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Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 
 
Arkivnr.:  Saksbehandler:  Sted/Dato:  

 Beate Juliussen Hammerfest, 19.08.2020 

 
Saksnummer 69/2020 
 
Saksansvarlig:  Lena Nymo Helli, styreleder og  

Lill-Gunn Kivijervi, konstituert administrerende direktør 
Møtedato:  26. august 2020 

 

Muntlig informasjon fra styreleder og administrerende 
direktør 
 
Ingress: Muntlig informasjon er fast agenda på styremøtet. Her gis det informasjon 
knyttet til møter som er gjennomført med andre offentlige organer, informasjon om 3-3a 
meldinger, oppfølging av spørsmål fra tidligere styremøter, samt praktisk informasjon til 
styret m.m.  
 
 
Orientering fra styreleder 
 
Orientering fra administrerende direktør 

- Statusinformasjon vedrørende nye Hammerfest sykehus 
- Status rekruttering og stabilisering av legespesialister, psykologspesialister og 

spesialsykepleiere 

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon fra styreleder og 
administrerende direktør til etterretning. 

2. Styret tar statusinformasjon vedrørende nye Hammerfest sykehus til orientering.   
3. Styret tar statusinformasjon vedrørende rekruttering og stabilisering av 

legespesialister, psykologspesialister og spesialsykepleiere til orientering. 
 
 
 
Lill-Gunn Kivijervi 
Konstituert administrerende direktør 
 
Vedlegg:  

1. Status Nye Hammerfest sykehus – uløste funksjonsområder i forprosjektrapport 
2. Statusinformasjon vedrørende rekruttering og stabilisering av legespesialister, 

psykologspesialister og spesialsykepleiere (presenteres på møtet) 
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Vedlegg til styresak 69/2020 – muntlig informasjon fra styreleder og 
administrerende direktør 
 
Arkivnr.:  Saksbehandlere:  Sted/Dato:  

 Lill-Gunn Kivijervi Hammerfest, 19.08.20 

 
Saksansvarlig:  Lill-Gunn Kivijervi 
Møtedato:  26. august 2020 

 

Status nye Hammerfest sykehus, uløste funksjoner i vedtatte 
forprosjektrapport, jfr. styresak 62/2019  
 

Innledning 
Styret informeres i denne saken om status i arbeidet med nye Hammerfest sykehus med 
fokus på uløste funksjonsområder i forprosjektrapporten, jfr styresak 62/2019. 
- Logistikkløsning pre/post operasjon 
- Kontor og fordeling av kontor/arbeidsplasser (inkl. barnehabilitering)  
- Logistikk i U1, spesielt innenfor varelager og matlevering 
- Forsyningskjede mat i henhold til kok/kjøl prinsippet 
- Avtaler mellom Finnmarkssykehuset HF, Norges arktiske universitet (UiT), 

Hammerfest kommune og Sykehusapoteket HF må på plass før byggestart. 
 
I sommer har det kommet bekymring fra Den norske overlegeforingen til Helse Nord 
RHF knyttet til størrelsen på nye Hammerfest sykehus. Som informasjon til styret i 
Finnmarkssykehuset HF ligger notat fra Sykehusbygg HF om kapasitetsberegning av nye 
Hammerfest sykehus. Helse Nord RHF mottok i august spørsmål fra HOD om 
arealplanene ved nye Hammerfest sykehus basert på evalueringsrapporten for Kalnes 
sykehus.  

 
Status uløste funksjonsområder i forprosjektrapport 
Logistikkløsning pre/post. 

• Brukergruppen var ikke tilfreds med logistikkløsningen på pre/post som lå i 
forprosjektrapporten. 

• Det er i perioden tegnet 6 ulike forslag til løsning, og klinikksjefen har besluttet 
løsning basert på brukernes anbefaling. 
 

Kontor og fordeling av kontor/arbeidsplasser (inkl. barnehabilitering).  

