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Styresak 37-2016 Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus 

- idéfase, mandat 
 
 
Innledning/bakgrunn 
I denne styresaken legges utkast til mandat for det videre arbeid med idéfase for Nye 
Hammerfest sykehus frem for styret i Helse Nord RHF for endelig godkjenning. Forslag 
til mandat går frem av ved Idéfase for Nye Hammerfest Sykehus – styringsdokument, se 
vedlegg. 
 
Finnmarkssykehuset HF har gjennom sin utviklingsplan, jf. styresak 30/2015 og 
gjennom Helse Nords plandokument, jf. styresak 64-2015 Plan 2016-2019 - inkl. rullering 
av investeringsplanen 2016-2023 (styremøte 17. juni 2015) lagt til grunn at arbeidene 
med forprosjekt for ombygging/renovering eller nybygging av sykehus i Hammerfest 
skal påbegynnes i 2019 med sikte på å realisere prosjektet innen 2023-24.  
 
Grunnlaget for idéfasen er utviklingsplanen. Utviklingsplanen viser prioritet for tiltak 
som kan gjennomføres innenfor det finansielle handlingsrommet. I idéfasen skal tiltaket 
presiseres og avgrenses i forhold til andre tiltak, både når det gjelder økonomisk 
bæreevne og tid for gjennomføring. Dette skal danne grunnlag for konseptfasen. 
 
Konseptfasen skal deretter vise hvilke alternative, prinsipielle løsninger (konsepter) 
som er mulig å gjennomføre og det skal velges løsning fra disse som skal videreføres i 
forprosjektfasen. 
 
Målet for idéfasen er, på grunnlag av vedtatt utviklingsplan for Finnmarkssykehuset HF, 
å identifisere mulige, prinsipielle løsninger på et behov for Hammerfest sykehus, jf. 
Veileder Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter. 
 
Disse prinsipielle løsningsalternativene skal gjennom konseptfasen materialiseres i 
konkrete konsepter. Viktigste beslutning etter endt konseptfase er valg av endelig 
konsept for bygging som skal videreføres i en forprosjektfase for beslutning om 
bygging. 
 
Styret i Finnmarkssykehuset HF behandlet sak om igangsetting av idéfase i styremøte 
28. oktober 2015, jf. sak 87/2015. Styret i HF-et fattet følgende vedtak: 
 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF beslutter å igangsette idéfase for Nye Hammerfest 

sykehus. 
2. Styret ber om at det utarbeides et styringsdokument for idéfasen, som presenteres for 

styret i februar 2016. 



3. Styret ber om å bli holdt orientert om prosjektets utvikling i henhold til foretakets 
rapporteringsrutiner. 

4. Styret ber om at idéfasen organiseres i henhold til prinsipper angitt i 
tidligfaseveilederen for sykehusbygg. 

5. Det forutsettes at konsept for bygging av Nye Hammerfest sykehus tilpasses økonomisk 
bærekraft i Finnmarkssykehuset. 

6. Idéfasen skal skje i nært samarbeid med Helse Nord RHF og Sykehusbygg HF. 
7. Styret i Finnmarkssykehuset ber om at plan for igangsetting av idéfase legges fram for 

styret i Helse Nord RHF for endelig beslutning. 
 
Finnmarkssykehuset HF har en ambisiøs utviklingsplan som skal ivareta en overordnet 
samkjøring av prosjektene: 
• Nye Kirkenes Sykehus 
• Videreutvikling av organisering av psykisk helsevern og rus 
• Samisk Helsepark 
• Alta Nærsykehus 
• Nye Hammerfest sykehus 
 
Strategisk utviklingsplan (SU) for Finnmarkssykehuset 2015-2030 ble vedtatt av styret 
i Finnmarkssykehuset HF i møte, den 28. mai 2015 (jf. sak 30/2015). 
 
Denne skal ligge til grunn for videre planprosess. Utviklingsplanen legger strategiske 
føringer for det videre arbeidet, som nå går inn i tidligfasen:  
 

 
 
Planprosessen er beskrevet i Helsedirektoratets veileder Tidligfaseplanlegging i 
sykehusprosjekter IS 1369. Første steg i tidligfasen er idéfasen. Dersom mandatet blir 
godkjent, kan planprosessen føres videre. Innhold i idéfasen fremgår av vedlagt 
styringsdokument.  
 
Utredninger som skal inngå i idéfasen  
Nye Hammerfest sykehus er blitt utredet som en del av SU. Det er gjort vurderinger og 
mulighetsstudier for til sammen fem (seks) alternativer. Teknisk oppgradering av 
eksisterende bygningsmasse, teknisk oppgradering og nytt avlastningsbygg, full trinnvis 
utbygging på eksisterende tomt og to alternativer for nytt bygg på ny tomt. Som et sjette 
alternativ er det lagt inn forslag om å framskaffe en annen og mer egnet tomt for 
formålet. 
 
  



Lokalisering og valg av tomt for et eventuelt nytt sykehus ble delvis vurdert i arbeidet 
med utviklingsplanen. Helseminister Bent Høie (i Alta 2. september 2015) og adm. 
direktør i Helse Nord RHF, Lars Vorland (sist 29. september 2015) har flere ganger 
bekreftet at den somatiske sykehusstrukturen i Finnmark ligger fast. 
 
Utredningen som ligger ved styresak 87/2015 i Finnmarkssykehuset HF - benevnt 
Mulighetsstudie for idéfasen - viser at alternativ 0, teknisk oppgradering av 
eksisterende sykehus (adresse Fuglenes), gir det laveste totale investeringsbehovet. 
Dette alternativet er ikke bærekraftig ut over 2030 og dermed ikke tilstrekkelig, men 
det skal tas med i idéfasen. 
 
Alternativ 1 A teknisk oppgradering og avlastningsbygg for kontorfunksjoner. Dette er 
et rehabiliteringsalternativ med kombinasjon av eksisterende bygg og et nybygg for 
kontorfunksjoner. Levetid til 2030-2040. Tas med i idéfasen. 
 
Alternativ 1 B Gradvis ombygging og nybygg på eksisterende tomt. Trinnvis utbygging 
på dagens tomt med oppgradering av trafikksystem til dagens standard. Alternativet 
vises som trinnvis utbygging, bruk av eksisterende lokaler samt mulige 
utviklingsmuligheter på lang sikt (etter 2030). Tas med i idéfasen. 
 
Idéfasen kan også inneholde andre varianter på eksisterende tomt enn det som fremgår 
i alternativ 1 A og B. 
 
Alternativ 2A og 2B innebærer utbygging på ny tomt utenfor sentrum (adresse 
Jansvatnet). Tomtens muligheter begrenses av topografi og klimatiske forhold.  
 
