkelses/testrom, VOP
Undersøkelses/testrom, BUP
Dagplass
Klinisk støtte
Delsum
Kontorfunksjoner
Kontorer, møterom og FOU
Delsum
Service
Pasientservice
Personaleservice
Ikke-med service
Delsum
Nettoareal i alt
Bruttoareal (B/N faktor = 1,8)
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kvm netto

Kapasiteter

8
2
1
1

370
60
30
30
40
530
613
613
12
202
310
524
1 667
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Midt – Finnmark:
Tabell 59 Arealberegning psykisk helsevern og TSB Midt - Finnmark
Arealberegning Midt-Finnmark
Behandling
Døgnpost, VOP
Døgnpost, BUP
SANKS
Undersøkelses/testrom, VOP
Undersøkelses/testrom, BUP
Dagplass
Klinisk støtte, VOP
Klinisk støtte, BUP
Delsum
Kontorfunksjoner
Kontorer, møterom og FOU
Delsum
Service
Pasientservice
Personaleservice
Ikke-med service
Delsum
Nettoareal i alt
Bruttoareal (B/N faktor = 1,8)

Arealbehov
kvm netto

Kapasiteter

6
5
2
1
1
1

280
280
116
30
30
30
30
25
821
1 365
1 365
17
247
225
488
2 674
4 813

Rus/Finnmarksklinikken:
Tabell 60 Arealberegning psykisk helsevern og TSB Finnmarksklinikken
Arealberegning Finnmarksklinikken
Behandling
Døgnpost
Gruppeterapirom (6 pers)
Klinisk støtte

Kapasiteter

Arealbehov
kvm netto

10
2
Delsum

460
36
50
546

Delsum

139
139

Kontorfunksjoner
Kontorer, møterom og FOU
Service
Pasientservice
Personaleservice
Ikke-med service

15
158
310
483
1 169
2 103

Delsum
Nettoareal i alt
Bruttoareal (B/N faktor = 1,8)

11.2.3

Spesialisthelsetjenester i Alta/Vest - Finnmark
17

Delprosjektet for Altautredningen har beregnet seg fram til følgende arealbehov.
«Som utgangspunkt for arealberegningen er det benyttet arealnormer fra gjennomførte
prosjekter samt studier av planløsninger. I estimatene er det anslått et behov for nye
arealer til somatisk virksomhet med 2 820 m2 og et behov for ombygging av 900 m2 eksisterende areal. Det antas behov for nybygg av fellesarealer med 1 113 m2.»

17

Utredning av spesialisthelsetjenesten Alta/vest- Finnmark sluttrapport
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11.2.4 Nye Hammerfest sykehus inkludert psykiatri
Kapasitets- og arealbehovsberegningene bygger i hovedsak på aktivitetstall fra 2012 som
siden er framskrevet til 2030 i forhold til forventet befolkningsvekst. Beregning av arealbehovet for laboratorier, intern service og administrasjon er beregnet i forhold til bemanningstallene koblet til disse enhetene. Arealberegningen til medisinsk teknikk og ikkemedisinsk service bygges i hovedsak på arealberegningene til Nye Kirkenes sykehuset.
Når det gjelder DPS og BUP har arealbehovet vært beregnet utfra innmeldt behov fra
klinikken og det er lagt til grunn egne behandlerkontor for alle stillingene.
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Tabell 61 Kapasitets- og arealbehov Nye Hammerfest sykehus i 2030.
Arealberegning for Hammerfest 2030

Antall
enheter

Arealbehov
kvm netto

Akuttm ottak/observasjonspost/prehospitale tjenester
737

Akuttmottak
Observasjonspost

8

Legevakt

240
76

2

Ø-hjelpssenger - Legevakt
Delsum

60
1 113

Som atikk, poliklinikker/dagavdeling
Poliklinikker

29

870

Spesialrom

13

390

Dagområde

22

330

Dagkirurgi

3

330

Postoperativ, dagkirurgi

9

144

Kliniske støttefunksjoner
2 064

Delsum
Som atikk, døgnbehandling
Sengeområde voksne

82

2 530

Sengeområde barn

8

336

Infeksjonssenger

63

Hotellsenger
Intensiv

4

180

Intermædier

7

21

Operasjon, inneliggende

4

440

Postoperativ, inneliggende

8

128

Fødestuer

3

180

Fysio- og ergoterapi

230
347

Pasientservice
Delsum

4 455

Psykiatri
530

Dagområde
Møte- og støtterom

42
Delsum

572

Medisinsk service
Billeddiagnostikk

9

630

Laboratorier

502

Sterilsentral

145

Medisinsk teknikk

180
Delsum

1 457

Intern service og adm inistrasjon
Ledelse og administrasjon

1 371

Kontorer og møterom

892

Personaleservice

632
1 737

Ikke-medisinsk service
Undervisning og forskning

823
Delsum

5 455

Privat service
Tannlege

100
Delsum

100

Nettoareal som atikk

14 643

Nettoareal psykiatri

572

Beregnet bruttoareal, som atikk (b/n faktor 2,0)

29 286

Beregnet bruttoareal, psykiatri (b/n faktor 1,8)

1 030

Hammerfest bruttoareal total
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11.2.5

Spesialistlegesenteret i Karasjok

Arealbehovet i 2030 for spesialhelsetjenesten i Karasjok er beregnet ut fra aktiviteten i
2012. Det er lagt til spesialrom på bakgrunn av befaring og tilbakemelding fra tjenesten.
Beregningene for kontorer, møterom og personalservice bygges på bemanningstall,
mens ikke-medisinsk service er vurdert i henhold til beregningene til Hammerfest sykehus.
Tabell 62 Arealbehov spesialistlegesenteret i Karasjok
Arealberegning for Karasjok
Somatikk, poliklinikker/dagavdeling
Poliklinikker
Spesialrom
Dagområde
Pasientservice
Delsum
Medisinsk service
Billeddiagnostikk
Laboratorier & sterilisering
Delsum
Intern service og administrasjon
Kontorer og møterom
Personaleservice
Ikke-medisinsk service
Delsum
Nettoareal somatikk
Beregnet bruttoareal, somatikk (b/n
faktor 2,0)

Antall
enheter
2
3
1

1

Arealbehov
kvm netto
60
90
15
39
204

Kommentar

skiftestue + høresentral + lysbehandling
Beregnet %- vis med Hammerfest (11%)

30
15
45
28
45
27
100
349
697

11.3 Generalitet, fleksibilitet og elastisitet
Mesteparten av fremtidens bygg er allerede bygget, og en stor del av dagens bygg ble
bygget for andre formål enn de har i dag. For bygg for helsesektoren gjelder i enda større
grad prinsippet om at bygningene, for å være bærekraftige, må kunne forandres over tid,
da ingen kjenner morgendagens behandlingsmetoder, tekniske muligheter eller brukerkrav. Det eneste man vet, er at bygningene kommer til å endres. Forandringsvillighet
kjennetegnes ved tre ting: Generalitet, fleksibilitet og elastisitet.
Generalitet betyr bygningens og rommenes evne til å brukes til forskjellige funksjoner
uten å måtte bygges om. Typisk kan det være aktuelt å konvertere undersøkelsesrom til
kontorer, eller sengerom til samtale eller hotellrom. For å oppnå generalitet i planløsningen må rommene ikke skreddersys til en bestemt funksjon, noe som ofte fører til noe større areal enn et absolutt minimum.
Fleksibilitet betyr bygningens og rommenes evne til å kunne bygges om, både med hensyn til planløsning og de tekniske anlegg. Fleksibilitet er ikke nødvendigvis avhengig av
moduler eller flyttbare elementer, men bygningens infrastruktur i form av vindusoppdeling,
dekkenes bæreevne, ventilasjonsanleggets kapasitet og lignende må være finmasket og
robust nok til å tåle ombygging til nye funksjoner. Tilstrekkelig høyde mellom himling og
overliggende dekke er også viktig for å kunne lage nye føringsveier og trekke nye tekniske installasjoner. Ombygging bør også kunne foregå uten å påvirke naboavdelinger i
unødvendig grad, da stans i drift alltid veies opp mot gevinsten ved fornyelse av lokaler.
Elastisitet er bygningsmassens evne til å vokse og krympe over tid. For virksomheter i
helsesektoren er det naturlig å tenke seg at arealbehovet øker over tid, og bygningens
elastisitet tilsier at det skal være mulig å bygge på uten store problemer, og uten å forstyrre virksomhetens drift mer enn nødvendig. Imidlertid må det også være mulig for en virksomhet, og et arealbehov, å krympe, f.eks. som følge av mindre befolkningsgrunnlag,
flytting, sentralisering eller desentralisering av enkelte aktiviteter, eller endrede behandlingsformer. En bygning som krymper må ikke nødvendigvis rives, men en elastisk bygning vil lettere kunne leies ut i seksjoner, slik at virksomhet og økonomi kan optimeres
over tid.
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12

