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Formål/sammendrag 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å godkjenne idéfaserapporten og gi tilslutning til oppstart av 
konseptfase der renoveringsalternativet oppdateres og at det utredes nybygg ved Helse Finnmark 
Kirkenes (Kirkenes). Det er utarbeidet en plan for konseptfasen som ledd i utredningsarbeidet. 
Arbeidet er tenkt gjennomført parallelt med gjennomføringen av konseptfasen for 
Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik. 
 
Helse Nord RHF skal behandle rulleringen av investeringsplanen i to omganger før endelig 
behandling i styremøtet i november. I august legges det opp til behandle strategi og analyse av 
bærekraft for investeringsplan 2010-2019, mens endelig behandling av investeringsplanen skjer i 
styret i november og endelig investeringsbudsjett for 2010 i desember. 
 
Arbeidet med konseptfasen er en del av den tidlige planprosessen for store investeringsprosjekter. 
Slik planlegging kan således pågå selv om styret ikke har tatt stilling til om og når disse 
prosjektene lar seg realisere. Adm. direktør tilrår at konseptfasen for Kirkenes utredes parallelt 
med den allerede vedtatte utredningen for Narvik. Det tas sikte på at begge rapporter med 
tilhørende saksfremlegg vil bli klargjort for styrebehandling i mars 2010, dvs. etter at 
investeringsplanen er behandlet i november 2009.  
 
Styret i Helse Finnmark HF behandlet idéfaserapporten på styremøte, den 16.desember 2008 
(styresak 67/2008). Det vises til vedlagte saksfremlegg. 
 
I idéfasen er det utarbeidet tre hovedalternativer som underlag for beslutning om hvilke alternativ 
som skal bearbeides videre: 
 Alternativ 0: Renovering av gammelt anlegg uten ombygging eller endringer i driften. 
 Alternativ 1: Delvis renovering av gammelt bygg med noe riving og noe påbygg. 
 Alternativ 2: Nybygg 
 
Nullalternativet er estimert til å koste omlag 630 mill. kroner. Det understrekes her at en 
renovering av gamle bygg er særdeles vanskelig å beregne da all erfaring viser det påløper 
kostnader som er vanskelig å forutse før renoveringen starter.  
 
For ombyggingsalternativet (alt 1) er det antatt en ombyggingskostnad på rundt 640 mill. kroner 
kroner. Alternativet består av et nybygg med samling av akuttfunksjoner og nye sengeposter og 
ombygging i eksisterende bygg. To fløyer forutsettes revet i dette alternativet.  
 
Nybygg (alt. 2) vil koste i størrelsesorden 670 mill. kroner, når det benyttes en B/N (Brutto/netto)-
faktor på 2,0. 
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En sammenstilling av alternativene der både kvalitative og økonomiske vurderinger legges til 
grunn, viser at det er mest fordelaktig å bygge nytt, en konklusjon som også ble trukket for Narvik 
og Stokmarknes som begge er sammenliknbare sykehus i størrelse og alder. 
 
Det er for tidlig å beregne de driftsøkonomiske forskjellene mellom de ulike alternativene. 
Nybygget har mange driftsmessige, tekniske og funksjonelle fortrinn som tilsier at dette 
alternativet anbefales videreført. 
 
Anbefalingene fra styringsgruppen er å videreføre 0-alternativet og alternativ 2 i en konseptfase. 
Denne anbefalingen ble tatt til etterretning av styret i Helse Finnmark HF og man ba i vedtakets 
punkt 2 om en avklaring fra Helse Nord RHF om nybyggalternativet skal utredes.  
 
Adm. direktør foreslår overfor styret i Helse Nord RHF å godkjenne idéfaserapporten og samtidig 
å tilrå at både renoveringsalternativet oppdateres og at nybygg utredes i en konseptfase. Det 
understrekes at beslutning om valg av alternativ og tempo for gjennomføring av renovering eller 
nybygg ikke tas nå. 
 
Det er tidligere satt av 15 mill. kroner i investeringsbudsjettet til Helse Finnmark til planlegging 
av renovering i Kirkenes. I idéfasen er det påløpt 2 mill. kroner og det gjenstår 13 mill. 
kroner. Dersom prosjektet skal videreføres i den anbefalte konseptfasen, tilrår styringsgruppen 
at adm. direktør foreslår at det budsjetteres med 7,5 mill. kroner til ferdigstillelse av konseptfasen 
og 5,5 mill. kroner til forprosjektfase i 2010.  
 