Alternativ 3 vil være ny tomt på annet sted i kommunen.  
 
Disse nybyggalternativene på tomter utenfor eksisterende anlegg har høy kostnad og er 
neppe bærekraftige. Bærekraften for disse alternativene skal allikevel avklares i 
idéfasen. Utredningen gjennomføres i den grad at det gir tilstrekkelig grunnlag for å 
avklare bærekraften for alternativene. 
 
Idéfasen må gjøre reelle vurderinger av de ulike alternativene opp mot pasientenes 
behov, tilgjengelighet, økonomi, transportkostnader, klima, miljømessige aspekter og 
større samfunnsmessige konsekvenser. Dette gjelder særskilt for eventuell tomt utenfor 
eksisterende lokalisering (Fuglenes). 
 
Utredning av eventuelle alternative tomter skal gjøres med hjemmel i Plan- og 
bygningsloven og etter forskrift om konsekvensutredning (KU). Prosessen skal avklare 
om tomtene er egnet til formålet og i henhold til konsekvensutredningskrav angitt i 
Plan- og bygningsloven. Etablering av eventuelt nytt sykehus i Hammerfest på ny tomt 
er av en størrelse som utløser krav om konsekvenser for miljø og samfunn etter KU-
forskriftens § 2, e, f og g.  
 
  



Arbeidet vil gi innspill til arealdelen i Hammerfest kommuneplan. Kommuneplanens 
arealdel er et strategisk plandokument som viser sammenheng mellom framtidig 
samfunnsutvikling og arealbruk. Eventuelt reguleringsplanarbeid for det aktuelle 
tomtevalget vil starte først etter at idéfasen er gjennomført. Dette forutsetter at styret 
etter idéfasen beslutter å utrede nytt sykehus på ny tomt som et alternativ i 
konseptfasen. 
 
Ny organisering av spesialisthelsetjenesten vil også ha betydning for 
kommunehelsetjenesten, selv om ansvarsforhold og oppgaver ikke endres.  
Idéfaseutredningen skal inneholde konkrete beskrivelser av hvilke konsekvenser ny 
struktur for spesialisthelsetjenesten har for samhandlingen med kommunenes 
tjenestetilbud, hvordan det evt. påvirker valg av struktur på tjenestetilbudet, og 
vurdering av evt. tiltak som må iverksettes. 
 
Ved dimensjonering av pasientgrunnlag skal fagmiljøene ta stilling til eventuelle 
områder hvor analyser av variasjon viser at det er store forskjeller i forbruk av 
spesialisthelsetjenester i Finnmarkssykehuset HFs opptaksområde sammenliknet med 
nasjonale tall. 
 
I styresak 87/2015 i Finnmarkssykehuset HF ble det lagt opp til følgende 
fremdriftsplan: 
 
Styringsdokument: desember 2016 - februar 2016 
Idéfase:  mars 2016 - august 2016 
Konseptfase:  september 2016 - september 2017 
Forprosjektfase:  oktober 2017 - oktober 2019 
Byggfase:  januar 2020 - 
 
Tid for gjennomføringen av idéfasen vil kreve noe lengre tid enn anslått i saken. 
 
Idéfasen utredes derfor med sikte på ferdigstillelse innen utgangen av 2016 (se vedlegg 
1 for milepæler). Det vil allikevel være mulig å gjennomføre de to neste fasene med 
sikte på ferdigstillelse av forprosjektet medio 2019. 
 
Nasjonal helse- og sykehusplan (NHSP) 2016-2019 
Arbeidet med videreutvikling av sykehustilbudet i Finnmark skal gjøres i tråd med 
hovedinnholdet i Nasjonal helse- og sykehusplan 2016-2019 (NHSP) som skal behandles 
i Stortinget våren 2016. For mer informasjon - se her: Nasjonal helse- og sykehusplan 
2016-2019  
 
Etter at Stortinget har behandlet NHSP, og Helse Nord RHF har fått oppfølgingen i 
oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, kan planen få mer konkret betydning for 
den videre planleggingen i Finnmark enn det som fremkommer på nåværende 
tidspunkt. 
 
  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-11-20152016/id2462047/?ch=1
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-11-20152016/id2462047/?ch=1


Medbestemmelse/brukermedvirkning i Finnmarkssykehuset HF 
De ansatte og ansattes representanter har vært involvert i prosessen med Strategisk 
utviklingsplan både i arbeidsgrupper og i drøftingsmøter, og de vil også involveres 
videre som medlemmer i prosjektgruppen og i kommende arbeidsgrupper. Styresak 
87/2015 i Finnmarkssykehuset HF er også drøftet i informasjons- og drøftingsmøte 
fredag 16. oktober 2015. 
 
Utkast til styringsdokument er drøftet med tillitsvalgte i Finnmarkssykehuset 
07.03.2016 med følgende kommentar:  
 
Styret i Helse Nord RHF behandler Mandat for Nye Hammerfest sykehus i styremøte 6. 
april 2016. 
Inger merknader og kommentarer. 
 
Utkast til mandat er behandlet i brukerutvalg i Finnmarkssykehuset HF i 8. mars 2016 
med vedtak: 
 
Brukerutvalget i Finnmarkssykehuset HF slutter seg til administrasjonens forslag til 
vedtak i styresak 29/2016 til styret i Finnmarkssykehuset HF. 
 
Etter intern forankring i Finnmarkssykehuset HF blir endelig mandat behandlet i 
styremøte 17. mars 2016. Det er gjort små presiseringer i det endelige dokumentet 
knyttet til beredskap og samhandling med kommunehelsetjenesten. Protokoll fra 
styremøte i Finnmarkssykehuset HF, den 17. mars 2016 oversendes vedlagt. 
 
Medbestemmelse i Helse Nord RHF 
Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus - idéfase, utkast til mandat vil bli drøftet 
med konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 4. april 2016. 
Protokoll fra drøftingsmøtet ettersendes/legges frem ved møtestart. 
 
Brukermedvirkning i Helse Nord RHF 
Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus - idéfase, utkast til mandat ble behandlet i 
det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF, den 17. mars 2016, jf. RBU-sak 20-2016. 
Følgende vedtak ble fattet: 
 
1. Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF er tilfreds med at arbeidet med idéfase for 

Finnmarkssykehuset Hammerfest igangsettes. RBU gir sin tilslutning til utkast til 
mandat for utredningen. 
 

2. RBU forutsetter at det videre arbeidet skjer i nært samarbeid med brukerutvalget i 
Finnmarkssykehuset HF. 

 
3. RBU ber om at idéfaserapporten med plan for oppstart av konseptfase legges frem for 

RBU, når den er behandlet i Finnmarkssykehuset HF. 
 
