
 

Møtedato: 23. mai 2017    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Haug/Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 12.5.2017 
 

Styresak 55-2017 Samisk Helsepark - idé- og konseptrapport med 

plan for oppstart av forprosjekt, oppfølging av 

styresak 61-2016 
 
 
Formål 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 61-2016 Samisk helsepark - idé- og 
konseptfase for bygg for somatiske spesialisthelsetjenester, styringsdokument og mandat i 
styremøte 19. mai 2016. Styret fattet følgende vedtak i punkt 4: Styret ber om at idé- og 
konseptrapporten med plan for oppstart av forprosjektet legges frem for styret i Helse 
Nord RHF, når den er behandlet av styret i Finnmarkssykehuset HF. 
 
Denne styresaken legges frem for styret i Helse Nord RHF som oppfølging av dette 
vedtaket. 
 
Bakgrunn 
Spesialistlegesenteret i Karasjok er en poliklinikk som er underlagt Klinikk Hammerfest. 
Tilbudet er basert på enkelte faste spesialiteter og en del ambulante tjenester.  
 
Tilbudet skal primært være for samiske pasienter fra de fem kommunene i samisk 
språkområde (Kautokeino, Porsanger, Karasjok, Tana og Nesseby), men tar imot alle 
pasienter som ønsker behandling her. I dag leier klinikken arealer til den somatiske 
virksomheten i Karasjok. Finnmarkssykehuset HF skal bygge et bygg for somatisk 
virksomhet og VPP1/APAT2 i Samisk helsepark. 
 
Det er tidligere avsatt en investeringsramme på 40 mill. kroner til prosjektet. I styresak 
72-2016 Plan 2017-2020 - inkl. rullering av investeringsplanen 2017-2024 (styremøte 15. 
juni 2016) vedtok styret i Helse Nord RHF å styrke prosjektet med 10 mill. kroner, bl.a. 
for å ta høyde for prisstigning på 4 mill. kroner siden forrige beslutningspunkt.  
 
Det er tidligere besluttet å flytte VPP og APAT fra Lakselv til Karasjok, uten at dette er 
lagt inn i investeringsplanen. Det ble derfor lagt inn som en bestilling til prosjektet at 
arealer til denne virksomheten skulle ivaretas innenfor en ramme på 6 mill. kroner. 
Total ramme for Samisk helsepark er på 50 mill. kroner inkludert en usikkerhetsmargin 
på minst 15 %. 
 
 

1 VPP: Voksenpsykiatrisk poliklinikk 
2 APAT: Akutt-Psykiatrisk Ambulerende Team 
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Dimensjonering av tjenesten og vurdering av alternativer 
Framskrivning av befolkning og aktivitet til 2030 
Framskrivning viser at befolkningen i disse områdene vil være nedadgående og i beste 
fall stabilt. Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser et hovedalternativ på -8 %, men høy- og 
lav-alternativet er henholdsvis +2 % og -17 %.  
 
I behovsberegningene frem til 2030 er det lagt til grunn 20 % økning for somatiske 
tjenester for de tilbud som allerede er etablert i Karasjok. Antatt behov for 
voksenpsykiatri (VPP) er også forutsatt +20 %.  
 
I tillegg skal det planlegges for økt aktivitet innenfor øye, samt en eventuell 
indremedisiner/kardiolog.  
 
Det legges til grunn at stillinger som skal ambulere, ansettes i Finnmarkssykehuset 
HF. Hvorvidt man skal ambulere fra Hammerfest til Karasjok eller fra Karasjok til 
Hammerfest, avgjøres i hvert enkelt tilfelle. 
 
Klinikk Psykisk Helsevern og rus vil fortsatt ha poliklinikkdager i Lakselv. Arealer i 
Samisk Helsepark skal justeres ned tilsvarende.  
 
Nye tjenestetilbud 
Privat legehjemmel i kardiologi i Karasjok planlegges videreført. Om det ikke lykkes å 
videreføre denne, vil Finnmarkssykehuset HF kunne søke om omgjøring til offentlig 
hjemmel.  
 
I tillegg planlegges arealer til LMS3-tilbud, geriatrisk tilbud, én legehjemmel kardiologi, 
økt ambulering innenfor allerede etablert fagområder samt økt ambulering for 
øyespesialist.  
 
Oppbygging av somatisk kompetansetjeneste inngår ikke i mandatet for idé- og 
konseptfasen for Samisk Helsepark.  
 
