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Fra: Vidringstad Marit ( )
Sendt: 02.07.2020 13:38:43
Til: Rolandsen Hilde
Kopi: Enge Thoralf; Torben Wisborg; Eitran Tina Mari; Larsen Renate; Strøm Inger Lise; Jørgensen Kari; Jenssen
Svenn Are; Rahka-Knutsen Beate Ellen Mariann; Alterskjær Sissel; Sandnes Kari Baadstrand; Sund Fredrik;
Jenssen Ann Mari; Larsen Bengt-Ole; Martinsen Baard Einar; Forså Tom Erik; Larsson Ulrika; Postmottak-RHF
(postmottak@helse-nord.no); Daae Cecilie; Kivijervi Lill-Gunn; Agledahl Ingvild; Agledahl Uwe; Wembstad Bjørn;
Eliassen Ingeborg Toril; Fossmo Vegar; Orvik Bente; Paulsen Jonas Valle; Fagertun Rita; ; Paul
Olav Røsbø; postmottak@hod.dep.no; Monsen Jan-Petter; ; Postmottak
Finnmarkssykehuset (postmottak@finnmarkssykehuset.no)

Emne: Arealmangel, Nye Hammerfest Sykehus 
Vedlegg: Bent Høie 290419.docx;Nye Hammerfest Sykehus - Vedrørende planlegging og bygging(1497_.pdf
Til eierdirektør i Helse Nord,  og saksbehandler for styresak 97‐2020/4 Nye Hammerfest Sykehus

– kvalitetssikring av areal, rapport – oppfølging av styresak 62‐2020, sak C

 

Det vises til e‐poster fra oss av 20. mai og 23. juni, se under.

Vår innmeldte sak vedrørende arealmangel i Nye Hammerfest Sykehus (NHS) generelt, og særlig mangel på areal
til arbeidsstasjoner, kontorer og vaktrom til klinisk personell, ble behandlet i styremøte i Helse Nord den 25. juni
2020.

Vi ser nå behov for

1. Å melde fra om feilaktig framstilling i saksfremlegget som ble presentert for styret i Helse Nord under dette
møtet – og

 
2. Gjøre styret i Helse Nord oppmerksom på de konsekvenser som Helse‐ og omsorgsdepartementet nå uttaler

at den tidligere nevnte Kalnes‐rapporten må få for kommende og pågående byggeprosjekter i regi av
Sykehusbygg HF.

 

Ad pkt. 1:

Det oppgis i saksfremlegget at Rapport om kontormangel i Nye Hammerfest Sykehus, som dokumenterer og
kvantifiserer arealmangelen ved NHS, er utarbeidet av Legeforeningen. Dette medfører ikke riktighet.
Rapporten er resultatet av ni måneders arbeid gjort av klinikkledelsen ved Hammerfest Sykehus, inkludert
samtlige avdelingsledere og sykehusets øverste tillitsvalgte.

Videre oppgis det at rapporten skal endelig svares ut fra prosjektet til klinikksjef i uke 26‐2020. 1. juli 2020, uke
27, har hverken fungerende klinikksjef eller avdelingslederne mottatt avklaring vedrørende hvordan
prosjektledelsen planlegger å løse den alvorlige rom‐mangelen i NHS. Rapporten synliggjør mangel på 79 rom
(arbeidsstasjoner, kontorer for klinikere i ulike yrkesgrupper, vaktrom, pauserom, møterom) i NHS. Dette
kommer i tillegg  til de tidligere gjentatte bekymringsmeldinger rundt mangel på pasientsenger,
operasjonsstuer ,m.fl. Se for eksempel brev til HOD ved Helse‐ og omsorgsminister Bent Høie datert 29. april
2019 (vedlegg) med svar av 28. juni 2019 ved statssekretær Erlandsen (vedlegg).

I saksfremlegget vises til de generelle kontorprinsipper for Finnmarkssykehuset. I henhold til adm.dir. i
Finnmarkssykehuset, Eva Håheim Pedersens føringer, skulle ikke kontorprinsippene ligge til grunn for
fordeling av legekontorer i NHS. Dette er synliggjort i flere referater, og direktøren er sitert på dette i media
(se tidligere e‐post fra oss). I hht. Administrerende direktør skal leger i NHS ha faste kontorplasser inne på
kontorer med en eller to kontorplasser. Noen få legekontor kan ha tre kontorplasser (se tidligere vedlagt
referat fra møte med adm.dir, datert 30.08.19). De generelle kontorprinsippene er således ikke relevante for
hvordan man skal planlegge NHS. I strid med administrerende direktørs føringer legger prosjektleder og
Sykehusbygg HF opp til utstrakt bruk av et nytt begrep «teamkontor» (kontorfellesskap) og kontorlandskap. I
lys av den pågående SARS‐CoV‐2‐pandemien ivaretas nødvendige smittevernhensyn som kjent dårlig i
kontorfellesskap.
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I saksfremlegget skrives: «Status er at noen enekontorer mangler, men disse er det funnet løsninger for». 
Videre; «…kontorsituasjonen er under god kontroll».

Dette stemmer ikke.

Per 1. juli 2020, og etter gjentatte møter med prosjektledelsen og Sykehusbygg HF siden rapporten ble levert
11. mai, har prosjektledelsen fortsatt ikke presentert løsningsalternativer for den graverende arealmangelen
innenfor nåværende arealer i det nye sykehusets 1., 2. og 3. etasje.

Imøteser korrigert saksfremlegg fra saksbehandler og ved behov stiller vi ved neste styremøte for å belyse
saken.

 

Ad pkt. 2

Den nylig publiserte Kalnes‐rapporten som evaluerer Sykehuset Østfold, og skrevet av Sykehusbygg HF,
synliggjør de mange uheldige konsekvensene av å planlegge nye sykehusbygg for små. Se bl.a.
https://www.nrk.no/osloogviken/direktoren‐vedgar‐at‐monster‐sykehuset‐er‐for‐lite_‐__de‐ansatte‐hadde‐
rett‐hele‐tiden‐1.15073341?
fbclid=IwAR2ivL2VqMQFVzUiFC6I_F5h1GJ1ybP_uPqPkMiNmRaoUc0Xgu7nNawDM1k

Det er derfor positivt å registrere at statssekretær i Helse‐ og omsorgsdepartementet, Inger Klippen, den 30.
juni uttaler til NRK at «Evalueringsresultatene skal benyttes både i planlegging av nye prosjekter og kan være
grunnlag for endring i pågående prosjekter.»

Bekymringer rundt nedskaleringen av NHS har vært meldt inn av ansatte i Finnmarkssykehuset, bl.a. gjennom
deltagelse i medvirkningsgrupper, gjennom en årrekke. Sykehuset var opprinnelig planlagt med fire fullt
utbygde etasjer. Den øverste etasjen måtte så reduseres til en fjerdedel av budsjettmessige hensyn, og uten
at man ønsket å benytte seg av økonomiske løsninger skisser av HOD (se svarbrev av 28. juni 2019, Erlandsen).
Denne øverste etasjen, med 40 kontor og 80 arbeidsstasjoner, er nå tiltenkt sykehusets administrasjon – uten
at man har funnet løsninger for den prekære rom‐mangelen for klinikere i alle yrkesgrupper i etasjene under. 

I lys av innmeldte bekymringer gjennom mange år, og nå med støtte i Kalnes‐rapporten, ber vi styret i Helse
Nord om å revurdere dimensjoneringen av Nye Hammerfest Sykehus, for å unngå de uheldige samme
konsekvenser for pasienter og ansatte, i NHS som Sykehuset Østfold, Kalnes, nå lider under.

Oppstart av byggingen av Nye Hammerfest Sykehus er planlagt 01.08.2020.  

Hvilke konsekvenser skal lærdommen fra Sykehuset Østfold, i lys av evalueringsrapporten, få for Nye
Hammerfest Sykehus?