Bygg og infrastruktur nåsituasjon

12.1 Nye Kirkenes sykehus
Det vises til eget delprosjekt og rapporter.

12.2 Psykisk helsevern og rus
12.2.1 Tana – DPS-Øst
DPS – Øst Tana er en psykiatrisk døgnavdeling. Bygningen er bygget i 1976 og er totalt
1989 kvm. Bygget er delt i 2 hoved lokasjoner. Den ene lokasjonen er døgnavdelingen for
pasienter, mens den andre inneholder kontorer, møterom, renholdssentral, bibliotek,
kjøkken og kantine.
Ved døgnenheten var det før siste omstilling 16 pasientrom med eget bad. I dag brukes 2
av disse til kontor. Av de 14 resterende rommene er 11 rom til pasientbruk. Vi har 10
sengeplasser, og har 1 rom i reserve. De tre gjenstående pasientrommene med eget bad
brukes forholdsvis til lager, utredning/ samtalerom og aktivitetsrom. Det er uproblematisk
å omgjøre disse rommene til pasientbruk igjen.
Døgnenheten ble pusset opp og renovert i 2006, og standarden på alle rom er god. En
arealtegning før oppussingen i 2006 viser 20 pasientrom, men det er usikkert om alle rom
hadde eget bad.
Planer fremover:
Ta i bruk det største pasientrommet til skjerming. Brukes i dag til aktivitetsrom.
Flytte aktivitetsrommet til peisestua/oppholdsrom.
Ved døgnenheten i Tana kan vi øke kapasiteten fra 10 til 16 sengeposter uten at dette
medfører bygningskostnader. 15 ordinære pasientrom og ett til skjerming.
Boliger
I tillegg til døgnavdelingen for pasienter, disponerer DPS- øst 5 boenheter som er tilknyttet pasientbehandling /ettervern. Boligene er i tilknytning til hovedbygget.
12.2.2 Lakselv – DPS-Midt
Bygningsmassen består av et hovedbygg i 2 etasjer, der 1. etg er 1200 kvm og 2. etg 719
kvm. Hovedhuset er nyrenovert i 2006 og består av følgende fasiliteter:
Døgnenheten 1. etasje:
Ergoterapiavdeling, 10 pasient rom med egne bad, oppholdsrom/stue, kjøkken, vaktrom,
mottaksrom, møterom, 3 kontorer, medisinrom, arbeidsrom med 3 arbeidsstasjoner, 2
vaskerom, lintøylager, lager, pauserom for ansatte.
Fellesarealer:
2 telematikkstudioer / undervisningsrom, venterom
VPP / akutteam / administrasjon 2. etasje:
21 kontorer, pauserom for ansatte, resepsjon med 3 arbeidsplasser.
Underetasjen:
Lager, vaskerom, dusj og toaletter.
Utearealer:
Beplanta utearealer med sittegruppe, redskapsbod og røykebod for pasienter.
Boliger:
16 boligenheter i umiddelbar nærhet til hovedhuset.
8 leiligheter i Peder Sivertsens vei 8-10:
• Bygget i 1970
• 48 m2
• 5 stk leies ut til ansatte (i hovedsak spesialister), 3 til folk fra Porsanger
8 leiligheter i Peder Sivertsens vei 14-18 (hvert nr har to leiligheter):
• Bygget i 1981
• 14: 71 m2
• 16: 53 m2
• 18A: 106 m2
• 18B: 53 m2
• 4 stk leies ut til ansatte, 3 stk til folk fra Porsanger og 1 stk ubebodd da det skal
byttes kjøkken
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12.2.3 Karasjok - Finnmarksklinikken
Finnmarksklinikken er et behandlings- og rehabiliteringstilbud for rusmiddelavhengige i
Finnmark og er totalt 1078 kvm inkludert paviljongene. Klinikken består av totalt av 6
bygg. Hovedbygget ble ført opp i 1979. I 1980 ble det bygget fire paviljonger. Den fjerde
paviljongen er revet som følge av totalskade etter brann. I 2011 ble hovedbygget utvidet
med et tilbygg på 190 kvm BRA.
Eksisterende del, plan 1 og 2
Hovedbygget har et samlet BTA på 751 kvm som i hovedsak er fordelt på 2 etasjer. Underetasjen består av gruppeterapirom, kontorer, lager og bomberom (benyttes til biljard /
dartspill). Plan 1 består av vestibyle, vaktrom, kontorer, poliklinikk, spisesal og kjøkken.
Bygget har også en hems som benyttes som bibliotek.
Plan 1, tilbygg
Tilbygget rommer kontor, garderober, toalett for kjøkkenpersonal. Bygget rommer også
areal for mellomlagring, kjølerom, fryserom, grønnsakslager og tørrvarelager. I forbindelse med utvidelsen ble kjøkkenet ombygd, utvidet og totalrehabilitert. I tillegg er alt av utstyrt kjøpt nytt i forbindelse med rehabiliteringen. Kjøkkenet fremstår som nytt og moderne.
Plan 2, tilbygg
Plan 2 rommer stor fellesstue/opphold og gruppeterapirom. I tillegg har plan 2 utgang til
takterrasse med god utsikt og solforhold. Fellestuen er kalt av arkitekten for ”utsiktsstua”.
Paviljonger
Paviljonger A og B benyttes til pasientovernatting. Paviljong C benyttes til administrasjon
og møterom som innehar telematikk. Hver av paviljongene har en BTA på 109 kvm.
Det står to eneboliger på tomheten i dag som det er knyttet usikkerhet til eierskapet, foretaket har trolig overtatt boligene fra kommunen uten at det er tinglyst. Boligene brukes i
dag som Husvær for de ansatte
Uteareal
Finnmarksklinikken er ca. 1 km utenfor Karasjok sentrum i retning Kautokeino på riksvei
92. Eiendommen ligger i et forholdsvis flatt terreng. Massene består i hovedsak av finsand. Eiendommen har god elastisitet. God plass for utvidelse av bygg og utenomhusanlegg som for eksempel ”sansehage”
Videreutvikling
Det Finnmarksklinikken mangler i dag er tilfredsstillende pasientrom. Pr i dag er det 10
sengeplasser, fordelt på 2 paviljonger. I paviljongene deler 5 person et bad og fellestue.
De 5 enkeltrommene er trange med begrensede muligheter for å kunne trekke seg tilbake.
Den delen av hovedbygget som ble rehabilitert i forbindelse med utvidelsen fremstår som
nytt og moderne. Det gjenstår allikevel en del bygningsmessige tiltak på den delen som
ikke ble berørt av utvidelsen. Det gjelder kontor og poliklinikkdelen.
Tiltakene er som følger:
•
•
•
•
•

Skiftning av vinduer.
Innvendig etter isolering, vegg og himling.
Maling av yttervegg.
Skiftning av tak og takrenner.
Nye overflater innvendig.

Tekniske anlegg som brann og ventilasjon er lagt nytt i forbindelse med utvidelsen / rehabiliteringen.
Konklusjon videreutvikling:
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•
•
•

Nye pasientrom som bygges i tilknytning til hovedbygget. Hver av pasientrommene planlegges med eget bad.
Bygningsmessige tiltak på kontor og poliklinikkdelen av hovedbygget.
Eventuelle ytterlige behov for kontor og poliklinisk behandling, kan paviljongene
benyttes. Dette krever selvfølgelig innvendig ombygging og rehabilitering. Dette
gjelder både bygningsmessig og tekniske anlegg.

12.2.4 Jansnes – DPS-Vest
Jansnes ble bygd i 1960 og tatt i bruk 1962. Hovedbygget ble påbygd i 1985. Pasientrommene har fått overflatebehandling i årenes løp men er ikke blitt oppdatert til dagens
standard. Det finnes ikke bad på rommene.
Bygningsmassen på Jansnes er fordelt på 3 adskilte bygg, hovedhuset, administrasjonen
og ”Kolonien” med en samlet flate på 3545 kvm. I tillegg kommer garasje, redskapshus,
naust og grillstue ved sjøen samt en stor hytte med anneks i Småvannsmarka.
Hovedhuset består av 2425 kvm og er i henhold til Brannlovens § 22 - særskilt brannobjekt.
Pr i dag rommer hovedhuset 15 døgnplasser (9 av disse er i drift), hvor 2 av pasientrommene har egne bad. Her er videre 2 store baderom som begge er nyrenoverte i 2007 og
2008, samt 4 mindre toalett / dusjrom for pasientene. Videre er det en felles storstue, 2
mindre stuer, 2 mindre kjøkken samt 2 vaktrom og 4 kontor. Her er biljard, solarium, musikkrom og kapell/ bårerom.
Hovedhuset rommer 2 medisinrom. Et av disse er modernisert i 2009, og fungerer som
lager og arbeidsplass ved administrering av medikamenter.
I tillegg er det i hovedhuset et oppgradert storkjøkken med tilhørende grovkjøkken og kjøle-/fryselagerplass. En ny kantine stod ferdig og ble satt i drift høsten 2007.
Hovedhuset har dessuten vaskeri, verksted og pauserom. Det er godt med plass både
inne og på tilliggende utearealer.
I administrasjonsbygget er det resepsjon, kontorer, bibliotek, telematikk- og møterom. Her
er også 5 hybler / leiligheter som har vært brukt i forbindelse med bo-trening, men som nå
benyttes til pårørende og i forbindelse med besøk. I dette bygget ligger også det nye treningsrommet med 2 bad, og en sauna med dusj.
Et tredje bygg som kalles Kolonien har tidligere rommet en avdeling. Her er det 5 rom i
tillegg til 2 bad, stue, kjøkken og vaktrom. Lokalitetene brukes i dag regelmessig av gruppeterapeutisk team og psykiateren men også av studenter og avdelingspersonale i forbindelse med møter og seminarer.
Nødvendige oppdateringer av det tekniske anlegget er blitt gjennomført de siste årene for
å sikre teknisk forsvarlig drift.
12.2.5 Alta sentrum
Lokalene til DPS Vest-Finnmark ble tatt i bruk i 2001 i etasjen over den somatiske spesialistpoliklinikken ved Alta helsesenter med en flate på 1028 m2. I motsetning til arealet til
spesialistpoliklinikken eier Finnmarkssykehuset arealet til DPS Vest-Finnmark. Arealet i 2.
etasje brukes i dag av voksenpsykiatrisk poliklinikk og barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk. I 2007 ble det ferdigstilt en 3.etg til Post Alta og 10 sengeplasser ble overført fra
Talvik til Alta. Post Alta ble ikke åpnet i 2007, rett etter ferdigstillelse av lokalene, da det
p.g.a plassmangel i 2. etg var nødvendig med en fortetting av kontorene til poliklinikkene.
Dette måtte til for å gi plass til alle ansatte man hadde budsjett til og som var nødvendig i
forhold til befolkningsgrunnlaget. Under byggeperioden ble lokalene til Post Alta midlertidig tatt i bruk. Post Alta ble startet opp i 2008 og har et areal på 1220 m2. I starten hadde
også DPS administrasjon og Klinikk administrasjon sitt tilholdssted i 3.etg. Befolkningsveksten generelt, opprettelsen av rusteamet og APAT temaet har gjort at DPS administrasjonen og klinikkadministrasjonen i dag leier lokaler utenfor Alta helsesenter. Dette
gjør også rusteamet og dagavdelingen. Voksenpsykiatrisk poliklinikk og barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk har deler av kontorene sine i lokalene til Post Alta på grunn av
plassmangel. Dette er ikke en tilfredsstillende løsning. Ved en eventuell bygging i Alta er
det derfor viktig at arealet i 3. etg brukes til døgnbehandling (psykisk helsevern og rus) og
arealet i 2. etg utvides til bruk av voksenpsykiatrien og barne- og ungdomspsykiatrien for
å samle alle tjenester i et bygg. Ved en bygging i Alta må det også tas hensyn til en videre befolkningsvekst.
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12.3 Spesialisthelsetjeneste i Alta/vest - Finnmark
I rapporten for delprosjektet for Altautredningen ligger følgende beskrivelse av nåværende bygningsmessig status:
«I forbindelse med delprosjektet er det foretatt en kartlegging av bygningsmassen ved
hjelp av verktøyet MultiMap. Analysen er utført for byggruppen av Multiconsult. Byggruppen har i sin rapport også redegjort for metodikk og arbeidsmetode.
Den gjennomførte kartleggingen av bygningsmassen ved Alta helsesenter (MultiMap)
oppsummerer bygningsmassens tilpasningsdyktighet slik:
«Bygningsmassen har en samlet vektet tilpasningsdyktighet på 2,0. Totalt sett indikerer
dette en bygningsmasse der enkelte endringer vil være kostnadskrevende/vanskelig å
gjennomføre.»
Etter befaring er vurderingen, basert på gjennomgang av tegninger og befaring på stedet,
at 4 452 m2 av bygningsmassen har en god tilpasningsdyktighet. Denne delen av bygningsmassen inneholder hovedtyngden av «sykehusfunksjonene» og har svært god etasjehøyde, søylefrie arealer og gode dagslydforhold. Videre har 5 701 m2 av bygningsmassen en dårlig tilpasningsdyktighet. Denne delen av bygningsmassen inneholder i hovedsak de kommunale funksjonene og har som «hovedproblem» en lav etasjehøyde og
begrensninger i forhold til påbygninger»