I styremøte, den 18. juni 2008 behandlet styret i Helse Nord RHF styresak 65-2008 
Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik – plan for konseptfasen. I den saken besluttet styret å 
be om at konseptrapporten blir lagt frem ved årsskiftet 2009/2010.  
 
Under forutsetning om styrets vedtak, finner adm. direktør det hensiktsmessig at arbeidet med de 
to konseptrapportene for hhv Kirkenes og Narvik gjennomføres parallelt og at rapportene 
behandles i samme styremøte, mest sannsynlig i mars 2010. 
 
Konklusjon 
Adm. direktør anbefaler at idéfaserapporten godkjennes og at konseptfasen gjennomføres med en 
oppdatering av renoveringsalternativet og utredning av nybygg etter den fremlagte planen med 
tidsplan, økonomisk ramme og organisering. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF er tilfreds med det arbeidet som er lagt ned i idéfasen for renovering 

av sykehuset i Kirkenes og godkjenner med dette idéfaserapporten.  
  
2. Et nybyggalternativ går ut over den vedtatte investeringsplanen for Helse Nord hvor det er 

lagt til grunn en renovering av sykehuset i Kirkenes innenfor en ramme på 170 mill. kroner. 
Styret ber om at renoveringsalternativet oppdateres og at nybyggalternativet utredes i en 
konseptfase.  

 
3. Styret ber adm. direktør følge opp at idéfaserapporten, denne saken og styringsdokumentet for 

konseptfasen, inneholdende tidsplan, økonomisk ramme og organisering, legges til grunn for 
utredningsarbeidet i Kirkenes.  
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4. Styret ber om at konseptfaserapport for Helse Finnmark HF Kirkenes og anbefaling i forhold 

til videreføring i et forprosjekt tidlig i 2010, legges frem samtidig med tilsvarende sak for 
Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik. 

 
 
Bodø, den 8. mai 2009 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Utrykte vedlegg: Styresak Helse Finnmark HF 67/2008 Renovering Kirkenes sykehus  
 – prosjekt idéfase 
 Idéfaserapport for Renovering Kirkenes sykehus 
 Nye Kirkenes Sykehus: Styringsdokument for prosjekt Nye Kirkenes Sykehus 
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Utredning 
 
Sammendrag 
I henhold til retningslinjer for styring av store investeringsprosjekter, skal store 
investeringsprosjekter gjennomføres med en tidligfase, gjennomføringsfase og driftsfase. 
Tidligfasen består av idéfase, konseptfase og forprosjektfase. Tidligfasen er kort beskrevet i 
styringsdokumentet for konseptfasen for Kirkenes sykehus. 
 
Helse Finnmark har nå sluttført arbeidet med idéfasen for sykehuset i Kirkenes. 
 
I idéfasen er det utarbeidet tre hovedalternativer som underlag for beslutning om hvilke alternativ 
som skal bearbeides videre: 
 Alternativ 0: Renovering av gammelt anlegg uten ombygging eller endringer i driften. 
 Alternativ 1: Delvis renovering av gammelt bygg med noe riving og noe påbygg. 
 Alternativ 2: Nybygg 
 
Nullalternativet er estimert til å koste omlag 630 mill. kroner. Det understrekes her at en 
renovering av gamle bygg er særdeles vanskelig å beregne da all erfaring viser det påløper 
kostnader som er vanskelig å forutse før renoveringen starter.  
 
For ombyggingsalternativet (alt 1) er det antatt en ombyggingskostnad på rundt 640 mill. kroner 
kroner. Alternativet består av et nybygg med samling av akuttfunksjoner og nye sengeposter og 
ombygging i eksisterende bygg. To fløyer forutsettes revet i dette alternativet.  
 
Nybygg (alt. 2) vil koste i størrelsesorden 670 mill. kroner Når det benyttes en B/N (Brutto/netto)-
faktor på 2,0. 
 
Det er for tidlig å beregne de driftsøkonomiske forskjellene mellom de ulike alternativene. 
Nybygget har mange driftsmessige, tekniske og funksjonelle fortrinn som tilsier at dette 
alternativet anbefales videreført. 
 
