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Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 
 
Arkivnr.:  Saksbehandler: Violet Karoliussen   Sted/Dato: 
2021/3667 og Espen Hansen  Hammerfest, 07.12.2021   

   
 
Saksnummer 82/2021 
 
Saksansvarlig:  Siri Tau Ursin, administrerende direktør  
Møtedato:  14. og 15. desember 2021 

Sak: Utredning alternativ bruk av kontorer og administrative 
lokaler i 4. etasje på nye Hammerfest sykehus 
 
Saken er en oppfølging av styresak 28/2021 hvor styret ba administrerende direktør 
iverksette et arbeid for å utrede alternativ bruk av kontorer og administrative lokaler i  
4. etasje i nye Hammerfest sykehus. 
 
Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak: 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar til etterretning at det pr dags dato mangler 37 

kontorplasser i nye Hammerfest sykehus.  
2. Styret ber om en kvalitetssikring fra OU-prosjektet på behov av antall kontorplasser 

før prøvedrift iverksettes. Styret ber videre om en vurdering av behovet for videre 
ekstern leie av kontorfasiliteter basert på denne kvalitetssikringen og gjennomført 
prøvedrift. Ved start av prøvedrift vil det være 42 plasser som dekkes ved leide 
lokaler i Brenneriveien og Bøkkerveien, disse 42 plassene vil kunne disponeres slik 
beskrevet i prosjektrapporten. Leiekontraktene utløper ved utgangen av 2027.  

3. Styret ber administrerende direktør sørge for at OU-prosjektet arbeider videre med 
modeller, løsninger og arbeidsprosesser som hensyntar kritiske punkter, for 
eksempel smittevern, personvern og vaktrom beskrevet i rapporten. Styret ber om 
oppdatering på dette i desember 2022.  

 
 
Siri Tau Ursin 
Administrerende direktør 

Vedlegg: 
1. Saksfremlegg 
2. Prosjektrapport med vedlegg 
3. Kartlegging av kontorer nye Hammerfest sykehus 
 
 

http://www.finnmarkssykehuset.no/


 Side 2 av 5 

 

 

Finnmarkssykehuset HF Besøksadresse: Telefon: 78 42 10 00 Org nr.  

Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 Telefaks sekretariat: 78 42 11 07 MVA 983 974 880 NO 

9613 Hammerfest 9613 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no postmottak@finnmarkssykehuset.no 

Sak: Utredning alternativ bruk av kontorer og administrative 
lokaler i 4. etasje på nye Hammerfest sykehus  
  
Saksbehandler: Violet Karoliussen og Espen Hansen   
Møtedato: 14. og 15. desember 2021  

 

1. Formål/Sammendrag 
Styret informeres i denne saken om utredningen gjort av delprosjektgruppen for OU-
kontor nye Hammerfest sykehus. Formålet er å svare ut styrets bestilling i styresak 
28/2021 og foreslå fordeling av kontorer i klinisk areal og i 4. etasje. Forutsetningen er 
kjente faktorer pr. i dag, som også er beskrevet i forprosjektet for nye Hammerfest 
sykehus.   
 
Det er gjennomført en kartlegging av kontor og kontorarbeidsplasser i bygget (jfr. 
vedlegg 2). Kartleggingen er kvalitetssikret i møter med delprosjektgruppeleder opp 
mot de siste tegningene for bygget.  Denne viser at det totalt er 352 kontorplasser, 19 
møterom, 24 stillerom, 14 pauserom, 4 vaktrom og 6 kontor med hvilemulighet i nye 
Hammerfest sykehus. Kartleggingen viser også at det mangler totalt 37 kontorplasser i 
nye Hammerfest sykehus. Dette skyldes en økning i antall ansatte i klinikken og i 
administrasjon siden behov for kontorplasser ble innmeldt i 2018. 
 
Prosjektrapport kontor nye Hammerfest sykehus 
Prosjektet har vurdert bruk av 4. etasje i henhold til alternativ A B C som beskrevet i 
rapporten.  Flertallet i delprosjektgruppen konkluderer med å anbefale alternativ C 
(frigi 54 kontorplasser), og begrunner det med at dette samler sykehusets ledergruppe 
og fagmiljøene. Det er ikke en fasit for hva som vil være den beste løsningen, men 
gruppen vurderer at anbefalingene vil gi et godt grunnlag for kontorfordeling på nye 
Hammerfest sykehus. 
 
Saksvurdering/analyse 
Det er viktig å sikre best mulig fleksibilitet i det nye sykehuset fra starten når det åpner i 
2025, til det beste for pasienter og alle som skal jobbe der. Et nytt bygg og ny teknologi 
gir rammene, og måten vi jobber på i bygget vil være førende for et vellykket resultat. De 
viktige kritiske punkter som er påpekt i rapporten må ivaretas i det videre OU arbeidet, 
herunder for eksempel vaktrom og møterom med mer.  
    
Det er viktig å ha med den økonomiske situasjonen og prognoser fremover, og tilstrebe 

at eksterne leieforhold reduseres til et minimum.  

Ny teknologi gjør at vi kan planlegge bruk av areal på helt nye måter. Teknologi kan 
brukes slik at samtidighetsfaktorer kartlegges og endringer kan foretas både på kort sikt 
og permanent for å sikre nødvendige kontorarbeidsplasser.  

Det er mål om å innføre et system for å sikre ansatte nødvendige kontorfasiliteter som 
en del av systematisk ferdigstillelse av nye Hammerfest sykehus. 
 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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Teknologi vil kunne gi gevinster i bruk både innen drift og for den ansatte: 

• Gjennom app eller skjermterminaler kan man raskt få oversikt og status for 

møterom, kontor og arbeidsplasser gjennom oversiktskart med fargekoder for 

status. 

• Den ansatte kan booke ressurs direkte i app eller på terminal for ønsket tidsrom. 

• Romsensorer gir driftspersonale informasjon om bruksfrekvens.  

• Systemet gjør at man løpende kan kartlegge bruk av kontor og arbeidsplasser. 

Dermed kan man raskt se om man må gjøre tilpasninger av bruksfrekvens eller 

endre typer rom. Ved å innføre samme teknologi på bl.a. polikliniske behandlingsrom 

kan man bruke disse fleksibelt. Pasientbehandling skal prioriteres, men ved 

langvarig ledighet kan disse omdisponeres til kontorarbeidsplasser.  

Når det gjelder bruk av polikliniske behandlingsrom i fremtiden viser følgende tall en 
oversikt over aktiviteten ved Hammerfest sykehus 2020- 2021 og plantall for 2022: 
 
Hammerfest     

Antall opphold Aktivitet 2020 Plan 2021 Prognose 2021 Plan 2022 

Døgnopphold                 5 614         7 103                   6 250         7 046  

Dagbehandling                 1 976         2 370                   2 059         2 260  

Poliklinikk               25 885       29 901                 30 448       30 229  

                33 475       39 374                 38 757       39 535  

 
I konseptrapporten (tabell 3-3) er det framskrevet kapasitetsaktivitet basert på 
beslutning i Finnmarkssykehuset HF om 8 timers effektiv åpningstid, 230 dager/år. 
Beregningen for antall standard undersøkelses‐ og behandlingsrom (UB‐rom, som er det 
vanlige konsultasjonsrommet i en poliklinikk) gir med tallene i tabellen over, behov for 
18 poliklinikkrom. Kartleggingen viser at det i nye Hammerfest sykehus vil bli 46 
poliklinikkrom, og at disse skal være fleksible. Det gir også mulighet for omdisponering 
av poliklinikkrom til kontor med kontorplasser. Poliklinikkrommene er av en slik 
størrelse og fleksibilitet at det er mulig å omgjøre disse til kontor med 2 til 3 plasser, 
eventuelt møterom i nær tilknytning til klinisk virksomhet. Funksjonaliteten for klinisk 
personell blir dermed enda bedre.  Når det gjelder dagmedisinske plasser for infusjon, 
dialyse og kjemoterapi er det planlagt 15 plasser, og framskrivningen viser behov for 7 
plasser. Også her vil det være mulighet for omdisponering av plasser til kontorplasser 
eventuelt møterom. 
 
Foretaket har pr. i dag lokaler i Brenneriveien med en leiekontrakt til og med 2027, som 
utgjør en reserve på 22 kontorer med 27 kontorplasser. I tillegg kommer nylig inngått 
leiekontrakt i Bøkkerveien til prehospitale tjenester frem til og med 2027 med 8 
kontorer og 15 kontorplasser. Totalt leies det 30 kontorer med 42 kontorplasser 
eksternt ut 2027. 
 
Finnmarkssykehuset HF har innledet et tidlig-fase samarbeid med Hammerfest 
kommune for å utrede et såkalt «Blålys-bygg». I et slikt bygg ønsker man å samle alle 
«blålys-etater» som brann og redning, politi og ambulansetjeneste. En slik mulig 
samlokalisering vil gi et faglig fellesskap for akutt-etatene og kan bidra til styrkede 
fagmiljø og økt attraktivitet for rekruttering. En eventuell samlokalisering vil bety at 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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kontorarbeidsplasser knyttet til prehospitale tjenester kan lokaliseres i dette 
fellesskapet og frigjøre kapasitet i nye Hammerfest sykehus. 

2. Budsjett/finansiering 
 
Det er gjort en beregning på hva kostnadene vil være ved leie av eksterne kontorer for 
de tre ulike alternativene:  
 

Hammerfest Alternativ A Alternativ B Alternativ C 

Antall kontorplasser 16 40 54 

m2 pr. ansatt (standard) 26 26 26 

arealbehov 416 1040 1404 

pris pr. m2, 2025 priser            3 870,00             3 870,00             3 870,00  

Husleie pr. år 26 m2 pr. ansatt          1 456 000           3 640 000           4 914 000  

    

Driftskostnader pr. m2 350 350 350 

Driftskostnader leide araler             145 600              364 000              491 400  

Totale driftskostnader leide arealer          1 601 600           4 004 000           5 405 400  

    

Effektiviseringskrav i driften pr. år          1 601 600           4 004 000           5 405 400  

 
Kostnader for dagens leie og drift av Brenneriveien samt nylig inngått kontrakt for leie 
og drift av lokaler til prehospitale tjenester i Bøkkerveien beløper seg samlet til kr 
3.200.000,- pr år frem til og med 2027.  
 
 

3. Medbestemmelse og brukermedvirkning 
Denne saken ble det orientert om i informasjons- og drøftingsmøte 6. desember 2021, og 
i FAMU samme dag. 
 