12.4 Hammerfest
12.4.1 Bygningsmessig struktur og funksjonalitet
Sweco Norge AS er underleverandør til Hospitalitet AS og har forestått vurderingen av
bygningsmassen i Hammerfest.
Hammerfest sykehus er i dag et godt fungerende sykehus som er godt vedlikeholdt. Men
mange av de tekniske anleggene er gamle og bør skiftes ut innom en 5-årspeiode.
Sykehuset fungerer i dag, men er veldig lite fleksibelt ved om - og tilbygg. En av årsakene
til dette er lave etasjehøyder og mange tilbygg under årene. Generelt for avdelingene er
ventilasjon klar for utskifting. Det samme gjelder også øvrige vvs-tekniske og elektro tekniske installasjoner. De tekniske anleggene som er i best stand er heis og teletekniske
anlegg som er blitt oppgradert i senere tid. Årsakene til at mange av systemene er dømt
som utilfredsstillende alternativt dårlig tilstand kan være utsatt vedlikehold, nye tekniske
krav og endret sykehusteknisk funksjonalitet.
Metoden som er benyttet for kartlegging av bygningsmassen er basert på prinsippene i
Norsk Standard 3424- Tilstandsanalyse av byggverk. Dette innebærer angivelse av tilstandsgrader fra 0 til 3, der 0 er best og 3 er dårligst. Tabell 2-1 viser et eksempel på kriterier som kan legges til grunn ved bestemmelse av tilstandsgrader.
Tabell 63 Kriterier for angivelse av tilstandsgrader
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12.4.1.1 Søsterhjemmet
Innhold:
Bygget fra 1955 er i stort sett innredet som kontorer og andre rom med enklere funksjoner.
Status:
Bygget er generelt i dårlig teknisk stand. Spesielt gjelder dette luftbehandling, der bygget
mangler balansert ventilasjon og har dårlig belysning. Vedrørende bygningsfysikk er bygget i dårlig stand for vinduer, dører og fasader. Tak og innvendige overflater har utilfredsstillende tilstand.
12.4.1.2 Østfløy
Innehold:
Østfløyen på 6 etasjer er en av de nyere delene av sykehuset i Hammerfest, men er snart
40 år gammel.
Østfløyen har flere av de tunge funksjonene i sykehuset, som operasjon, tyngre lab,
akuttmottak og sterilsentral.
Status:
Også disse områdene bærer preg av å ha dårlig ventilasjon, varme, sanitær og driftstekniske installasjoner for elektro. Bygningsmessig er det dårlig stand på tak.
12.4.1.3 Nordøstfløy
Innhold:
Inneholder radiologi og sengeområder
Status:
De tekniske anleggene er dårlig når det gjelder, varme, sanitær og elektrotekniske installasjoner. Nordøstfløy har dårlig tilstand på tak og utilfredsstillende tilstand på vinduer,
dører og innvendige overflater.
12.4.1.4 Nordfløy
Innhold:
3 etasjer med sengeområder og ergo- fysioterapi i plan 1.
Status:
De dårligste tekniske installasjonene i disse områder er varmeanlegg, luftbehandling og
driftstekniske elanlegg. Vinduer, dører og innvendige overflater har utilfredsstillende tilstand, øvrige bygningsdeler er ok.
12.4.1.5 Ny administrasjons fløy(del som bygger sammen nordfløy og søsterhjemmet i
plan kjeller, 1 og 2)
Innhold:
Denne delen inneholder kontorer i plan 1 og 2 samt garderober i kjeller.
Status:
Dette er den nyeste delen av sykehuset, bygget i 1987, er i bygningsmessig god stand
utenom tilstanden på vinduer som er utilfredsstillende.
De tekniske installasjonene i denne delen av sykehuset er blant de beste, men alderen
på anleggene gjør at fremfor alt de vvs-tekniske anleggene er i utilfredsstillende stand.
12.4.1.6 Sørfløy
Innhold:
Inneholder poliklinikker og spesiallaboratorier i plan 2, øvrige deler inneholder lettere
funksjoner som sengeposter og pasienthotell. I etasjene under plan 1 er det meste av
vvs-teknisk infrastruktur plassert.
Status:
De tekniske anleggene i denne del er svært dårlige, spesielt når det gjelder luftbehandling, varme og driftstekniske elanlegg og belysning.
De tekniske anleggene for infrastruktur behandlas under egen rubrikk.
Bygningsmessig har vinduer og dører utilfredsstillende tilstand meden bygget i øvrig er
tilfredsstillende.
12.4.1.7 Sørvestfløy
Innhold:
Denne fløyen har en etasje over bakkeplan og inneholder kjøkken og kantine.
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Status:
De vvs-tekniske anleggene er utilfredsstillende mens de øvrige tekniske anlegg er i god
stand. Når det gjelder bygning er det dårlig stand på vinduer og fasader i 1 etasjen. I øvrig er bygningen tilfredsstillende.
12.4.1.8 Barn- ungdom- og voksenpsykiatri
Innhold:
Psykiatri avdeling for barn, ungdom og voksne
Dette er et separat bygg plassert nord for hoved komplekset.
Status:
Dette bygget har de beste tekniske anleggene i sykehuset og er også tilfredsstillende rent
bygningsmessig. Det er kun de vvs-tekniske anleggene i kjeller som har behov for oppgradering.
12.4.1.9 Infrastruktur
Innhold/plassering:
Det meste av de tekniske anleggene er plassert i plan U2 og U1 i sør fløy.
Dette gjelder olje- og el-kjeler og trafo i plan U2.
Hovedtavle, tavle for nødstrøm og varmesentral i plan U1.
Dieselaggregat for nødstrøm er plassert i eget bygg sørvest for varelevering.
Status:
Ved en eventuell ombygging må man se på hele infrastrukturen, da dagens situasjon ikke
har en standard ihht til TEK10 det er også nye standarder for krav til nødstrøm.
Oppvarming
Fyring i dagens sykehus skjer i stort sett ved hjelp av el-kjele med olje som back up.
Det finnes per i dag kun fjernvarmedekning i Hammerfest sentrum. Ved et eventuelt tilbygg bør man diskutere muligheten for fjernvarme, med Hammerfest energi.
Kjøling
Det er per i dag ikke installert noen sentral kjøling på sykehuset. Det finnes utplassert
lokal kjøling som er blitt installert der det har vært problemer. Dette er for det meste løst vi
DX-kjøling.
Dette medfører dager med veldig høy varme i visse av lokalene. Noe kjøling kan tas via
frikjøling av ventilasjon. Dagens moderne sykehus har mye utstyr som avgir store mengder varme, hvilket gir dårlig inneklima, spesielt i de lokaler med mye utstyr og som har
fasade mot sør og vest.
Medisinske gasser
Tank for oksygen inklusive fordamper, er plassert utendørs sør for østfløy, plassert rett
ved siden av inntilliggende bygg, og forsyner hele anlegget. Dette anlegget oppfyller ikke
kravene til sikkerhet med tanke på avstander til andre bygg som skal være minst 10m,
det skal være 5m til asfalt belagt areal.
Sentral for lystgass er plassert i plan U1 i sørvestfløy.
Trykkluftsentral er plassert sentralt på plan 6. Anlegget er i ferd med å skiftes ut. I løpet
av våren 2014 vil det bli installert 3 stk nye kompressorer.
Luftbehandling
I dag er aggregat for det meste plassert i tekniske rom på tak. Disse forsyner de forskjellige etasjene via sjakt gjennom bygget. De fleste av systemene er ferdig for utskiftning.
Elkraft
Trafostasjon er plassert i rommet ved siden av oljekjelene i sørvest fløy. Hovedtavle er
plassert i etasjen over, på siden av fyringsrommet.
Reservekraft (Nødstrøm)
Det finnes i dag kun et aggregat som forsyner sykehuset med reservekraft, dersom
strømmen slås ut. Reserveaggregatet er i relativt god stand, men klarer ikke å forsyne
hele sykehuset ihht. gjeldende forskrifter, noe som må legges til grunn ved rehabilitering/nybygg. Det er også en stor ulempe med kun et reservekraftaggregat. Før en planlagt service på aggregatet må sykehuset leie inn et containeraggregat.
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UPS
I dagens eksisterende sykehus finnes 3stk lokale UPS,( batteripakker).
De forsyner henholdsvis operasjon, brannlarmanlegg og SD-anlegg.
12.4.2 Bygningsmessig egnethet
Generelt
De fleste av bygningene har behov for en oppgradering. Slik som byggene er utformet vil
dette være en vanskelig oppgave, først og fremst med tanke på tekniske installasjoner.
Den største anledningen til dårlig egnethet er dekkehøyden, som på de fleste avdelinger
er lav. Dette gjør at muligheten for å fremføre traseer for ventilasjon, rør og kabelbruer er
begrenset. Det er i stort sett kun arealene for kjøkken og kantine som har tilstrekkelig
takhøyde for en fornuftig ombygging. Når det gjelder bygningsstrukturelle egenskaper er
det god lastekapasitet i dekkene i stort sett alle bygg.
Ved et eventuelt tilbygg er det viktig at avdelingene med de tyngste funksjonene legges i
lokaler med god dekkehøyde, muligheter for høy lastekapasitet og hulltaking i dekke, og
en stor grad av fleksibilitet. Typiske avdelinger som regnes til tunge funksjoner er operasjon, radiologi, laboratorier, sterilsentral, intensivavdeling og viss poliklinisk behandling.
I de eksisterende lokalene kan man, ved en rehabilitering, med fordel plassere lettere
funksjoner som kontorer, garderober, sengeposter, pasienthotell og lignende avdelinger.
Avdelinger som oftest krever spesielle hensyn:
Operasjon
Operasjonsrom krever en stor mengde luft i form av friskluft og sirkulerende omluft for å
klare kravet til renhet. Disse rommene bør plasseres slik i bygget at plasseringen av ventilasjonsaggregatene om mulig kan plasseres i direkte nærhet til rommene. En plassering
høyt opp i bygget er derfor en ventilasjonsteknisk god løsning. Et alternativ er å legge inn
en teknisk etasje over operasjonsavdelingen.
Egnethet:
I dagens situasjon ligger operasjon i østfløy på plan 3. Denne avdeling fungerer i dag
med hjelp av sjakter for ventilasjon gjennom overliggende etasjer. Ved eventuell ombygging bør operasjon flyttes til plan 5, alternativt legge inn en teknisk etasje i plan 4. Eksisterende bygningsmasse er ikke egnet for en optimal løsning av ventilasjon.
Radiologi
Bør om mulig plasseres lavt i bygget da røntgenmaskiner er tunge og krever dekke med
høy lastekapasitet. En utfordring er også inn og uttransport ved utskifting av røntgenmaskiner. I denne avdelingen er det også viktig å sette av plass til tekniske rom for kjøling.
Egnethet:
Radiologi er plassert i nordøstfløyens 2 etasje.
Dagens situasjon har veldig liten mulighet til ekspansjon og vil ikke kunne ivareta en stadig utvidet aktivitet. Utvidelse av kontorer lar seg gjøre, men har begrensede muligheter
for et godt inneklima grunnet mye varmeavgivende utstyr og begrenset eller ikke noe kjøling.
Laboratorier
Krever mye installasjoner i form av ventilasjon, rør, data og elektro.
I disse avdelingene er det ofte krav til separate avtrekk fra avtrekksskap og avtrekksbord.
Egnethet:
Inneklimaet i disse lokalene når ikke opp i dagens standard og skyldes mye varmeavgivende utstyr. Dagens beliggenhet med vinduer mot sør og ikke noen solavskjerming, gjør
at disse lokalene er en utfordring.
Luftsmitteisolat
Trenger egne luftbehandlingsaggregater i separate tekniske rom.
Egnethet:
Det finnes pr i dag ikke noe luftsmitteisolat på sykehuset, men ved et behov kan det la
seg gjøre og bygge dette. Utfordringer er å finne egnet plassering av eget ventilasjonsaggregat, hvilket best lar seg gjøre ved å plassere arealene nær takplan.
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12.4.3 Levetid og behov for rehabilitering av eksisterende bygg og nybygg
De tekniske anleggene på Hammerfest sykehus er i stort behov av rehabilitering. Den
tekniske levetiden for mange av anleggene har allerede «gått ut». Dette gjelder da først
og fremst luftbehandlingsanleggene, belysning og øvrige driftstekniske el-anlegg. I tillegg
er mange av vinduene i dårlig stand.
Sykehuset har ikke et heldekkende sprinkleranlegg hvilket med stor sannsynlighet vil bli
en nødvendighet ved en rehabilitering.
Sykehuset har ikke en strømforsyning som svarer til dagens krav (FEL og NEK400). Det
presiseres at forskrifter og krav ikke har tilbakevirkende kraft, men f.o.m. februar 2006 ble
det av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gitt klare «instrukser» på
hvordan forskrift er å forstå med hensyn til valg av nettsystemer for nødstrømsforsyninger. I tillegg har mye ny teknologi behov for 400 TN-S system og dette krever igjen Dublert
TN-S system innen nødstrømsforsyningen.
12.4.4