Romprogram 
Romprogrammet i Karasjok skal ivareta:   
1. Eksisterende somatisk virksomhet  
2. LMS-tilbud til samiske pasienter 
3. Geriatrisk tilbud til samiske pasienter, oppbygging av geriatrisk kompetanse og 

geriatrisk team. 
4. Arealer til ytterligere én indremedisiner og økt ambulering for øyespesialist og 

andre spesialiteter. 
5. Arealer til APAT og VPP som flyttes fra Lakselv til Karasjok, justert for arealer som 

opprettholdes i Lakselv. 
 

  

3 LMS: Lærings- og Mestringssenter 
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Arealene planlegges til fleksibel bruk, jf. vedtak i styringsgruppen 20. januar 2017. Dette 
er i tråd med prinsipper i andre sykehusutbygginger. Arealene må også ta høyde for økt 
undervisning av studenter, bl. a. medisinstudenter. Planlagt kapasitetsutnyttelse4 for 
somatiske tjenester er ca. 66 %, for VPP ca. 58 %.  
 
Alternative utbyggingsprinsipper 
Det er planlagt nybygg for rus og psykiatri i direkte tilknytting til klinikken på nedsiden 
av anlegget. Dette er senere omtalt som Byggetrinn 2 (BT2). Planlagt nybygg for Samisk 
Helsepark omtales som Byggetrinn 3 (BT3), og her skal følgende vurderes: 
1. 2. etasje på planlagt byggetrinn (BT2) ved Finnmarksklinikken (FKL) – heretter «Alt.1». 
2. Tilbygg mot vest: Samlokalisering av bygg for somatiske spesialisthelsetjenester Samisk 

Helsepark i tilknytting til eksisterende bygg i FKL, og utvide for tilbud innen psykiatrisk 
helsevern for voksne – heretter «Alt. 2». 
Innenfor dette alternativet er det lansert 4 ulike løsninger (2.1, 2.2, 3 og 4) basert på et 
noe ulikt omfang, og med ulike prinsipper (P) for hvordan dette kan løses: 
• P1: Sentral kjerne med fellesfunksjoner og behandlingsareal mot yttervegg. 
• P2: Smalere løsning med sokkel som kan romme ulike funksjoner/areal 

3. Lokalisering av ett friststående bygg for somatisk samisk spesialistlegetjeneste på 
tomten til FKL. Tidlig i prosessen ble dette forkastet begrunnet med at forutsetningen 
om skjermete/helst «varme» forbindelser og stor grad av sambruk, vanskelig lot seg 
gjennomføre i dette alternativet. 

 
0-alternativet (dagens areal) leies av Karasjok kommune. Arealene vurderes som 
uhensiktsmessige og er ikke vurdert som et reelt alternativ. 
 
Vurdering av alternativ 
Anbefalt alternativ er Alt. 2 – Tilbygg mot vest, uten at det er tatt stilling til hvilke 
prinsipp som skal legges til grunn for den endelige løsningen. Det vises til kap. 9.5 i Idé- 
og konseptfaserapporten for hvilke tema/konsekvenser og begrunnelser som ligger til 
grunn for anbefalingen. Én av begrunnelsene er fleksibilitet og mulighet for utvidelse i 
minst to retninger, en annen begrunnelse er at Alt. 1 ikke gir plass til VPP eller 
møtesenter. 
 
I anbefalingen legges det til grunn at anskaffelsen gjennomføres som en totalentreprise. 
Dette fordi den kan gjennomføres raskere enn en utførelsesentreprise, det gir rom for 
entreprenørens innspill til gode løsninger, og gir entreprenøren ansvar for alt av 
tekniske beregninger og mengdeberegninger.  
 
Kostnadsberegninger 
Det er forutsatt en utbyggingskostnad på ca. 45.000 kr./m2, inkl. utomhus arbeid, 
inventar og kunstnerisk utsmykking.  
 
  

4 Målt i antall dager/behandlerrom (ref. Idé- og konsept-rapport, side 41/42). 
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For å holde kostnadene innenfor budsjetterte rammer er det vurdert hvilke alternativ 
som gir den mest kostnadseffektive løsning. Beregninger viser at det er «Møtesenter» 
som er det arealet som gir størst utslag i kostnad, uavhengig av hvordan øvrige areal 
settes sammen.  
 
Det anbefales derfor å planlegge med at alle arbeidsplasser legges til hovedbygget, og at 
møtesenteret flyttes ut i en av paviljongene. Fordelen er at alt personell samles på ett 
sted. Det vises til tabell 1 for simuleringer av ulike alternativer for romprogrammet. 
 