  



Adm. direktørs vurdering 
Utviklingsplanen for Finnmarkssykehuset HF og Mulighetsstudie idéfase viser hvilke 
alternativer for renovering/ombygging eller nytt sykehus i Hammerfest som vil gjøre 
helseforetaket best rustet til å møte morgendagens behov for helsetjenester. Prosjektet 
foreslås nå videreført i en idéfase mot neste fase (konseptfasen) med styrebehandling i 
Finnmarkssykehuset HF og i Helse Nord RHF senest i desember 2016. 
 
Det er viktig å presisere at det ennå er mange år til ombygget eller nytt sykehus i 
Hammerfest vil være på plass. Det er behov for å vedlikeholde dagens sykehus i en grad 
som gjør driften fortsatt forsvarlig. Med dette som utgangspunkt er det viktig at en 
løpende vedlikeholder 0-alternativet (dagens løsning) slik at Finnmarkssykehuset HF 
på en best mulig måte kan løse sine oppgaver. Det må gjøres nødvendige 
bygningsmessige tilpasninger og arealeffektivisering som bygger på funnene i den 
oppdaterte tilstandsanalysen fra 2015. 
 
Adm. direktør mener at den fremlagte planen for hvordan en skal komme frem til et 
godt konsept for det fremtidige Finnmarkssykehuset Hammerfest, legger til rette for en 
forutsigbar prosess med bred involvering. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner styringsdokument og mandat for utredningen 

av Nye Hammerfest sykehus innenfor en ramme på 6 mill. kroner ekskl. interne 
ressurser. 
 

2. Styret i ber adm. direktør om å legge frem idéfaserapport med plan for start av 
konseptfasen, når den er behandlet i Finnmarkssykehuset HF. 

 
 
Bodø, den 18. mars 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Trykte vedlegg: 
• Utredning Idéfase for Nye Hammerfest sykehus - Styringsdokument 
• Protokoll fra styremøte i Finnmarkssykehuset HF, 17. mars 2016 - 

styringsdokument og mandat for Idèfase Nye Hammerfest sykehus 
Vedleggene er lagt ut på Helse Nord RHFs nettside - se her:  
Styremøte i Helse Nord RHF 6. april 2016  

 
Utrykte vedlegg: 
• Referat fra informasjons- og drøftingsmøte i Finnmarkssykehuset 7. mars 2016 
• Referat fra møte i Brukerutvalg i Finnmarkssykehuset 8. mars 2016 

http://www.helse-nord.no/styremoter/styremote-i-helse-nord-rhf-6-april-2016-article137361-1079.html?date=06.04.2016


 

Protokoll 
 
 Sted / Dato: 

 Hammerfest, 18.3.2016 
                      
 Referent: 

 Astrid Balto Olsen 
 
 Vår ref:  

 2015/1971 
 

 

Sak 29/2016 Mandat og styringsdokument for idéfase for Nye 
Hammerfest sykehus  

 
Vedtak: 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar mandat for idéfasen Nye Hammerfest sykehus 
2. Styret vedtar forslag til styringsdokument med beskrivelse av gjennomføring av idéfasen. 
3. Styret ber administrerende direktør om å rapportere utviklingen i prosjektet i henhold til 

konsernbestemmelsene, hvert tertial. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
 
 
 

 
Postadresse Besøksadresse Telefon sentralbord: 78 42 10 00 Org nr: MVA 983 974 880 NO 
Finnmarkssykehuset Finnmarkssykehuset 
Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 
9600 Hammerfest 9600 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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1 Sammendrag 
Med bakgrunn i vedtatte Strategisk utviklingsplan for Finnmarkssykehuset og 
styrevedtak i sak 87/2015 om renovering eller nybygg i Hammerfest, har foretaket 
iverksatt arbeid med idéfase for Nye Hammerfest sykehus. 
 
Styringsdokumentet gir oversikt over sentrale forhold i arbeidet i idéfasen på en måte 
som er retningsgivende og avklarende for alle aktører i prosjektet. Styringsdokumentet 
skal videre sikre at leveransen til den etterfølgende fasen, konseptfasen, er av en slik 
kvalitet og innhold som kreves iht tidligfaseveilederen. 
 
Grunnlaget for idéfase er strategisk utviklingsplan. Utviklingsplanen viser prioritet for 
tiltak som kan gjennomføres innenfor det finansielle handlingsrommet. 
Finnmarkssykehuset HF (FIN) har med bakgrunn i krav fra tidligfaseveilederen for 
sykehusbygg vedtatt Strategisk utviklingsplan 2015-2013 for foretaket. Denne planen 
gir et fremtidsbilde av helseforetakets planer for virksomhets- og bygningsmessig 
utvikling i et 20-30 års perspektiv. 
 
Målsetningen med idéfasen er å presisere behovet og identifisere mulige, prinsipielle 
løsningsalternativer for Nye Hammerfest sykehus. I idéfasen skal tiltaket presiseres og 
avgrenses i forhold til andre tiltak både når det gjelder økonomisk bæreevne og tid for 
gjennomføring. Det skal utarbeides et mandat og en plan for den etterfølgende 
konseptfasen.  Dette mandatet skal vise hvilke alternative, prinsipielle løsninger 
(konsepter) som skal utredes, samt rammene for tiltaket.  
 
Planlagt oppstart av bygging av Nye Hammerfest sykehus er 2020. Dersom 
Finnmarkssykehuset HF skal komme i gang med Nye Hammerfest sykehus ihht Helse 
Nords investeringsplan, må arbeidet med idéfasen for Nye Hammerfest starte opp 
vinteren 2016. Erfaring fra tidligere utbygginger viser at det tar inntil 4 år å 
gjennomføre prosesser som skal føre fram til byggestart. Idéfasen er planlagt 
gjennomført i perioden mars 2016 til mars 2017. 

2 Bakgrunn 
Med bakgrunn i vedtatte Strategisk utviklingsplan for Finnmarkssykehuset og 
styringssignaler fra Helse Nord om renovering eller nybygg i Hammerfest, har foretaket 
iverksatt arbeid med idéfase for Nye Hammerfest sykehus. Styret i Finnmarkssykehuset 
vedtok at idéfasen igangsettes og organiseres etter prinsipper angitt i tidligfase-
veilederen for sykehusbygg, og at det utarbeides et styringsdokument for arbeidet. Det 
videre arbeidet vil skje i nært samarbeid med Helse Nord og det nye Sykehusbygg HF. 
Det forutsettes at konseptet for Nye Hammerfest sykehus tilfredsstiller krav om 
økonomisk bærekraft i Finnmarkssykehuset.  Dette styringsdokumentet er utarbeidet 
med bakgrunn i det som sies ovenfor. 
 