Det fremkom spørsmål og kommentarer i informasjons- og drøftingsmøtet. 
Vedtakspunktene og direktørens vurdering har blitt endret som følge av disse.  
 
 
 
 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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4. Direktørens vurdering  
 
Prosjektgruppen er enig om at det per november 2021 mangler 37 kontorplasser i nye 
Hammerfest sykehus som følge av at det er ansatt flere etter beregningen i 2018. Tallet 
er dynamisk og det vil derfor være formålstjenlig å gjøre en ny gjennomgang i regi av 
OU-prosjektet like før prøvedrift starter. 
 
Ved start av prøvedrift vil det være 42 kontorplasser som dekkes ved leide lokaler i 
Brenneriveien og Bøkkerveien, disse 42 plassene vil kunne disponeres i fjerde etasje slik 
beskrevet i prosjektrapporten. Etter gjennomgangen før prøvedrift, og også basert på 
evaluering i prøvedriften vil man kunne gjøre gode vurderinger av behovet for 
eventuelle videre eksterne leieavtaler ut over 2027. Det vises også til det planlagte 
samarbeidet om blålys-bygg som kan medføre endringer i behovet for kontorplasser i 
nye Hammerfest sykehus samt endre behovet for ekstern leie. 
 
Målet er at Finnmarkssykehuset HF skal ha en økonomisk forsvarlig drift og derfor skal 
utgiftene til leie av eksterne lokaler ved innflytting i nye Hammerfest sykehus reduseres 
til et minimum samtidig som man ivaretar behov for smittevern, personvern og 
forsvarlig drift.  
 
Prosjektrapporten påpeker andre kritiske områder som ikke dekkes av denne 
styresaken. I tiden som kommer vil det være viktig at OU-prosjektet arbeider videre med 
modeller, løsninger og arbeidsprosesser som hensyntar for eksempel smittevern, 
personvern og vaktrom som beskrevet i rapporten. 
 

Vedlegg: 
1. Prosjektrapport med vedlegg 
2. Kartlegging av kontorer nye Hammerfest sykehus 
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Oppsummering 
 
Delprosjektgruppen har på bestilling fra styret gjort en utredning av alternativ for bruk av 
4. etasje på nye Hammerfest sykehus. Utredningen bygger på gjennomgang av innmeldte 
behov fra Klinikk Hammerfest, oversikt over tildelte kontor, gjennomgang av tegninger og 
tidligere rapport fra Klinisk kontorgruppe og referat fra møte med tidligere 
administrerende direktør. Alle alternativ er risikovurdert. 
 
Delprosjektgruppen har hatt fokus på en grundig utredning, med faglige vurderinger og g 
fokus på hvilke løsninger som vil gi best mulig pasientbehandling og arbeidsforhold for de 
ansatte. 
 
På bakgrunn av arbeidet som er gjort, vurderer gruppen at anbefalingene vil gi et godt 
grunnlag for kontorfordeling på nye Hammerfest sykehus.  
 
Fire alternativ er vurdert. Kort oppsummert er disse: 

1. 0-alternativet: Dette er dagens løsning. Den vil blant annet medføre at: 

• 37 kontorplasser mangler, derav 12 til merkantil tjeneste. 

• 4 møterom på sengetunene til pre- og postvisitter og øvrige møter mangler. 

• 13 vaktrom/kontor med seng for leger i vakt mangler. 

• Uheldig plassering for å ivareta nærhet innen de enkelte fagmiljø. Kontinuerlig konferering og 

veiledning forringes dermed, på bekostning av effektiv drift. 

• Manglende areal for simulatortrening. 

• Barneavdelingen mangler møterom til previsitt-postvisitt og øvrige møter. 

• Ledergruppen har ikke kontor i nærheten av hverandre 

 
2. Alternativ A: Minimumsalternativet: 16 kontorplasser frigis ved at prehospitale tjenester 

flytter ut av bygget. Gjenværende utfordringer inkluderer: 

• 27 kontorplasser mangler, derav 12 til merkantil tjeneste. 

• 3 møterom på sengetunene til pre- og postvisitter og tverrfaglige møter mangler. 

• 11 vaktrom/kontor med seng for leger i vakt mangler. 

• Barneavdelingen mangler møterom til previsitt-postvisitt og øvrige møter. 

• Uheldig kontorplassering for å ivareta nærhet innen de enkelte fagmiljø. 

• Ikke optimale kontorplassering for å ivareta nærhet innen fagmiljø. 

 
3. Alternativ B: Mellomalternativet: 40 kontorplasser frigis ved at administrative stabsfunksjoner 

flytter ut. Gjenværende utfordringer inkluderer: 

• 13 kontorplasser mangler, derav 12 til merkantil tjeneste. 

• 2 møterom på sengetunene til pre- og postvisitter og tverrfaglige møter mangler. 

• 6 vaktrom/kontor med seng for leger i vakt mangler. 

• Kun 2 stillerom i 3. etasje.  

• Barneavdelingen mangler møterom til previsitt-postvisitt og øvrige møter. 

• Uheldig kontorplassering for å ivareta nærhet innen de enkelte fagmiljø. Kontinuerlig 

konferering og veiledning forringes dermed, på bekostning av effektiv drift. 

mailto:postmottak@finnmarkssykehuset.no
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4. Alternativ C: Maksimumsalternativet: 54 kontorplasser frigis ved at administrative 

stabsfunksjoner flytter ut. Gjenværende utfordringer inkluderer: 

• 4 kontorplasser mangler. 

• Vaktrom for enkelte enheter er ikke i henhold til A2-avtalen mellom Legeforeningen og 

Spekter. 

• Kun 2 stillerom i 3. etasje. 

• Barneavdelingen mangler møterom til pre- og postvisitt og øvrige møter. 

Risikovurderingen avdekker utfordringer med alle alternativene. Særlig vektlegger 
delprosjektgruppen risikoer knyttet til manglende kontorplasser/vaktrom/møterom, 
ivaretakelse av konfidensialitet, smitterisiko på delekontor, særlig når ansatte fra ulike 
enheter skal dele kontor (jmf. smitteutbrudd av COVID blant samtlige fire LIS2 på 
medisinsk avd som delte kontor), samling av fagmiljø, samling av ledergruppen og 
muligheter for prosedyretrening.  ROS-analysene viser at kun alternativ C, 
tilgjengeliggjøring av 54 kontorplasser til klinisk personell, vil medføre flytting av de 6 
kliniske indikatorene fra rødt/høyt risikonivå til gult/middels nivå (5 av 6 indikatorer) og 
grønt/lavt nivå (1 av 6 indikatorer). C-alternativet er gunstig for de administrative 
indikatorene. 1 av 6 av de administrative indikatorene endres fra høy til middels risiko, 
de øvrige indikatorene er på lavt risikonivå etter tiltak.  
 
Frigjøring av 54 kontorplasser i 4. etg slik som foreslått i alternativ C vil medføre samling 
av sykehusets ledergruppe, samling av fagmiljøene og medføre at de fleste av det 
personalet som skal ha kontorplass får kontorplass i NHS. Selv med gjennomføring av 
alternativ C vil imidlertid fortsatt noe personale mangle kontorplass, løsningene for 
vaktrom for leger i vakt vil ikke være mulig å få til i h.t. avtalen mellom Legeforeningen og 
Spekter. Løsninger med flermannskontor, seng på kontor og kontormangel medfører økt 
smitterisiko og vanskeligheter med å overholde taushetsplikten overfor pasientene.   
 
 
På bakgrunn av utredningen gir flertallet i delprosjektgruppen følgende anbefaling: 

• Alternativ C brukes i videre planlegging av nye Hammerfest sykehus.  

• Delprosjektgruppens detaljerte anbefalte kontorfordeling følges. 

• Det iverksettes prosess for å finne egnede kontorlokaler til de som ikke får plass 
på nye Hammerfest sykehus. Medvirkning av blant annet avdelingsledere og 

tillitsvalgte må ivaretas. 

To representanter støtter ikke flertallets anbefaling. De mener behovet for kontorplasser 
kan dekkes gjennom bedre utnyttelse av fordelt areal, bruk av teknologi, endret bruk av 
hotellsenger og tilrettelegging for hjemmekontor.  
 
Disse løsningsforslagene har vært grundig drøftet i gruppen, flertallet har konkludert med 
at verken annen utnyttelse av fordeltareal, bruk av teknologi eller endret bruk av 
hotellsenger vil kompensere for påvist kontormangel. 
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MANDAT 
 
Bakgrunn for- og beskrivelse av oppdraget for OU-kontor gruppen 
Delprosjektgruppen har som formål å svare ut styrets bestilling i styresak 28/2021 og 
foreslå fordeling av kontorer i klinisk areal og i 4 etasje. Forutsetningen er kjente faktorer 
pr. i dag, som også er beskrevet i forprosjektet for nye Hammerfest sykehus.   
 
Avgrensing 

 Delprosjektet skal ta utgangspunkt i følgende: 
• Styresak 28/2021 vedtak pkt. 3 a-f 
• Forprosjekt nye Hammerfest sykehus, styresak 69-2019 
• Varelogistikk Hammerfest Sykehus vedlegg forprosjekt v. 1.0 

 
Andre førende dokumenter: 

• Kontorfordeling, jfr. Excel oversikt kontorer 1-3 etg+ 4 etg. 
• Foreløpige tegninger datert 24.03.2021 
• Kontorprinsipper RL5637 (for leger gjelder 1-3 mannskontor) 
• Referater fra kontorgruppen 

o 28.02.2020 
o 08.05.2020 
o 19.05.2020 
o 02.06.2020 
o 12.06.2020 
o 19.06.2020 
o 30.09.2020 

 
Delprosjektgruppens sammensetting 
Delprosjektgruppen for OU-kontor NHS ledes av Ingeborg Eliassen. Klinisk 
kontorgruppe utpekte 3 representanter fra klinisk kontorgruppe, i tillegg har 
klinikktillitsvalgte deltatt. Administrerende direktør utpekte deltakere fra stab, SDE og 
Prehospital. Foretakstillitsvalgt som representerer stab, SDE og sekretærtjenesten har 
også deltatt. 
 