 
Tabell 1: Romprogram og innhold i nytt bygg  
 
Det er lagt inn arealer til VPP og APAT. Alternativ 4 ivaretar disse områdene innenfor en 
kostnad på 50 mill. kroner inkludert en usikkerhetsmargin på 15 %. Konseptet 
forutsetter stor grad av sambruk av arealer, også på tvers av klinikker. 
 
Det er ikke tatt stilling til om utbyggingen skal skje i henhold til prinsipp 1 eller 2 
(P1/P2) på forrige side. I neste fase detaljeres innhold i tilbud/tjenester i de ulike 
fagområdene, herunder byggets utforming/fotavtrykk, detaljerte tegninger for 
kontorene samt behov for medisinteknisk utstyr.  
 
Se også senere omtale om kommentarer fra medvirkningsgruppe 1. 
 
Detaljprosjektering og byggefase 
Samisk Helsepark er et relativt lite byggeprosjekt. Det anbefales derfor at prosjektet går 
direkte inn i en byggefase med hovedfokus på samspill og forhandling, dvs. at 
forprosjektfasen utgår.  
 
Byggefasen omhandler følgende aktiviteter: 
A. Workshop/Brukermedvirkning 
B. Utarbeidelse av forespørsel (totalentreprise) 
C. Anbudsfase 
D. Evaluering og forhandlingsfase 
E. Kontraktsinngåelse 
F. Samhandling 1 – Optimalisering av prosjektet 
G. Samhandling 2 – Detaljprosjektering og bygging 
H. Overtakelse 1 
I. Utstyrsmontering 
J. Funksjonstesting og prøvedrift 
K. Overtakelse ferdig bygg 
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Anbuds- og forhandlingsfasen etterfølges av samspill mellom prosjekt, entreprenør og 
brukere. Samspill er viktig for å sikre at lokalene blir hensiktsmessige, men også at 
prosjektet overholder den økonomiske rammen på 50 mill. kroner. Det forutsettes 
effektiv utnyttelse av areal og tekniske anlegg. 
 
Arbeidsmøte/workshop med brukergrupper er gjennomført 4. mai 2017. 
Arealdisponering og prinsipper for «lay-out» (P1/P2) har vært gjenstand for debatt. Det 
understrekes at dette skal besluttes i kommende fase av prosjektet, men at prinsippet 
om fleksibel bruk av areal står fast. 
 
Målet er å gjennomføre aktivitetene A-E i byggefasen innen utgangen av oktober 2017. I 
anbudene blir leverandør bedt om å levere prisanslag både for «vinterbygg» og for 
byggestart våren 2018. 
 
Økonomisk bærekraft 
Vurdering av økonomisk bærekraft fremgår av kapittel 11 i Idé og konseptfaserapport. 
Finnmarkssykehuset HF gjennomfører flere store byggeprosjekt. Dette er utfordrende 
for den fremtidige bærekraften. Beregninger viser at helseforetaket har en uløst 
omstilling på henholdsvis ca. 90 og 25 mill. kroner/pr. år før/etter effekter av 
tiltaksplan. I tillegg kommer effekter av trekk for endring av moms og pensjon, samt 
kjente endringer i pasientstrømmer.  
 
Med positivt fortegn nevnes at styret i Helse Nord RHF har besluttet å øke 
kapitaltilskuddet til Finnmarkssykehuset HF med 10 mill. kroner/år, jf. styresak 46-
2017 Regional inntektsfordelingsmodell somatikk, oppdatering (styremøte 26. april 
2017), og at det i styresak om Plan 2018-2021 - inkl. rullering av investeringsplanen 
2018-2025 foreslås å øke driftstilskuddet for Samisk Helsepark med 2 mill. kroner/år 
fra 2021. 
 
Omstillingsbehovet utgjør ca. 5 % av omsetningen i helseforetaket, hvilket ansees som 
realistisk, men forutsetter at investeringsrammene ikke overskrides og at tiltakene 
gjennomføres som planlagt.  
 
Behandling i Finnmarkssykehuset HF 
Styret i Finnmarkssykehuset HF behandlet saken 26. april 2017, og fattet følgende 
vedtak: 
 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF slutter seg til idé- og konseptfaserapporten for Samisk 

Helsepark. 
 

2. Styret vedtar at idé- og konseptfaserapporten for Samisk helsepark legges til grunn for 
det videre arbeid i byggefasen. 

a. Samisk Helsepark samlokaliseres med Finnmarksklinikken 
b. Arealer til VPP5 og APAT legges inn i arealberegningen. Arealer justeres ned 

med arealer som planlegges i Lakselv. 