Energi

Når det gjelder energi er det flere tiltak som kan gjøres bedre på sykehuset. Bygningsmessig er det først og fremst vinduer som er i dårlig stand og som ved en utskifting til et
vindu med lavt u-verdi(lav varmegjennomtrengning), kan få ned energibruket i bygget.
Ved installering av solfilm på glassene alternativt utvendig solavskjerming kan man ytterligere redusere energibruk i de lokaler der man har kjøling, men fremfor alt forbedrer man
inneklimaet for personellet grunnet mindre solinnstråling på sør- og vestfasader.
Eksisterende energiforsyning klarer ikke dagens krav til fornybar energi ihht TEK 10, som
krever minst 60 % fornybar energi.
Det er heller ikke lenger lov å bruke oljefyring som hovedkilde.
Nye luftbehandlingsaggregater har også en bedre virkningsgrad enn de eksisterende.
Egnethet:
Eksisterende fyrhus er i dag plassert i plan U2 og U1 i sør fløy.
Det meste av utstyret er gammelt og bør skiftes ut. Mange av de eksisterende arealene
kan ikke gjenbrukes da det ved en utskifting ombygging stilles helt andre krav til utførelse
og plassering. Bland annet kan dette være tilfelle for plassering av trafo og eventuelt
varmepumpeanlegg. Se også under 13.1.4 Utbygging av sykehus i drift.

13

Bygg og infrastruktur, fremtidig situasjon - mulighetsstudie

13.1 Nye Kirkenes sykehus
Det vises til eget delprosjekt for bygging av nytt sykehus i Kirkenes.

13.2 Psykisk helsevern og rus
Det er ikke utarbeidet noen mulighetsstudier innenfor dette området. Det er i styrevedtak
av 20.03.14 vedtatt endringer av antall senger og organisering av tilbudet og det er planer
om å flytte/utvide tilbudet i Karasjok og Alta. Det er imidlertid presisert at før investering i
nye bygg, skal ulike modeller for samhandling mellom døgnenhetene i rus og psykiatriavdelinger utredes.

13.3 Spesialisthelsetjeneste i Alta/Vest – Finnmark
Nordic – Office of Architecture AS har forestått mulighetsstudie for delprosjektet. Teksten
18
og skisser som vises i dette kapittelet er hentet fra prosjektets sluttrapport :
13.3.1 Tomt
Alta helsesenter ligger i utkanten av sentrum. Alta kommune har planer om en større utbygging av sykehjem / omsorgsboliger på tomten. For å unngå at kommunens utbyggingsplaner kommer i konflikt med / hindrer en utvikling av spesialisthelsetjenestens
funksjoner, er det sett på hvordan tomten kan sonedeles og derigjennom skape en synergieffekt i form av en helhetlig byutvikling som ivaretar både sykehusets og kommunens behov for areal. Planen vil også gjennom videre utvikling kunne gi et bidrag til planene for utvikling av sentrum.
18

Utredning av spesialisthelsetjenester Alta/Vest-Finnmark, Sluttrapport
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I tillegg til dette vil en studie av helheten kunne gi vesentlige bidrag til forbedring av logistikk, fremkommelighet i anlegget. Dagens bygningsmasse har mange innganger og gir
utfordringer for nye besøkende.

Figur 18 Illustrasjon - Helsesenterets plassering i forhold til sentrum.

Figur 19 Illustrasjon - Forslag til tomtens soneinndeling.

Illustrasjonen er ment som en konseptuell tilnærming til utvikling av tomten, i den sonen
som er markert som spesialisthelsetjeneste ligger det i dag også andre funksjoner.
13.3.2 Program
Den foreslåtte aktivitetsøkningen ved helsesenteret i Alta, som er utredet av prosjektets
arbeidsgrupper, kan oppsummeres som følger:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Økning av areal for billeddiagnostikk med MR og CT
Dobling av spesialistpoliklinikkens aktivitet
Mer enn en dobling av antall dagkirurgiske inngrep i spesialistpoliklinikkens regi,
samt mulighet for utleie til avtalespesialister ved ledig kapasitet. Totalt dimensjonert for en tredobling av aktiviteten.
Økning av antall sykestuesenger fra 9 til 20, der 6 av sengene er øremerket
kommunale oppgaver.
Økning i antall fødsler med 15 % som følge av at flere førstegangsfødende vil
benytte fødestuen.
Økning av laboratorieanalyser som følge av den foreslåtte aktivitetsøkningen ved
sykestua og spesialistpoliklinikken.
Utvidelse av psykiatrisk døgnenhet fra 10 til 15 senger
I påvente av vedtak i styret ved Finnmarkssykehuset, 20. mars 2014, planlegges
6 behandlingsplasser og 2 avrusingsplasser for rus, til sammen 8 rusplasser
Utvidelse av kapasitet psykiatrisk poliklinikk/kontorer og møterom

13.3.3 Foreslåtte løsninger
I etterfølgende tekst/illustrasjoner vises forslag til bygningsmessige løsninger.
Vestibyle/adkomst
Helsesenteret og tilstøtende arealer har i dag mange innganger og det er til dels vanskelig å orientere seg i bygningsmassen. For å bedre logistikken og tilgjengeligheten foreslås
det å bygge en ny vestibyle med felles ekspedisjon for legevakt, helsesenter, legesenter,
spesialistpoliklinikk, tannhelsetjeneste og psykiatri. Den nye hovedvestibylen understreker også synergien av samlokaliseringen, symbolisert ved nytt auditorium/møtesenter.
Vestibylen bygges i 2,5. etasje og det etableres broforbindelse over til sengepostene i
nybygg øst for bygg H.

Figur 20 Illustrasjon: Nybygd vestibyle med broforbindelse til sengeposter i 2. og 3. etasje.

Billeddiagnostikk
Helsesenteret har i dag et rom for generell røntgen. Dersom det skal etableres lokaler for
MR og CT må dette gjøres i form av nybygg. Det foreslås derfor å samle generell røntgen
lab, MR og CT i nybygg nordøst for eksisterende bygg. Billeddiagnostikkmodalitetene vil
da komme tett på akuttmottaket.
Arbeidsgruppen for billeddiagnostikk har foreløpig anbefalt å installere MR og ultralyd.
Det er i de bygningsmessige planene også tatt høyde for et eventuelt senere vedtak om
utvidelse av tilbudet til også å gjelde CT.
Etterfølgende planløsning viser plasseringen av en ny billeddiagnostisk enhet.
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Figur 21 Illustrasjon - Utvidelse billeddiagnostikk

Dagkirurgi
Dagkirurgisk avsnitt har i dag 2 operasjonsstuer. Kun én av stuene utnyttes jevnlig til operasjoner. Da det er lagt opp til mulighet for tredobling av aktiviteten, bør dagkirurgien flyttes inn i nybygg for å oppnå følgende mål:
• Større og bedre egnede operasjonsstuer
• Tilretteleggelse for en mer effektiv pasientlogistikk
• Tilretteleggelse for bedre vareflyt/hygienestandard.
Operasjonsstuene legges i samme etasje og i tilknytning til avdeling for billeddiagnostikk.
Dette gir en god konsentrasjon av de utstyrskrevende rommene i anlegget.
Spesialistpoliklinikk
Spesialistpoliklinikken har lokaler i 1. etasje bygg H. Poliklinikken har god kapasitet sett i
relasjon til dagens aktivitet. Det forutsettes at den planlagte doblingen av aktivitet kan
løses innenfor eksisterende areal med tillegg av frigjort røntgenareal, og frigjort areal ved
dagens operasjonsstuer. Det er tenkt at en ny infusjonsmedisinsk poliklinikk og medisinsk
dagbehandling kan plasseres i dagens lokaler for operasjonsstuer.
Sengepost /fødestue
En utvidelse av sengekapasiteten fra 9 til 20 senger vil ikke kunne løses innenfor eksisterende bygningsmasse. Det er derfor foreslått at sengepostene lokaliseres i 2.etasje av
det foreslåtte nybygget mot nord/øst.
Etterfølgende planløsning viser et prinsipp hvor nybygget knytter seg til og danner en forlengelse av bygg H. Denne løsningen legger opp til at en eventuell senere utvidelse av
aktiviteten kan løses ved å knytte seg inn mot fløy E4 og eventuelt å erstatte denne.
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I utgangspunktet kan økningen i antall fødsler håndteres innenfor eksisterende lokaler
uten bygningsmessige tiltak. Det er allikevel ønskelig at fødestue-plassene legges inn i ny
bygningsmasse i tilknytning til sengeposten av driftsmessige hensyn.