 Funksjon Navn 

Delprosjektleder Ingeborg Eliassen 

Prosjektleder byggrelatert OU Violet Karoliussen 

3 representanter fra klinisk kontorgr. Bjørn Wembstad, Vegar Fossmo og Ingvild Agledahl 

Avdeling SDE Ståle Nilsen 

Hammerfest sykehus Lena Nielsen 

Fag, forskning og samhandling Vivi Brenden Bech, etter Beate Juliussen fra juni 

Klinikk Prehospital Gørill Svendsen Strømme  

Foretakstillitsvalgt Ole I Hansen, Fagforbundet 

Klinikktillitsvalgt Evy Fjellstad, NSF 

Klinikktillitsvalgt Torben Wisborg, DNLF 

Klinikkhovedverneombud  Mette Høydahl 

Økonomi deltar i arbeidet. Andreas Ertesvåg 
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Mål og delmål 
Delprosjektgruppen skal utrede alternativ bruk av kontorer og administrative lokaler 
i 4. etasje, i denne omgang ikke til bruk for pasientbehandling. Alle alternativer skal 
risiko-vurderes. Dette skal skje ved å utrede følgende;  

 
• Delprosjektgruppen skal beskrive alternativene som i så fall skal velges med 

tilhørende konsekvenser. For alle alternativer skal det legges frem et forslag om 
hvilke stillinger som skal benytte frigitte kontorfasiliteter i klinisk drift (1-3 etg) og 
i 4. etg. 

• Delprosjektgruppen skal beskrive konsekvenser for planlagt drift/OU 
• Delprosjektgruppen skal gjennomføre ROS-analyser for alle alternativer.  
 

Ordforklaring 
 
Kontor:  Rom med en eller flere kontorplasser, kan også være 

behandlerkontor. 
Kontorplass:   Arbeidsplass som er tiltenkt en bestemt person/stilling/funksjon 
Arbeidsstasjon:  Område med en eller flere arbeidsplasser, til felles bruk for ansatte, 

grupper av ansatte og studenter i området/enheten.  
Arbeidsplass: Enhet i arbeidsstasjon som er utstyrt på samme måte som en 

kontorplass. 
Vaktrom:  Helseforetaket skal stille velegnet vaktrom til disposisjon for 

vakthavende lege. Vaktrommet skal så langt det er mulig ha vindu, 
være utstyrt med seng som kan res opp og nødvendige 
kontorfasiliteter. 

 

BESKRIVELSE AV NÅSITUASJON (0-alternativet) 
I plan for NHS har man plassert enhetene i hensiktsmessig nærhet til hverandre. Innhold 
og plassering av pasientrom og behandlingsrom er gjennomgått med brukerne, men det 
gjenstår fortsatt å plassere noen funksjoner.  
I 4. etasje er det i tillegg til kontor, 3 møterom og 9 stillerom. 
Alle sengetunene er plassert i 3. etg. Plassering av sengetunene har medført at det er få 
øvrige rom tilgjengelig til kontorplasser, møterom, felles arbeidsstasjoner, stillerom, 
pårørenderom og undersøkelsesrom i etasjen. Kontorplassene er forbeholdt 
sykepleieledere, fagsykepleiere og sekretærer som må ha arbeidsstasjonen i nær 
tilknytning til sengeposten.  
Det er mangel på kontorplasser til leger og sekretærer. 
I 2. etasje er all poliklinisk virksomhet, operasjon, intensiv og klinisk medisin og 
blodbank. En del spesialister og sykepleiere har fått tildelt behandlerkontor i poliklinikk. 
Det mangler undersøkelsesrom med toalett til anorekto-, cystoscopi, urin-flowmetri og  
coloskopirom for å kunne imøtekomme krav screening i hht nasjonalt screeningprogram 
mot tykktarmskreft. 
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• Det mangler 37 kontorplasser til ulike stillinger/funksjoner. 

• Størrelse og antall pauserom og møterom er varierende. Det mangler 4 møterom i 

tilknytning til sengetunene til pre- og postvisitter, samt daglige tverrfaglige møter. 

• Alle enhetene har felles arbeidsstasjoner i åpne rom, med ulikt antall arbeidsplasser:  

• Merkantile kontorplasser er fordelt mellom etasjene, de mangler 12 kontorplasser.  

o Det er en pågående prosess med organisering av merkantil tjeneste, endelig 

behov og plassering vil komme som et resultat av denne. 

• 2 av 9 stillerom i klinisk område er i tilknytning til sengetunene.  

• Det er ett pårørenderom i tilknytning til intensiv. 

• Ledere med personalansvar har fått tildelt enekontor.  

• Klinikksjef og avdelingslederne sitter i forskjellig etasjer. 2 avdelingsledere og 3 

administrativt støttepersonell mangler kontorplass. 

• Både overleger og LIS 2/3 deler kontor med en eller flere.  17 leger mangler 

kontorplass. Kontorplassene for de enkelte fagområdene er spredt i klinikken. LIS1 

har fått kontor på tvers av spesialitetene. 

• 4 rom ved intensiv er planlagt som vaktrom for leger i vakt. 

• Flere kliniske stillinger/funksjoner mangler kontorplass. 

• Noen ledige kontorplasser kan av ulike grunner ikke benyttes av de som mangler 

kontorplasser. Dette kan skyldes behov for enekontor eller kontorplassens plassering. 

Service, Drift og Eiendoms (SDE) innmeldte behov er 13 kontorplasser der fire 
avdelingsledere trenger enekontor, men fordi SDE er foretaksovergripende er det ikke av 
betydning for SDE å være lokalisert inne i NHS.  
 

Utfordringer i 0-alternativet  

• Etter fordeling av kontorplasser i 0-alternativet mangler klinikken 37 kontorplasser, 

derav 12 til merkantil tjeneste.   

• Ut fra tidligere budsjetterte stillinger og funksjoner våren 2021 har Hammerfest 

sykehus behov for 179 kliniske kontorplasser. I tillegg er det behov for kontorplasser 

til stillinger/funksjoner, som på det tidspunktet, ikke lå i lønnsbudsjettene.  I 

beregninger av behov for kontorplasser har man heller ikke inkludert ansatte i 

stillinger/funksjoner som har vært finansiert med rekrutteringsmidler, samt ulike 

fagstillinger som har inngått i eksisterende stillingsrammer. I fordeling av 

kontorplasser har man unnlatt å inkludere ansatte som har behov for kontorplass, 

deriblant overleger og LIS2/3 ved anestesiavdelingen. 

• Totalt 17 legestillinger (leger, overleger og LIS2/3), mangler kontorplass.  

Kontorplassene for de enkelte fagområdene er spredt.  

• Klinikksjef med avdelingsledere sitter spredt. Avdelingsledere mangler kontor og 

administrativt støttepersonell til avdelingsledere mangler kontorplass.  

• Merkantile kontorplasser er fordelt mellom etasjene. 

• Merkantil tjeneste mangler et samlingspunkt. Gruppen mener det er tilrådelig at de 

sekretærene som ikke skal ha arbeidssted i tilknytning til bestemte enheter i NHS får 
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kontorplasser i nærheten av hverandre bl.a. med tanke på rekruttering og 

stabilisering av nødvendig og kompetente ansatte. 

• Få stillerom gjør det vanskelig å overholde taushetsplikten. 

• Sengetunene mangler møterom for å kunne avvikle daglige møter, uten at personalet 

forlater enhetene. 

• Det er ikke tilstrekkelig rom til simulatorbokser for kir., ort., med. og gyn., samt plass 

til robot. 

• Det mangler tilstrekkelig vaktrom til 16 leger og radiograf i vakt. samtidig. Angående 

avtale om vaktrom vises til Overenskomst A2 mellom Spekter og B-del inngått mellom 

Finnmarkssykehuset HF og Den norske legeforening. 

 
Vaktrom 
Det er til enhver tid 16 leger og en radiograf i vakt i NHS; kirurgisk LIS1, LIS 2 og overlege, 
ortopedisk LIS3 og overlege, medisinsk LIS1, LIS2 og overlege, pediatrisk LIS2 og 
overlege, gynekologisk LIS2 og overlege, anestesiologisk LIS2 og overlege, radiologisk 
LIS2 og overlege, samt radiograf. På hverdagene har disse vakt 24 timer i strekk og i 
helgene har de p.t. vakt 72 timer i strekk. LIS1 på medisinsk og kirurgisk avdeling og LIS2  
på medisin  har tilstedevakt 24/7. 
 
Avtale om vaktrom for leger i vakt (A2-avtalen) er en sentral avtale mellom Spekter og Den 
norske legeforeningen (Dnlf) som omfatter krav til fasiliteter knyttet til overnattingssted 
for leger i vakt.:  

 
Ved tilstedevakt er de som skal være på jobb tilstede på sykehuset når de har vakt.  
Hjemmevakt betegner de som er på jobb hele dagen og kvelden, som kan være hjemme 
om natten, men som må rykke ut dersom nødvendig. Under hjemmevakten kan legen 
tilkalles for å utføre arbeid ved behov, enten ved telefonhenvendelser eller ved å rykke ut 
til sykehuset. Under hjemmevakt kan det være behov for å være på sykehuset i hele 
vakten, f.eks. ved respiratorpasienter, pågående fødsler, ventetid før operasjoner kan 
gjennomføres eller andre dårlige pasienter. Det er ikke inngått lokale avtaler/protokoller 
der denne bestemmelsen fravikes. 
 
Sammendrag utfordringer 
• 37 kontorplasser mangler og er fordelt slik; 

o 17 legestillinger  

o 2 avdelingsledere 

o 3 stillinger for administrativt støttepersonell til avdelingslederne 

o 4 kontorplasser til kliniske funksjoner, uroterapeut, overvekts-koordinator, 

diabetes sykepleier for barn og diabetessykepleier for voksne. mangler kontor 
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o 12 kontorplasser for merkantil tjeneste. 

• Sengetunene mangler 4 møterom for å kunne gjennomføre nødvendige pre- og 

postvisitter og tverrfaglige møter. 

Barneavdelingen mangler møterom  

• Klinikksjef med avdelingsledere sitter spredt i bygget. 

• 13 vaktrom for personell i vakt mangler. Har 4 vaktrom. 

o Det er behov for 17 vaktrom for personell i vakt for følgende enheter: Kirurgi: 

LIS1, LIS 2/3 og overlege, Ortopedi: LIS2/3 og overlege, Medisin: LIS1, LIS2/3 og 

overlege, Barn: LIS2/3 og overlege, Gyn: LIS2/3 og overlege, Anestesi LIS2/3 og 

overlege, radiologi: LIS2/3 og overlege og radiograf. 

• Merkantil tjeneste mangler felles møtepunkt. 