 

Vennlig hilsen

Marit Vidringstad og Torben Wisborg

Tillitsvalgte for Overlegeforeninga, Hammerfest Sykehus

 

Kopi:

Styret i Helse Nord

Styreleder i Finnmarkssykehuset

Prosjektleder for Nye Hammerfest Sykehus og konstituert adm. dir. i Finnmarkssykehuset, Lill‐Gunn Kivijervi

Helse‐ og omsorgsdepartementet v/helse‐ og omsorgsminister Bent Høie, statssekretær Anne Grethe Erlandsen
og statssekretær Inger Klippen

Foretakstillitsvalgt for Overlegeforeningen, Finnmarkssykehuset, Thoralf Enge

Arbeidsgruppe for kliniske kontorarealer, Nye Hammerfest Sykehus
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Fra: Vidringstad Marit 
Sendt: tirsdag 23. juni 2020 14:00
Til: Eitran Tina Mari < >; Larsen Renate < >; Strøm
Inger Lise < >; Jørgensen Kari < >; Jenssen Svenn Are
< >; Rahka‐Knutsen Beate Ellen Mariann <

>; Alterskjær Sissel < >; Sandnes Kari
Baadstrand < >; Sund Fredrik < >; Jenssen Ann Mari
< >; Larsen Bengt‐Ole < >; Martinsen
Baard Einar < >; Forså Tom Erik < >;
Larsson Ulrika < >; Postmottak‐RHF (postmottak@helse‐nord.no) <RHF‐
Postmottak@helse‐nord.no>; Daae Cecilie < >
Kopi: Enge Thoralf < >; Torben Wisborg < >
Emne: Arealmangel kliniske kontorer, Nye Hammerfest Sykehus ‐ oppfølgingsmail
 

Til styret i Helse Nord, i forkant av kommende styremøte, 25. juni 2020

Det vises til epost fra oss den 20. mai (klippet inn under her), oppført som både sak 74‐2020 og 73‐2020/7 under
siste styremøte, den 27. mai.

Denne saken er så knyttet opp mot flere saker som omhandler bekymring rundt arealmangel ved Nye Hammerfest
Sykehus (NHS), f eks 61‐2020/4 og 62‐2020/sak C.

I styresak 62‐2020 besluttet styret i Helse Nord at adm. direktør skal komme tilbake med en orientering til styret,
så snart kvalitetssikring av areal ved nye Hammerfest sykehus er gjennomført og rapport foreligger.

Rapport vedrørende kontormangel i NHS ble levert prosjektledelsen for NHS den 11. mai, og var vedlagt vår sak 74‐
2020 til styret i Helse Nord i forkant av deres forrige styremøte. Rapporten synliggjør betydelig arealmangel i NHS,
det mangler 79 kontorer/møterom/hvilerom/undersøkelsesrom/arbeidsstasjoner for sykepleiere, leger,
studenter m .fl. Rapporten belyser behovet for at den øverste etasjen i NHS (4. etg.), som i dag er tiltenkt
administrasjonen, tilgjengeliggjøres for klinisk personale. Denne løsningen er i tråd med adm. dir. i
Finnmarkssykehusets forslag. Se tidligere saksfremlegg for detaljer.

Arbeidsgruppa bak rapporten opplever dessverre å ikke få aksept for sin konklusjon fra Sykehusbygg HF og
prosjektledelsen ved NHS. Etter ferdigstilling av rapporten har arbeidsgruppa hatt møter med Sykehusbygg HF,
som sammen med prosjektledelsen i detalj har gjennomgått kontormangelen. Disse møtene har så langt ikke gitt
resultater – prosjektledelsen har ikke klart å synliggjøre løsninger innenfor nåværende arealer i 1., 2. og 3. etasje
av NHS. Det eneste tilgjengelige arealet innenfor fastsatt fotavtrykk er administrasjonens 40 kontorer i 4. etg i
NHS, som fortsatt ikke stilles tilgjengelig.

Adm. dir. i Finnmarkssykehuset har anerkjent behovet for legekontorer. Man er på forhånd blitt enige med adm.
dir. om at maksimalt tre leger skal dele kontor. Dette kontorprinsippet har ikke Sykehusbygg HF eller
prosjektledelsen lagt til grunn da NHS ble planlagt.

Nye Kirkenes Sykehus er ferdigstilt med utstrakt bruk av kontorfellesskap for leger, og uten faste kontorer for
leger innen kirurgi og ortopedi. Legene opplever å ikke ha

blitt inkludert da Nye Kirkenes Sykehus skulle evalueres.

Evalueringsrapporten av nytt østfoldsykehus Kalnes har latt vente på seg, og ble senest etterspurt i Stortinget i
slutten av mai mnd:

https://www.stortinget.no/no/Saker‐og‐publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige‐sporsmal‐og‐svar/Skriftlig‐sporsmal/?
qid=80065&fbclid=IwAR1ttoJQyddYw2dXy‐u5fqRSZs‐CQUM‐Ld‐XqhgyZmcqXiVehh_0m6‐NQMs

 

Kalnes‐rapporten er nå offentliggjort for få dager siden, og behandles som egen sak i styremøtet til Helse Sør‐Øst
RHF den 25. juni.
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Rapporten peker blant annet på en for høy planlagt beleggsprosent, store kapasitetsutfordringer i akuttmottak, 48
% høyere poliklinisk aktivitet enn framskrevet, et utbygd sengeantall som er 107 senger lavere enn det styret i
Helse Sør‐Øst RHF vedtok å bygge, og man har sett behov for å søke Arbeidstilsynet om dispensasjon til midlertidig
å benytte 47 ensengsrom til to pasienter.

Vi vil framheve noen sentrale punkter fra denne evalueringen som konkret omhandler kontorer og arbeidsplasser,
som altså i denne sammenheng er vår hovedbekymring for Nye Hammerfest Sykehus:

Evalueringen av Kalnes sykehus peker på at konseptet med den «mobile medarbeider» som skulle benytte
ny teknologi for å gjøre flere arbeidsprosesser på pasientrommene, ikke kan gjennomføres pga mangel på
egnede/tilgjengelige IKT‐løsninger.
Evalueringen viser at det er mangel på kontorer. Spesielt mangler det kontorer i de kliniske områdene. Pga
uttalt plassmangel har man sett seg tvunget til å endre møterom og areal til støttefunksjoner til kontorer,
med de vanskeligheter det medfører. Ansatte i stabsfunksjoner må jobbe 5,6 km fra Kalnes, og ca 200
personer reiser daglig fram og tilbake. Man planlegger nå nybygg for kontorarbeidsplasser på nabotomten
til sykehuset på Kalnes.
Det poengteres at beslutninger knyttet til byggets fotavtrykk og bygningsvolumer, som gjøres tidlig i en
planprosess, i stor grad påvirker hvordan funksjonsområdene i et sykehus blir utformet og hvor effektive de
blir.
I en nødvendig prioritering innenfor en begrenset areal‐ og kostnadsramme, er det en fare for at areal til
støttefunksjoner kan bli redusert slik at det påvirker arbeidsprosesser og effektivitet.

Når man nå har ervervet seg denne kunnskapen gjennom Kalnes‐rapporten, ber vi om at man i Helse Nord, for NHS
og andre framtidige sykehusbygg i regionen, tar dette til etterretning, og planlegger for tilstrekkelig
kontorkapasitet og arbeidsstasjoner for klinisk personell. Å vise til at det i NHS planlegges relativt flere
kontorplasser til leger enn på Kalnes betyr ikke at behovet for arbeidsstasjoner og kontorer for alle grupper er
ivaretatt, og vi advarer mot å gjenta feil gjort på Kalnes og i Kirkenes.

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 at NHS er planlagt altfor lite. Det er ikke ønskelig å utsette byggestart for NHS.
Imidlertid er det imperativt at administrasjonens 40 kontor og 80 arbeidsstasjoner i byggets 4. etg gjøres
tilgjengelig for klinisk personell. Administrasjonen i FIN holder nå til i leide kontorareal i Brenneriveien, noen
hundre meter unna NHS.