Figur 22 Illustrasjon - Ny somatisk sengepost

Laboratorier
Laboratorieaktiviteten kan økes innenfor eksisterende areal. Det vil være behov for å investere i nye analysemaskiner.
Psykisk helse og rus
Tilbudet knyttet til psykiske helse og rus er foreslått økt med 5 senger for psykisk helse, 6
senger for rusbehandling og 2 senger for avrusning. For å kunne løse dette arealbehovet
må det bygges nye arealer for disse sengene. Det anbefales at utvidelsen skjer i 3. etasje, over den somatiske sengeposten, på samme nivå som eksisterende psykiatripost.
I tillegg til sengerommene vil det være behov for behandlerkontorer/aktivitetsrom, samt
areal for psykiatrisk poliklinikk. Dette løses delvis integrert i sengepostarealene og delvis
ved å bygge på den delen av bygg H som kun har 2 etasjer.
Eventuelt kan kontorer og møterom etableres i frigjorte arealer i helsesenteret.
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Figur 23 Illustrasjon - Utvidelse psykiatri

13.4 Mulighetsstudien Hammerfest
Ratio Arkitekter AS er underleverandør for Hospitalitet AS og skal illustrere alternative
utbyggings-muligheter med en tidshorisont på om lag 15 år, det vil si en situasjon i 2030.
Til grunn ligger blant annet Mulighetsstudie – Lokalisering av Hammerfest sykehus datert
15.01. 2013 utarbeidet av Hammerfest Kommune og program for Hammerfest sykehus
utarbeidet av Hospitalitet på grunnlag av fremskrevne tall for pasientbehandling og virksomhetsplaner utarbeidet i samarbeid med Finnmarkssykehuset.
Hammerfest kommunes mulighetsstudie av 15.01.13 analyserer to mulige lokaliseringer,
Fuglenes og Jansvannet. Fuglenes er dagens sykehustomt og Jansvannet ligger om lag
2 km sør for Hammerfest sentrum. Studiet konkluderer med at både dagens sykehustomt
på Fuglenes og ny tomt ved Jansvannet er velegnede områder for lokalisering av et nytt
sykehus i Hammerfest.
Dette mulighetsstudiet skal redegjøre for følgende hovedalternativer:
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)
Alternativ 2 A Utbygging på ny tomt (Jansvannet)
Alternativ 2 B Utbygging på ny tomt optimert for 50 % utvidelse(Jansvannet)
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Alternativ 3 Annen tomt
Alternativ 0 (”nullalternativet”):
Dagens situasjon med nødvendig teknisk oppgradering
Alternativ 1A:
Dagens situasjon. Rehabiliteringsalternativ med kombinasjon av eksisterende bygg og
nybygg. Levetid til 2030 – 2040. Ombygging/utbygging kreves. Ikke riving av Søsterhjemmet, utbygging på tilliggende tomt.
Forhold knyttet til strategisk utvikling med hensyn til økonomi, somatikk, psykiatri, fordeling av oppgaver mellom helseforetaket og kommunene, geografi og medisinske spesialiteter og prioriteringer mellom disse, kan føre til utsetting av beslutning om bygging/ombygging av sykehus i 5-10 år. 0-alternativet vurderer hva dette vil kreve av minimale vedlikehold/bygningsmessige utbedringer. Hvor lite kan man gjøre frem til ca. 2020,
og hva må man da gjøre fra rundt 2025?
Alternativ 1B:
Trinnvis utbygging på dagens tomt med oppgradering av trafikksystem til dagens standard. Underalternativer viser trinnvis utbygging og fremtidig utbyggingspotensiale (dagens behov + 50 %).
Analysen viser nødvendige tiltak med hensyn til trafikkbilde, innkjøring, rundkjøring, bussstopp m.m. Alternativet vises som trinnvis utbygging, bruk av eksisterende lokaler samt
mulige utviklingsmuligheter på lang sikt (etter 2030).
Alternativ 2A:
Utbygging på ny tomt Jansvannet utenfor sentrum.
Tomtens muligheter illustreres med avkjøring fra riksvei 94. Tomten analyseres med hensyn til parkering, logistikk og mulige fremtidige utviklingspotensial. Forhold knyttet til klima
drøftes ikke spesielt, men dette anbefales at dette studeres nærmere hvis alternativ 2
velges.
Alternativ 2B:
Underalternativ med trinnvis utbygging og optimert fremtidig utbyggingspotensiale (dagens behov + 50 %).
Alternativ 3:
Studie av alternativ 2A og 2B tilsier at det kan være aktuelt å se etter ny alternativ tomt
som egner seg bedre til et fremtidsrettet sykehus, ikke minst med hensyn til topografi.
Disse alternativene illustreres med underalternativer der det er relevant, samt utbyggingstrinn, der trinnvis utbygging er avgjørende for utbyggings realisme.
13.4.1 Eksisterende situasjon
Hammerfest sykehus består av en bygningsmasse på om lag 23.000 m². Bygningsmassen er delt i flere avsnitt med forskjellig alder og kvalitet. Det henvises for øvrig til Multimap tilstandsrapport og illustrasjoner av Multimap på planer.
Eksisterende tomt for Hammerfest sykehus kjennetegnes med til dels fantastisk utsikt
mot Hammerfest sentrum i syd og mot Sørøya i vest. Tomten ved Jansvannet ligger i et
for hammerfest særegent område med utsikt til Hammerfests største skogområde og et
landskap som er verdifullt for friluftsliv. Området er også kjent for å være værhardt med
vind og snøfokk. Ved en eventuell utbygging vil dette kunne være et vesentlig moment for
valg av løsning. Det ligger utenfor dette studiets rammer å ta stilling til disse kvalitetene
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utover det overordnede, dvs. plassering på tomt, hensyn til dagslys, nærhet til eksisterende bygninger, inngangsforhold og overordnet logistikk.
Den eldre bygningsmassen har varierende høyder, fra en til fem etasjer pluss underetasjer. Studiet alternativ 0 og 1 har valgt å illustrere utbyggingen med totalhøyder uavhengig av det eksisterende sykehuset. Det anbefales likevel å ta hensyn til målestokken i det
eksisterende sykehuset ved valg av utbyggingstakt og størrelser. Nybygg er illustrert med
etasjehøyder om lag 4,3 meter, som er om lag én meter mer enn de gamle bygningene.
Det innebærer at volumene på nybygg blir adskillig større enn på de gamle byggene med
samme bruksareal. Inngangsetasjer er illustrert 5 meter høye. Ved valg av høyere bygg,
dvs flere etasjer, kan utnyttelse og potensial økes vesentlig. Det ligger utenfor dette studiet å illustrere alle tenkelige alternativer. Vi har derfor valgt å legge oss på en konservativ utnyttelsesgrad. Ved eventuell utbygging vil tiltaket kreve ny bebyggelsesplan. Disse
forholdene vil derfor naturlig drøftes i en senere fase.
Integrasjonene med eksisterende bygninger er avhengig av mange faktorer. Hvis man på
lengre sikt ønsker å fornye hele bygningsmassen til tidsmessig standard med hensyn til
etasjehøyder, tekniske anlegg, energibruk og hensynet til generalitet og fleksibilitet, vil det
være lite hensiktsmessig å tilpasse etasjer til det gamle sykehuset. Det er derfor illustrert
forbindelse mellom gammel og ny bygningsmasse på plan 1, inngangsplanet, og underetasje, varemottak. Hvis det på lengre sikt planlegges å bruke den eldre bygningsmassen
til lettere funksjoner, som kontorer og leiligheter, vil det derimot kunne være riktig å integrere gamle og nye etasjehøyder tettere. Detaljene rundt dette og alle alternativene er
ikke med i dette studiet.

Plan K eksisterende funksjoner

Plan 1 eksisterende funksjoner

Plan 2 eksisterende funksjoner

Plan 3 eksisterende funksjoner
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Plan 4 eksisterende funksjoner

Plan 5 eksisterende funksjoner

Figur 24 Eksiterende funksjoner i alle plan

Figur 25 Funksjonsdiagram eksisterende arealer
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Figur 26 Oversikt eksisterende arealer

Figur 27 Eksisterende tilstand multimap plan 1 og K

Figur 28 Eksisterende tilstand multimap plan 2 og 3
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Figur 29 Eksisterende tilstand multimap plan 4 og 5

Metode for nybygg
Studiet tar utgangspunkt i program for Hammerfest sykehus utarbeidet av Hospitalitet i
samarbeid med Finnmarksykehuset. De forskjellige funksjoner er plassert i bygningskropper med en antatt gunstig bredde. Dvs at sengeavdelinger, sykehotell og kontorer
antas å passe i bygningskropper med om lag 17 meters bredde pga tilgangen til dagslys.
Behandlingsavdelinger, herunder poliklinikk, radiologi og operasjon, har behov for større
sammenhengende arealer og har mange støttefunksjoner uten behov for dagslys og er
derfor lagt i bygningskropper på 22 meters bredde. Mange funksjoner kan plasseres i
mørke arealer, eller i utkanten av ovennevnte arealer. Det er ikke illustrert i detalj hvordan
disse arealene kan fordeles, men vist en fordeling mellom overordnete arealtyper. Tekniske arealer er vist som en prosent av bruttoarealet.
Arealer beregnes i henholdsvis netto- og bruttoarealer. Nettoarealer er programmert areal
nødvendig for å utføre bestemte oppgaver, f.eks. arealstandard for sykerom eller operasjonssal. Nettoarealet ganges med en faktor for å dekke ikke-programmert areal, dvs
nødvendig areal for korridorer, trapper og heiser, tekniske arealer samt inner- og yttervegger. For sykehus er det nødvendig med en brutto/nettofaktor (B/N) lik 2,0, dvs at
2
2
5.000 m programmert areal gir et ferdig bygg på 10.000 m .
13.4.2

Utbygging av sykehus i drift

For at Finnmarksykehuset skal kunne levere helsetjenester til befolkningen er det en forutsetning at utbygging ikke vanskeliggjør kontinuerlig drift i vesentlig grad. Enhver ombygging og flytteprosess er en utfordring for en arbeidsplass, og det må søkes å minimere belastningen for virksomheten mens utbygging og omstilling pågår. Det enkleste er å
bygge et nytt sykehus på en annen tomt der lastebiler og byggekraner kan jobbe uforstyrret og lokalene står ferdig før hele virksomheten flytter. Imidlertid kan det være grunner til
å velge en annen modell, med gradvis fornyelse. Årsakene kan være alt fra geografi og
lokalisering til investeringstakt og mulighet til endring av planer underveis.
På Fuglenes kan en gradvis utbygging starte på tomten i vest uten å gripe direkte inn i
sykehusets drift. Det må imidlertid påregnes ulemper over flere år knyttet til støy, støv,
omlegging av veier, provisorier, begrensninger på adkomst og lignende. Dessuten vil en
lavere grad av fornyelse som følge av begrensede investeringsrammer, tilsi større grad
av nødvendig ombygging internt, og med tilhørende midlertidighet, flytting og riving av
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eksisterende lokaler. Jo færre ganger virksomheten må flytte, jo mindre vil belastningen
bli.
Alternativ 0 gir stor grad av intern flytting, ombygging og midlertidighet.
Alternativ 1 kan løse fornyelsen med én overflytting pr avdeling, men med perioder med
omfattende ombygging i nabolokaler.
Alternativ 2 kan stå ferdig før flytting og vil ikke påføre virksomheten noen ytterligere belastning i forbindelse med fornyelsen.
13.4.3