Anbefalingene fra styringsgruppen er å videreføre 0-alternativet og alternativ 2 i en konseptfase. 
Dette ble også vedtatt av styret i Helse Finnmark HF. I en senere sak, styresak 12/2009 
Investeringsplan 2010-2018 for Helse Finnmark HF, har man tilrådd å investere i nytt sykehus. 
Adm. direktør i Helse Nord RHF tilrår overfor styret i Helse Nord RHF at nullalternativet 
(renovering av Kirkenes) også legges frem i konseptrapporten, der det i dette alternativet på nytt 
er gjort rede for hva som er absolutte minimumsinvesteringer for at sykehuset i Kirkenes skal 
kunne drives videre i et 20-års perspektiv. 
 
I konseptfasen skal det derfor utarbeides skisseprosjekt, både for et renoveringsprosjekt og et 
nybyggalternativ, mens det for Narvik allerede er besluttet å utrede nytt sykehus. I tillegg skal det 
gjennomføres en revidering av hovedfunksjonsprogram (HFP), utarbeides plan for gjennomføring 
av forprosjektfasen, avstemming mot overordnede mål og planer i HF/RHF, nasjonal 
helsepolitikk/retningslinjer (herunder lokalsykehusenes rolle og samhandling mellom ulike nivåer 
i helsetjenesten). Videre skal det gis en redegjørelse for Helse Finnmarks bæreevne for sin 
investeringsplan, dette prosjektet i særdeleshet, egenfinansiering og behov for medfinansiering fra 
Helse Nord RHF i form av lån. Dette vil være sentralt for å danne et godt og riktig 
beslutningsgrunnlag for styret i forhold til endelig beslutning om godkjenning av konseptfase og 
gjennomføring av forprosjekt, samt å gi Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) en orientering 
om prosjektet i henhold til plan- og meldingssystemet. 
 
Konseptfasen vil etter den planen som det redegjøres for i denne saken, være ferdig tidlig i 2010. 
Prosjektarbeidet vil ha en kostnadsramme på 7,42 mill kroner og arbeidet vil bli organisert 
gjennom styringsgruppe og prosjektgruppe og gjennom innleide fagkonsulenter. Vi viser til 
vedlagte styringsdokument for prosjekt ”Nye Kirkenes Sykehus”. 
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Helse Finnmark – Idéfaserapport 
Helse Finnmark behandlet idéfaserapporten i styremøtet i desember 2008 og fattet følgende 
vedtak: 
1. Styret i Helse Finnmark er tilfreds med det arbeidet som er lagt ned i idéfasen for renovering 

av sykehuset i Kirkenes og godkjenner med dette idéfaserapporten. Styret tar til etterretning at 
det foreligger en anbefaling om både å gå videre med utredning av et renoveringsalternativ 
og et nybyggalternativ.  

 
2. Et nybyggalternativ går ut over den vedtatte investeringsplanen for Helse Nord hvor det er 

lagt til grunn en renovering av sykehuset i Kirkenes innenfor en ramme på 170 mill kroner. 
Styret ber derfor administrerende direktør avklare med Helse Nord om hvordan man skal 
forholde seg til styringsgruppens anbefaling om å utrede nybygg i tillegg 
til renoveringsalternativet.  

 
3. Så snart tilbakemelding fra Helse Nord foreligger, ber styret om at administrerende direktør 

fremmer ny sak om videreføring av prosjektet innenfor de rammer som styret i Helse Nord 
legger til grunn.  

 
Styringsgruppen for arbeidet med idéfasen har vurdert tre alternativer; ett nullalternativ der 
dagens sykehusanlegg renoveres med sikte på drift i en 20-årsperiode fremover, ett 
ombyggingsalternativ der deler av det gamle sykehusanlegget nyttiggjøres, mens deler bygges 
nytt, og endelig ett alternativ der det bygges et nytt sykehus. 
  
Styringsgruppens vurderinger er at alternativet med kombinert renovering og nybygg ikke gir et 
sykehusanlegg som tilfredsstiller kravene til et moderne sykehusanlegg. Det vil dessuten komme 
til å koste mer enn et nybygg og vil ikke få samme funksjonalitet og driftseffektivitet som et 
nybygg. Styringsgruppen anbefaler ikke å gå videre med dette alternativet i en konseptfase. 
  