Ett steg i riktig retning for NHS sitt vedkommende vil være at 4. etasje fristilles til bruk for klinikere, og vi ber om
støtte fra styret i Helse Nord i dette synet.

 

Med vennlig hilsen

Marit Vidringstad

Torben Wisborg

(Tillitsvalgte for Overlegeforeninga, Hammerfest Sykehus) 

 

Fra: Vidringstad Marit 
Sendt: onsdag 20. mai 2020 14:18
Til: Larsen Renate < >; Strøm Inger Lise < >;
Jørgensen Kari < >; Jenssen Svenn Are < >; Rahka‐
Knutsen Beate Ellen Mariann < >; Alterskjær Sissel

>; Sandnes Kari Baadstrand <
>; Sund Fredrik < >; Jenssen Ann Mari < >;

Larsen Bengt‐Ole < >; Martinsen Baard Einar
< >; Forså Tom Erik < >; Larsson Ulrika
< >; Adamsen Evy < >;
'postmottak@helse‐nord.no'; Forså Tom Erik < >
Kopi: Wembstad Bjørn < >; Agledahl Uwe
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< >; Fossmo Vegar < >; Eliassen
Ingeborg Toril <I >; Orvik Bente
< >; Enge Thoralf < >; Wisborg Torben
< >; Ingvild Agledahl < >
Emne: Styresak til møtet 27. mai 2020 ‐ Mangel på kliniske kontorer i Nye Hammerfest Sykehus
 

Til styret i Helse Nord

 

Det vises til sak 61‐2020, punkt 4 vedrørende knapphet på areal for klinisk virksomhet ved Nye Hammerfest
Sykehus (NHS).

På bakgrunn av dette ønsker vi å melde inn styresak til Helse Nords styremøte 27. mai 2020 vedrørende rapport om
kontormangel i NHS:

 

Sak til styremøte Helse Nord 27.05.20: Rapport om kontormangel i Nye Hammerfest Sykehus

 

Administrerende direktør i Finnmarkssykehuset, Eva Håheim Pedersen, initierte i august 2019 etableringen av en
kontorgruppe som skulle gjennomgå behovet og tilgangen på kontorer i Nye Hammerfest Sykehus (NHS).
Mandatet gitt av direktøren i dette møtet var at "Gruppen skal også arbeide med fordeling av kliniske kontorer i
NHS. Kliniske kontorer betyr kontorer til leger, sykepleiere og merkantilt personale." Se vedlagt referat fra
30.08.19.

I tillegg har klinikksjef Valle Paulsen formidlet følgende mandat til kontorgruppa: "Klinisk kontorgruppe får i
oppdrag å kvalitetssikre at antall kontorarbeidsplasser er tilstrekkelig i kliniske arealer (..)" .

 

Klinikksjefen ved Hammerfest sykehus, sykehusets samtlige fem avdelingsledere; de øverste lederne ved
sykehuset under klinikksjefen, foretakstillitsvalgt for overlegene i Finnmarkssykehuset og tillitsvalgt for legene i
styringsgruppa for foretakets utviklingsprosjekt utgjorde kontorgruppas åtte medlemmer.

 

Til tross for gjentatte forespørsler fra foretakstillitsvalgt for overlegene høsten og vinteren 2019 ble ikke
kontorgruppas første møte avholdt før 14. februar 2020, 6 måneder etter at direktøren vedtok at den skulle
etableres. Gruppas andre møte ble avholdt 28. februar 2020. Se vedlagt referat fra begge møtene. På ny opplevde
avdelingslederne og de tillitsvalgte utsettelse av møtene og etter nye forespørsler ble endelig tredje møte
avholdt 8. mai 2020. Referat fra dette møtet foreligger ennå ikke.

 

Kontorgruppas medlemmer har lagt ned et betydelig arbeid sammen med sine respektive avdelinger for å så
nøyaktig som mulig gjennomgå avdelingenes behov for kontorer, og sammenholde dette med oppdaterte
tegninger. I fellesskap har kontorgruppa også arbeidet med plasseringen av kontorene slik at sykehuset kan driftes
mest mulig effektivt.

 

Gruppa har nøye gjennomgått behov og tilgang til kliniske kontorer, i henhold til mandatet som ble gitt fra
direktøren i møtet 30. august 2019.

 

Etter kort tid ble det åpenbart for kontorgruppa at den totale mangelen på kontor i NHS var så stor at gruppa først
måtte gjennomgå og sikre at det fantes nok rom for å sikre essensielle funksjoner som ivaretok den daglige
driften; undersøkelsesrom for pasienter, arbeidsstasjoner for sykepleiere, leger og merkantilt personell i
sengetunene (sengeavdelingene), pauserom for personalet, lagerplass i avdelingen og hvilerom for leger i vakt.
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Etter hvert som kontorgruppa gjennomgikk oppdaterte tegninger over NHS framsto det klarere og klarere at
kontorer for å sikre disse essensielle funksjonene i det nye sykehuset ikke var inkludert.

 

Bekymringer for kontormangel i NHS har vært løftet i medvirkningsgrupper  og i styringsgruppen for
utviklingsprosjektene i Finnmarkssykehuset helt siden 2016. Direktør Håheim Pedersen, prosjektleder Kivijervi,
Klinikksjef for Hammerfest sykehus Valle Paulsen og representantene fra Sykehusbygg har fått gjentatte
bekymringsmeldinger fra ansatte og tillitsvalgte om plassmangelen i NHS. Ansatterepresentantene i disse
gruppene har imidlertid gjennomgående hatt vanskeligheter med å få gehør for disse innsigelsene, herunder også
bekymringer vedrørende få poliklinikkrom og pasientsenger. Bekymringene er i liten grad tilkjennegjort i
referatene fra medvirkningsmøtene og møtene i styringsgruppen. Opptelling av kontorbehov og plassering av
disse har vært utsatt.

 

Kontorgruppa har lagt ned et stort arbeid i ni måneder. Gruppas medlemmer har gjennom arbeidet ervervet stor
kunnskap om det totale behovet for kontorer sammenlignet med kontorene som er nedfelt i tegningene. Gruppen
har oppsummert resultatet av sitt arbeid i «Rapport kontormangel Nye Hammerfest Sykehus 11.05.20» (vedlagt).
Rapporten konkluderer med at det mangler 89 kontorer i NHS. I tillegg mangler en del øvrige rom som er nøyaktig
beskrevet. Innenfor nåværende areal i NHS er det ikke mulig å dekke dette behovet.

 

Tilgjengeliggjøring av administrasjonens 40 kontorer med 89 arbeidsplasser i byggets 4. etg til bruk for klinisk
personell vil være til stor hjelp. For at en slik løsning skal bidra til et funksjonelt bygg for pasienter og personale er
det imidlertidig nødvendig å flytte om på funksjonene til noen av rommene i forhold til slik de per i dag er skissert
i tegningene til NHS. Behovet for denne omorganiseringen er nøye beskrevet i rapporten og kontorgruppa svarer
gjerne utfyllende på spørsmål.

 

Administrerende direktør Håheim Pedersen har gjentatte ganger (møtet 30. august 2019, Altaposten 1. mai 2020,
samt informasjon‐ og drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 20. april 2020) sagt at foretaksledelsen og
administrasjonen er forberedt på tilgjengeliggjøring av disse kontorene om kontormangelen for klinisk personale
krever det. Administrasjonen vil da fortsette å leie kontorareal i Brenneriveien slik som nå.

 

Per nå holder en stor del av administrasjonen og foretaksledelsen til i kontorarealer i Brenneriveien, ca 500 m fra
dagens Hammerfest Sykehus. Tomten for NHS ligger ca 200 m fra Brenneriveien. Kontormangelen i NHS er prekær
og direktørens forslag til løsning om å la klinisk personell; sekretærer, sykepleiere, hjelpepleiere, lærlinger og
leger, disponere de sårt tiltrengte kontorene i det nye sykehusets 4. etg er en god start på arbeidet med å løse
denne vanskelige situasjonen.