Sak 87/2015 Igangsetting av idéfase for Nye Hammerfest sykehus med vedlegg 
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Vedtak: 

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF beslutter å igangsette idéfase for Nye Hammerfest 
sykehus. 

2. Styret ber om at det utarbeides et styringsdokument for idéfasen, som presenteres 
for styret i februar 2016. 

3. Styret ber om å bli holdt orientert om prosjektets utvikling i henhold til foretakets 
rapporteringsrutiner.  

4. Styret ber om at idéfasen organiseres i henhold til prinsipper angitt i 
tidligfaseveilederen for sykehusbygg.  

5. Det forutsettes at konsept for bygging av Nye Hammerfest sykehus tilpasses 
økonomisk bærekraft i Finnmarkssykehuset.  

6. Idéfasen skal skje i nært samarbeid med Helse Nord RHF og Sykehusbygg HF. 
7. Styret i Finnmarkssykehuset ber om at plan for igangsetting av idéfase legges 

fram for styret i Helse Nord RHF for endelig beslutning. 

3 Sykehusets utvikling og dimensjon 
Det første sykehus i Hammerfest kom i drift i 1852. Sykehuset var da plassert midt i 
byen i Nedre Grønnevollsgate, i lokaler som tidligere hadde vært et bakeri. I 1889 ble 
sykehuset flyttet til et mer egnet lokale i samme gate. I 1926 sto det første sykehuset på 
Fuglenes ferdig. Det var plassert omtrent der dagens sykehus er plassert. Sykehuset kom 
i drift i 1929, men ble bombet og totalt ødelagt under andre verdenskrig. Umiddelbart 
etter kapitulasjon fungerte en legebåt til byen som sykehus. Under gjenreisningen var en 
brakke midt i byen i en kort periode sykehus. Senere ble det satt opp en brakke på 
Fuglenesodden som var sykehus frem til dagens sykehus stod ferdig. 
 
Dagens Hammerfest sykehus ble ferdigstilt i 1956. Det ble anlagt en 
forbindelseskorridor til søsterhjemmet som sto ferdig to år før byggingen av sykehuset 
startet. Sykehuset er bygningsmessig modernisert og utbygget på 70-tallet, i 1981, 1985, 
1994, 1998 og 2004. På midten av 70 tallet startet en utbygging der det opprinnelige 
trafikksentrum ble beholdt, men det kom nybygg/påbygg mot øst, nordøst og nord. I 
tillegg ble det blant annet bygget nytt auditorium, ny spisesal, fyrhusutvidelse og 
verksteder. På 70 tallet ble det bygget en kontorfløy som forbinder sykehuset og 
søsterhjemmet. På 90 tallet ble det planlagt en større om- og påbygning av sykehuset. 
Arkitektene Hille og Melbye utarbeidet en tilstandsanalyse og et forslag til ombygging og 
renovering.  Utviklingsforslaget ble den gang kostnadsberegnet til 572 millioner kroner.  
 
Fra 2004 er det gjennomført flere endringer i bruk av arealer med sammenslåing av 
poster og etablering av pasienthotellsenger. I tillegg har det gitt rom for aktivitetsøkning 
og utvidelse av pasienttilbudet. I 2004 ble kirurgisk/ortopedisk post utvidet med et 
tilbygg med plass til 8 senger. De mange ombyggingene har resultert i en dårlig intern 
logistikk og lite effektiv utnyttelse av arealer og personellressurser.  
 
Hammerfest sykehus er lokalsykehus for befolkningen i Vest-Finnmark som omfatter 
kommunene Hammerfest, Kautokeino, Alta, Loppa, Hasvik, Kvalsund, Måsøy, Nordkapp, 
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Porsanger og Karasjok. Hammerfest sykehus har tilbud innenfor medisin, kirurgi, 
ortopedi og føde/barsel med opptaksområde i Vest Finnmark. Pediatri og 
barnehabilitering er fylkesdekkende. Fødeavdelingen tar imot risikofødsler fra uke 32 
fra hele fylket. Ortopedi er det ortopediske senteret i Finnmark og har fagansvar for 
ortopedivirksomheten i foretaket. Sykehuset har 95 senger og 14 hotellsenger, samt 
spesialisthelsetjenestetilbud ved spesialistlegesenteret i Karasjok og 
spesialistpoliklinikken i Alta. Sykehuset er et lokalsykehus med høyt kvalifisert 
personell, og har i dag 410 årsverk.  

4 Overordnede rammer 
4.1 Formål med styringsdokument 
Dokumentet skal gi oversikt over sentrale forhold i arbeidet i idéfasen på en måte som 
virker retningsgivende og avklarende for alle aktører i prosjektet. Styringsdokumentet 
skal videre sikre at leveransen til konseptfasen er av en slik kvalitet og innhold som 
kreves iht tidligfaseveilederen. 

4.2 Strategisk utviklingsplan med skisseprosjekt 
Finnmarkssykehuset har med bakgrunn i krav fra tidligfaseveilederen for sykehusbygg 
vedtatt Strategisk utviklingsplan for Finnmarkssykehuset 2015-2030. Denne planen gir 
et fremtidsbilde av helseforetakets planer for virksomhets- og bygningsmessig utvikling 
i et 20-30 års perspektiv. Styret i FIN HF vedtok i sak 98/2012 at Strategisk 
utviklingsplan (SU) for foretaket skal være premissgivende for arbeidet med alle 
byggeprosjekter i foretaket og at lokalsykehuset for befolkningen i Vest-Finnmark skal 
ligge i Hammerfest. Igangsettingen av arbeidet med SU ble vedtatt i styret i FIN HF i sak 
5/2013 og Strategisk utviklingsplan for Finnmarkssykehuset 2015 – 2030 ble vedtatt i 
styret i FIN HF 28. mai 2015 (sak 30/2015).  
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Utviklingsplanen skal ivareta en overordnet samkjøring av prosjektene: 

• Nye Kirkenes Sykehus 
• Videreutvikling av organisering av psykisk helsevern og rus 
• Samisk Helsepark 
• Alta Nærsykehus 
• Nye Hammerfest sykehus 

 
Nye Hammerfest sykehus er blitt utredet som en del av SU (Skisseprosjekt). Det er gjort 
vurderinger og mulighetsstudier for til sammen 5 (6) alternativer. Teknisk 
oppgradering av eksisterende bygningsmasse, teknisk oppgradering og nytt 
avlastningsbygg, full trinnvis utbygging på eksisterende tomt og to alternativer for nytt 
bygg på ny tomt. Som et sjette alternativ er lagt inn forslag om å framskaffe en annen og 
mer egnet tomt for formålet.   
 