• Rom med simulatorbokser for medisin, kirurgi, ortopedi og gynekologi, samt robot 

mangler 

• Kliniske fagmiljø sitter spredt, noe som forringer kontinuerlig konferering og 
veiledning og dermed har uheldige konsekvenser for sømløs og god 
pasientbehandling 

• Kontorplassene til LIS1 er ikke skilt mellom spesialitetene. 

• For få stillerom der behovet er stort, kun 2 stillerom i tilknytning til sengetun (3 etg) 

• Ikke satt av areal for pårørenderom ved sengetunene. I NHS er det kun et 
pårørenderom, utelukkende forbeholdt intensiven. 

 

Konsekvenser for planlagt drift/OU 

• Mangel på møterom for sengetunene vil forsinke avdelingsarbeidet mht gjennomgang 

av pasienter, iverksettelse av nødvendig utredning og behandling og utskrivelse av 

pasientene, noe som vil få konsekvenser for behandlingsforløpene og liggetiden, samt 

negativ innvirkning på pasientsikkerheten. 

• Mangel på stillerom i tilknytning til sengetun og poliklinikker vil medføre unødig 

venting på arbeidsstasjon og således situasjoner der konfidensialiteten til pasientene 

blir utfordret. 

• Flere funksjoner/stillinger har ikke kontorplasser i NHS.  

• Klinikkledergruppen sitter spredt, noe som hindrer kontinuerlig drøfting og 

samhandling. 

• Merkantilt personell er plassert spredt i NHS noe som kan ha negative konsekvenser 
for rekruttering, stabilisering og sekretærenes arbeidsmiljø. Merkantilt personell 
mangler også pauserom i nærheten av sine arbeidsstasjoner.  

• Leger fra samme avdeling og enhet er plassert svært spredt i NHS og ikke i nærheten 

til egen enhetsleder eller avdelingsleder. Kontinuerlig, effektiv og sømløs drøfting, 

konferering og veiledning mellom leger fra samme enhet og samme avdeling fordrer 

plassering av kontorplasser i nærhet til hverandre og i nærheten av nærmeste leder.  

• Vaktrom mangler for 12 av 16 vakthavende leger og for 1 vakthavende radiograf.  

• Leger får ikke gjennomført nødvendige og obligatoriske treninger med 

simulatorbokser. 
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ALTERNATIVE LØSNINGER 
I alternativ til løsninger har gruppen foreslått bruk av kontorplasser i 4. etg. som bidrar til 
bedre funksjonalitet på sengetunene og gir mulighet for å utvikle et robust og enhetlig 
klinikklederteam, i tillegg til at mange får nødvendige kontorplasser og vaktrom. 
Hensiktsmessig plassering av kontorplasser, stillerom og møterom vil gi bedre 
funksjonalitet og bidra til effektiv pasientbehandling, uten forsinkelser på grunn av 
venting. Å samle faggrupper vil styrke fagmiljøene, pasientbehandlingen og de ansattes 
tilhørighet, noe som vil virke stabiliserende på fagmiljøene.  
 
1 4. etg. Er det 3 møterom og 9 stillerom i tillegg til 80 kontorplasser, disse må gjøres 
tilgjengelig for klinikere. Ved tilgjengeliggjøring av kontorplasser i 4. etasje må en nøye 
vurdere fordeling av rom for klinisk merkantilt personell. Klinisk personell kan best 
nyttiggjøre seg av kontor med en og to kontorplasser og kan vanskelig bruke 
kontorlandskap. Gruppen anbefaler at møterom og stillerom i 4. etg. øremerkes klinikere. 
 
I vedlegg fremkommer beskrivelsene av alternativene som vil inneholde fullstendig 
oversikt over forslag til kontorfordeling utover 4. etasje. (Vedlegg 1) 
 
Uavhengig av alternativene i mandatet foreslår gruppen: 
• 4 planlagte vaktrom ved intensiven i 2 etasje tildeles anestesioverleger som kontor 

med 1-2 kontorplasser på hvert kontor og 1vaktrom. Rommenes plassering i 

øyeblikkelig nærhet til intensiven og sykehusets dårligste pasienter gjør de godt 

egnet for anestesioverlegene slik at de får dekket sine behov for kontor og vaktrom i 

nær tilknytning til intensiv og operasjon.  

• Radiografer, radiologer og LIS 2/3 radiologi tildeles kontor med seng.  

Disse forslagene vil bli tatt med videre som tiltak i tillegg til frigitte kontorplasser i de 
ulike alternativer. 
 

Alternativ A - Minimumsalternativet 16 kontorplasser 

16 kontorplasser frigis til klinisk bruk. Prehospitale tjenester (PHT) med pasientreiser 
flytter ut av bygget. 
 
Følgende beholder kontor i 4. etasje  
Administrerende direktør med stab, økonomi og regnskap, Personal og organisasjon, Fag, 
forskning og Samhandling (FFS), Senter for drift og eiendom (SDE) og klinikkledelsen for 
Hammerfest Sykehus benytter hhv 7, 14, 18, 7, 13 og 5 kontorplasser. Til sammen 64 
kontorplasser. 
 
Følgende får kontorplass i 4. etasje 
• 6 LIS1 får ett 2-mannskontor og ett 4-mannskontor. 

• 6 avdelingsledere 

• 4 LIS2/3 på medisin 

Vaktrom og kontor til anestesi og røntgen etableres som nevnt over. 
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Følgende utfordringer blir løst i dette alternativet 

• 1 møterom i 3 etasje tilgjengeliggjøres til medisin/kirurgi/ortopedi sengetun, som 

bedrer funksjonaliteten for disse sengeenhetene. 

• Klinikksjef og avdelingslederne er samlet  

• 11 kontorplasser er dekket, derav 3 til avdelingsledere.  

• Totalt 6 vaktrom dekket, hvorav 2 vaktrom til LIS1, medisin og kirurgi, som har 

tilstedevakt 24/7. 

• Kontorplassene til LIS1er skilt mellom spesialitetene.  

Uløste utfordringer 

• 27 kontorplasser mangler  

o 8 leger mangler kontorplass 

o 4 kontorplasser til kliniske funksjoner, som uroterapeut, overvekts-koordinator, 

diabetes sykepleier, for både voksne og barn, mangler  

o 3 stillinger for administrativt støttepersonell til avdelingslederne mangler 

kontorplasser 

o 13 kontorplasser mangler for merkantil tjeneste. 

• 3 møterom for medisin/kirurgi/ortopedi, barn og gynekologi mangler for å kunne 

gjennomføre nødvendige pre- og postvisitter og tverrfaglige møter. 

• 1 møterom for barneavdelingen 

• Merkantil tjeneste mangler 12 kontorplasser og felles møtepunkt.  

• 11 vaktrom for leger i vakt mangler  

• Kliniske fagmiljø sitter spredt 

• Kun 2 stillerom i 3 etasje 

 

Alternativ B – Mellomalternativ 40 kontorplasser 

50% av de planlagte plassene i 4. etasje disponeres av klinikken, resten til administrative 
funksjoner for både Hammerfest Sykehus og administrasjonen i Finnmarkssykehuset. Det 
vil i ettertid gjøres en vurdering av hvem av de resterende som skal være igjen i 4. etasje. 
Totalt frigis 40 kontorplasser til klinisk bruk. 
 
Følgende får kontorplass i 4. etasje 
• 6 LIS1 får ett 2-mannskontor og ett 4-mannskontor. 

• 6 avdelingsledere 

• 4 administrativt støttepersonell for 3 avdelingsledere innen kirurgi, medisin, og 

kvinne/barn samt rådgiver medisin 

• 4 LIS 2/3 medisin 

• 2 LIS2 anestesi med seng 

• Rom for robot og laparascopisk trening for 

gynekologisk/kirurgi/ortopedisk/medisinsk avdeling, som også kan benyttes til 

møterom for gynekologisk avd. 

• 8 kontorplasser til merkantil tjeneste 

• 1 kontorplass til leder merkantil tjeneste 
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• 2 vaktrom for LIS2/3 på kir og ort 

• 2 vaktrom for 2 overleger 

Følgende utfordringer blir løst i dette alternativet 

• 2 møterom er tilført sengetunene. 

• Klinikksjef og 6 avdelingsledere er samlet. 

• 3 kontorplasser til administrativt støttepersonell til avdelingsledere, plassert i 

nærheten til sine ledere.  

• 11 vaktrom/kontor med seng for leger og radiograf i vakt, hvorav 3 vaktrom for leger i 

tilstedevakt 24/7, 2 LIS1 medisin og kirurgi og 1 LIS2/3 medisin. 

• 25 kontorplasser er dekket. 

Uløste utfordringer 

• 12 kontorplasser mangler  

o 6 leger mangler kontorplass 

o  kontorplasser til kliniske funksjoner, som uroterapeut, overvekts-koordinator, 

diabetes sykepleier, for både voksne og barn og kreftkoordinator mangler 

o 4 kontorplasser mangler for merkantil tjeneste. 

• 2 møterom for medisin/kirurgi/ortopedi, barn og gynekologi mangler for å kunne 

gjennomføre nødvendige pre- og postvisitter og tverrfaglige møter. 

• Kliniske fagmiljø sitter spredt. 

• 6 vaktrom for leger i vakt mangler  

• Kun 2 stillerom i 3 etasje 

• Møterom for barneavdelingen mangler 

Alternativ C – Maksimumsalternativet 54 kontorplasser 

Klinikkledelse med stab, Hammerfest sykehus, og Service, drift og eiendom (SDE) 
beholder kontorene som planlagt i 4 etasje, de benytter hhv 13 og 5 kontorplasser.  
I tillegg får TV, VO  4 kontorplasser og 2 hygienesykepleiere 2 kontorplasser i klinikken. 
EPJ- og MetaVision-konsulent får 2 kontorplasser i kontorlandskap.  
Totalt frigis 54 plasser til klinikken. 
 
Følgende beholder kontor i 4. etasje 
SDE og klinikkledelsen for Hammerfest Sykehus, til sammen 18 kontorplasser. 
 
Følgende får kontorplass i 4. etasje 
• 6 avdelingsledere 

• 4 adm. støttepers for 3 avdelingsledere, kirurgi, medisin og kvinne/barn samt en 

rådgiver medisin. 

• 8 kontorplasser til merkantiltjeneste 

• Leder for merkantil tjeneste 

• Alle medisinske, kirurgiske og ortopediske LIS2/3 og overleger, unntatt de som har 

fått tildelt behandlerkontor i poliklinikken, til sammen 38 leger, får tildelt kontor i 4. 

etasje. 
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o To overleger for medisin, kirurgi og ortopedi får enekontor, de øvrige overlegene 

får kontorplass på tomannskontor. 

o LIS2/3 på kirurgi og ortopedi får tomannskontor med seng. 

o 12 LIS2/3 medisin får kontorplass på tremannskontor, vaktrom etableres i 1. 

etasje.  