• Det er etablert en klinisk kontorgruppe i klinikken som skal kvalitetssikre kontor 
til klinisk personell som skal ha kontorarbeidsplass/kontor i nye Hammerfest 
sykehus, jfr. kontorprinsippene i Finnmarkssykehuset HF.  

• Antall kontorer er planlagt med bakgrunn i Finnmarkssykehuset HF sine 
kontorprinsipper. I tillegg er det besluttet at leger i nye Hammerfest sykehus skal 
sitte max 3 personer i et teamkontor. 

o Medarbeidere (inkl. leger) med personalansvar får enekontor 
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o Ansatte med over 50% arbeid på kontor skal ha fast kontorplass. 
o Alle leger og LIS-2 får fast kontorplass med 2-3 på hvert kontor.  
o LIS-1 får kontorplass i team-kontor med 6-8 personer på hvert kontor. 

• Kontorgruppen har kvalitetssikret kontorarbeidsplassene. I en rapport ført i 
pennen av legeforeningen, fremkommer at det mangler 79 rom i nye Hammerfest 
sykehus. Prosjektets kvalitetssikring viser at disse manglene i hovedsak bygger 
på en forutsetning om at alle overleger skal ha ene-kontorer, LIS 2 skal ha 2 
mannskontor og LIS 1 (turnus) skal ha 3 mannskontorer. Avviket mellom det som 
legeforeningen skisserer som manglende rom og prosjektets kvalitetssikring av 
dette forklares med at prosjektet følger kontorprinsippene når antall kontorer 
oppsummeres.  

• Det er tilstrekkelig med kontorarbeidsplasser i nye Hammerfest sykehus ut fra 
dagens bemanning og kontorprinsipper. Tildeling av kontorer er i henhold til 
klinikksjefens mandat i 1.-3. etasje. I 4 etasje har UiT og foretaks-
administrasjonen kontorer. 

 
Logistikk i U1, spesielt innenfor varelager og matlevering. 

• Lager og logistikk er ok. 
• Det etableres oppvarmingskjøkken i U1, som leverer mat til alle postkjøkken 

inkludert Hammerfest kommune. Hammerfest kommune leverer mat til 
sykehuset slik vedtatt i forprosjektrapporten. 

• Logistikken i U1 er løst i samråd med brukerne 
 
Forsyningskjede mat iht. kok/kjøl prinsippet. 

• Logistikk kjeden med hensyn til mat er endret i samråd med brukerne. 
• Det er etablert et mottaks/oppvarmingskjøkken i U1, som står for oppvarming og 

fordeling av mat ut i hele huset. 
• På post er det etablert postkjøkken i tilknytning til spiserommene for pasientene. 

 
Avtaler 

• Avtaler med Hammerfest kommune og SANO er signert 
• UiT og Finnmarkssykehuset HF er enig om at UiT leier 3800 m2 til en gitt pris. 

Avtalen er ikke signert da det gjenstår enkelte detaljer i tegningene. Avtalen 
forventes signert i løpet av august. 

 

Kapasitetsbehov nye Hammerfest sykehus 
I sommer forelå evalueringsrapport for Kalnes sykehus, hvor det fremkom at sykehuset 
var bygget for lite. I den forbindelse ble det gjort en vurdering av kapasitetsberegning av 
nye Hammerfest sykehus vs kapasitetsberegning av Kalnes sykehus. Den største 
forskjellen mellom kapasitetsberegningen av nye Hammerfest sykehus og Kalnes 
sykehus er; 
 
I nye Hammerfest sykehus er standard utnyttelsesgrad lagt til grunn: 85 % sengebelegg,  
8 timers behandlingstid på poliklinikk og operasjon, 230 dager per år.  
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Ved Kalnes er høy utnyttelsesgrad lag til grunn: 90 % sengebelegg, 10 timer 
behandlingstid på poliklinikk og operasjon, 240 dager per år. 
Da Kalnes ble planlagt fantes ikke en nasjonal framskrivningsmodell. Den som i dag er 
en felles framskrivningsmodell, eid av de regionale helseforetakene ble utviklet i 2011-
2013. Dagens framskrivningsmodell har andre justeringsfaktorer enn de beregningene 
som ble gjort for Kalnes, og vil således gi ulike resultater, jfr vedlegg 1. 
 