Adm. direktør i Helse Nord RHF vil i samsvar med vedtaket i Helse Finnmark, tilrå overfor styret 
i Helse Nord RHF å gå videre med konseptfasen og vil at idéfaserapporten legges til grunn for 
arbeidet. Konseptrapporten anbefales i så fall utført i løpet av 2009 og legges frem for styret tidlig 
i 2010. Arbeidet med konseptrapporten skal følge veilederen for tidligfaseplanlegging og skal 
fremdriftsmessig samordnes med planleggingen av nytt sykehus for Universitetssykehuset Nord-
Norge Narvik.  
  
Alternativ 0 - renovering av eksisterende anlegg anbefales utredet og verifisert i forhold til behov 
for nødvendig renovering med sikte på å ivareta Helse Finnmarks sørge for ansvar i forhold til å 
gi befolkningen i Øst-Finnmark et tilfredsstillende spesialisthelsetjenestetilbud i et 20 års 
perspektiv. Dette alternativet skal brukes som sammenligningsgrunnlag for alternativ 2. Alternativ 
2 - nybygg - utredes i minst to alternativer; ett alternativ med bearbeidelse av den fremlagte 
skissen i idéfaserapporten og ett alternativ der vedtatt konsept for Nordlandssykehuset Vesterålen 
legges til grunn, sistnevnte alternativ med nødvendig tilpasninger for psykisk helsevern og rus. 
 
Den tilrådningen som er fremmet i saken for Helse Finnmark, vil gå ut over rammene på 170 mill. 
kroner som er satt av i investeringsplanen for Helse Nord. Styret i Helse Finnmark har derfor 
vedtatt at anbefalingen fra adm. direktør i Helse Finnmark må oversendes Helse Nord 
for vurdering, før styret i Helse Finnmark tar stilling til om konseptfasen kan påbegynnes.  
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Begge alternativer for nybygg anbefales utredet med bygging på eksisterende tomt og med 
alternativt tomtevalg i samråd med Sør-Varanger kommune som vertskommune for sykehuset. 
Herunder må samarbeidsløsninger med de kommunene som er omfattet av nedslagsfeltet for 
Kirkenes være en del av utredningen. De utredningene omkring samhandling mellom ulike nivåer 
i kjeden av helsetjenester som nå gjennomføres i Helse- og omsorgsdepartementet og som vil 
komme som tilrådninger medio 2009, anbefales å bli tatt hensyn til i arbeidet med konseptfasen.  
  
Samspillet mellom sykehusdriften og driften av sykestueplassene i Øst-Finnmark 
redegjøres nærmere for i konseptfasen. Likeledes vil det måtte redegjøres for sykehusets 
påvirkning på det samlede tilbudet innefor psykisk helsevern og rus, herunder 
forholdet til sentret i Tana. Samarbeidet med Universitetssykehuset Nord-Norge avklares også.  
  
Det er tidligere satt av 15 mill. kroner i investeringsbudsjettet til Helse Finnmark til planlegging 
av renovering i Kirkenes. I idéfasen er det påløpt 2 mill. kroner og det gjenstår 13 mill. 
kroner. Dersom prosjektet skal videreføres i den anbefalte konseptfasen, tilrår styringsgruppen 
at adm. direktør foreslår at det budsjetteres med 7,5 mill. kroner til ferdigstillelse av konseptfasen 
og 5,5 mill. kroner til forprosjektfase i 2010.  
 
Styringsdokument for prosjekt Nye Kirkenes Sykehus 
Det er utarbeidet et styringsdokument for konseptfaseutredningen. Styringsdokumentet er laget i 
tråd med retningslinjene for tidligfaseplanlegging av sykehusprosjekter og har i tillegg tatt inn 
over seg de styringssignaler som ligger i de nasjonale føringene og i de strategiske dokumentene 
for Helse Nord i forhold til spesialisthelsetilbudet i regionen. 
 
Det er satt opp et målhierarki for prosjektet som omfatter samfunnsmål, effektmål og resultatmål 
og det er satt om kritiske suksessfaktorer som har effekt for måloppnåelsen i prosjektet. 
 