Ved omstilling fra dagens praksis fram mot 2030 har man i Strategisk utviklingsplan 
beregnet at det vil være behov for ca 90 senger. Nedgangen i antall senger i forhold til 
befolkningsveksten er grunnet oppbygging av døgntilbud med til sammen 20 senger i 
Alta nærsykehus hvor foretaket skal ha ansvaret for 14 av disse. Det er ikke behov for å 
redusere antallet senger ved Nye Hammerfest sykehus som følge av oppbygging av 
tilbud i Samisk helsepark. Nedgangen i antallet senger er også i tråd med overordnede 
føringer om mer dagbehandling og mer behandling i kommunene. Det er derfor tatt 
høyde for mer areal til dagbehandling og poliklinikk. Sykehuset har ikke 
observasjonssenger i dag, men det planlegges for dette i nytt sykehus. Hensikten med 
observasjonsplasser er å unngå unødvendige innleggelser og redusere liggetiden. Det 
forutsettes at sykehusets akuttfunksjoner videreføres og at de tilbudene som i dag 
finnes ved sykehuset utvikles videre. Det er i Strategisk utviklingsplan beregnet et behov 
for ca. 30.000 kvm til et nytt bygg. Dette inkluderer lokaler for voksenpsykiatrisk 
poliklinikk (VPP) og barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP). Grunnlaget for 
framskrivning, kapasitets- og arealberegning har i hovedsak vært de samme 
omstillingsfaktorer og arealstandarder som for nye Kirkenes sykehus. Det er tatt hensyn 
til vedtaket om og omfanget av utbyggingen i Alta i den foreløpige beregningen av 
arealbehovet i Hammerfest. 
 
Det foreligger en Multimap analyse (tilstandsrapport) for Hammerfest sykehus fra 12. 
januar 2012 utarbeidet av firmaet Multiconsult. På bakgrunn av denne jobbet man 
videre med den bygningsmessige delen for Nye Hammerfest sykehus i SU. Det er nå 
utarbeidet en ny tilstandsrapport, som er en oppdatering av tidligere Multimap analyse. 
Mulitimap analysen for Hammerfest sykehus viste i 2012 en gjennomsnittlig 
tilstandsgrad på 1,5, hvor 0 er best og 3 er dårligst. Rapporten fra september 2015 
konkluderer med en gjennomsnittlig tilstandsgrad på 2,0. Dette kan både skyldes 
vedlikeholdsetterslep, skjerpede krav og bedre kjennskap til kartleggingsverktøyet. 

4.3 Mandat  
1. Idéfasen skal redegjøre for følgende hovedalternativer, slik det skisseres i 

mulighetsstudien: 
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Alternativ 0 Teknisk oppgradering/ombygging (Fuglenes) 
Alternativ 1 A teknisk oppgradering og avlastningsbygg for kontorfunksjoner 
(Fuglenes) 
Alternativ 1 B Gradvis ombygging og nybygg på eksisterende tomt (Fuglenes) 
Andre varianter som kan tenkes på eksisterende tomt 
Alternativ 2 A Utbygging på ny tomt (Jansvannet). Bærekraft avklares tidlig i 
fasen. 
Alternativ 2 B Utbygging på ny tomt optimert for 50 % utvidelse (Jansvannet). 
Bærekraft avklares tidlig i fasen. 
Alternativ 3 Annen tomt (kan være flere alternativer). Bærekraft avklares 
tidlig i fasen. 

2. Utredning av alternativene skal følge utviklingsplanen. Hammerfest sykehus skal 
være lokalsykehus for befolkningen i Vest-Finnmark. Sykehuset skal tilby 
akuttmedisin, kirurgi, ortopedi, indremedisin, gynekologi/føde, ØNH, øye, pediatri og 
barnehabilitering. Pediatri og barnehabilitering skal være fylkesdekkende. Tjenester 
og funksjoner rundt dette må videreutvikles.  Fødeavdelingen skal ta imot 
risikofødsler fra uke 32 fra hele fylket. Sykehuset skal opprettholde beredskap og 
akuttfunksjoner i forhold til større ulykker, olje- og gassvirksomheten og 
skipstrafikken i nordområdene. Den ortopediske avdelingen skal være det 
ortopediske senteret i Finnmark og har fagansvar for ortopedivirksomheten i 
foretaket. Barneavdelingen skal utvikles slik at den tilpasses framtidas 
behov.  Sykehuset skal planlegge for observasjonssenger i nytt sykehus for å unngå 
unødvendige innleggelser og redusere liggetiden. Lokaler for voksenpsykiatrisk 
poliklinikk (VPP) og barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) skal planlegges 
inn i det fremtidige sykehuset.  

3. Det skal også planlegges og tas høyde for forskningsaktivitet samt at sykehuset skal 
ta imot 12+12 medisinerstudenter. Det skal i tillegg tas høyde for 10-15 nye 
overlegestillinger knyttet til fagplaner. 

4. 0-alternativet skal videreutvikles på en måte som gjør det mulig for 
Finnmarkssykehuset å drive eksisterende anlegg frem til ett av alternativene med 
ombygging eller nybygg er ferdig.  

5. Utredningen skal i neste fase også ta inn over seg det parallelle arbeidet som er satt i 
gang omkring prehospitale tjenester i Finnmarkssykehuset. Foreløpige resultater fra 
arbeidet innarbeides i idéfasen for Hammerfest og tas inn for fullt i konseptfasen. 

6. Idéfaseutredningen skal inneholde konkrete beskrivelser av hvilke konsekvenser ny 
struktur for spesialisthelsetjenesten har for samhandlingen med kommunenes 
tjenestetilbud, og en vurdering av evt. tiltak som må iverksettes. Idefasen skal 
spesielt bidra til å avklare mulige samhandlings- og samarbeidsløsninger med 
Hammerfest kommune som vertskommune. 

7. Arbeidet med tomtevalg skal inngå i idéfaserapporten i den grad det blir aktuelt å gå 
videre med nybygg på annet sted enn eksisterende tomt. Samfunnsmessige 
konsekvenser skal analyseres og transportkostnader skal beregnes for de 
alternativer som er aktuelle å føre videre fra idéfasen.  

8. Idéfaseutredningen skal inneholde en ny bærekraftsanalyse basert på nåværende 
inntektsfordelingsmodell og alle kjente forhold som påvirker den økonomiske 
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situasjonen. Bærekraftsanalysen skal både vurdere Hammerfest og foretakets alle 
tilbud under ett. Det vil være behov for å vurdere innovative og fremtidsrettede 
løsninger som kan bidra til reduserte investerings- og driftskostnader.  