Helse- og omsorgsdepartementet mottok 1. aug. 2020 spørsmål fra Stortinget om 
arealplanene for nye Hammerfest sykehus, om hvorvidt helse- og omsorgsministeren vil 
gripe inn overfor Helse Nord RHF for å unngå at de samme feilene som er gjort ved 
Kalnes-utbyggingen i Østfold (og Kirkenes, ref. formulering i spørsmål fra Stortinget), 
blir gjort i Hammerfest. Helse Nord RHF svarte ut spørsmålet fra Stortinget, og 
konklusjonen var; I dialog med Finnmarkssykehuset og de beslutninger som foretakets 
styre har gjort på bakgrunn av grundig redegjørelser, ser ikke Helse Nord RHF at vi har 
informasjon som tilsier at beslutningene bør endres utover mindre justeringer som 
beskrevet, jfr. vedlegg 2. Vedlegg 3 svar fra HOD på spørsmål 2172. 
  
 

Vedlegg  
1. Kapasitetsberegning nye Hammerfest sykehus 
2. Spørsmål til skriftlig besvarelse_areal_nye Hammerfest sykehus 
3. HOD-s svar spørsmål 2172 
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Notat 
 

Fra  

Øyvind Hope og Lisa Brodal  

  
Til 

Lill-Gunn Kivijervi 
Kopi til 

Marte Lauvsnes og Christian Brødreskift, Anneli 
Tyvold, Sykehusbygg HF 

  

Kapasitetsvurdering Nye Hammerfest sykehus (NHS) 

Dette notatet inneholder en kort vurdering av om planlagt kapasitetsbehov er i samsvar med dagens 
framskrivinger av aktiviteten ved NHS, ved ulike forutsetninger om kapasitetsutnyttelse. Her ser man 
kun på den faktiske aktiviteten ved NHS i 2017, som framskrives til 2035, og kapasitetene er beregnet 
med «standard» og «høy» utnyttelsesgrad. I tillegg er de faktisk planlagte kapasitetene som er 
planlagt i forprosjektet presentert.   
 
Standard utnyttelsesgrad: 85 % sengebelegg, 8 timers behandlingstid på poliklinikk og operasjon, 230 
dager per år.  
 
Høy utnyttelsesgrad: 90 % sengebelegg, 10 timer behandlingstid på poliklinikk og operasjon, 240 
dager per år. 
 
Det er opp til eier, og eiers ambisjoner som styrer hvilke utnyttingsgrader som skal ligge til grunn i 
planleggingen, men det kan bemerkes at alle prosjekter som planlegges i dag benytter standard 
utnyttelsesgrad som utgangspunkt for beregning av kapasitetsbærende rom (også NHS). Det er nå 
enighet mellom de regionale helseforetakene om at det er standard forutsetninger som skal 
benyttes. I tidligere prosjekter, som f.eks. Nye Sykehuset Østfold, Kalnes, ble det benyttet høy 
utnyttelsesgrad i planleggingen.  
 
Det skal også nevnes at det på 2000-tallet, da Kalnes ble planlagt ikke fantes en nasjonal 
framskrivingsmodell. Den som i dag er en felles framskrivingsmodell, eid av de regionale 
helseforetakene ble utviklet i 2011-2013, og Sykehusbygg har forvaltet modellen siden 2015. Dagens 
framskrivingsmodell har andre justeringsfaktorer enn de beregningene som ble gjort for Kalnes, og vil 
således gi ulike resultater. Det er ikke foretatt analyser av systematiske forskjeller mellom modellene, 
men den som benyttes i dag tar mer hensyn til de underliggende trendene i sektoren, blant annet 
vekst i poliklinikk og dagbehandling.  
 