Alternativ 0/1A,

Figur 30 Eksisterende situasjonsplan- Fuglenes

Generelt
Det kan vise seg å være vanskelig å få frem de nødvendige beslutninger for en fornyelse
av Hammerfest sykehus. Dette kan skyldes interne forhold på sykehuset, knyttet til usikkerhet rundt fremtidige behov, eksterne forhold knyttet til overordnet strategi for behandling av pasienter i Helse Finnmarks ansvarsområde, eller forhold knyttet til økonomi og
bevillinger. Nullalternativet viser hvilke grep som må gjøres for å opprettholde drift på et
forsvarlig nivå, selv om overordnede strategiske beslutninger blir utsatt.
Hammerfest sykehus holder til i lokaler som i hovedsak er bygget på 50- og 70-tallet. Multimap-analysen viser at lokalene for det meste er vurdert som egnede, med unntak av
ventilasjonsanleggene. For å fornye ventilasjonen til dagens standard, vil det kreves større rom over himling enn det er plass til. Fornyelse må derfor begrenses til lokaler som kan
suppleres med luft fra aggregater og fordelingskanaler utenfor selve lokalene, f.eks. på
tak, eller i nye tekniske rom som tilbygg, med begrensning av dagslys på aktuelle steder.
Alternativt vil man måtte konvertere bruksarealer til tekniske arealer. Det er derfor svært
begrenset hvilke tiltak som kan gjøres dersom man mangler en overordnet strategi for
utbygging.
Intern oppgradering innenfor dagens bygningsmasse vil ikke utløse krav om oppgradering
av uteområdene til dagens standard med hensyn til universell utforming, tilgjengelighet
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osv. Det må imidlertid påpekes at selv om dagens sykehus har fungert innenfor sine forutsetninger i mange år, vil man kunne oppleve et tiltagende misforhold mellom ansattes,
pårørendes og pasienters forventninger og behov, og Hammerfest sykehus evne til å møte disse behovene. Forhold som kan nevnes er:
• Innemiljø, spesielt luftkvalitet og temperatur
• Universell utforming ute og inne
• Pasientmiljø, behov for privatliv, mulighet for pårørende til overnatting på samme
rom
• Tilknytning til kollektivnettet via buss
• Parkering for ansatte og besøkende

Figur 31 Perspektiv alternativ 0/ eksisterende situasjon - Fuglenes

Adkomst
Adkomsten til eksisterende sykehus er fra Forsølveien i sørvest. Det finnes en ekstra adkomst i nordvest, men denne er begrenset til innkjøring fra nord, og det er stengt for utkjøring fra sykehusområdet ut i veien. Innkjøringen fra sydvest er bratt, og tilfredsstiller
ikke dagens krav til stigning og kjørekurver i kryss. Det er derfor ikke mulig å få busser til
å kjøre inn til sykehuset, noe som fører til lange gangstrekninger fra kollektivtilbud til
hovedinngang. Ved glatt føre er det også uheldig å stoppe i bakken ved sykehuset, noe
som hindrer etablering av busstopp i sykehusets umiddelbare nærhet.
Sykehusveien internt på sykehusområdet har en stigning på om lag 1:8, dvs brattere enn
tillatt for universell utforming. Status quo er kun akseptabelt så lenge det ikke gjøres endringer på trafikksystemet. Ethvert tiltak som endrer trafikkforholdene utløser krav om universelt utformet utemiljø i tillegg til tilkomst til bygningene.
Hvis man som følge av utsettelse av overordnet utbyggingsvedtak ser seg nødt til å bygge reservearealer på eksisterende tomt, finnes det et potensiale mot vest ved riving av tre
boliger. Et begrenset nybygg på denne tomten kan avhjelpe vekst i arealbehov samt fornyelse av tekniske anlegg i eksisterende bygg uavhengig av resten av anlegget, og forutsetter for eksempel ikke at Søsterhjemmet rives. Utbyggingen tilsvarer trinn 1 i
alternativ 1.
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Figur 32 Situasjonsplan Alternativ 0/1A / byggetrinn 1 1B- Fuglenes

Fordelen med et nybygg er at man blant annet kan etablere en ny inngang med adkomst
fra Forsølveien i sørvest. Et nybygg kan gis rasjonelle og fremtidsrettede etasjehøyder og
tekniske anlegg som sikrer generalitet og fleksibilitet for en naturlig utvikling av behandlingstilbudet på sykehuset. Det vil være naturlig å ha hovedinngangen til sykehuset på
nedre plan, og korte avstander og effektiv heistransport til nybyggets avdelinger. Det vil
imidlertid være dårlig integrasjon mellom nybygget og eksisterende bygg, noe som vanskeliggjør internkommunikasjon og valg av avdelingsplassering i henholdsvis nye og gamle bygg.
Et nybygg vil lettere kunne tilpasses tung behandling, dvs blant annet røntgen og operasjon, samt for eksempel laboratorier. Det vil være rasjonelt rent teknisk å bruke nybygget
til disse funksjonene, og sannsynligvis gi den laveste investeringskostnaden. Det vil også
kunne gi lavere ombyggingskostnader i den gamle bygningsmassen når arealer frigjøres
etter overflytting til nybygg. Det er imidlertid ikke sikkert at det er rasjonelt for driften av
sykehuset. Man kan risikere at logistikken blir lidende under lange interne avstander og i
verste fall to heisbevegelser for å komme fra operasjon til sengeposter eller fra kontorområder til behandling.
Parkering
Eksisterende parkering er spredt på flere parkeringsplasser rundt sykehuset i tillegg til
parkering langs de interne sykehusveiene. Ved opptelling antas det en kapasitet på om
lag 150 biler, tilsvarende om lag halvparten av beregnet behov. 0-alternativet gir ingen
økning i antall parkeringsplasser.
Hovedinngang
Dagens hovedinngang ligger i hjørnet mellom bygg fra 50-tallet og 1978 vendt mot nordøst på kote 29.7. Hovedatkomsten fungerer tilfredsstillende hvis man ser bort fra at den
ligger i skyggen selv på solrike dager i arbeidstiden. Inngangen inviterer ikke til opphold
utendørs selv i godt vær og ligger skjult i forhold til omgivelsene.
Hvis 0-alternativet tvinger frem et nybygg i vest, alternativ 1A, vil det være naturlig å flytte
hovedinngangen dit. En delt løsning er uhensiktsmessig og fordyrende i drift. Dagens
hovedinngang kan eventuelt fungere som personalinngang til avdelinger som blir liggende i de gamle byggene.

Hospitalitet, FIN HF

16.01.15

Side 132 av 147

Strategisk utviklingsplan Finnmarkssykehuset HF

Figur 33 Perspektiv alternativ 0/1A- Fuglenes

Akuttmottak
Dagens akuttmottak ligger mot sørøst og har tilgjengelighet fra ”ringveien” som kommer
fra begge adkomster til sykehuset. Så lenge dagens situasjon opprettholdes fungerer dagens akuttmottak tilfredsstillende.
Hvis 0-alternativet utvides med et nybygg i vest, alternativ 1A, vil det være hensiktsmessig å flytte også akuttmottaket dit.
Varelevering
Dagens varelevering ligger til lasteramper på underetasjenivå. Vareleveringen gir adkomst i dagen til kulvertsystemet og kjellernivå i hele sykehuset.
Et nybygg i vest (alternativ 1A) krevet eget varemottak så lenge det ikke benyttes sammen med eksisterende bygg på underetasjenivå.
Hoveddisponering logistikk
Hvis det ikke tas beslutning om utvidelse på tomt i vest, er eneste alternativet for en fremtidig tilfredsstillende teknisk forsyning av sykehusets tyngre avdelinger å konvertere
bruksareal til teknisk areal, eller å bygge tekniske rom utenfor byggets yttervegger i form
av kontainere eller lignende. Begge muligheter vil fremstå som en vesentlig degradering
av bygget, både med hensyn til areal, funksjonalitet og miljø. Et nybygg vil gi et sykehus
delt i to, en del tidsmessig og effektivt, og en del begrenset av gammel bygningsstruktur.
Internlogistikk vil lide under todelinger og lange internavstander. Det vil også bli en uoversiktlig situasjon for pasienter og besøkende.
Behandling
Behandlingsfunksjonene i eksisterende sykehus er fordelt i hele sykehuset. Behandlingen
tilfredsstiller minimumskrav til behandling og sikkerhet, men lider under tekniske anlegg
som ikke kan oppgraderes til tidsmessig standard grunnet begrensninger i etasjehøyde.
Ved oppbygging av behandlingsavdelinger i et nybygg mot vest, vil avdelingenes interne
utfordringer løses. Kommunikasjon med resten av sykehuset vil imidlertid lide. Dette kan
gå utover både driftsøkonomi og trivsel på lengre sikt.
Sengeposter
Sengerom er fordelt i den eldre delen av sykehuset og representerer arealer som relativt
lett kan tilpasses en eldre bygningsstruktur.
Ulempen med å beholde sengeposter i ombygget gammelt areal ved flytting av tung behandling til nybygg i vest er først og fremst lange interne avstander.
Administrasjon
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Kontorer til administrasjon representerer de arealene som lettest kan tilpasses den eldre
bygningsmassen. Arealene er også de som lettest kan flyttes midlertidig til andre lokaler,
eller plasseres i nye byggetrinn ved riving og nybygg.
Areal
Eksisterende bygningsmasse har totalt areal om lag 23.400 m². Beregnet behov i utviklingsplanen tilsier 30.300 m² i 2030. Et nybygg i vest er illustrert med to underetasjer og 4
etasjer over bakken à 1.000-1.100 m², dvs til sammen 6-7.000 m².
Dagens tomt har dermed potensial til å romme Hammerfest sykehus` arealbehov i overskuelig fremtid.

13.4.4

Alternativ 1B – Endring av trafikksystem på tomten, trinnvis utbygging mot et
nytt sykehus

Figur 34 Situasjonsplan 1B- Fuglenes

Alternativ 1B forutsetter en omlegging av trafikksystemet internt på sykehusets område
for å oppfylle dagens krav til avkjøring, snuplasser, sikkerhet, tilgjengelighet, siktlinjer og
stigningsforhold. Omleggingen av veien sammen med riving av Søsterhjemmet fører til et
stort utbyggingspotensiale for et annet byggetrinn.
Utbygging på dagens tomt vil kunne foregå i én eller to etapper. Hvis utbyggingen gjøres i
to etapper, vil første byggetrinn kunne være avlastning for funksjoner som i dag holder til i
Søsterhjemmet slik at leie i eksterne lokaler blir overflødig. Utbyggingen kan tilsvare alternativ 0, men uten de samme kravene til integrering med eksisterende bygningsmasse
før hele utbyggingen står ferdig.
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Figur 35 Perspektiv alternativ 1B -byggetrinn 1- Fuglenes

For den endelige løsningen vil hele sykehuset bli endret for å kunne fungere som en
funksjonell helhet. Alle tunge medisinske funksjoner kan legges i nybygget. I denne delen
kan man legge lettere funksjoner som kontorer og undervisning, eller det kan vurderes
om hele den eldre bygningsmassen på lengre sikt skal erstattes med nybygg med hensiktsmessige etasjehøyder og tekniske installasjoner. Dette vil også gi fullintegrasjon med
nybygg på alle plan.