• 2 vaktrom for 2 overleger 

Følgende utfordringer blir løst i dette alternativet 

• 33 kontorplasser er dekket 

• 4 møterom er tilført sengetunene. 

• Klinikksjef og avdelingsledere er samlet. 

• 3 kontorplasser til administrativt støttepersonell til avdelingsledere, plassert i 

nærheten til sine ledere.  

• Fagmiljøene er samlet.  

• 17 vaktrom/kontor med seng for leger og radiograf i vakt, derav 3 vaktrom for leger i 

tilstedevakt 24/7, 2 LIS1 medisin/kirurgi og 1 LIS 2/3 medisin 

Uløste utfordringer 

• Det mangler totalt 4 kontorplasser  

• Vaktrommene for enkelte enheter er ikke optimale. 

• Kun 2 stillerom i tilknytning til sengetunene i 3 etasje 

• Møterom for barneavdelingen mangler. 

ROS-analyse  
I arbeidet med risikovurdering og avbøtende tiltak har prosjektgruppen hatt flere 
løsningsorienterte diskusjoner. Før beskrivelse av endringer har gruppen optimalisert 
fordeling av kontorplasser ved å tildele enhetsledere enekontor, fagsykepleiere og ass. 
enhetsledere/stedfortredere kontorplasser i tilknytning til enhetene.  
  
ROS-analysen er gjennomført med følgende mål; 
• M1, Alternativ A – Minimumsalternativet med 16 frigitte kontorplasser 

• M2 Alternativ B – Mellomalternativet med 40 frigitte kontorplasser 

• M3 Alternativ C – Maksimumalternativet med 54 frigitte kontorplasser  

Risikoidentifikatorer er definert ut fra de mest kritiske områdene for den kliniske 
virksomheten i 0-alternativet og de konsekvensene en endring av sammensetningen i 4. 
etasje vil få. 
 
Gruppen brukte mal for ROS-analyse som finnes i RL 4632, utarbeidet av Helse Nord. Man 
har delt ROS-analysen i områdene, klinisk og administrativ (ikke- klinisk), for å få fram 
ulikheten i effektene av tiltakene for områdene. 
 
I målene M1, M2 og M3 har gruppen foreslått tiltak for å ivareta følgende behov:  

• Konfidensialitet, som ses i sammenheng med tilgang på stillerom, kontorplasser og 

møterom. Funksjonalitet, som ses i sammenheng med tilgang til ikke-bookbare 
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klinikknære møterom. Nødvendig at møterommene ikke er bookbare da de er i 

bruk hver dag hele året kl 07.30.1400, og noen dager også helt til kl 1600. 

Spesialitetene har adskilte kontor, for å hindre brudd på taushetsplikten og ivareta 

smittevern, kontorplasser er fordelt hensiktsmessig i forhold til driften og at 

behovene for kontorplass dekkes 

• Samle klinikksjef med avdelingsledere, merkantil støtte, i samme område, for å 

styrke ledergruppen. 

• Helsepersonell med spesialkompetanse/funksjon har kontorplass i henhold til 

stillingsstørrelse. 

Gode fagmiljø, ved å samle faggrupper og spesialiteter, her spesielt leger og merkantilt 
personell. Personer med fagansvar i enhetene må ha tilgang til kontorplass i 
hjemmehørende enhet. 

• Klinikknært rom til simulatorbokser for kir., ort., med. og gyn., samt plass til robot. 

• Tilstrekkelig antall vaktrom, i hht tariffavtale, for alle leger i vakt, samt vakt for 

vakthavende radiograf. 

• Synergier 

Sammendrag ROS-analyse 

 
ROS-analyse kliniske indikatorer 
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ROS-analyse administrative indikatorer 

 

I den samlede risikovurderingen synes det som om forslag til tiltak i de 3 alternativene 
har liten innvirkning på risikonivået. Dette skyldes at alle risikoidentifikatorene er vektet 
likt og at man har vurdert tiltakene klinisk og ikke-kliniske i samme ROS-analyse.  
I alternativ A har man brukt 11 risikoindikatorer, mens i alternativ B og C har man brukt 
12. Antall indikatorer er økt for alternativ B og C, da man vurderte at konfidensialiteten 
for ikke-klinisk virksomhet, kunne bli påvirket av endringene i alternativene B og C.  
Gruppen har ikke gjort en ROS-analyse for de økonomiske konsekvensene. 
 
I de enkelte ROS-analysene, ser man at risikoidentifikatorene, som berører alle i bygget 
(klinisk og ikke-klinisk), holder seg tilnærmet konstant, etter iverksatt tiltak. 
Risikoindikatorene, tilknyttet den kliniske virksomheten, endres etter iverksatte tiltak. 
 
Før iverksetting av tiltak vurderes situasjonen som utilfredsstillende. Beskrivelsen under 
viser risikonivå til fargeområdene, rød, gul og grønn, hhv høy, middels og lav risiko. 
Vedlagt følger ROS analysen for de 3 alternativene med risikoindikatorer. (Vedlegg 2) 

Alternativ A: 

Resultat framkommet i ROS-analyse: 
• 5 av 6 kliniske indikatorer forblir med høy risiko 

• 1 av 6 kliniske indikatorer endres fra høy til middels risiko 

• 1 av 5 administrative indikatorer endres fra middels til lav risiko 

• 4 administrative indikatorer har ikke endret risikonivå, de var på grønt før tiltak og 

forblir der. 

Med foreslåtte tiltak anser man situasjonen som utilfredsstillende. 
Dette begrunnes med at 5 kliniske indikatorer; tilstrekkelig kontorplasser, 
konfidensialitet i klinikken, tilstrekkelig vaktrom, tilstrekkelig antall møterom og samlet 
fagmiljø, vurderes å ha høy risiko. 
 
Alternativ B: 
• 3 av 6 kliniske indikatorer forblir med høy risiko 

• 3 av 6 kliniske indikatorer endres fra høy til middels risiko 
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• 1 av 6 administrative indikator forblir på høy risiko etter tiltak 

• 1 av 6 administrative indikatorer endres fra middels til lav risiko. 

• 4 administrative indikatorer har ikke endret risikonivå, de var på grønt nivå før tiltak 

og forblir på grønt etter tiltak. 

 
Med foreslåtte tiltak anser man situasjonen som utilfredsstillende da 4 kliniske 
indikatorer; tilstrekkelig kontorplasser, konfidensialitet i klinikken, tilstrekkelig vaktrom 
og tilstrekkelig antall møterom som har stor betydning for den kliniske driften ikke 
innfris. Derav høy risiko. 

Alternativ C: 

• 1 av 7 kliniske indikatorer endres fra høy til lav risiko 

• 5 av 7 kliniske indikatorer endres fra høy til middels risiko 

• 1 av 1 kliniske indikatorer fra middels til lav 

• 4 administrative indikatorer har ikke endret risikonivå, de var på grønt nivå før tiltak 

og forblir på grønt etter tiltak. 
• 1 av 6 administrative indikatorer endres fra høy til middels risiko. 

• 1 av 6 administrative indikatorer endres fra middels til lav 

 

C-alternativet har lavest risiko, men fortsatt utfordringer som må følges opp. Dette 
begrunnes med at ingen indikatorer vurderes å ha høy risiko. 

Prosjektgruppens anbefaling 
 

OPPSUMMERING 

Delprosjektet har gjennomført ROS-analyser for de tre alternativene oppgitt i mandatet:  
- A: 16 kontorplasser i 4. etg gjøres tilgjengelig for klinisk personell 
- B: 40 kontorplasser i 4. etg gjøres tilgjengelig for klinisk personell 
- C: 54 kontorplasser i 4. etg gjøres tilgjengelig for klinisk personell 
 
ROS-analysene viser at kun alternativ C, tilgjengeliggjøring av 54 kontorplasser til klinisk 
personell, vil medføre flytting av de 7 risikoindikatorene for klinisk virksomhet og 
pasientsikkerhet fra rødt/høyt risikonivå til gult/middels nivå (5 av 7 indikatorer) og 
grønt/lavt nivå (2 av 7 indikatorer). Indikatorene for administrative funksjoner er på 
grønt/lavt nivå i 0-alernativet og forblir i all hovedsak på grønt/lavt nivå i både A, B og C-
alternativene.  
 
Frigjøring av 54 kontorplasser i 4. etg slik som foreslått i alternativ C vil medføre samling 
av sykehusets ledergruppe, samling av fagmiljøene og de fleste av det personalet som skal 
ha kontorplass får kontorplass i NHS. Selv med gjennomføring av alternativ C vil 
imidlertid fortsatt noe personale mangle kontorplass, løsningene for vaktrom for leger i 
vakt vil ikke være mulig å få til i ht. tariffavtalen, og flere ansatte må bruke seng på 
delekontor når de har vakt, primært 4-delt vakt. Løsninger med flermannskontor, seng på 
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kontor og kontormangel medfører økt smitterisiko og vanskeligheter med å overholde 
taushetsplikten overfor pasientene.   
 
På bakgrunn av dette arbeidet og resultatene av ROS-analysene anbefaler arbeidsgruppen 
at alternativ C iverksettes slik at klinisk personell får anledning til å utføre sitt arbeid i 
NHS så effektivt som mulig og til det beste for pasientene og arbeidsmiljøet.  
 
 
 
Vedlegg: 
Vedlegg 1.  Tabeller over disponering av kontorplasser og rom  
Vedlegg 2.  ROS-analyse, alternativ A-B-C 
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Vedlegg 1 Tabeller over disponering av kontorplasser og rom 

Alternativ A-B-C 

Alternativ A - Minimumsalternativet  

 
16 kontorplasser frigis til klinisk bruk. Prehospital tjeneste (PHT) med pasientreiser 
flytter ut av bygget. 
 

Hvem flytter ut? Hvorfor? Hva blir ledig? Totalt ant. ledige 
kontorplasser 

PHT med 
pasientreiser  

Funksjonen ivaretas 
utenforbygget. 

• 5 stk 1-mannskontor 

• Kontorlandskap med 11 
kontorplasser 

16  

 
Disponering av 16 frigitte kontorplasser i 4. etasje. 
 

Nr Hvem flytter til 4. etasje? Tot ant 
kontor 

Ant. 
kontor-
plasser 

Hvorfor? 