9. Aktivitetstallene for Finnmarkssykehuset fremskrives til 2030. 

4.4 Målsetninger Finnmarkssykehuset 
Målet for Finnmarkssykehuset er å være førstevalget blant helsepersonell og pasienter. 
For å være førstevalget skal foretaket jobbe for en økonomisk bærekraftig virksomhet, 
og jobbe med pasientfokus, samhandling, oppgavedeling og rekruttering for å løse 
dagens og framtidige utfordringer. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5 Styrende dokumenter og tidligere vedtak 
• Strategisk utviklingsplan(SU) for Finnmarkssykehuset 2015-2030 
• Styrevedtak 87/2015 igangsetting av idéfase for Nye Hammerfest sykehus 
• Nasjonal sykehusplan 
• Regionalt planverk 
• Investeringsplan for Helse Nord RHF 
• Investeringsplan for Finnmarkssykehuset HF med bærekraftsanalyse 

4.6 Rammer og forutsetninger 
• Oppdragsdokument fra HOD 
• Tidligfaseveileder for sykehusbygg 
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• Lov om spesialisthelsetjenesten 
• Lov om helseforetak 
• Multimap analyse av tilstand på bygningsmasse 
• Skisseprosjekt Nye Hammerfest sykehus med mulighetsstudier på bygg 
• Kapasitetsberegninger og framskrivninger utført i skisseprosjekt 

 

4.7 Tidligfaseveilederen 
Planprosessen er sekvensielt oppbygget og resultatet fra én fase gir grunnlaget for den 
neste. I hver fase gjennomføres delutredninger. Hovedelementene i de ulike planfasene 
og sammenhenger mellom dem er vist i figuren under. 
 
 

 
 
 

 
 
Grunnlaget for idéfase er en utviklingsplan. Utviklingsplanen viser prioritet for tiltak 
som kan gjennomføres innenfor det finansielle handlingsrommet. I idéfasen skal tiltaket 
presiseres og avgrenses i forhold til andre tiltak både når det gjelder økonomisk 
bæreevne og tid for gjennomføring. I idéfasen skal det utarbeides et mandat for 
utredningsarbeidet i konseptfasen. Dette mandatet skal vise hvilke alternative, 
prinsipielle løsninger (konsepter) som skal utredes, samt rammene for tiltaket.  
Målet for idéfasen er, på grunnlag av en vedtatt utviklingsplan for helseforetaket, å 
identifisere mulige, prinsipielle løsninger på et behov.  
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Grunnlag for oppstart av idéfasen 
På grunnlag av utviklingsplanen, og forutsatt at det finnes et finansielt handlingsrom, vil 
helseforetaket kunne beslutte (B1) at det igangsettes en tidligfase for prioriterte 
prosjekt. Forut for denne beslutningen må helseforetaket ha valgt ut det prosjektet som 
har høyest prioritet.  
 
Beslutning om oppstart idéfase skal inneholde et mandat for oppgaven som omfatter:  

• Mål for idéfasen  
• Mål, forutsetninger og rammer for prosjektet  
• Idésøk, identifisering av prinsipielle alternative løsninger (konsepter)  
• Ressurser for gjennomføring av idéfasen 
• Plan for gjennomføringen av idéfasen  

 
Innhold i idéfasen  
Idéfasen skal presisere behovet og identifisere mulige, prinsipielle løsningsalternativer. 
Det omfatter både virksomhetsløsninger, og fysiske bygg-løsninger 
(investeringsprosjekt). Første aktivitet i idéfasen blir å presisere og avgrense det valgte 
prosjektet i forhold til andre tiltak.  
 
Idéfasen omfatter følgende aktiviteter:  

• Gjennomgå utviklingsplanen og eventuelt underlaget for denne.  
• Nødvendige oppdateringer og suppleringer av nåsituasjonen, datagrunnlaget og 

det aktuelle prosjektet.  
• Avgrense prosjektet fra andre prosjekt i utviklingsplanen. Dette kan omfatte 

kapasitet, arealer, investeringer og tid. 
• Gjennomføre et idésøk som viser bredden i mulige, alternative løsninger. 

Presisere hvilke alternative løsninger som skal utredes i konseptfasen. 
Alternativene skal være reelle og kunne skilles klart fra hverandre.  

• Utarbeide mandat for konseptfasen.  
• Utarbeide følsomhetsanalyser på et overordnet nivå.  

 
Beslutninger ved enden av idéfasen   
Behandling av idéfaserapporten skjer iht det regionale helseforetakets styringssystem. 
Det skal besluttes:  

• Hvilke alternative løsninger som kan videreføres i konseptfasen  
• Mandat og rammer for konseptfasen 
• Plan for gjennomføring av konseptfasen  

 
Det skal utredes 3-4 alternativer inklusiv nullalternativet. Alternativene skal være reelle. 
Hvis utviklingsplanen gir entydige avklaringer på hvilket alternativ som det er aktuelt å 
gjennomføre, kan antallet som utredes reduseres. Nullalternativet skal utredes.  
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Nullalternativet skal vise krav til kostnadsoptimal utvikling av bygget for å opprettholde 
akseptabel ytelse for virksomheten over byggets resterende levetid. Dette er den 
aktuelle og relevante løsningen hvis investeringsprosjektet ikke kan gjennomføres. 
 
Oppbygging av rapporten fra idéfasen (Idéfaserapport)  
Idéfasen avsluttes med en idéfaserapport. Den vil omfatte bearbeidet informasjon fra 
utviklingsplanen om det aktuelle prosjektet, og oppsummering og presisering av 
utredninger og analyser i idéfasen. Rapporten skal omfatte et mandat for konseptfasen 
som bl.a. presiserer hvilke alternativer som skal utredes videre. Idéfaserapporten skal 
inneholde en plan for konseptfasen. 

4.8 Mål med idéfasen 
Alternativ 0, 1, 2 og 3 i Mulighetsstudie for idéfasen med tilhørende varianter utredes 
videre med tanke på å beslutte fremtidig organisering av spesialisthelsetjenestetilbudet 
i Hammerfest.  
 
Mål med idéfasen er å komme frem til hvilke alternativ en ønsker å ta med seg videre i 
konseptfasen. Idéfasearbeidet starter med å klargjøre hvilke alternativer fra 
mulighetsstudien, samt eventuelt andre varianter som skal utredes fullt ut i idéfasen. 
Dette arbeidet må ta hensyn til de foreløpige føringer i utkast til ny nasjonal helse- og 
sykehusplan.  

5 Organisering og ansvarliggjøring 
5.1 Organisasjonskart idéfase arbeid 
 

 
 

Adm.direktør 
Prosjekteier

Prosjektsjef

Prosjektansvarlig 
prosjekt

Prosjektgruppe

Styringsgruppe
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Prosjekteier 
Administrerende direktør i Finnmarkssykehuset HF er prosjekteier.  
 