Figur 36 Perspektiv alternativ 1B -byggetrinn 2 - Fuglenes

Adkomst
Adkomst til sykehuset flyttes høyere opp i Forsølveien slik at innkjøring til ny adkomstplass og ny hovedinngang på kote +20,0 blir nesten horisontal. Løsningen åpner for at
buss kan kjøre innom forplassen både på vei opp og ned Forsølveien.
Parkering
Alternativet gir mulighet for parkering under tak i underetasje. Parkeringshuset kan gi
plass til om lag 80 biler under tak, noe som samlet gir kapasitet på over 200 biler. Ved å
grave en etasje til kan kapasiteten økes ytterligere.
Hovedinngang
Det etableres ny hovedinngang mot sydvest uavhengig av eksisterende sykehus. Hovedinngangen henvender seg mot Hammerfest by, adkomstveien, utsikten og solen, noe
som øker dens attraktivitet på solrike dager.
Akuttmottak
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Akuttmottaket skilles fra de øvrige inngangene med egen avkjøring nordvest i Forsølveien
på plan med eksisterende inngangsetasje.
Varelevering
Varelevering foreslås beholdt på eksisterende underetasje. Eksisterende vei rundt det
gamle sykehuset beholdes slik at det alltid er fri vei til varemottaket enten fra nord eller
sør. Vareleveringen vil kunne betjene både ny og eksisterende bygningsmasse.
Hoveddisponering logistikk
Fra hovedinngangen går personaltrafikk til sykehusets avdelinger via godt synlig hovedheis og trapp til de forskjellige plan. Horisontal forsyning fra varemottak kan etableres i
nybygg i transportkulvert.
Behandling
Alternativ 1 viser potensial for en fullstendig fornyelse av sykehuset og gir mulighet for
optimal fordeling av de enkelte avdelinger. Nybygget vil i alle tilfeller danne en generell og
fleksibel ramme rundt den fremtidige utviklingen av sykehusfunksjoner.
Sengeposter
Sengeposter kan legges på plan med tilhørende behandlingsdisipliner eller samles i egne
sengeetasjer, fortrinnsvis høyt oppe i bygget. Ved en plassering høyt oppe sikres en fantastisk utsikt og kontakt med landskapet utenfor.
Administrasjon
Kontorer til administrasjon har mange mulige plasseringer i alternativ 1. Kontorer kan både plasseres i nybygg og i deler av eksisterende sykehus hvis det ikke blir revet. Dagens
bygningsstruktur hindrer ikke disse arealene å romme funksjonelle og gode kontorarbeidsplasser med tidsmessig teknisk infrastruktur.
Byggetrinn
Alternativ 1 bygges ut i to trinn. I første byggetrinn etableres nybygg i vest og midlertidige
kontorer etableres der før riving av Søsterhjemmet. Etter at Søsterhjemmet er revet,
stenges Sykehusveien og gammelt og nytt bygg knyttes sammen. Hovedinngangen flyttes til nybygg. Tomme lokaler i eksisterende sykehus blir midlertidige kontorer til hele nybygget er etablert. I siste fase representerer eksisterende sykehus enten lokaler for utvidelse eller, ved riving, tomt for utvidelse av 50 % eller mer av sykehusarealet.

Figur 37 Perspektiv alternativ 1B – fremtidig utvidelse - Fuglenes
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Figur 38 Situasjonsplan alternativ 1B – fremtidig utvidelse - Fuglenes

13.4.5

Alternativ 2A og B – Utbygging på tomt ved Jansvannet

Figur 39 Situasjonsplan alternativ 2A – Jansvannet
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Jansvannet er i ”Mulighetsstudie Lokalisering av Hammerfest sykehus, 15.01.2013” utpekt som et velegnet område for lokalisering av nytt sykehus i Hammerfest.
Tomten er bratt skrånende opp mot nordøst og er utsatt for drivsnø og skavler, i tillegg til
sterk vind, noe som krever ekstra oppmerksomhet i en eventuell detaljplanlegging av
bygningsutformingen og lokalisering av hovedinngang, akuttinngang og økonomigård.
Adkomst er forutsatt fra nordøst fra fremtidig rundkjøring på Rv94. Plasseringen forutsetter at de fleste, både ansatte, pasienter og pårørende vil bruke privatbil for å komme til
sykehuset. Parkeringsløsningen legger sterke føringer på hvordan sykehuset bygges ut.

Figur 40 Perspektiv alternativ 2A – Jansvannet

Adkomst
På riksvei 94 forbi Jansvannet er det planlagt ny rundkjøring som forutsettes brukt til avkjøring også til eventuelt nytt sykehus. Alle trafikktyper, kollektiv, privatbiler, taxi, varebiler
samt ambulanser må bruke samme adkomst. Trafikken ledes derfor inn på sykehustomten før den spres i intern rundkjøring til henholdsvis varemottak, parkeringshus, hovedinngang og akuttmottak. Varemottaket etableres mot øst og riksveien i underetasjen.
Parkering
Parkeringen er foreslått lagt i et parkeringshus i to plan som utnytter fallet på tomten.
Markparkering for nødvendig antall bilder vil legge beslag på så stor del av tomten at det
anses som helt uaktuelt. Parkeringshuset ligger i dagen mot nord med god adkomst på
begge plan. Parkeringshuset vil ha kapasitet på oppimot 300 biler.

Figur 41 Parkeringsbehov
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Hovedinngang
Hovedinngangen vender mot vest, og fanger ettermiddagssolen mesteparten av året i
godt vær, samtidig som plassen skjermes fra trafikk på riksvei, varemottak og parkeringshus.
Akuttmottak
Akuttmottaket legges i søndre bygningskropp i enden av inngangsplassen. På taket kan
en akuttheis knyttes til helikopterlandingsplass direkte fra akuttmottak.
Varelevering
Varelevering er lagt på underetasjenivå. Økonomigården danner på utsiden en buffer i
den mest belastede sonen av tomten mot riksveien.
Behandling
Behandlingsavdelinger kan organiseres etter grundigere analyser vertikalt eller horisontalt
etter behov for gjensidig nærhet og skjerming. Studiet av dette tilhører neste fase av prosjektet.
Sengeposter
Et sykehus ved Jansvannet vil ligge i et naturskjønt område der utsikt til omgivelsene er
en vesentlig kvalitet. Disse kvalitetene vil styrke muligheten til å utvikle fremtidsrettede,
trivelige og effektive sengeområder for fremtidens sykehus. Lokaliseringen vil også bedre
situasjonen med tanke på utendørs rekreasjonsmuligheter. Studiet av dette tilhører neste
fase av prosjektet.
Administrasjon
Plassering av de enkelte kontorområder avhenger av nærmere spesifisering av programmet.
Byggetrinn
En utbygging på Jansvannet forutsetter utbygging i trinn. Mot vest ligger et område mot
fjellet som representerer om lag 50 % utvidelse på lang sikt. Høydeforskjellen begrenser
en naturlig utvidelse mot vest på hele tomtens areal, ved at helningen gir større andel
mørke arealer i utvidelsen, eller tvinger nye byggetrinn opp i høyden.

Figur 42 Situasjonsplan utvidelse - Jansvannet
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Figur 43 Perspektiv utvidelse - Jansvannet

Alternativ 2B viser utbygging med et større etasjeantall fra begynnelsen, slik at det kan
bygges på opptil 50 %, uten å gå utover bygningens opprinnelige fotavtrykk, og dermed
unngå konflikten med bratt stigende terreng mot vest.

Figur 44 Perspektiv alternativ utnyttelse - Jansvannet

Figur 45 Perspektiv alternativ utnyttelse med utvidelse - Jansvannet
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13.4.6 Alternativ 3 – Utbygging på annen, ikke definert tomt
På tross av konklusjonen i mulighetsstudiet av 15.01.12, utarbeidet av Hammerfest kommune, der Jansvannet utpekes til et egnet sted for et nytt sykehus, viser våre studier at
tomten er krevende, spesielt med hensyn til topografi. Vi vil derfor anbefale å be kommunen vurdere om det finnes andre bedre egnede tomter i Hammerfest som kunne vurderes. Suksesskriteriene for en sykehustomt bør blant annet være: Tilgjengelighet både for
privatbiler og kollektivtrafikk; topografi og størrelse, dvs. at tomten er flatere enn ved Jansvannet; klima, at tomten egner seg for utbygging og opphold uten ekstreme belastninger
i form av vind eller snømengder.

13.5 Samisk Helsepark
Det er ikke gjort noe mulighetsstudie for Samisk helsepark, men under vises en
oversikt over de to eiendommene der det er markert hvor det er mulig/ønskelig å bygge
ut.

Figur 46 Kart over Finnmarksklinikken og SANKS, utbyggingsmuligheter

14

Investeringskostnader

14.1 Nye Kirkenes Sykehus
Detaljprosjektet ble oppstartet 1.1.2014. p50 var satt til 1.310 MNOK og p85 er satt til
1.460 MNOK (delvis seksjonsbygg). Byggestart var i henhold til plan mai 2014 (se sammendrag for delprosjekt NKS).
Styret i Finnmarkssykehuset har i møte 12.01.2015 (sak 1/2015) behandlet budsjett for
prosjektet og fattet vedtak som følger:
2. Styret søker Helse Nord RHF om å få økt rammen til prosjektet fra 1310 MNOK til
1420 MNOK. Dette innebærer at det tas 110 MNOK fra marginen til prosjektet og
at finansiering av kjøkken tas inn i ordinær ramme.
Dette vedtaket skal behandles av styret i Helse Nord 05.02.2015.
Dvs.
•
•
•

Prosjektets styringsmål = forventet sluttkostnad P50 = 1420 MNOK.
Prosjektets kostnadsramme = P85 = 1460 MNOK, vedtatt av styret i Helse Nord i
desember 2013.
Styringsmål og kostnadsramme inkluderer prisstigning fram til ferdigstillelse ved
utgangen av 2016.
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Finnmarkssykehusets styre har i Sak 98/2014 «Budsjett 2015 -2018, inkludert investeringsbudsjett 2015 – 2022» vedtatt avsatt 1,202 milliarder kroner i perioden 2015 – 2016
til Nye Kirkenes Sykehus, jf. tabell 2.

14.2 Psykisk helsevern og rus
Det er ikke gjort noen mulighetsstudier eller økonomiske beregninger for ombygging
og/eller nybygg i denne fasen utenom det som er utredet i Alta i forbindelse med eget
delprosjekt. Det vises til sluttrapporten for utredningen av spesialisthelsetjenesten i Alta/Vest – Finnmark.
Finnmarkssykehusets styre har i Sak 98/2014 «Budsjett 2015 -2018, inkludert investeringsbudsjett 2015 – 2022» vedtatt avsatt 30 millioner kroner til Finnmarksklinikken, jf.
tabell 2.

14.3 Spesialisthelsetjenester i Alta/Vest - Finnmark
Følgende tekst og tabell er hentet fra sluttrapporten til delprosjektet.