Tabellen under viser en oversikt over kapasitetsbærende1 rom som er planlagt i NHS, samt 
framskrevet kapasitetsbehov for 2035, med utgangspunkt i 2017-aktivitet ved sykehuset. 

                                                      
1 Kapasitetsbærende rom vil si rom som benyttes til pasientbehandling. I denne oversikten gjelder det kun rom som er 
knyttet til aktivitet registrert i Norsk Pasientregister (NPR). 
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I første tallkolonne vises de faktisk planlagte kapasitetsbærende rommene (forprosjekt). I kolonnene 
som viser framskriving 2017-2035 vises beregnede kapasiteter dersom man planlegger med standard 
og høy utnyttelsesgrad. Tabellen viser at det gjennomgående er planlagt med høyere kapasitet i 
forprosjektet enn det framskrivingene tilsier. Imidlertid er det i framskrivingene ikke hensyntatt 
fagspesifikke behov for egne senger, rom etc. Dvs. at resultatene av framskrivingene forutsetter full 
fleksibilitet mellom avdelinger og fagområder for at kapasitetene skal være tilstrekkelige. Det vil 
derfor være rimelig at de planlagte kapasitetene er noe høyere enn det framskrivingene tilsier.  
 
I tillegg er det lagt inn god fleksibilitet i bruk av rom. 4 poliklinikkrom kan enkelt gjøres om til 
sengerom. Hotellsenger kan gjøres om til normalsenger, samt at 2 rom i den kommunale delen av 
sykehuset kan gjøres om til barnesenger. Det at sengepostene er i samme etasje betyr at man har 
gode muligheter for utvidelse av enkeltfunksjoner etter behov. 
 
 

 
 
 
Oppsummert kan en si at forutsetningene for kapasitetsutnyttelse i planleggingen av NHS ikke er 
direkte sammenlignbar med Kalnes, både fordi framskrivingsmodellene er ulike, og ikke minst at det 
er benyttet ulike utnyttelsesgrader. I tillegg kan det nevnes at man ved Sykehuset Østfold beregnet 
kapasitet til 92 senger ved Moss sykehus hvorav kun 18 er tatt i bruk, som har ført til ytterligere press 
på Kalnes.   
 
 
 
Vedlegg: Ingen 

Standard 

utnyttelses-

grad

Høy 

utnyttelses-

grad 

Dag kir oppvåkning 8 3 2

Dialyse 5 2 1

Kjemoterapi 5 2 2

infusjoner 5 2 2

Endoskopier eksl. ØNH 3 1 1

Endoskopier ØNH 2 1 1

Småprosedyrer Inkl i UB-rom Inkl i UB-rom Inkl i UB-rom

Lysbehandling 3 1 1

Poliklinikk annen Inkl i UB-rom Inkl i UB-rom Inkl i UB-rom

Normalsenger, intensiv og tung overvåkning 82 74 70

Herav:

Barnavd inkl 4 kuvøse (med mulighet for 2 rom til, dvs: 9+2=11) 9 6 6

Tung overvåkning og intensiv (3+4) 7 7 7

Normalsenger *) 66 61 57

Observasjonssenger 4 2 2

Pasienthotell 14 10 9

Operasjonstuer 6 4 3

Undersøkelse-/behandlingsrom (UB-rom) 38 15 12

Framskrevet 2017-35

Antall per 

Forprosjekt 2020
Kapasitetsbærende rom



 
 
 
 
Helse- og omsorgsdepartementet 

v/helseminister B. Høie 

 

 

Spørsmål 2172 til skriftlig besvarelse – vil HOD be Helse Nord RHF endre planene 
for nytt sykehus i Hammerfest 
 