Prosjekteiers ansvar er: 

• Overordnet ansvarlig for prosjektet og dets resultater. 
• Godkjenner foreliggende styringsdokument. 
• Leder styringsgruppen 

Prosjektsjef 
Prosjektsjef er ansvarlig for overordnet ledelse, styring og koordinering av 
Finnmarkssykehusets utviklingsprosjekter, og er ansvarlig for foretakets 
prosjektportefølje, herunder ansvaret for å påse at prosjekter gjennomføres innen 
tildelte rammer.  
Prosjektsjefens ansvar er: 

• Oppfølging av fremdrift og gjennomføring av prosjektet. 
• Ansvarlig for å utpeke prosjektansvarlig og påse at prosjektet etableres, påse at 

forutsetninger er tilstede, og overordnet overvåke framgangen gjennom 
prosjektgruppene, påse at det iverksettes tiltak om nødvendig. 

• Påse at prosjektets strategi og foretakets strategi ikke er motstridende. 
• Påse at prosjektets mål er i henhold til foretakets behov. 
• Være bestiller til PA 
• Tertialrapportering i hht. Konsernbestemmelser for alle prosjekter. 

 
Styringsgruppe  
Det etableres en styringsgruppe for alle utviklingsprosjekt i Finnmarkssykehuset HF. 
Styringsgruppen er rådgiver for administrerende direktør, og utpekes av 
administrerende direktør.  Styringsgruppen utpekes i løpet av mars 2016. 
 
Leder  FIN HF Administrerende direktør  
Medlem FIN HF Ledere utpekes av direktør 
Medlem RHF Direktør forretningsutvikling  
Medlem 2 foretakstillitsvalgte utpekes av fagforeningene 
Medlem 1 bruker velges av brukerutvalget 
Medlem 1 bruker med samisk forankring, velges av Midt-Finnmark brukerråd  
Medlem Foretakshovedverneombud 
Medlem 2 representanter fra kommuner oppnevnes av OSO 
 
Sekretariat FIN HF Prosjektleder 
Observatør kommunikasjonsavdelingen 
 
Sekretariat utpekes av administrerende direktør 
Observatør kommunikasjonsavdelingen 
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Prosjektansvarlig - idèfase Nye Hammerfest sykehus 
Det utpekes en prosjektansvarlig for prosjektet. Prosjektansvarlig utpekes av 
prosjekteier. Prosjektansvarliges ansvar er: 

• Ansvarlig for å etablere prosjektet, sørge for at forutsetninger er tilstede, 
overordnet overvåke framgangen gjennom prosjektgruppen, iverksette tiltak om 
nødvendig. 

• Ansvarlig for at prosjektets mål er i henhold til foretakets behov og i henhold til 
strategisk utviklingsplan. 

• Prosjektrapportering til prosjektsjef hver måned i henhold til plan. 
• Oppfølging av prosjektleder og prosjektgruppen 

 
Prosjektgruppe 
Prosjektgruppen utpekes av prosjekteier. Prosjektgruppen er ansvarlig for å levere i 
henhold til prosjektplan og utarbeide saksgrunnlag for saker som skal behandles av 
styringsgruppen. Prosjektgruppen er støtte til prosjektleder. 
 
Prosjektgruppens sammensetning besluttes etter oppstartsmøte med sykehusbygg HF. 
Tillitsvalgte, verneombud og bruker involveres. 
 
Prosjektleder er sekretariat. 
 
Prosjektleder 
Prosjektleder er Sykehusbygg HF. Prosjektleder er ansvarlig for å følge opp prosjektet, 
delprosjektgruppene og for at prosjektet leverer i henhold til styringsdokumentet.  
 
Delprosjektgrupper/medvirkningsgrupper 
Medvirkningsgrupper opprettes. Det gjennomføres 3-4 workshop med 
medvirkningsgruppene. Tillitsvalgte og verneombud skal inviteres til å delta i 
delprosjektgrupper. 

6 Gjennomføring og framdrift 
6.1 Tiltaksplan/hovedaktiviteter 
Sentrale oppgaver i idéfasen vil være å gjennomgå arbeidet som er utført i 
skisseprosjekt og mulighetsstudien for Nye Hammerfest sykehus.  Fokus skal være rettet 
mot tilpasninger i forhold til vedtatte Strategiske utviklingsplan og arbeid med 
oppdaterte data på nåsituasjon, framskrivninger og kapasitetsbehov. En sentral oppgave 
vil være å identifisere prinsipielle utbyggingsløsninger (Konsepter) og utrede 
konsekvenser og muligheter ved gjennomføring av disse. 

6.2 Leveranser til konseptfasen 
Tidligfaseveilederen er tydelig på hvilke leveranser som forventes fra idéfasen til 
konseptfasen. Idéfaserapporten skal inneholde følgende fokusområder: 
 
• Mål og rammer for konseptfasen 
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• Mandat for konseptfasen 
• Styringsdokument for konseptfasen 
• Alternative løsninger/idéer (konsepter) 
• Rammer for valg av konsept 
• Plan for gjennomføring av konseptfasen 
• Følsomhetsanalyser 

6.3 Kritiske suksessfaktorer 
Kritiske suksessfaktorer som har innvirkning på måloppnåelsen i idéfasen er: 
• Rammebetingelsene for idéfasen er avklarte og entydige 
• God planleggings- og beslutningsprosess. 
• Klare og rettidige beslutninger, samt tydelig rollefordeling (mellom eier, prosjektet, 

brukerne). 
• Organisering, rett kompetanse på rett plass til rett tid, klare ansvarsroller og tydelig 

mandat. 
• Åpen og transparent planprosess. 
• Tilstrekkelige økonomiske rammer og god kostnadsstyring. 
• Avsette tilstrekkelig tid og ressurser til nøkkelpersoner for å arbeide med prosjektet. 
• Solid forankring av prosjektet i organisasjonen. 
• Brukermedvirkning. 
• Avklaring av interessentbildet, oppfølging av kritiske aktører og miljøer, bl.a. 

samhandling med kommunene om funksjoner og funksjonsfordeling. 
• God kommunikasjon, internt i prosjektorganisasjonen og eksternt mot interessenter.  
• Unngå omkamper.  
• Lojalitet i forhold til de styrende dokumentene. 
• Samarbeid med Hammerfest kommune, som aktuell grunneier av tomt og ansvar for 

regulering. 
• God brukermedvirkning fra pasientorganisasjoner, tillitsvalgte og vernetjenesten. 
• Prosjektdeltagerne har felles målforståelse.  