1 6 LIS1 2 6  Frigi møterom i nærhet av sengetun. 
Unngå to fagområder i samme kontor. 

2 6 avdelingsledere  6 6 3 mangler* kontor 
Nærhet til klinikksjef. Fremme enhetlig 
ledelse og mer robust gruppe. 

3 4 LIS 2 medisin  2 4 Mangler kontorplasser 

 totalt 10 16  

*ikke tildelt kontorplass i 0-alternativet 

 
Omdisponering av rom i 1-3 etasje: 
 

Nr Hvilket rom? Brukes til hva? 

1 Rom 1A.9.172, fra kontorplass for 6 til møterom Øremerkes previsitter i sengetunene 

2 Rom som 2 avdelingsledere flyttes fra i 1 etg. 2 Vaktrom for LIS1, med og kir, i 
tilstedevakt24/7 

 4 vaktrom ved intensiv 3 1 og 2-mannskontor og 1 vaktrom for 
anestesiologer. Mangler* 

*ikke tildelt kontorplass i 0-alternativet 
 

Konsekvenser for planlagt drift/OU  

 
Ad 1. Møterom frigis til previsitter og møter i sengeenhet, bedre funksjonalitet. Sømløse 

behandlingsforløp, uten forlengelse pga venting. 

Ad 2. Hele klinikkledergruppen samles, vil fremme enhetlig ledelse og bidra til en mer robust 
gruppe.  
LIS1 med. og kir. med i tilstedevakt 24/7 får vaktrom i 1. etasje.  

Ad 3. Medisin får dekket sine behov for kontorplasser til LIS 2/3. 
5 anestesioverleger får kontor. Vaktrombehov dekket for anestesioverleger. 
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Alternativ B – Mellomalternativ  

Ca 50% av de planlagte plassene i 4. etasje disponeres av klinikken, resten til 
administrative funksjoner for både Hammerfest Sykehus samt administrasjonen i 
Finnmarkssykehuset.  
 

Hvem flytter ut? Hvorfor? Hva blir 
ledig? 

Totalt antall ledige 
kontorplasser 

PHT med pasientreiser  Hele klinikken flyttes ut, behovet 
for nærhet/samlokalisering kan 
ivaretas 

6  16  

Andre   24  

Totalt  20 kontor 40 kontorplasser 

Det vil i ettertid gjøres en vurdering av hvem av de resterende som skal være igjen i 4. etasje. 

 
Disponering av frigitte 40 kontorplasser i 4. etasje. 
 

nr Hvem flytter til 4. etasje? Tot ant 
kontor 

Ant. 
Kontor-
plasser 

Hvorfor? 

1 6 LIS1, i et 2-mannskontor og et 
4-mannskontor 

2 6  Frigi møterom i nærhet av 
sengetun. Unngå to fagområder 
i samme kontor. 

2 6 avdelingsledere  6 6 3* av disse mangler kontor 
Nærhet til klinikksjef 

3 Adm. støttepers for 3 
avd.ledere, kir., med. og 
kvinne/barn samt rådgiver med. 
Kontor i nærheten til respektive 
avd.ledere  

3 4 3* mangler kontorplass. 
Funksjonalitet. Sikre daglig 
administrativ støtte for 
avdelingslederne. 

4 4 LIS 2/3 medisin  2 4 Mangler * 

5 LIS2 anestesi med seng  1 2 Mangler * 

6 Rom for robot, sim.trening 
gyn/kir/ort Rommet vil kunne 
benyttes som møterom for 
gynekologer 

1 3 Mangler  

7 Merkantil  8 Mangler * 

 EPJ- og Metavisionkonsulent   (2) Flytter til kontorlandskap 

8 Leder merkantil  1 Mangler * 

9 Vaktrom for LIS2, kir.og ort., 
etableres i 4. etg.   

2 4 Mangler vaktrom 

10 Vaktrom for overleger  2 2 Mangler vaktrom 

   40  

*ikke tildelt kontorplass i 0-alternativet 

 
  

mailto:postmottak@finnmarkssykehuset.no
http://www.finnmarkssykehuset.no/


 Side 20 
 

 

Side 20 av 30 

Finnmarkssykehuset HF, Sykehusveien 35, 9613 Hammerfest 

Telefon 78 96 70 00 – postmottak@finnmarkssykehuset.no – www.finnmarkssykehuset.no – Org.nr.: 983 974 880 

Omdisponering av rom i 1-3 etasje: 
 

Nr Hvilket rom? Brukes til hva? 

1 Rom 1A.9.172 Øremerkes previsitter i sengetunene 

2-3 Rom som 2 avdelingsledere og rådgiver flyttes 
fra i 1 etg. 

3 Vaktrom for LIS1, med og kir, samt 
LIS2/3 med i tilstedevakt24/7 

2-3 Kontor for 3 LIS2/3 på ort i poliklinikk, gjøres 
om til kontor for 4. 

1 LIS2/3 på ort mangler* kontor. Alle får 
kontorplass 

   

 4 vaktrom ved intensiv 3 1- og 2-mannskontor og 1 vaktrom for 
anestesiologer. Mangler* 

*ikke tildelt kontorplass i 0-alternativet 

 

Konsekvenser for planlagt drift/OU  
 

Ad 1. Møterom frigis til previsitter og møter i sengeenhet 

Ad 2 og 3  Hele klinikkledergruppen samles, vil fremme enhetlig ledelse og bidra til en mer 
robust gruppe. Merkantil støtte i umiddelbar nærhet. 

Ad 4. Medisin får dekket sine behov for kontorplasser for alle LIS 2/3. 

Ad 5. Anestesi får dekket sitt behov for kontorplasser og vaktrom for LIS2/3. 

Ad 6. Rom for nødvendig trening med simulator og bruk av robot blir  
dekket. Gyn. får dekket behovet for møterom. 

Ad. 7 og 8 8 i merkantil tjeneste er samlet med leder i nærheten. 
EPJ- og Metavisionkonsulent får kontorplass i nærhet til merkantil 
tjeneste. Gruppen anser det som viktig at merkantil tjeneste har leder  
plassert i et område der mange har kontorplass. 
 Dette for å kunne utvikle en faglig god tjeneste og bedre samhørigheten. 

Ad 9 og 10 Kir. og ort. får dekket sine behov for vaktrom for LIS2/3 og kir og barn får  
dekket sine behov for vaktrom til overleger. 

Alternativ C – Maksimumsalternativet  

Klinikkledelse med stab, Hammerfest sykehus, og Service, drift og eiendom (SDE) 
beholder kontorene som planlagt i 4 etasje, de benytter hhv 13 og 5 kontorplasser.  
I tillegg får TV, VO  4 kontorplasser og 2 hygienesykepleiere 2 kontorplasser i klinikken. 
EPJ- og MetaVisionkonsulent får 2 kontorplasser i kontorlandskap.  
Totalt frigis 54 nye plasser til klinikken. 
 
Følgende beholder kontor i 4. etasje:  
SDE og klinikkledelsen for Hammerfest Sykehus, til sammen 18. 
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Disponering av 62 kontorplasser i 4. etasje, derav 2 til EPJ og MetaVision konsulent. 
 

Nr Hvem plasseres hvor? Ant. 
kontor 

Ant. 
kontorpl. 

Hvorfor? 

1 Avdelingsledere tildeles 1-mannskontor i 4. etg. i 
nærhet til klinikksjefen. 

6  6   

2 Adm. støttepersonell for 3 avdelingsledere, kir., 
med. og kvinne/barn, samt rådgiver med. Får kontor 
i nær tilknytning til respektive avdelingsledere  

3  4  3 mangler*  

3 8 fra merkantil tjeneste i kontorlandskap  
EPJ- og MetaVisionkonsulent 

1   11  Mangler * 

4 Leder for merkantil tjeneste 1  1  Mangler* 

5 Alle medisinske, kirurgiske og ortopediske LIS2/3 og 
overleger, unntatt de som har fått tildelt 
behandlerkontor i poliklinikken, til sammen 38 leger, 
får tildelt kontor i 4. etasje.  

21  38  8 mangler* 
Samle 
fagmiljø. 
Stabiliseren
de faktor 

 a) To overleger for med., kir. og ort. får enekontor, 
de øvrige overlegene får kontorplass på 
tomannskontor.  

13  18   

 b) LIS2/3 på kir og ort får tomannskontor med seng.  4  8   

 c) 12 LIS2/3 medisin får kontorplass på 
tremannskontor, vaktrom etableres i 1. etasje.  

4  12   

6 Vaktrom for kir. overleger.  2 2 Mangler 

 Totalt 34 62   

*ikke tildelt kontorplass i 0-alternativet 

 
Omdisponering av rom i 1-3 etasje: 
 

Nr Hvilket rom? Brukes til hva?  

1-3 3 rom som 2 avdelingsledere og rådgiver 
flyttes fra i 1 etg. 

Vaktrom for de med tilstedevakt 
24/7, LIS1, med og kir, samt LIS2/3 
med.  

3(6) 

5 4 kontor ved VOP, frigis når medisinske 
leger samles i 4. etasje, samt ett kontor 
ved BUP. 

Kontorene tildeles som kontor til 
overleger og LIS2/3 på barn, samt 
vaktrom for LIS2/3. 

8 

 1 kontor ved poliklinikk 5.6.005 frigis når 
medisinske leger samles i 4. etasje 

2 hygienesykepleiere 2 

 Et kontor for 3 ort LIS2/3 i poliklinikk  4 LIS1 får kontorplasser, delt faglig. 4 

 Et kontor for kir overlege i poliklinikk  2 LIS1 får kontorplasser, delt faglig. 2 

  Overlege barn flyttet ut fra to kontor i 
poliklinikk 

Uroterapeut voksne og barn, 
diabetes- og overvektssykepleier 
barn. 

4 

 Kontor 5.6.006,i 2. etg., frigis når leger  
samles i 4. etasje,  

Rom for ROBOT og simulator-
trening gyn/kir/ort/med  

3 

 Kontor 2A.10.057 i pol. Vaktrom for overleger med.  2 

 Kontor 5.6.007 Merkantil tjeneste Barn og 
barnehab. 

2 

 Kontor 5.6.085 Kontor med seng for LIS2/3 an. 2 
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 Kontor 5.6.086 2 kontorplasser til 
kreftkoordinatorer. Kvalitetssikring 
av pasientforløp 

2 

 Rom 1A.9.172 øremerkes previsitter i sengetunene  

Annet  
Kontor 5.6.054, flyttet BEST og reg. 