 

Rapporten ble oversendt prosjektleder for NHS og økonomisjef i Finnmarkssykehuset, Lill‐Gunn Kivijervi  11. mai
2020. Den 12. mai 2020 ble rapporten returnert til kontorgruppa med beskjed om at den ikke svarte på mandatet.

 

Det synes underlig at Kivijervi på under et døgn kan avvise ni måneders arbeid fra Hammerfest sykehus øverste
kliniske ledere. Mandatet gitt av direktøren i møtet den 20. august 2019 og mandatet fra klinikksjef Valle Paulsen
ber kontorgruppa evaluere og kvalitetssikre det kliniske kontorbehovet for sekretærer, sykepleiere og leger,
baser på tegninger av NHS.

 

Det er krevende å forstå på hvilken måte rapporten ikke svarer på mandatet. Noen nærmere forklaring på
avvisningen har gruppa heller ikke fått. Prosjektleder Kivijervis håndtering av informasjonen gitt i rapportenStyremøte i Helse Nord RHF
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oppfattes som at prosjektledelsen ikke ønsker opplysningene om de store manglene i antall kontor i NHS som
kontorgruppas betydelige arbeid har avdekket.

 

I møte med representant fra Sykehusbygg 19.05.20 ble kontorgruppa oppmerksom på at Sykehusbygg har basert
tegningene til NHS på en liste over kontorbehov i NHS som ikke gjenspeiler det reelle behovet, noe Sykehusbygg
også tilkjennega. Avdelingslederne og medvirkningsgruppene har i løpet av planleggingsprosessen av NHS (4 år)
ikke blitt bedt om å spille inn kontobehovet til Sykehusbygg og har ikke fått mulighet til å kvalitetssikre listen. Det
er først nå de siste 9 månedene at kontorbehovet i NHS er blitt evaluert og kvalitetssikret godt.

 

Klinikkleder for Hammerfest Sykehus, Jonas Valle Paulsen, har deltatt på samtlige møter og i alle drøftinger i
kontorgruppa. Når rapporten om kontormangel i NHS nå er ferdig og synliggjør mangel på 89 kontor, ønsker han
imidlertid ikke å stå sammen med sine avdelingsledere og de tillitsvalgte som medforfatter av rapporten.

 

Oppsummert:

I rapporten svarer kontorgruppa på mandatet og synliggjør mangel på 89 kontorer i Nye Hammerfest
Sykehus.

Vi ser ikke for oss at det er økonomi i Helse Nord eller Finnmarkssykehuset til å utvide det planlagte bygget.

Administrerende direktør Håheim Pedersens forslag til løsning om tilgjengeliggjøring av administrasjonens
40 kontorer i den nye sykehusets 4. etg. for klinisk personale er ikke optimal, men god.

For å oppnå et funksjonelt bygg er det nødvendig å flytte om på noen av funksjonene i kontorene slik de er
plassert i dagens tegninger for NHS

 

Som tillitsvalgte for Overlegeforeningen ved Hammerfest Sykehus er vi bekymret over at prosjektledelsen for
NHS, ved Kivijervi, avviser denne grundige rapporten, med feilaktig begrunnelse om at gruppa har gått ut over
mandatet som ble gitt. Mandatet fra direktøren var tydelig. Rom‐mangelen i NHS er prekær. Tilgjengeliggjøring av
40 kontorer i 4. etasje for klinisk personell er ikke en ideell løsning, men all den tid man ikke har økonomi til å
bygge NHS slik det opprinnelig var planlagt, med en full 4. etasje, synes det være eneste mulighet.

 

Ved behov for ytterligere informasjon eller detaljer må dere gjerne ta kontakt.

 

Med vennlig hilsen

 

Torben Wisborg og Marit Vidringstad

Tillitsvalgte for Overlegeforeninga – Hammerfest Sykehus
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Fra: Vidringstad Marit (Marit.Vidringstad@finnmarkssykehuset.no)
Sendt: 02.07.2020 13:38:43
Til: Rolandsen Hilde
Kopi: Enge Thoralf; Torben Wisborg; Eitran Tina Mari; Larsen Renate; Strøm Inger Lise; Jørgensen Kari; Jenssen
Svenn Are; Rahka-Knutsen Beate Ellen Mariann; Alterskjær Sissel; Sandnes Kari Baadstrand; Sund Fredrik;
Jenssen Ann Mari; Larsen Bengt-Ole; Martinsen Baard Einar; Forså Tom Erik; Larsson Ulrika; Postmottak-RHF
(postmottak@helse-nord.no); Daae Cecilie; Kivijervi Lill-Gunn; Agledahl Ingvild; Agledahl Uwe; Wembstad Bjørn;
Eliassen Ingeborg Toril; Fossmo Vegar; Orvik Bente; Paulsen Jonas Valle; Fagertun Rita; lenanymh@icloud.com; Paul
Olav Røsbø; postmottak@hod.dep.no; Monsen Jan-Petter; kjellmagnejohansen@hotmail.com; Postmottak
Finnmarkssykehuset (postmottak@finnmarkssykehuset.no)

Emne: Arealmangel, Nye Hammerfest Sykehus 
Vedlegg: Bent Høie 290419.docx;Nye Hammerfest Sykehus - Vedrørende planlegging og bygging(1497_.pdf
Til eierdirektør i Helse Nord,  og saksbehandler for styresak 97‐2020/4 Nye Hammerfest Sykehus

– kvalitetssikring av areal, rapport – oppfølging av styresak 62‐2020, sak C

 

Det vises til e‐poster fra oss av 20. mai og 23. juni, se under.

Vår innmeldte sak vedrørende arealmangel i Nye Hammerfest Sykehus (NHS) generelt, og særlig mangel på areal
til arbeidsstasjoner, kontorer og vaktrom til klinisk personell, ble behandlet i styremøte i Helse Nord den 25. juni
2020.

Vi ser nå behov for

1. Å melde fra om feilaktig framstilling i saksfremlegget som ble presentert for styret i Helse Nord under dette
møtet – og

 
2. Gjøre styret i Helse Nord oppmerksom på de konsekvenser som Helse‐ og omsorgsdepartementet nå uttaler

at den tidligere nevnte Kalnes‐rapporten må få for kommende og pågående byggeprosjekter i regi av
Sykehusbygg HF.

 

Ad pkt. 1:

Det oppgis i saksfremlegget at Rapport om kontormangel i Nye Hammerfest Sykehus, som dokumenterer og
kvantifiserer arealmangelen ved NHS, er utarbeidet av Legeforeningen. Dette medfører ikke riktighet.
Rapporten er resultatet av ni måneders arbeid gjort av klinikkledelsen ved Hammerfest Sykehus, inkludert
samtlige avdelingsledere og sykehusets øverste tillitsvalgte.

Videre oppgis det at rapporten skal endelig svares ut fra prosjektet til klinikksjef i uke 26‐2020. 1. juli 2020, uke
27, har hverken fungerende klinikksjef eller avdelingslederne mottatt avklaring vedrørende hvordan
prosjektledelsen planlegger å løse den alvorlige rom‐mangelen i NHS. Rapporten synliggjør mangel på 79 rom
(arbeidsstasjoner, kontorer for klinikere i ulike yrkesgrupper, vaktrom, pauserom, møterom) i NHS. Dette
kommer i tillegg  til de tidligere gjentatte bekymringsmeldinger rundt mangel på pasientsenger,
operasjonsstuer ,m.fl. Se for eksempel brev til HOD ved Helse‐ og omsorgsminister Bent Høie datert 29. april
2019 (vedlegg) med svar av 28. juni 2019 ved statssekretær Erlandsen (vedlegg).