Det vises til spørsmål nr. 2172 mottatt 3.8.2020 (vedlagt). Adm. direktør har orientert 
styret i Helse Nord RHF i saksfremlegg: 

• 97-2020-4 Nye Hammerfest Sykehus, kvalitetssikring av areal, rapport 
• 62-2020/C  Nye Hammerfest Sykehus, knapphet på areal, jf. sak 61-2020/4  

 
Helse Nord RHF oppfatter at spørsmålet fra stortingsrepresentant K. Toppe er direkte 
relatert et dokument fra legeforeningen ved Finnmarkssykehuset HF (FIN) som har fått 
utarbeidet avdelingsoversikt over behov for kontorer og hvilerom. Det er bl.a. hevdet at 
det mangler 79 rom ved Nye Hammerfest Sykehus (NHS). 
 
Dokumentet ble oversendt 11.5.2020, og gjennomgått med kontor-gruppen og 
Sykehusbygg 19.5.2020. Behov og plan for tildeling av kontorer er ytterligere 
kvalitetssikret etter dette. Alle stillinger/funksjoner er tegnet inn med rom-nummer i 
bygget, og har vært til gjennomsyn hos prosjektansvarlig og klinikksjef. FINs 
kontorprinsipper ligger til grunn for planlagte kontorarbeidsplasser. 
 
Evalueringsrapport - nytt østfoldsykehus Kalnes 
Styret i Helse Sør-Øst behandlet 25.6.2020 evalueringsrapport av nytt sykehus i Østfold, 
Kalnes. I rapporten fremkommer det 13 kategorier av læringspunkter. Helse Nord RHF 
har gjennomgått rapporten i dialog med Finnmarkssykehuset HF og Sykehusbygg HF, og 
har følgende kommentarer til læringspunktene: 
 

ID Læringspunkt Kommentar 
1 Videreutvikle 

fremskrivingsmodell 
Fremskriving av arealbehov for Kalnes er datert 2007, og 
forutsatt 90% sengebelegg og 10 t/dag effektiv åpningstid. 
Sykehusene i Moss og Kaldnes har til sammen 107 færre 
senger en først vedtatt (totalt 515). 
 
Fremskriving av arealbehov for NHS er datert 2014, 
kvalitetssikret i 2015 og 2017, basert på standard 
fremskrivingsmodell og forutsetning om 85% sengebelegg 
og 8 t/dag effektiv åpningstid. (Jf. veileder) 

Deres ref.:  

 

Vår ref.: 

2019/342-87 

Saksbehandler/dir.tlf.: 

H. Rolandsen 

Sted/dato: 

Bodø, 6. august 2020 
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Forventet endring av pasientstrømmer som følge av åpning 
av klinikk Alta og Sami Klinhikka (Karasjok) er innarbeidet 
med en reduksjon med 6 senger i fht opprinnelig plan. I 
Klinikk Alta er bygd med 14 somatiske senger. 
 
Dagens sykehus i Hammerfest har til sammen 91 senger, inkl 
pasienthotell. 
 
NHS bygges med 66 senger (inkl 8 tosengsrom) + 4 OBS-
senger + 5 barnesenger. Pasienthotellet inneholder og er 
utrustet som 14 ensengsrom. I tillegg etableres 14 senger i 
Alta. Samlet kapasitet i Vest-Finnmark blir etter dette 
89+14=103 senger. Se også vedlegg 2. 

2 Byggets utforming 
og hensynet til god 
logistikk 

Ivaretatt 

3 God merking er 
viktig for å finne 
frem i sykehuset 

Ivaretatt 

4 Ensengsrom bør 
fortsatt være 
standard 

Ivaretatt. Av 58 normalsengerom (inkl gyn), bygges 8 med 
mulighet for omgjøring til 2-sengs-rom. I tillegg ligger 
pasienthotellet med 14 senger og 20 korttidsenger til 
Hammerfest kommune integrert i samme etasje, som gir økt 
fleksibilitet 

5 Planlegge løsninger 
som gir fleksibilitet i 
perioder med høyt 
belegg 

Ivaretatt, jf. pkt 4. 