4 kontorplasser til VO, TV  4 

 Kontor 8.5.011, booking 3 kontorplasser til BEST-
koordinatorer og registrarer 

4 

 4 vaktrom ved intensiv 3 1- og 2-mannskontor og 1 vaktrom 
for anestesiologer. 

 

 

Konsekvenser for planlagt drift/OU 
 

Ad 1 og 2 Hele klinikkledergruppen samles med merkantil støtte. 
 

Ad 3og4 Stor del av merkantil tjeneste er samlet med leder i nærheten. 
EPJ- og MetaVisionkonsulent har kontorplass i nærhet til merkantil 
tjeneste. 

Ad 5 Alle LIS2/3 og overleger, utenom de med behandlerkontor, ved medisin, 
kirurgen og ortopeden samles i 4. etasje med kort vei til stillerom. 
Reduserer bruken av kontorplasser i sengetunene. 
Overleger får 1- eller 2-mannskontor. 
LIS2/3 ved kir og ort har fått 2-mannskontor med seng. 
Kir overleger får vaktrom. 
Sengetunene har 5 møterom for daglige faglige møter og previsitt i enhetene, de 
hadde meldt inn behov for 6. 
LIS1 har fått kontorplasser med andre fra samme spesialitet. 
Overleger og LIS2/3 på barn har fått samlet kontorene og har til tilfredsstillende 
vaktrom. 
LIS1 har fått kontorplasser i kontor med forskjellig størrelse, dette for å dele 
spesialitetene. 

Annet Alle overleger og LIS2/3 får kontorplass og vaktrom/seng.  
Rom for nødvendig trening og utsjekk med simulatorer og arbeidsplass for ROBOT. 
Behov for møterom og vaktrom/seng for gyn er dekket. 
4 Overleger anestesi får kontor med seng ved intensiv. 1 mangler om ikke bad i 
tilknytning til den ene kontoret blir fjernet. 
Hygienesykepleierne får kontor klinikknært 
VO/TV får kontor i 1. etg,- lett tilgjengelig for ansatte og medlemmer. 
BEST-koordinatorer og registrarer. får disponere kontorplass i FFS`s kontor i 1. etg. 
Bookbare kontorplasser. 
Orden på kontor med kontorplass/er med seng ivaretas av de som bruker kontoret.  
Det må etableres ordning for daglig ettersyn og renhold av vaktrom.  
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Vedlegg 2 ROS analyse av alternativer 

M1 - Alternativ A - Minimumsalternativet  

16 kontorplasser frigis til Hammerfest sykehus 
 
ROS-analyse kliniske indikatorer 

 
 

R1 Tilstrekkelige kontorplasser 
R2 Konfidensialitet er ivaretatt 
R3 Tilstrekkelige antall vaktrom for de som har vakt 
R4 Tilstrekkelige antall Møterom 
R5 samle fagmiljø og tjenester 
R6 Tilstrekkelig lokaler til prosedyretrening 
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ROS-analyse administrative (ikke-kliniske) indikatorer 

 
R1 Egnede kontorplasser til de som flytter ut 
R2 Synergi mellom klinisk virksomhet og andre tjenester 
R3 Synergi økonomiavd. 
R4 Synergi NHS, HK, UIT og SANO 
R5 avdelingsledere lokalisert i nærhet til klinikksjef 
 
Ut fra ROS-analysen er det middels risiko knyttet til måloppnåelse dersom 16 
kontorplasser frigis til Hammerfest sykehus. Vurderer man de enkelte indikatorene i ROS-
analysen ser man at de fleste områdene som vurderes med høy risiko i 0-alternativet for 
kliniske virksomheten, fortsatt er høy etter at tiltak i A alternativet (frigjøre 16 
kontorplasser), er iverksatt.  
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Resultat av ROS-analysen: 

5 av 6 kliniske indikatorer vurdert med høy risiko, har ikke endret risikonivå  
1 av 6 kliniske indikatorer endret fra høy til middels risiko. Konsekvensen av mangel på 
kontorplasser er uendret, men sannsynligheten er gått fra svært stor til stor 
De 4 administrative indikatorer som i 0-alternativet er vurdert med lav risiko har ikke 
endret risikonivå.  
 
Før tiltakene foreslått i alternativ A ansees situasjonen som utilfredsstillende. 
Til tross for at oppsummering av ROS-analysen ender på middels risiko, mener gruppen 
situasjonen er utilfredsstillende. 
 
Dette begrunnes med at fire administrative indikatorene, som er på grønt nivå i 
utgangspunktet, drar gjennomsnittlig vekting fra rødt til gult nivå. Etter frigjøring av 16 
kontorplasser til klinikken i alternativ A er det fortsatt stor mangel på kontor, 
kontorplasser, vaktrom og treningsrom. Det vil fortsatt være stor pågang på 
fellesarbeidspasser i enhetene, derfor vil tiltakene ha liten effekt på 
pasientkonfidensialitet og smittevern. Sekretærtjenesten og de ulike spesialitetene har 
kontorene spredt og mangler knutepunkt. 
 
Kritiske suksessfaktorer for å oppnå de mulige marginale forbedringer med dette 
alternativ: 
• Robust og tydelig ledergruppe som står samlet bak tiltak.  

• Fordeling av kontorplasser og rom må være forankret i ledelsen.  

• Gruppens forslag til hvordan de frigitte rommene skal brukes bør følges. 
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2 - Alternativ B – Mellomalternativ  

40 kontorplasser frigis til Hammerfest sykehus 
 
ROS-analyse kliniske indikatorer 

 
R1 Tilstrekkelige kontorplasser 
R2 Konfidensialitet er ivaretatt (klinisk) 
R3 Tilstrekkelige antall vaktrom for de som har vakt 
R4 Tilstrekkelige antall Møterom 
R5 Samle fagmiljø og tjenester 
R6 Tilstrekkelig lokaler til prosedyretrening 
 
ROS-analyse administrative (ikke-kliniske) indikatorer 

 
R1 Konfidensialitet ikke klinisk 
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R2 Egnede kontorplasser til de som flytter ut 
R3 Synergi mellom klinisk virksomhet og andre tjenester 
R4 Synergi økonomiavd 
R5 Synergi NHS, HK, UIT og SANO 
R6 Avdelingsledere lokalisert i nærhet til klinikksjef 
 
Ut fra ROS-analysen er det middels risiko knyttet til måloppnåelse dersom 40 
kontorplasser frigis til Hammerfest sykehus. Vurderer man de enkelte indikatorene i ROS-
analysen, ser man at 3 av 6 indikatorer, for klinisk virksomhet, vurderes med høy risiko 
etter at tiltak i B alternativet, er iverksatt.  
 
Resultat av ROS-analysen: 
• 3 av 6 kliniske indikatorer vurdert med høy risiko, har ikke endret risikonivå. 

Konfidensialitet både klinisk og ikke klinisk, tilstrekkelig antall kontorplasser, 

tilstrekkelig antall møterom og samlet fagmiljø vurderes fortsatt med høy risiko. 

• 3 av 6 kliniske indikatorer er endret fra høy til middels risiko.  

• 1 av 6 administrative indikatorer har ikke endret risikonivå og forblir på høy risiko.  

• 1 av 6 administrative indikatorer endret fra middels til lav risiko.  

• 4 administrative indikatorer på lavt nivå i 0-alternativet har ikke endret risikonivå, og 

er alle på nivå med lav risiko etter tilgjengeliggjøring av 40 kontorplasser til klinisk 
personell i 4. etg.  

ROS-analysen av de inkluderte indikatorene ender på middels risiko etter 
tilgjengeliggjøring av 40 kontorplasser til klinisk personell i 4. etg.  
 
 
Arbeidsgruppen mener at B-alternativet setter pasienter og personell i NHS i en 
utilfredsstillende situasjon mht indikatorene som er vurdert. Dette begrunnes blant annet 
med at det fortsatt er mange som mangler kontor, kontorplass og vaktrom. Det vil fortsatt 
være stor pågang på fellesarbeidspasser i enhetene og derfor vil tiltakene ha liten effekt 
bl.a. på ivaretagelse av pasientkonfidensialiteten og tilfredsstillende antall kontorplasser. 
Sekretærtjenesten og de ulike spesialitetene har kontorene spredt og mangler 
knutepunkt. 
 
Kritiske suksessfaktorer for å oppnå de mulige små forbedringene med dette alternativet: 
• Robust og tydelig ledergruppe som står samlet bak tiltak.  

• Fordeling av kontorplasser og rom må være forankret i ledelsen. 

• Gruppens forslag til hvordan de frigitte rommene skal brukes bør følges. 
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M3 - Alternativ C – Maksimumsalternativet  

 
54 kontorplasser frigis til Hammerfest sykehus 
 
ROS-analyse kliniske indikatorer 
 

 
 
R1 Tilstrekkelige kontorplasser 
R2 avdelingsledere lokalisert i nærhet til klinikksjef – tilhører adm. 
R3 Konfidensialitet er ivaretatt (klinisk) 
R4 Tilstrekkelige antall vaktrom for de som har vakt 
R5 Tilstrekkelige antall Møterom 
R6 Samle fagmiljø og tjenester 
R7 Tilstrekkelig lokaler til prosedyretrening 
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ROS-analyse administrative (ikke-kliniske) indikatorer 

 
R1 Konfidensialitet ikke klinisk 
R2 Egnede kontorplasser til de som flytter ut 
R3 Synergi mellom klinisk virksomhet og andre tjenester 
R4 Synergi SDE 
R5 Synergi NHS, HK, UIT og SANO 
R6 Avdelingsledere lokalisert i nærhet til klinikksjef 
 
R1 har fokus på lederes tilgang til enekontor. 
 
Ut fra ROS-analysen er det middels risiko knyttet til måloppnåelse dersom 54 
kontorplasser frigis til Hammerfest sykehus.  
Alle områdene som vurderes med høy risiko i 0-alternativet er endret til middels eller lav 
risiko etter at tiltak er iverksatt.  

Resultat av ROS-analysen: 

• 5 av 6 kliniske indikatorer endres fra høy til middels risiko, bl.a. gjelder det 

indikatorene tilstrekkelige kontorplasser, overholdelse av pasientkonfidensialitet og 

tilstrekkelig antall møterom for klinisk virksomhet. 

• 1 av 6 kliniske indikatorer endret fra høy til lav risiko 

• 1 av 6 administrative indikatorer endres fra middels til lav 

• 1 av 6 administrative indikatorer endres fra lav til middel. 