I saksfremlegget vises til de generelle kontorprinsipper for Finnmarkssykehuset. I henhold til adm.dir. i
Finnmarkssykehuset, Eva Håheim Pedersens føringer, skulle ikke kontorprinsippene ligge til grunn for
fordeling av legekontorer i NHS. Dette er synliggjort i flere referater, og direktøren er sitert på dette i media
(se tidligere e‐post fra oss). I hht. Administrerende direktør skal leger i NHS ha faste kontorplasser inne på
kontorer med en eller to kontorplasser. Noen få legekontor kan ha tre kontorplasser (se tidligere vedlagt
referat fra møte med adm.dir, datert 30.08.19). De generelle kontorprinsippene er således ikke relevante for
hvordan man skal planlegge NHS. I strid med administrerende direktørs føringer legger prosjektleder og
Sykehusbygg HF opp til utstrakt bruk av et nytt begrep «teamkontor» (kontorfellesskap) og kontorlandskap. I
lys av den pågående SARS‐CoV‐2‐pandemien ivaretas nødvendige smittevernhensyn som kjent dårlig i
kontorfellesskap.
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I saksfremlegget skrives: «Status er at noen enekontorer mangler, men disse er det funnet løsninger for». 
Videre; «…kontorsituasjonen er under god kontroll».

Dette stemmer ikke.

Per 1. juli 2020, og etter gjentatte møter med prosjektledelsen og Sykehusbygg HF siden rapporten ble levert
11. mai, har prosjektledelsen fortsatt ikke presentert løsningsalternativer for den graverende arealmangelen
innenfor nåværende arealer i det nye sykehusets 1., 2. og 3. etasje.

Imøteser korrigert saksfremlegg fra saksbehandler og ved behov stiller vi ved neste styremøte for å belyse
saken.

 

Ad pkt. 2

Den nylig publiserte Kalnes‐rapporten som evaluerer Sykehuset Østfold, og skrevet av Sykehusbygg HF,
synliggjør de mange uheldige konsekvensene av å planlegge nye sykehusbygg for små. Se bl.a.
https://www.nrk.no/osloogviken/direktoren‐vedgar‐at‐monster‐sykehuset‐er‐for‐lite_‐__de‐ansatte‐hadde‐
rett‐hele‐tiden‐1.15073341?
fbclid=IwAR2ivL2VqMQFVzUiFC6I_F5h1GJ1ybP_uPqPkMiNmRaoUc0Xgu7nNawDM1k

Det er derfor positivt å registrere at statssekretær i Helse‐ og omsorgsdepartementet, Inger Klippen, den 30.
juni uttaler til NRK at «Evalueringsresultatene skal benyttes både i planlegging av nye prosjekter og kan være
grunnlag for endring i pågående prosjekter.»

Bekymringer rundt nedskaleringen av NHS har vært meldt inn av ansatte i Finnmarkssykehuset, bl.a. gjennom
deltagelse i medvirkningsgrupper, gjennom en årrekke. Sykehuset var opprinnelig planlagt med fire fullt
utbygde etasjer. Den øverste etasjen måtte så reduseres til en fjerdedel av budsjettmessige hensyn, og uten
at man ønsket å benytte seg av økonomiske løsninger skisser av HOD (se svarbrev av 28. juni 2019, Erlandsen).
Denne øverste etasjen, med 40 kontor og 80 arbeidsstasjoner, er nå tiltenkt sykehusets administrasjon – uten
at man har funnet løsninger for den prekære rom‐mangelen for klinikere i alle yrkesgrupper i etasjene under. 

I lys av innmeldte bekymringer gjennom mange år, og nå med støtte i Kalnes‐rapporten, ber vi styret i Helse
Nord om å revurdere dimensjoneringen av Nye Hammerfest Sykehus, for å unngå de uheldige samme
konsekvenser for pasienter og ansatte, i NHS som Sykehuset Østfold, Kalnes, nå lider under.

Oppstart av byggingen av Nye Hammerfest Sykehus er planlagt 01.08.2020.  

Hvilke konsekvenser skal lærdommen fra Sykehuset Østfold, i lys av evalueringsrapporten, få for Nye
Hammerfest Sykehus?

 

Vennlig hilsen

Marit Vidringstad og Torben Wisborg

Tillitsvalgte for Overlegeforeninga, Hammerfest Sykehus

 

Kopi:

Styret i Helse Nord

Styreleder i Finnmarkssykehuset

Prosjektleder for Nye Hammerfest Sykehus og konstituert adm. dir. i Finnmarkssykehuset, Lill‐Gunn Kivijervi

Helse‐ og omsorgsdepartementet v/helse‐ og omsorgsminister Bent Høie, statssekretær Anne Grethe Erlandsen
og statssekretær Inger Klippen

Foretakstillitsvalgt for Overlegeforeningen, Finnmarkssykehuset, Thoralf Enge

Arbeidsgruppe for kliniske kontorarealer, Nye Hammerfest Sykehus
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Fra: Vidringstad Marit 
Sendt: tirsdag 23. juni 2020 14:00
Til: Eitran Tina Mari <Tina.Mari.Eitran@helse‐nord.no>; Larsen Renate <Renate.Larsen@helse‐nord.no>; Strøm
Inger Lise <Inger.Lise.Strom@helse‐nord.no>; Jørgensen Kari <Kari.Jorgensen@helse‐nord.no>; Jenssen Svenn Are
<Svenn.Are.Jenssen@helse‐nord.no>; Rahka‐Knutsen Beate Ellen Mariann <Beate.Ellen.Mariann.Rahka‐
Knutsen@helse‐nord.no>; Alterskjær Sissel <Sissel.Alterskjaer@helgelandssykehuset.no>; Sandnes Kari
Baadstrand <Kari.Baadstrand.Sandnes@helse‐nord.no>; Sund Fredrik <Fredrik.Sund@unn.no>; Jenssen Ann Mari
<Ann.Mari.Jenssen@nordlandssykehuset.no>; Larsen Bengt‐Ole <Bengt.Ole.Larsen@helse‐nord.no>; Martinsen
Baard Einar <Baard.Einar.Martinsen@finnmarkssykehuset.no>; Forså Tom Erik <Tom.Erik.Forsa@helse‐nord.no>;
Larsson Ulrika <Ulrika.Larsson@nordlandssykehuset.no>; Postmottak‐RHF (postmottak@helse‐nord.no) <RHF‐
Postmottak@helse‐nord.no>; Daae Cecilie <Cecilie.Daae@helse‐nord.no>
Kopi: Enge Thoralf <Thoralf.Enge@finnmarkssykehuset.no>; Torben Wisborg <torben@wisborg.net>
Emne: Arealmangel kliniske kontorer, Nye Hammerfest Sykehus ‐ oppfølgingsmail
 

Til styret i Helse Nord, i forkant av kommende styremøte, 25. juni 2020

Det vises til epost fra oss den 20. mai (klippet inn under her), oppført som både sak 74‐2020 og 73‐2020/7 under
siste styremøte, den 27. mai.

Denne saken er så knyttet opp mot flere saker som omhandler bekymring rundt arealmangel ved Nye Hammerfest
Sykehus (NHS), f eks 61‐2020/4 og 62‐2020/sak C.

I styresak 62‐2020 besluttet styret i Helse Nord at adm. direktør skal komme tilbake med en orientering til styret,
så snart kvalitetssikring av areal ved nye Hammerfest sykehus er gjennomført og rapport foreligger.

Rapport vedrørende kontormangel i NHS ble levert prosjektledelsen for NHS den 11. mai, og var vedlagt vår sak 74‐
2020 til styret i Helse Nord i forkant av deres forrige styremøte. Rapporten synliggjør betydelig arealmangel i NHS,
det mangler 79 kontorer/møterom/hvilerom/undersøkelsesrom/arbeidsstasjoner for sykepleiere, leger,
studenter m .fl. Rapporten belyser behovet for at den øverste etasjen i NHS (4. etg.), som i dag er tiltenkt
administrasjonen, tilgjengeliggjøres for klinisk personale. Denne løsningen er i tråd med adm. dir. i
Finnmarkssykehusets forslag. Se tidligere saksfremlegg for detaljer.