6 Ansatte trenger 
arbeids-plasser i 
nærheten av der 
behandling foregår 

Kalnes er bygd med 132 færre kontorer enn planlagt (519), 
og 50 færre møteroms-plasser enn planlagt (361). 
 
Ref. styresak 97-2020-4 er kontorer fordelt i tråd med 
vedtatte kontorprinsipper i FIN HF. Se kommentarer 
nedenfor. Noen justeringer er gjort ifm funksjonsprosjektet, 
bl.a. disponering av noen underordnede rom i forståelse med 
brukerne. Kontorer, stillerom og samtalerom er lokalisert til 
kliniske områder. 
 
Iflg. evalueringsrapport sitter ~85% av legene v/Kalnes i 
kontorlandskap (planlagt ~50%).  

7 Knappe arealer til 
støttefunksjoner kan 
gi dårlig effektivitet 

Støtterom som medisinrom, lagerrom har tatt utgangspunkt 
i standardrom-katalogen. Arealene er imidlertid større enn 
normalen da UiT tar del i noen av disse.  Erfaringer er 
innarbeidet i NHS, med aktiv vareforsyning og i samråd med 
brukerne. 
 

8 Integrering mellom 
PH og somatikk gir 
faglige synergier 

Ivaretatt. Poliklinikk for somatikk og psykisk helse og rus 
(barn og voksne) samlokaliseres og ligger på samme etasje.  



3 
 

9 Akuttmottak stiller 
høye krav til 
fleksibilitet og 
mulighet for senere 
utvidelser 

Ivaretatt. Layout er sammenliknet bl.a. med Kalnes og St. 
Olavs, og kvalitetssikret i samarbeid mellom Sykehusbygg 
HF og faglige nettverk. 
 
Sykehuset på Kalnes er bygget med kun ett 
kontaktsmitteisolat, OBS-post har ikke mulighet for enkel 
isolering.  
 
NHS bygges med ett fullstendig kontaktsmitteisolat. I tillegg 
ett undersøkelsesrom med forrom, som gir mulighet for 
enkel isolering. 

10 Poliklinikker må 
kunne endres raskt, 
og tilpasses 
løsninger for 
digitale 
konsultasjoner 

Ivaretatt iht standardromkatalogen. Alle rom har lik 
størrelse for å øke fleksibilitet. Antall rom er større enn 
framskrivningsbehovet.  

11 Prosj.org. og OU-
prosjektet må være 
tilgjengelig inntil 1 
år etter 
ferdigstillelse 

Blir ivaretatt. 

12 Materialvalg må ha 
livsløpstilnærming 

Kommenteres ikke her. 

13 Planer for 
realisering av 
gevinster må 
justeres underveis. 

Helse Nord RHF forutsetter at Finnmarkssykehuset HF 
realiserer forventet effekt av nytt sykehus i Hammerfest, ref. 
styresak 139-2019. 

 
 
Vurderinger 
Helse Nord RHF har vurdert kommentarene om arealmangel e-post fra representant for 
legeforeningen (23.6.2020):  
 
«Plassmangelen i NHS er prekær allerede før man har startet byggingen. Vi har gjennom 
hele prosessen uttrykt betydelig bekymring for reduksjon i antall pasientsenger, særlig på 
gynekologisk avdeling og barneavdelingen. Barneavdelingen inngår nå leieavtale med 
Hammerfest kommune om senger fra kommunens sykehjemsplasser i NHS. Dette er bare et 
eksempel på NHS er planlagt altfor lite.»  
 
Vår forståelse er: 
• Det samlede antall senger i Vest-Finnmark inklusive ny aktivitet i Alta øker med 

103/91= 13% 
• Gynekologisk avdeling i NHS får samme antall senger som før (5) 
• Antall barnesenger reduseres fra 8 til 5 (kuvøser kommer i tillegg). Gjennomsnittlig 

kapasitetsutnyttelse på avdelingen har de siste årene ligget på mellom 52-60%. 