19

Areal- kostnadsoversikt:
Som utgangspunkt for arealberegningen er det benyttet arealnormer fra gjennomførte
prosjekter samt studier av planløsninger. I estimatene er det anslått et behov for nye
arealer til somatisk virksomhet med 2 820 m2 og et behov for ombygging av 900 m2 eksisterende areal. Det antas behov for nybygg av fellesarealer med 1 113 m2. Det benyttes to ulike regneeksempler når det gjelder investeringer i bygg. I det første regneeksemplet (alternativ 1) er investeringer i fellesareal fordelt likt mellom Finnmarkssykehuset og Alta kommune. I det andre regneeksemplet (alternativ 2) er investeringer i fellesareal i sin helhet fordelt til Alta kommune. Det presiseres at alternativene må ses på som
regneeksempler. Den endelige fordelingen av kostnader mellom Finnmarkssykehuset og
Alta kommune må baseres på forhandlinger og avtaler mellom partene.
Kvadratmeterprisene er inkludert faste innredninger. Investeringer i røntgen, MR og CT er
ikke inkludert og holdt utenom tallene. Kvadratmeterprisen og investeringskostnaden er
inklusive moms.
Tabell 64 Areal- kostnadsoversikt

20

19

Utredning av spesialisthelsetjenester Alta/Vest-Finnmark, Sluttrapport
Arealberegninger for psykiatri-prosjektet er vist i denne oversikten, men er ikke beregnet i forhold til de økonomiske konsekvensene for investeringskostnader og avskrivninger i kapittel 6.
20
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Areal

Kr/m2

Alternativ 1
Alta
kommune

Alternativ 2
FinnmarksAlta
sykehuset kommune

nmarks-sykeh

Nybygg nord
Tek nisk e rom

350

40 000

14 000 000

-

14 000 000

-

Operasjon/Billeddiagnostik k

980

60 000

58 800 000

-

58 800 000

-

Somatisk sengepost/Føde

1 490

50 000

74 500 000

-

74 500 000

Rus og psyk iatri

1 350

45 000

60 750 000

-

60 750 000

-

147 300 000

-

147 300 000

-

Sum nybygg (uten rus og psykiatri)

2 820

-

Nytt vestibylebygg/møtesenter
Vestibyle

759

40 000

15 180 000

15 180 000

-

30 360 000

Vrimleareal

222

40 000

4 440 000

4 440 000

-

8 880 000

Auditorium

132

40 000

2 640 000

2 640 000

-

22 260 000

22 260 000

5 000 000

-

5 000 000

4 500 000

-

4 500 000

Sum vestibylebygg og møtesenter

1 113

-

5 280 000
44 520 000

Oppussing/tilpasning ny dagbehandling (tidligere operasjon)
Diverse tek nisk oppgradering
Tilpasning medisinsk dagbeh./spesia

900

5 000

Sum oppussing og tilpasning

9 500 000

-

9 500 000

-

Broforbindelser
Bro

1 250 000

1 250 000

-

2 500 000

Bro

1 250 000

1 250 000

-

2 500 000

2 500 000

2 500 000

Sum broforbindelser

Sum totalt (uten rus og psykiatri)

181 560 000

-

24 760 000 156 800 000

5 000 000

49 520 000

Finnmarkssykehusets styre har i Sak 98/2014 «Budsjett 2015 -2018, inkludert investeringsbudsjett 2015 – 2022» vedtatt avsatt 268 millioner kroner i perioden 2015 – 2017 til
Spesialistsenter Alta (Alta nærsykehus), jf. tabell 2.

14.4 Hammerfest sykehus
Tabellene som følger bygger på erfaringstall fra tilsvarende byggeoppgaver, og inkluderer
ombygging i eksisterende lokaler. Kostnadene er fordelt på alternativ 0, 1A, 1B og alternativ 2 A og B, som beskrevet ellers i rapporten.
Størrelsen bygger på arealbehov som fremkommer i strategisk utviklingsplan, i samarbeid
mellom Hospitalitet og Hammerfest sykehus.
Alternativ 0, teknisk oppgradering av eksisterende sykehus, gir det laveste totale investeringsbehovet.
Ved alternativ 0 og 1A er det satt opp en fordeling på benyttelse av eksisterende sykehus
der 19.000 m2 er satt som ombygging, mens 3.500 m2 er satt til teknisk oppgradering.
Begrunnelsen for denne fordeling er at stort sett alle de tekniske installasjonene er klare
for utskifting. Med tanke på byggets utforming med lave dekkehøyder innebærer en utskifting av de tekniske anleggene også en ombygging av lokalene for å få dette til.
I noen deler av bygget er det mulig å kun gjøre en teknisk oppgradering av tekniske anlegg, under forutsetning av at lokalene vil ha enklere funksjoner, som ikke trenger store
luftmengder eller nye tekniske anlegg. Det er gjort en estimering på at ca. 15 % av lokalene kan oppgraderes vedrørende tekniske anlegg, uten alt for store ombygginger forøvrig. Ombygginger utover dette vil innebære store inngrep og belastninger for driften, samtidig som bygningsmessig kvalitet forringes vesentlig over tid.
Dette vil også medføre stor grad av intern flytting, ombygging og midlertidighet.
Fornyelse strukket ut i tid, kan tvinge frem et mindre nybygg (alternativ 1A), som må tas i
bruk før videre ombygging gjøres i den gamle bygningsmassen. Forringelse over tid, og
belastning og reduksjon på drift, vil på sikt overstige innvestering for nybygg. Alternativ 0
er derfor uakseptabelt som langsiktig strategi.
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Alternativ 1B gir en høyere investeringskostnad pr år, men resultatet er et integrert og
velfungerende sykehus med fleksibilitet og robusthet til å møte fremtidens behov.
For alternativ 0, 1A og 1B er det utelatt 1000m2 programmert til psykiatri, som forutsettes
beholdt i eksisterende lokaler.
Alternativ 2A og 2B har den høyeste investeringstakten, men den korteste totale byggetiden og minst ulemper for sykehus i drift.
Alternativ 3 – annen tomt.
Tabell 65 Investeringskostnader Nye Hammerfest sykehus inndelt i faser.
0 - Alternativ
Kategori

Kvm

Nybygg
Ombygging
Teknisk oppgradering
P-hus
Delsum *)
Rivning
Leiebygg
Totalkostnad

0
19 000
3 500
0
22 500
0
0

Alternativ 1B

Alternativ 1A

Kostnad
(mill kr)
0
656
32
0
687
0
0
687

Kvm
6 600
19 000
3 500
0
29 100
0
0

Kostnad
(mill kr)
243
656
32
0
930
0
0
930

Kvm
24 516
5 800
0
3 500
30 316
5 000
0

Alternativ 2A, 2B, 3

Kostnad
(mill kr)
1 692
200
0
53
1 945
13
0
1 958

Kvm
30 316
0
0
7 000
30 316
0
0

Kostnad
(mill kr)
2 092
0
0
70
2 162
0
0
2 162

*) P-hus areal er ikke tatt med i delsum

Tabell 66 Investeringskostnader Nye Hammerfest sykehus inndelt i faser.
Alternativ/fase
2017 2018 2019
0 - alternativ
Fase 1
3
24 137
Sum 0 - alt
3
24 137
Alternativ 1A
Fase 1
0
5
12
Fase 2
0
0
0
Sum Alt 1A
0
5
12
Alternativ 1B
Fase 1
0
3
22
Fase 2
0
0
0
Fase 3
0
0
0
Sum Alt 1B
0
3
22
Alternativ 2A, 2B, 3
Fase 1
13
57 126
Sum Alt 2A, 2B, 3
13
57 126

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Sum
261 261
261 261

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

687
687

113 113
0
0
0
3
24 137 261 261
117 137 137 261 261

0
0
0

0
0
0

0
0
0

243
687
930

124 236 236
0
0
0
5
18
62 366 335 336
0
0
0
0
0
6
130 254 299 366 335 342
492 492 492 492
492 492 492 492

0
0

0
0

0
0
622
0
0 1 122
74 120
200
74 120 1 944
0
0

0 2 162
0 2 162

600
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Figur 47 0- alternativet kostnadspådrag
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Figur 48 alt 1A kostnadspådrag

Figur 49 Alt 1B kostnadspådrag

Figur 50 Alt 2A, 2B og 3 kostnadspådrag

Finnmarkssykehusets styre har i Sak 98/2014 «Budsjett 2015 -2018, inkludert investeringsbudsjett 2015 – 2022» vedtatt avsatt 1,2 milliarder kroner i perioden 2019 –
2022/rest periode til Hammerfest sykehus, jf. tabell 2. Alternativ 1A og alternativ 1B, fase
1 og deler av fase 2 ligger innenfor denne investeringsramme, jf. tabell 66.
Med en videre bearbeiding av mulighetene i en idéfaseutredning vil man kunne gjennomføre flere idésøk for å identifisere flere prinsipielle alternative løsninger (konsepter). Dette
omfatter både virksomhetsmessige løsninger og fysiske byggløsninger for å se hva man
kan få inn under den foreløpige vedtatte investeringsrammen.
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14.5 Samisk helsepark
Finnmarkssykehusets styre har i Sak 98/2014 «Budsjett 2015 -2018, inkludert investeringsbudsjett 2015 – 2022» vedtatt avsatt 40 millioner kroner i 2015 til Spesialist poliklinikken i Karasjok, jf. tabell 2.

15

Grunnlag for idéfase

15.1 Nye Hammerfest sykehus
I utviklingsplanen er det utarbeidet et grunnlag for idéfase av Nye Hammerfest sykehus.
Målet for idéfasen er, på grunnlag av vedtatt utviklingsplan for Finnmarkssykehuset, å
identifisere mulige, prinsipielle løsninger på et behov for Hammerfest sykehus, jf. «Veileder Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter».
På grunnlag av utviklingsplanen, og forutsatt at det finnes et finansielt handlingsrom, jf.
Finnmarkssykehusets styrevedtak sak 98/2014 «Budsjett 2015 -2018, inkludert investeringsbudsjett 2015 – 2022» med vedtak om avsetting av 1,2 milliarder kroner i perioden
2019 – 2022/rest periode til Hammerfest sykehus, jf. tabell 2, vil Finnmarkssykehuset
kunne beslutte (B1) at det skal igangsettes en idéfase for Nye Hammerfest sykehus.
Beslutning om oppstart idéfase skal inneholde et mandat for oppgaven som omfatter:
• mål for idéfasen
• mål, forutsetninger og rammer for prosjektet
• idésøk, identifisering av prinsipielle alternative løsninger (konsepter)
• ressurser for gjennomføring av idéfasen
• plan for gjennomføringen av idéfasen
I figuren nedenfor illustreres en tidsplan for Nye Hammerfest sykehus. I tidsplanen for
Nye Hammerfest sykehus vil prosjektet med en start i mars 2015 kunne være gjennomført til september 2022.
Utarbeidelse av mandat/styringsdokument kan utarbeides etter at det er gitt et klarsignal i
styremøte i Finnmarsksykehuset mars 2015. Styringsdokumentet kan deretter legges
frem til godkjenning for styret i juni måned.
I tidsplanen er det forutsatt anskaffelse av prosjektledelse og bistand til programarbeid.
Dette er tjenester som Finnmarkssykehuset kan dekke selv eller kjøpe. I tillegg må det
anskaffes prosjekteringstjenester.
Valg av entrepriseform vil også kunne påvirke byggefasen i tid.
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Figur 51 tidsplan for Nye Hammerfest 2015 - 2022

15.2 Samisk Helsepark
I figuren nedenfor illustreres en tidsplan for Samisk Helsepark. Tidsplanen viser at med
en start på nyåret 2015 vil prosjektet kunne være gjennomført til juni 2017.
Det er lagt opp til en forenklet prosess med en kombinert idefase/konseptfase/forprosjekt
i en fase.
I tidsplanen er det forutsatt anskaffelse av prosjektledelse og bistand til programarbeid.
Dette er tjenester som Finnmarkssykehuset kan dekke selv eller kjøpe. I tillegg må det
anskaffes prosjekteringstjenester.
Valg av entrepriseform vil også kunne påvirke byggefasen i tid.

Figur 52 Tidsplan for Samisk Helsepark 2015 - 2017
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