Arbeidsgruppa bak rapporten opplever dessverre å ikke få aksept for sin konklusjon fra Sykehusbygg HF og
prosjektledelsen ved NHS. Etter ferdigstilling av rapporten har arbeidsgruppa hatt møter med Sykehusbygg HF,
som sammen med prosjektledelsen i detalj har gjennomgått kontormangelen. Disse møtene har så langt ikke gitt
resultater – prosjektledelsen har ikke klart å synliggjøre løsninger innenfor nåværende arealer i 1., 2. og 3. etasje
av NHS. Det eneste tilgjengelige arealet innenfor fastsatt fotavtrykk er administrasjonens 40 kontorer i 4. etg i
NHS, som fortsatt ikke stilles tilgjengelig.

Adm. dir. i Finnmarkssykehuset har anerkjent behovet for legekontorer. Man er på forhånd blitt enige med adm.
dir. om at maksimalt tre leger skal dele kontor. Dette kontorprinsippet har ikke Sykehusbygg HF eller
prosjektledelsen lagt til grunn da NHS ble planlagt.

Nye Kirkenes Sykehus er ferdigstilt med utstrakt bruk av kontorfellesskap for leger, og uten faste kontorer for
leger innen kirurgi og ortopedi. Legene opplever å ikke ha

blitt inkludert da Nye Kirkenes Sykehus skulle evalueres.

Evalueringsrapporten av nytt østfoldsykehus Kalnes har latt vente på seg, og ble senest etterspurt i Stortinget i
slutten av mai mnd:

https://www.stortinget.no/no/Saker‐og‐publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige‐sporsmal‐og‐svar/Skriftlig‐sporsmal/?
qid=80065&fbclid=IwAR1ttoJQyddYw2dXy‐u5fqRSZs‐CQUM‐Ld‐XqhgyZmcqXiVehh_0m6‐NQMs

 

Kalnes‐rapporten er nå offentliggjort for få dager siden, og behandles som egen sak i styremøtet til Helse Sør‐Øst
RHF den 25. juni.
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Rapporten peker blant annet på en for høy planlagt beleggsprosent, store kapasitetsutfordringer i akuttmottak, 48
% høyere poliklinisk aktivitet enn framskrevet, et utbygd sengeantall som er 107 senger lavere enn det styret i
Helse Sør‐Øst RHF vedtok å bygge, og man har sett behov for å søke Arbeidstilsynet om dispensasjon til midlertidig
å benytte 47 ensengsrom til to pasienter.

Vi vil framheve noen sentrale punkter fra denne evalueringen som konkret omhandler kontorer og arbeidsplasser,
som altså i denne sammenheng er vår hovedbekymring for Nye Hammerfest Sykehus:

Evalueringen av Kalnes sykehus peker på at konseptet med den «mobile medarbeider» som skulle benytte
ny teknologi for å gjøre flere arbeidsprosesser på pasientrommene, ikke kan gjennomføres pga mangel på
egnede/tilgjengelige IKT‐løsninger.
Evalueringen viser at det er mangel på kontorer. Spesielt mangler det kontorer i de kliniske områdene. Pga
uttalt plassmangel har man sett seg tvunget til å endre møterom og areal til støttefunksjoner til kontorer,
med de vanskeligheter det medfører. Ansatte i stabsfunksjoner må jobbe 5,6 km fra Kalnes, og ca 200
personer reiser daglig fram og tilbake. Man planlegger nå nybygg for kontorarbeidsplasser på nabotomten
til sykehuset på Kalnes.
Det poengteres at beslutninger knyttet til byggets fotavtrykk og bygningsvolumer, som gjøres tidlig i en
planprosess, i stor grad påvirker hvordan funksjonsområdene i et sykehus blir utformet og hvor effektive de
blir.
I en nødvendig prioritering innenfor en begrenset areal‐ og kostnadsramme, er det en fare for at areal til
støttefunksjoner kan bli redusert slik at det påvirker arbeidsprosesser og effektivitet.

Når man nå har ervervet seg denne kunnskapen gjennom Kalnes‐rapporten, ber vi om at man i Helse Nord, for NHS
og andre framtidige sykehusbygg i regionen, tar dette til etterretning, og planlegger for tilstrekkelig
kontorkapasitet og arbeidsstasjoner for klinisk personell. Å vise til at det i NHS planlegges relativt flere
kontorplasser til leger enn på Kalnes betyr ikke at behovet for arbeidsstasjoner og kontorer for alle grupper er
ivaretatt, og vi advarer mot å gjenta feil gjort på Kalnes og i Kirkenes.

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 at NHS er planlagt altfor lite. Det er ikke ønskelig å utsette byggestart for NHS.
Imidlertid er det imperativt at administrasjonens 40 kontor og 80 arbeidsstasjoner i byggets 4. etg gjøres
tilgjengelig for klinisk personell. Administrasjonen i FIN holder nå til i leide kontorareal i Brenneriveien, noen
hundre meter unna NHS.

Ett steg i riktig retning for NHS sitt vedkommende vil være at 4. etasje fristilles til bruk for klinikere, og vi ber om
støtte fra styret i Helse Nord i dette synet.

 

Med vennlig hilsen

Marit Vidringstad

Torben Wisborg

(Tillitsvalgte for Overlegeforeninga, Hammerfest Sykehus) 

 

Fra: Vidringstad Marit 
Sendt: onsdag 20. mai 2020 14:18
Til: Larsen Renate <Renate.Larsen@helse‐nord.no>; Strøm Inger Lise <Inger.Lise.Strom@helse‐nord.no>;
Jørgensen Kari <Kari.Jorgensen@helse‐nord.no>; Jenssen Svenn Are <Svenn.Are.Jenssen@helse‐nord.no>; Rahka‐
Knutsen Beate Ellen Mariann <Beate.Ellen.Mariann.Rahka‐Knutsen@helse‐nord.no>; Alterskjær Sissel
<Sissel.Alterskjaer@helgelandssykehuset.no>; Sandnes Kari Baadstrand <Kari.Baadstrand.Sandnes@helse‐
nord.no>; Sund Fredrik <Fredrik.Sund@unn.no>; Jenssen Ann Mari <Ann.Mari.Jenssen@nordlandssykehuset.no>;
Larsen Bengt‐Ole <Bengt.Ole.Larsen@helse‐nord.no>; Martinsen Baard Einar
<Baard.Einar.Martinsen@finnmarkssykehuset.no>; Forså Tom Erik <Tom.Erik.Forsa@helse‐nord.no>; Larsson Ulrika
<Ulrika.Larsson@nordlandssykehuset.no>; Adamsen Evy <Evy.Adamsen@finnmarkssykehuset.no>;
'postmottak@helse‐nord.no'; Forså Tom Erik <Tom.Erik.Forsa@helse‐nord.no>
Kopi: Wembstad Bjørn <Bjorn.Wembstad@finnmarkssykehuset.no>; Agledahl Uwe
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<Uwe.Agledahl@finnmarkssykehuset.no>; Fossmo Vegar <Vegar.Fossmo@finnmarkssykehuset.no>; Eliassen
Ingeborg Toril <Ingeborg.Toril.Eliassen@finnmarkssykehuset.no>; Orvik Bente
<Bente.Orvik@finnmarkssykehuset.no>; Enge Thoralf <Thoralf.Enge@finnmarkssykehuset.no>; Wisborg Torben
<Torben.Wisborg@finnmarkssykehuset.no>; Ingvild Agledahl <iagledahl@hotmail.no>
Emne: Styresak til møtet 27. mai 2020 ‐ Mangel på kliniske kontorer i Nye Hammerfest Sykehus
 

Til styret i Helse Nord

 

Det vises til sak 61‐2020, punkt 4 vedrørende knapphet på areal for klinisk virksomhet ved Nye Hammerfest
Sykehus (NHS).