Behovsvurderingen tilsier 3 senger i 2035, og det er planlagt 5. Med bakgrunn i 

reduksjonen er det gjort en ROS-analyse med 2 tiltak: 
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o 2 rom i pasienthotellet gjøres «barnevennlige». Pasienthotellet ligger tett opp 

til barneavdelingen. 

o Det settes inn en dør mellom sykehusets og kommunens areal, som gjør det 
mulig å benytte inntil 2 rom dersom det blir behov. Det er ikke inngått avtale 
om fast leie. 

 
Helse Nord RHF har fått en kort orientering om hvordan logistikken ved en eventuell ny 
pandemi vil bli håndtert i det nye sykehuset. Det gjøres mindre justeringer på logistikken 
i huset. Samlokaliseringen med Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet og 
Hammerfest kommune, åpner for god fleksibilitet i en eventuell krisesituasjon. Ut over 
dette er det rom for å sette opp andre fasiliteter utenfor sykehuset. 
 
Gjennomgangen av kontorfordelingen ved NHS har vist at det er behov for mindre 
justeringer av kontorarealene. Justeringene gjøres innenfor prosjektets vedtatte 
økonomiske ramme.  Fordelingen er gjort i tråd med prinsipper for kontorfordeling som 
er behandlet av tillitsvalgte og verneombud. Oppsummert: 

• Alle medarbeidere (inkl. leger) med personalansvar får enekontor 
• Alle leger og LIS-2 får fast kontorplass med 2-3 på hvert kontor. Det er besluttet at 

det skal være max 3 leger i kontorfellesskap. Flere av disse kontorene er bygd for 4 
arbeidsstasjoner. 

• LIS-1 får kontorplass i team-kontor med ~6 på hvert kontor. 
 
 
Avslutning 
Spørsmålet og diskusjon omkring fremtidig arealbehov ved NHS er løftet i ulike kanaler 
og håndtert av Finnmarksykehuset HF. Saken har også vært orienteringssak til styret i 
Helse Nord RHF. I dialog med Finnmarkssykehuset og de beslutninger som foretakets 
styre har gjort på bakgrunn av grundig redegjørelser, ser ikke Helse Nord RHF at vi har 
informasjon som tilsier at beslutningene bør endres utover mindre justeringer som 
beskrevet.  
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Hilde Rolandsen 

Eierdirektør 

(sign.) 

 

Vedlegg:  

1. Spørsmål nr. 2172 fra Stortinget 

2. Oversikt over sengekapasitet Nye Hammerfest sykehus 
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Vedlegg 1  

Spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 2172 

 

Vil helse- og omsorgsministeren gripe inn overfor Helse Nord og be dem revurdere 

sykehusplanene i Hammerfest etter lærdommen fra evalueringsrapporten fra Kalnes- 

utbyggingen, og slik sørge for at man ikke gjør samme feilen i Hammerfest som man har 

gjort i Østfold og i Kirkenes, der sykehusene ble bygd for små? 

 

Begrunnelse: 

Ansatte ved Finnmarksykehuset Hammerfest mener at Sykehusbygg går i den samme 

fellen som de gjorde i Østfold og Kirkenes (NRK, 5. juli).  Det vises i reportasjen til at 

Sykehusbygg har endret prosjektet i Hammerfest, og at det nå mangler 79 rom.  Som i 

Østfold, har ansatte i Hammerfest i mange år protestert mot planene fordi det etter deres 

klare vurdering blir planlagt med for få rom, men uten å til nå ha blitt hørt. 