• 4 administrative indikatorer på lavt nivå i 0-alternativet har ikke endret risikonivå og 

er på nivå med lav risiko etter tilgjengeliggjøring av 54 kontorplasser til klinisk 
personell i 4. etg.. 

 
Med bakgrunn i uttrykte bekymringer vurderer prosjektgruppen at det er middels risiko 
knyttet til måloppnåelse dersom 54 kontorplasser avgis til Hammerfest sykehus.  
 
Før tiltakene foreslått i alternativ C gjennomføres ansees situasjonen som uforsvarlig og 
utilfredsstillende, med foreslåtte tiltak anser man situasjonen som lite tilfredsstillende. 
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Dette begrunnes med at alle indikatorene vurderes til lav eller middels risiko. Løsningene 
for vaktrom for leger i vakt er fortsatt ikke i hht tariffavtale, flere har fått seng på 
delekontor. Noen mangler kontorplass. Dette øker smitterisiko. 
Alle de 7 kritiske områder har gått fra rød til gul (5 av 7 røde indikatorer) og grønn (2 av 
7røde indikatorer), etter iverksatte tiltak.  
 
Kritiske suksessfaktorer for å oppnå de mulige forbedringer med dette alternativ: 
• Robust og tydelig ledergruppe som står samlet bak tiltak.  

• Fordeling av kontorplasser og rom må være forankret i ledelsen. 

• Gruppens forslag til hvordan de frigitte rommene skal brukes bør følges. 
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Areal Id Avdeling K-sted Fag omr Budsjetterte 

stillinger 

2021

Budsjetterte 

kontorplasser 

2020

Budsjetterte 

Enekontor

Kontorplasser Arbeidsstasjon

/ekspedisjon

Antall plasser 

arbeidsstasjon

/ekspedisjon

Hvilemulighet Mangel 

kontorplass

Møterom Stillerom Seminarrom Grupperom Pauserom Antall plasser 

Møte/pause/st

illerom

U1 24 1 2 0 0 4 0 0 0 1 50

U1 80 - SDE 11250 Lager Vest 8 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 10

U1 80 - SDE 11512 Kjøkken 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

U1 80 - SDE 11522 Renhold 16,5 4 0 0 0 0 1 0 0 0 1 20

U1 80 - SDE 11550 IKT drift 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

U1 80 - SDE 11562 Medisinteknisk vest 3 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0

U1 80 - SDE 11572 DV 9 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 20

1. etasje 70 15 19 3 -4 6 4 0 0 3 233

1. etasje 330 - Medisinsk service 11330 Prest 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. etasje 16 - Fag, forskning og samhandling 11411 Forskning 12 0 0 0 -5 0 1 0 0 0 0

1. etasje 80 - SDE 11532 Sentralbord 3,54 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0

1. etasje 320 - Medisin 30050 Lærings- og mestringssenter 0,5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. etasje 301 - Merkantil 30080 Merkantil 31 30 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. etasje 320 - Medisin 32000 Avdelingsleder medisin 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. etasje 320 - Medisin 32101 Avdelingsledelse Med.avd. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. etasje 320 - Medisin 32112 Medisinsk sengepost 0.80 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. etasje 320 - Medisin 32131 Medisinsk poliklinikk 3 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

1. etasje 320 - Medisin 32161 medisinske leger - LIS 1 32 29 1 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. etasje 340 - Akuttmedisin 34000 Akutt 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 9

1. etasje 350 - Kir/ort 42261 kirurgiske leger 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. etasje 340 - Akuttmedisin 42425 Akuttmottak 18 1 1 9 1 3 0 0 0 0 0 0 0 4

1. etasje 350 - Kir/ort 42561 ortopediske leger 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. etasje 330 - Medisinsk service 52681 Fys/ergo 8,3 8 1 11 0 0 0 0 0 2 0 0 1 14

1. etasje 330 - Medisinsk service 52881 Radiograf 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. etasje 330 - Medisinsk service 52882 Røntgen 0 0 0 0 1 -3 0 0 0 0 0 0 1 10

1. etasje 330 - Medisinsk service 52883 Røntgen 10,3 0 0 0 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0

1. etasje 330 - Medisinsk service 52884 Røntgen 7 6 1 11 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0

1. etasje 360 - Kvinne/barn 32611, 42422Barnepost/ akutt 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. etasje Felles Felles 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 196

2. etasje 132 11 38 3 3 2 9 0 0 6 106

2. etasje 390 - Psykisk helsevern og rus 22600 VOP 17 0 0 0 0 1 0 0 0 0 16

2. etasje 390 - Psykisk helsevern og rus 22700 BUP 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. etasje 301 - Merkantil 30080 Merkantil 0 6 1 3 0 6 0 0 0 0 0 0

2. etasje 320 - Medisin 32131 Medisinsk poliklinikk 8 1 0 7 3 8 0 -3 0 1 0 0 0 0

2. etasje 320 - Medisin 32121 Dialyse 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0

2. etasje 350 - Kir/ort 32133 Kreftpoliklinikk 3,21 1 0 2 6 0 0 0 1 0 0 0 0

2. etasje 320 - Medisin 32161 Medisinske leger 0 21 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0

2. etasje 360 - Kvinne/barn 32661 Barneleger 7 8 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. etasje 360 - Kvinne/barn 32671 Barnehabilitering Hammerfest 6 6 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12

2. etasje 360 - Kvinne/barn 32631 Barnepoliklinikk, Overvektskoordinator 0,5 1 1

2. etasje 340 - Akuttmedisin 34010 Akutt, POP 2,15 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. etasje 350 - Kir/ort 42231 kir/ort pol 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. etasje 350 - Kir/ort 42261 kirurgiske leger 14,9 13 0 17 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0

2. etasje 340 - Akuttmedisin 42421 Operasjon 21,75 1 1 6 0 0 1 -2 0 1 0 0 1 14

2. etasje 340 - Akuttmedisin 42422 Intensiv 29,91 1 1 3 2 11 0 0 1 2 0 0 1 26

2. etasje 340 - Akuttmedisin 42423 Anestesiavdeling 11,6 1 1 4 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0

2. etasje 340 - Akuttmedisin 42461 Akuttleger 6,4 5,4 1 3 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0

2. etasje 350 - Kir/ort 42561 ortopediske leger 8 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. etasje 330 - Medisinsk service 52782 Lab 15,5 5 0 4 1 3 0 0 0 0 0 0 1 10

2. etasje 330 - Medisinsk service 52781 Blodbank 1 0 1 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0

2. etasje

340 - Akuttmedisin 42423, 

42421,

42461

Operasjon 0

0 2 7 0 0 0 1 0 0 0 0

2. etasje Felles Felles 4 0 0 0 -2 0 0 0 0 2 28

3. etasje 42 9 38 0 23 4 2 0 0 4 77

3. etasje 301 - Merkantil 30080 Merkantil 0 10 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0

3. etasje 320 - Medisin 32112 Medisinsk sengepost 49,6 5 2 8 3 12 0 -2 3 1 0 0 0 28

3. etasje 340 - Akuttmedisin 34000 Avdelingsleder akuttmedisin 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

3. etasje 360 - Kvinne/barn 32611 Sengepost barn 24,5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. etasje 360 - Kvinne/barn 32661 Barneleger 0,4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. etasje 360 - Kvinne/barn 36000 Avdelingsledelse kvinne/barn 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 21



3. etasje 350 - Kir/ort 42211 Kir/ort sengeenhet med poliklinikker 35,02 2 1 4 3 13 0 -1 0 1 0 0 1 8

3. etasje 350 - Kir/ort 42261 kirurgiske leger 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. etasje 360 - Kvinne/barn 42311 Sengepost føde/gyn 25,76 2 1 3 3 13 0 1 0 0 0 0 0 0

3. etasje 360 - Kvinne/barn 42331 Poliklinikk føde/gyn 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. etasje 360 - Kvinne/barn 42361 Gynekologiske leger 7,6 8 1 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

3. etasje Felles 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 20

3. etasje Ulike avdelinger Mangler kontorer 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0

4. etasje Administrasjon 84 0 0 0 15 3 9 0 0 0 70

4. etasje 11 - Administrerende direktør 11100 Administrerende direktør 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. etasje 12 - Foretakssekretariatet 11110 Direktørens stabsenhet 4 2 2 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

4. etasje 301 - Klinikksjef 11113 Klinikkledelse Hammerfest 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. etasje 13 - Kommunikasjon 11114 Kommunikasjon og samfunnskontakt 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. etasje 16 - Fag, forskning og samhandling 11118 Samhandling Hammerfest 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. etasje 15 - Personal og organisasjon 11122 Foretakstillitsvalgte 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. etasje 16 - Fag, forskning og samhandling 11132 Ledelse, fag, forskning og samhandling 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

4. etasje 14 - Økonomi, analyse og utbygging 11200 Ledelse økonomi, analyse og utbygging 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. etasje 14 - Økonomi, analyse og utbygging 11210 Budsjett/analyse 7 5 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. etasje 14 - Økonomi, analyse og utbygging 11220 Regnskap 6,4 6 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. etasje 14 - Økonomi, analyse og utbygging 11230 Innkjøp 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

4. etasje 15 - Personal og organisasjon 11300 HR-sjef 2,3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. etasje 15 - Personal og organisasjon 11310 Personal Hammerfest 6,5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. etasje 15 - Personal og organisasjon 11320 Lønn Hammerfest 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. etasje 16 - Fag, forskning og samhandling 11400 Beredskap 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. etasje 16 - Fag, forskning og samhandling 11409 Kvalitet Hammerfest 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

4. etasje 80 - SDE 11500 Drifts- og eiendomssjef m/brann/stab 2,2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. etasje 80 - SDE 11550 IKT 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. etasje 80 - SDE 11586 Forvaltning og utvikling 6 7 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0

4. etasje 60 - Prehospital 11610 Pasientreiser 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. etasje 14 - Økonomi, analyse og utbygging 11700 Felles, økonomi, analyse og utbygging 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

4. etasje 301 - Klinikksjef 30040 Klinikksjefens stab Hammerfest 6,3 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

4. etasje 60 - Prehospital 40030 Klinikkledelse Klinikk prehospitale tjenester 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. etasje 60 - Prehospital 40031 Stab Klinikk prehospitale tjenester 2,9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. etasje Felles Felles 1 0 0 0 -1 3 9 0 0 0 70

4. etasje 16 - Fag, forskning og samhandling Mangler kontorer 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

4. etasje E-helseklinikk Mangler kontorer 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

Totalt 352 36 97 6 37 19 24 0 0 14 536
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