På bakgrunn av dette ønsker vi å melde inn styresak til Helse Nords styremøte 27. mai 2020 vedrørende rapport om
kontormangel i NHS:

 

Sak til styremøte Helse Nord 27.05.20: Rapport om kontormangel i Nye Hammerfest Sykehus

 

Administrerende direktør i Finnmarkssykehuset, Eva Håheim Pedersen, initierte i august 2019 etableringen av en
kontorgruppe som skulle gjennomgå behovet og tilgangen på kontorer i Nye Hammerfest Sykehus (NHS).
Mandatet gitt av direktøren i dette møtet var at "Gruppen skal også arbeide med fordeling av kliniske kontorer i
NHS. Kliniske kontorer betyr kontorer til leger, sykepleiere og merkantilt personale." Se vedlagt referat fra
30.08.19.

I tillegg har klinikksjef Valle Paulsen formidlet følgende mandat til kontorgruppa: "Klinisk kontorgruppe får i
oppdrag å kvalitetssikre at antall kontorarbeidsplasser er tilstrekkelig i kliniske arealer (..)" .

 

Klinikksjefen ved Hammerfest sykehus, sykehusets samtlige fem avdelingsledere; de øverste lederne ved
sykehuset under klinikksjefen, foretakstillitsvalgt for overlegene i Finnmarkssykehuset og tillitsvalgt for legene i
styringsgruppa for foretakets utviklingsprosjekt utgjorde kontorgruppas åtte medlemmer.

 

Til tross for gjentatte forespørsler fra foretakstillitsvalgt for overlegene høsten og vinteren 2019 ble ikke
kontorgruppas første møte avholdt før 14. februar 2020, 6 måneder etter at direktøren vedtok at den skulle
etableres. Gruppas andre møte ble avholdt 28. februar 2020. Se vedlagt referat fra begge møtene. På ny opplevde
avdelingslederne og de tillitsvalgte utsettelse av møtene og etter nye forespørsler ble endelig tredje møte
avholdt 8. mai 2020. Referat fra dette møtet foreligger ennå ikke.

 

Kontorgruppas medlemmer har lagt ned et betydelig arbeid sammen med sine respektive avdelinger for å så
nøyaktig som mulig gjennomgå avdelingenes behov for kontorer, og sammenholde dette med oppdaterte
tegninger. I fellesskap har kontorgruppa også arbeidet med plasseringen av kontorene slik at sykehuset kan driftes
mest mulig effektivt.

 

Gruppa har nøye gjennomgått behov og tilgang til kliniske kontorer, i henhold til mandatet som ble gitt fra
direktøren i møtet 30. august 2019.

 

Etter kort tid ble det åpenbart for kontorgruppa at den totale mangelen på kontor i NHS var så stor at gruppa først
måtte gjennomgå og sikre at det fantes nok rom for å sikre essensielle funksjoner som ivaretok den daglige
driften; undersøkelsesrom for pasienter, arbeidsstasjoner for sykepleiere, leger og merkantilt personell i
sengetunene (sengeavdelingene), pauserom for personalet, lagerplass i avdelingen og hvilerom for leger i vakt.
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Etter hvert som kontorgruppa gjennomgikk oppdaterte tegninger over NHS framsto det klarere og klarere at
kontorer for å sikre disse essensielle funksjonene i det nye sykehuset ikke var inkludert.

 

Bekymringer for kontormangel i NHS har vært løftet i medvirkningsgrupper  og i styringsgruppen for
utviklingsprosjektene i Finnmarkssykehuset helt siden 2016. Direktør Håheim Pedersen, prosjektleder Kivijervi,
Klinikksjef for Hammerfest sykehus Valle Paulsen og representantene fra Sykehusbygg har fått gjentatte
bekymringsmeldinger fra ansatte og tillitsvalgte om plassmangelen i NHS. Ansatterepresentantene i disse
gruppene har imidlertid gjennomgående hatt vanskeligheter med å få gehør for disse innsigelsene, herunder også
bekymringer vedrørende få poliklinikkrom og pasientsenger. Bekymringene er i liten grad tilkjennegjort i
referatene fra medvirkningsmøtene og møtene i styringsgruppen. Opptelling av kontorbehov og plassering av
disse har vært utsatt.

 

Kontorgruppa har lagt ned et stort arbeid i ni måneder. Gruppas medlemmer har gjennom arbeidet ervervet stor
kunnskap om det totale behovet for kontorer sammenlignet med kontorene som er nedfelt i tegningene. Gruppen
har oppsummert resultatet av sitt arbeid i «Rapport kontormangel Nye Hammerfest Sykehus 11.05.20» (vedlagt).
Rapporten konkluderer med at det mangler 89 kontorer i NHS. I tillegg mangler en del øvrige rom som er nøyaktig
beskrevet. Innenfor nåværende areal i NHS er det ikke mulig å dekke dette behovet.

 

Tilgjengeliggjøring av administrasjonens 40 kontorer med 89 arbeidsplasser i byggets 4. etg til bruk for klinisk
personell vil være til stor hjelp. For at en slik løsning skal bidra til et funksjonelt bygg for pasienter og personale er
det imidlertidig nødvendig å flytte om på funksjonene til noen av rommene i forhold til slik de per i dag er skissert
i tegningene til NHS. Behovet for denne omorganiseringen er nøye beskrevet i rapporten og kontorgruppa svarer
gjerne utfyllende på spørsmål.

 

Administrerende direktør Håheim Pedersen har gjentatte ganger (møtet 30. august 2019, Altaposten 1. mai 2020,
samt informasjon‐ og drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 20. april 2020) sagt at foretaksledelsen og
administrasjonen er forberedt på tilgjengeliggjøring av disse kontorene om kontormangelen for klinisk personale
krever det. Administrasjonen vil da fortsette å leie kontorareal i Brenneriveien slik som nå.

 

Per nå holder en stor del av administrasjonen og foretaksledelsen til i kontorarealer i Brenneriveien, ca 500 m fra
dagens Hammerfest Sykehus. Tomten for NHS ligger ca 200 m fra Brenneriveien. Kontormangelen i NHS er prekær
og direktørens forslag til løsning om å la klinisk personell; sekretærer, sykepleiere, hjelpepleiere, lærlinger og
leger, disponere de sårt tiltrengte kontorene i det nye sykehusets 4. etg er en god start på arbeidet med å løse
denne vanskelige situasjonen.

 

Rapporten ble oversendt prosjektleder for NHS og økonomisjef i Finnmarkssykehuset, Lill‐Gunn Kivijervi  11. mai
2020. Den 12. mai 2020 ble rapporten returnert til kontorgruppa med beskjed om at den ikke svarte på mandatet.

 

Det synes underlig at Kivijervi på under et døgn kan avvise ni måneders arbeid fra Hammerfest sykehus øverste
kliniske ledere. Mandatet gitt av direktøren i møtet den 20. august 2019 og mandatet fra klinikksjef Valle Paulsen
ber kontorgruppa evaluere og kvalitetssikre det kliniske kontorbehovet for sekretærer, sykepleiere og leger,
baser på tegninger av NHS.

 

Det er krevende å forstå på hvilken måte rapporten ikke svarer på mandatet. Noen nærmere forklaring på
avvisningen har gruppa heller ikke fått. Prosjektleder Kivijervis håndtering av informasjonen gitt i rapportenStyremøte i Helse Nord RHF
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oppfattes som at prosjektledelsen ikke ønsker opplysningene om de store manglene i antall kontor i NHS som
kontorgruppas betydelige arbeid har avdekket.

 

I møte med representant fra Sykehusbygg 19.05.20 ble kontorgruppa oppmerksom på at Sykehusbygg har basert
tegningene til NHS på en liste over kontorbehov i NHS som ikke gjenspeiler det reelle behovet, noe Sykehusbygg
også tilkjennega. Avdelingslederne og medvirkningsgruppene har i løpet av planleggingsprosessen av NHS (4 år)
ikke blitt bedt om å spille inn kontobehovet til Sykehusbygg og har ikke fått mulighet til å kvalitetssikre listen. Det
er først nå de siste 9 månedene at kontorbehovet i NHS er blitt evaluert og kvalitetssikret godt.