6.4 Framdriftsplan med milepæler 
Det skal utarbeides en detaljert fremdriftsplan for prosjektet som kan resultere i 
justeringer av milepælene under. Idéfasen har følgende tidsmessige milepæler:  
 

Milepæl Tid 
Forslag til mandat for idéfasen 08. Januar 2016 
Oversendelse av forslag til revidert mandat til Helse 
Nord RHF 

30. Januar 2016 

Styrebehandling av mandat til idèfasen Nye 
Hammerfest sykehus, styret i FIN HF 

Mars 2016 

Behandling av mandat, Styret i Helse Nord RHF  April 2016 
Styringsdokument med mandat, plan for 
prosjektorganisasjon, inklusiv avklaring av 
rammeforutsetninger behandles av styringsgruppen 

Mars 2016 
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Oppstart av idéfasen Mars 2016 
Prosjektplan med budsjett, organisasjonsplan og 
fremdriftsplan 

Mars 2016 

Kvalitetssikring av underlaget for idéfasen Mars 2016 
Framskriving av behov og aktiviteter frem til år 
2030, inkl. dimensjonerende faktorer 

Mars-medio mai 2016 

Behandling av framskrivning og dim faktorer i 
styringsgruppe eventuelt styret i FS HF 

25.-26. mai 2016 

Arealberegning, arealstandarder, program April-juni 2016 
Kontrahering rådgivere og arkitekt Mars-april 2016 
Utvidet og oppdatert alternativsvurderinger 
herunder nye tomt(er) 

Mai-medio september 2016 

Styrebehandling av hvilke alternativ som skal 
utredes videre i idéfasen. 

29. september 2016 

Medvirkningsprosesser, brukere og ansatte April-November2016 
Idéfase med utredninger og rapport Oktober 2016-Desember 

2016 
KSI Januar 2017 
Behandling av KSI og saksfremstilling for 
styrebehandling 

Februar 2017 

Styrebehandling FIN HF og HN RHF Februar- Mars 2017 
 
Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter IS 1369 stiller ikke krav til kvalitetssikring 
av idéfasen. I fremdriftsplanen er det likevel satt av tid til (KSI). Behovet for 
eventuell KSI avklares underveis av Helse Nord RHF. KSI utføres av eksterne 
konsulenter. 

6.5 Interessentanalyse og Kommunikasjonsplan  
Det er i forbindelse med utarbeiding av styringsdokumentet også utarbeidet et utkast til 
interessentanalyse, med tilhørende kommunikasjonsplan, jfr. vedlegg 6. Denne skal 
bidra til at hovedmålsettingene med idéfasen oppnås. Kommunikasjonsplanen skal også 
bidra til riktig informasjon til alle parter til rett tid og med rett kvalitet. Dette skal bidra 
til åpenhet i prosess og redusert risiko for konflikt med tilhørende fare for omdømme. 
Budsjett for idèfasen og ressursbruk 

6.6 Foreløpig budsjett for Idèfasen 
Kostnadene for gjennomføring av idéfasen er relatert til innleie av eksterne konsulenter, 
herunder inngås en avtale med Sykehusbygg om leie av prosjektleder. Kostnader knyttet 
til gjennomføring av idéfasen er beregnet til kr. 6 mill. inkl. mva. Det er tatt høyde for 
usikkerhet, reisekostnader og innleie av konsulenter og arkitekt. I tillegg kommer 
frikjøp av interne ressurser. 
 
Budsjettet er tentativt, og vil justeres når den detaljerte prosjektplanen er på plass. 
Kostnadsdeling med Hammerfest kommune i forhold til tilrettelegging av tomt og 
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kommunal og regional konsekvens må avklares i tidligfasen Det utarbeides tiltak for å 
redusere kostnadene. 

6.7 Bruk av personell 
Idéfasen vil kreve betydelig med personellressurser både fra administrativt og klinisk 
personell. Det skal etableres styringsgruppe og prosjektgruppe som skal ha jevnlige 
møter. Alt arbeidet skal ledes av prosjektleder som også vil ha behov for å knytte til seg 
prosjektmedarbeidere og leie inn eksterne ressurser. 

7 Kvalitetssikring 
7.1 Risikostyring og vurdering av usikkerhet 
Det benyttes i idéfasen flere virkemidler til å styre usikkerhet: 
• Ekstern prosjektleder er sykehusbygg HF 
• Detaljert prosjektplan med fokus på kvalitet, tid, ansvar og medvirkning for alle 

aktiviteter utarbeides i samarbeid med Sykehusbygg HF 
• Månedlig rapportering mot plan til prosjektsjef. Tertialrapportering til styret. 
• ROS-analyser både på enkeltområder og for den samlede idéfasen 
• Tredjepartskontroll knyttet til enkeltområder vurderes etter behov 
• Styring av kostnader etter budsjett 

7.2 Rapporterings- og styringsrutiner 
Styringen av idéfasen gjennomføres i samsvar med veileder for tidligfaseplanlegging i 
sykehusprosjekter som definerer hvilke aktiviteter fasen bør inneholde og hvilken 
dokumentasjon som skal framkomme ved utløpet av fasen og legge grunnlaget for 
beslutningspunkt knyttet til neste fase som er konseptfasen (B2). 

 
Til hvert møte i styringsgruppen skal det rapporteres om:  
• Status i forhold til bestillingens mandat, kvaliteten på arbeidet, tidsperspektiv og 

kostnader. 
• Status framdrift og kvalitet i forhold til plan 
• Status budsjett, regnskap, ressursbruk 
• Avvik og korrigerende tiltak inklusiv læring 
• Plan neste periode 

 
Avvik fra gjeldende premisser som ligger til grunn for styresak om igangsetting av 
idéfasen skal legges frem for styringsgruppen og følges opp i form av korrigerende tiltak. 
Ledelsen i FIN HF og HN RHF skal holdes løpende orientert om prosjektets fremdrift. 
Månedsrapportering med prosedyre for behandling av denne utgjør prosjektets 
viktigste styringsverktøy i forprosjektfasen. 

7.3 Dokumenthåndtering og arkiv 
Alle møter skal ha skriftlige referater. Prosjektdokumentasjon skal arkiveres i tråd med 
FIN HF sitt kvalitetssystem for prosjektdokumentasjon i byggeprosjekter. 
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7.4 Ekstern kvalitetssikring 
Det leies inn ekstern bistand ved behov for ekstern kvalitetssikring av vurderinger og 
konklusjoner som framkommer i prosessen.  
 
Sykehusbygg HF har kvalitetssikret styringsdokumentet for Idèfasen Nye Hammerfest 
Sykehus 
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Vedlegg 

1. Multimap analyse 2012 
2. Multimap analyse 2015 
3. Notat – Multimap 2015 
4. Strategisk utviklingsplan 2016-2030. 
5. Mulighetsstudie Nye Hammerfest sykehus 
6. Utkast til interessentanalyse og kommunikasjonsplan 
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