Konseptfasen vil inneholde følgende punkter: 
1. Tomtevalg. Begge alternativer for nybygg anbefales utredet med bygging på eksisterende tomt 

og med alternativt tomtevalg i samråd med Sør-Varanger kommune som vertskommune for 
sykehuset. Herunder må samarbeidsløsninger med de kommunene som er omfattet av 
nedslagsfeltet for Kirkenes være en del av utredningen. 

 
2. Planprogram kommunedelplan og reguleringsplan. Så snart tomtevalg er foretatt, må dette inn 

i Sør-Varanger kommunes planprogram og det må gjennomføres en kommunal behandling 
som leder frem til en godkjent reguleringsplan og en avtale mellom Helse Finnmark og Sør-
Varanger kommune i forhold til erverv av aktuell tomt, dersom nåværende tomt ikke er 
tilstrekkelig. Denne prosessen påbegynnes umiddelbart etter at tomt er valgt og det legges opp 
til at dette arbeidet blir gjennomført i første halvår av 2009. Helse Finnmark må kvalitetssikre 
at denne delen av fremdriftsplanen vil holde. 
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3. Løsningskonsept. Dette arbeidet kan påbegynnes umiddelbart. Det omfatter oppdatering av 

hovedfunksjonsprogrammet og forslag til romfordelingsprogram og må samordnes med 
fagplanene i Helse Nord og arbeidsfordelingen i Helse Finnmark HF og i forhold til andre 
helseforetak i regionen, spesielt Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Her må arbeidet også 
ta inn over seg arbeidene med fagutredningene i Helse Nord og lokalsykehusstrukturen. Det 
må gås opp grenser mellom spesialisthelsetilbudet som skal være i nedslagsfeltet for det 
renoverte eller nye sykehuset i Kirkenes og helsetilbudet for øvrig, og herunder vurderes om 
deler av bygget skal planlegges for samdrift med Sør-Varanger kommune, for eksempel i form 
av en intermediæravdeling for rehabilitering og/eller et legesenter integrert i sykehusbygget. 
Så snart tomt er avklart, kan arkitekt engasjeres og arbeidet med uttegning av 
bygningsmessige skisser kan påbegynnes. Løsningskonseptet skal presenteres med et 
oppdatert hovedfunksjonsprogram, en skisse for renoveringsalternativet og minst to skisser til 
arkitektonisk løsning for nybygg, hvorav ett skal anbefales. Løsningsforslagene skal ha 
dokumentert driftsøkonomi og finansieringsplan og skal sammenlignes med nullalternativet 
som innebærer drift av dagens anlegg inkludert nødvendig renovering for forsvarlig drift. 

 
4. Utredningene for konseptfasen bør være ferdig innen årsskiftet 2009/2010, slik at styresak kan 

klargjøres til styremøtet i Helse Nord RHF på nyåret 2010. En slik styresak skal behandles i 
Helse Finnmark HF før den behandles av styret i Helse Nord RHF. 

 
Økonomi 
Det er lagt inn som forutsetning at Helse Finnmark skal bruke inntil 7,42 mill. kroner samlet for 
det arbeidet som skal gjennomføres med konseptfasen i Kirkenes.  
 
Organisering 
Arbeidet med planleggingen av nytt sykehus i Kirkenes organiseres på vanlig måte for store 
prosjekter i Helse Nord. Det er foretaket (Helse Finnmark HF) som er prosjekteier og 
styringsgruppa settes sammen av fagdirektør, forretningsdirektør (leder) og konserntillitsvalgt fra 
Helse Nord RHF og ledergruppa i Helse Finnmark HF, foretakstillitsvalgt fra Helse Finnmark, og 
kommunelegen i Sør-Varanger.  
 
Styringsgruppa utpeker prosjektgruppe, eventuelt referansegruppe, og brukergruppene samt 
godkjenner mandat for disse. Innleide rådgivere i forbindelse med utarbeidelsen av 
konseptrapporten møter i prosjektgruppa.  
 
I tillegg vil det bli engasjert et firma som skal kontrollere at alle elementer i konseptfasen blir 
gjennomført slik det skal. Denne kontrollen benevnes følgeevaluering. 
 
Konklusjon 
Adm. direktør anbefaler at idéfaserapporten godkjennes og gir sin tilslutning til at konseptfasen 
gjennomføres i henhold til denne utredningen og etter den fremlagte planen med tidsplan, 
økonomisk ramme og organisering. 
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