Evalueringsrapporten fra Kalnes- utbyggingen viser nå, fire og et halvt år etter åpningen i 

2015, at de ansatte der hadde rett. 
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Vedlegg 2 

Sammenlikning sengekapasitet Vest-Finnmark, datert 8. april 2019 

 

 
 

 

 



 
 

 

Statsråden 

 
 

Postadresse: Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 
Kontoradresse: Teatergt. 9 Telefon* 22 24 90 90 

Org no.: 983 887 406 

Spørsmål nr. 2172 til skriftlig besvarelse – Nytt sykehus i Hammerfest  

Jeg viser til spørsmål fra Stortingets president av 3. august 2020 med følgende spørsmål til 
skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Kjersti Toppe: 
 
"Vil helse- og omsorgsministeren gripe inn overfor Helse Nord og be dem revurdere 
sykehusplanene i Hammerfest etter lærdommen fra evalueringsrapporten fra Kalnes- 
utbyggingen, og slik sørge for at man ikke gjør samme feilen i Hammerfest som man har 
gjort i Østfold og i Kirkenes, der sykehusene ble bygd for små? 
 
Begrunnelse: 
Ansatte ved Finnmarksykehuset Hammerfest mener at Sykehusbygg går i den samme fellen 
som de gjorde i Østfold og Kirkenes (NRK, 5. juli).  Det vises i reportasjen til at Sykehusbygg 
har endret prosjektet i Hammerfest, og at det nå mangler 79 rom. Som i Østfold, har ansatte i 
Hammerfest i mange år protestert mot planene fordi det etter deres klare vurdering blir 
planlagt med for få rom, men uten å til nå ha blitt hørt. Evalueringsrapporten fra Kalnes- 
utbyggingen viser nå, fire og et halvt år etter åpningen i 2015, at de ansatte der hadde rett." 
 
Svar: 
Helse Nord har ansvar for å tilby nødvendige spesialisthelsetjenester til befolkningen i 
regionen. I dette ligger bl.a. ansvar for å sikre nødvendig kapasitet i sykehusene og å sørge 
for at nye sykehus planlegges og gjennomføres med oppdatert kunnskap og informasjon og i 
samarbeid med de ansatte.  
 
Helse Nord opplyser at etter innspill fra legeforeningen ved Finnmarkssykehuset vedrørende 
behov for kontorer og hvilerom i mai i år, ble behov og plan for tildeling av kontorer ytterligere 
kvalitetssikret samme måned. Gjennomgangen av kontorfordelingen ved nytt sykehus i 

Stortingets president 
Stortinget 
0026 OSLO 
 

 
 
 

Deres ref 

 

Vår ref 

20/3489-3  

Dato 

10. august 2020 

 



 

 

Side 2 
 

Hammerfest har vist at det er behov for mindre justeringer av kontorarealene. Fordelingen er 
gjort i tråd med prinsipper for kontorfordeling som er behandlet av tillitsvalgte og 
verneombud. 
 
Helse Nord opplyser videre at Helse Sør-Øst sin evalueringsrapport av nytt sykehus i 
Østfold, hvor det framkom 13 kategorier av læringspunkter, er gjennomgått i dialog med 
Finnmarkssykehuset og Sykehusbygg. Når det gjelde kapasitet vises det til at sykehuset i 
Østfold ble planlagt med 90 % sengebelegg og 10 timer åpningstid. Nytt sykehus i 
Hammerfest er planlagt med 85 % sengebelegg og 8 timers åpningstid. 
 
Planlegging av nytt sykehus i Hammerfest må også sees i sammenheng med utvidet 
kapasitet i Alta. Det samlede antall senger i Vest-Finnmark er planlagt økt fra 91 til 103 
senger.  
 
Helse Nord oppgir at de med bakgrunn i utredninger og ulike gjennomganger av prosjektet i 
Hammerfest, ikke har informasjon som tilsier behov for endringer i beslutningen, utover 
mindre justeringer som beskrevet. Jeg har tillit til Helse Nord sine vurderinger. 
 
 
Med hilsen 
 

 
Bent Høie 
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