 

Klinikkleder for Hammerfest Sykehus, Jonas Valle Paulsen, har deltatt på samtlige møter og i alle drøftinger i
kontorgruppa. Når rapporten om kontormangel i NHS nå er ferdig og synliggjør mangel på 89 kontor, ønsker han
imidlertid ikke å stå sammen med sine avdelingsledere og de tillitsvalgte som medforfatter av rapporten.

 

Oppsummert:

I rapporten svarer kontorgruppa på mandatet og synliggjør mangel på 89 kontorer i Nye Hammerfest
Sykehus.

Vi ser ikke for oss at det er økonomi i Helse Nord eller Finnmarkssykehuset til å utvide det planlagte bygget.

Administrerende direktør Håheim Pedersens forslag til løsning om tilgjengeliggjøring av administrasjonens
40 kontorer i den nye sykehusets 4. etg. for klinisk personale er ikke optimal, men god.

For å oppnå et funksjonelt bygg er det nødvendig å flytte om på noen av funksjonene i kontorene slik de er
plassert i dagens tegninger for NHS

 

Som tillitsvalgte for Overlegeforeningen ved Hammerfest Sykehus er vi bekymret over at prosjektledelsen for
NHS, ved Kivijervi, avviser denne grundige rapporten, med feilaktig begrunnelse om at gruppa har gått ut over
mandatet som ble gitt. Mandatet fra direktøren var tydelig. Rom‐mangelen i NHS er prekær. Tilgjengeliggjøring av
40 kontorer i 4. etasje for klinisk personell er ikke en ideell løsning, men all den tid man ikke har økonomi til å
bygge NHS slik det opprinnelig var planlagt, med en full 4. etasje, synes det være eneste mulighet.

 

Ved behov for ytterligere informasjon eller detaljer må dere gjerne ta kontakt.

 

Med vennlig hilsen

 

Torben Wisborg og Marit Vidringstad

Tillitsvalgte for Overlegeforeninga – Hammerfest Sykehus
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Statssekretæren 

 

 

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

Org no.: 983 887 406 

Nye Hammerfest Sykehus - Vedrørende planlegging og bygging 

 

Jeg viser til henvendelse av 29. april 2019 til helseminister Bent Høie. Helseministeren har 

bedt meg besvare henvendelsen. 

 

Stortinget har bevilget en låneramme til prosjektet. Departementet er kjent med at det nå 

pågår forprosjekteringarbeid som senere i høst skal behandles i styret i Finnmarkssykehuset 

og Helse Nord. Jeg har merket meg deres bekymringer knyttet til dimensjoneringen av 

sykehuset, men dette er spørsmål som dere må ta opp videre med ledelsen i 

Finnmarkssykehuset. 

 

Når det gjelder rammebetingelser for investeringslån så framkommer det i revidert 

nasjonalbudsjett at regjeringen har endret lånebetingelsene til helseforetakene ved å åpne 

for at avdragstiden kan økes fra 25 til 35 år. Avdragstiden kan likevel ikke være lengre enn 

levetiden for investeringer. Endringen vil gjelde alle prosjekter som ikke er ferdigstilt. I tillegg 

åpnes det for at helseforetakene kan velge mellom serielån og annutitetslån. Endringene vil 

kunne lette den likviditetsmessige belastningen for helseforetakene de første årene etter at 

prosjektene er ferdigstilt. 

 

Med hilsen 

 

 
Anne Grethe Erlandsen 

 

Hammerfest sykehusIIngvild Agledahl 

 

 

 

 

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

17/4052-36  

Dato 

28. juni 2019 
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Nye Hammerfest Sykehus  

 

Vi tillater oss ved dette å henvende oss direkte til Helseminister Bent Høie. Et samlet 

medisinsk fagmiljø ved Hammerfest sykehus er svært bekymret for planene for Nye 

Hammerfest Sykehus (NHS) vedrørende reduksjon i areal og sengeplasser.  

NHS blir 22.000 m2, 1.000 m2 mindre enn dagens sykehus.  

Sengetallet reduseres fra 125 til 94, en reduksjon på 25 %.  

Størstedelen av reduksjonen rammer fagområdene barn, føde og gynekologi (45 %). Også 

kirurgiske, ortopediske og medisinske senger reduseres (32 %).  

 

Prosjektledelsen oppfattes som utydelige og tvetydige vedrørende nåværende og framtidig 

størrelse på NHS og antall sengeplasser. Fagfolk har deltatt i prosessen med planlegging av 

sykehuset i flere år og har uttrykt sterk bekymring til prosjektledelsen vedrørende 

innskrenkning i areal og senger. Vi opplever imidlertid ikke å bli hørt.  

 

En matematisk framskrivningsmodell ligger til grunn for beregningene av behovet for 

sengeplasser i NHS. Statistisk Sentralbyrås beregninger vedrørende befolkningsvekst og 

demografisk fordeling i året 2035 er den variabelen i modellen som er vektet tyngst. Hvilke 

kvalitative vurderinger utover demografi og befolkningstall har vært inkludert i 

beslutningsgrunnlaget for antall senger i NHS?  

Hvordan kan personalet ved Finnmarks eneste barneavdeling, i tråd med styrevedtak, utvikle 

det barnemedisinske tilbudet når de mister nær halvparten av sine sengeplasser? 

 

Kirurgisk enhet og Gynekologi – og Fødeavdelingen ved Hammerfest sykehus har 

kompetanse, motivasjon og kapasitet til å overta inngrep fra de større medisinske sentrene i 

landsdelen, der i blant Universitetesykehuset Nord-Norge (UNN). Vi ønsker å dreie 

pasientstrømmen fra de store byene, til Hammerfest og desentralisere kirurgisk aktivitet. 

Ved å redusere antall senger vanskeliggjøres dette. 

 

I bygget til NHS skal Universitetet i Tromsø og Hammerfest kommune inn med 7.000 m2. 

Dette tre-partssamarbeidet er unikt i landet og har potensialet til å realisere 

samhandlingsreformen, og til å knytte primær og sekundærhelsetjenestene tettere sammen. 

Studentene som utdannes ved Hammerfest sykehus får en nærmest sømløs integrasjon av 

allmennmedisin og spesialisthelsetjenesten. Ved imidlertid å strupe Hammerfest sykehus for 

areal og sengeplasser gir vi samarbeidet et dårlig utgangspunkt og mulighetene til å lykkes 

reduseres.  

 

Det er vår plikt å melde inn bekymring vedrørende en prosess hvor fagfolks uttalte 

betenkeligheter vedrørende beslutninger om dimensjonering av det nye sykehuset oppleves 

å ikke bli tatt til etterretning. I regjeringsplattformen åpner man for å se på nye 
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finansieringsmodeller for bygging av sykehus. Man diskuterer at det kan ha vært stilt for 

høye forventninger til effektivisering av drift og potensialet for besparing i nye bygg. Disse 

erkjennelsene må få konsekvenser for den økonomiske rammen for Nye Hammerfest 

Sykehus. Vi ber om at man vurderer ekstrabevilgning i revidert nasjonalbudsjett 2019 til det 

nye sykehuset slik at areal og antall sengeplasser ikke reduseres.  

 

Med vennlig hilsen 

Foretakstillitsvalgt for overlegene i Finnmarkssykehuset HF, overlege Arnt Johannessen 

Enhetsleder Medisinsk avdeling, overlege Svein Are Størdal 

Enhetsleder Barneavdelingen, overlege Ane Sofie Kokkvoll 

Avdelingsleder Kirurgisk og ortopedisk avdeling, overlege Uwe C. Agledahl 

Enhetsleder Føde- og gynekologisk avdeling, overlege Siri Strand Pedersen 

Enhetsleder Anestesiavdelingen, overlege Kim Mikkelsen 

Legeforeningens tillitsvalgte i Styringsgruppen for utviklingsprosjekter i 

Finnmarkssykehuset HF, lege Ingvild Agledahl 
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