5 VPP: Voksen-Psykiatrisk Poliklinikk 
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c. Arealer til behandlingsrom og kontorarbeidsplasser planlegges for størst mulig 
fleksibel bruk/sambruk for å tilrettelegge for effektiv pasientbehandling. 

d. Økonomiske ramme på 50 mill. kr. opprettholdes. Innenfor denne rammen skal 
det sikres en usikkerhetsmargin på minst 15% 
 

3. Styret ber om at idé- og konseptfaserapporten oversendes til Helse Nord RHF for 
godkjenning. 

 
Risikovurdering 
Det er knyttet risiko til hvorvidt prosjektet har ivaretatt alle arealbehov. Gjennom 
planlagte workshop tidlig i neste fase, er målet å redusere risikoen gjennom å 
kvalitetssikre romprogrammet, før prosjektet går videre. Etter dette fastsettes endelige 
prinsipper for løsning og valg av konsept.  
 
Det er knyttet risiko til om kostnadsbildet er riktig vurdert. Selv om det i prosjektet er 
gjort en analyse og kvalitetssikring av kostnad pr. m2, vil det alltid være usikkerhet 
inntil anbud foreligger. 
 
Fremdrift og oppstart på byggeplass er en risiko på grunn av stram tidsfrist, og kan i 
verste fall bidra til å fordyre prosjektet.  
 
Medbestemmelse Finnmarkssykehuset HF  
Finnmarkssykehuset HF har gjennomført flere møter med prosjektgruppen, 
medvirkningsgruppe 1) kliniske funksjoner somatiske tjenester og medvirkningsgruppe 
2) Ikke medisinsk service/eiendom. Møtene har stort sett vært gjennomført samlet for 
alle tre gruppene. I tillegg har prosjektgruppen hatt egne møter. I prosjektgruppen og 
de to medvirkningsgruppene deltar tillitsvalgte og verneombud.  
 
Styringsgruppen for prosjektet er styringsgruppen for bygge- og utviklingsprosjekter i 
Finnmarkssykehuset HF. Her deltar representanter fra brukerutvalget, representanter 
fra kommunene utpekt av OSO6, foretakstillitsvalgte og foretaksverneombud, i tillegg 
representanter fra foretaksledelsen. 
 
Saken er drøftet med lokale tillitsvalgte/vernetjenesten i møte 19. april 2017 (ref. 
vedlegg 4). Innspill og tilbakemelding følger av tabell 2. 
 
 Innspill Kommentar fra Finnmarkssykehuset 
1 Sambruk areal VPP/APAT OU-prosess gjennomføres i linjen. Planlagt 

fasiliteter for møterom i paviljong. Bygget er 
et somatikk-bygg og det er lagt til grunn at 
VPP og APAT skal få plass 

2 Flytting fra Lakselv Tidligere vedtatt. Det skal også være pol.kl.-
dager i Lakselv – antall ikke bestemt 
 
 

6 OSO: Overordnet samarbeidsorgan 
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3 Kommentar fra leder i 
medvirkningsgruppe 1 

E-post legges som vedlegg til referat. Rapport 
konkluderer ikke med konsept og skisse. Det 
vises til neste fase, og workshop 4. mai. Se 
også eget avsnitt 

4 Bekymring for at klinikk Psyk. 
helsevern og rus ikke er med i 
utvikling av romprogrammet 

Klinikken inviteres inn i prosjektet i neste 
fase. 

Tabell 2: Fra Informasjons- og drøftingsmøte i Finnmarkssykehuset HF 
 
Medbestemmelse Helse Nord RHF  
Samisk Helsepark - idé- og konseptrapport med plan for byggestart ble drøftet med de 
konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 9. mai 2017 med 
følgende enighetsprotokoll: 
 
1. Partene tar informasjonen om idé- og konseptfaserapporten for Finnmarkssykehuset 

Samisk Helsepark til orientering. 
 

2. Partene slutter seg til snarest mulig byggestart, senest innen oktober 2017, i tråd med 
innholdet i alternativ 4 og oppsatt byggefase i saksfremlegget. 

 
3. Partene tar kostnadsrammen på 50 mill. kroner inkludert prisstigning og 

byggelånsrenter inklusive avsetting for 15 % usikkerhet (P50-2017) til orientering. 
 

4. Partene forutsetter at det videre arbeidet med Samisk Helsepark gjennomføres i tett 
samarbeid med tillitsvalgte, vernetjenesten og gjennom brukermedvirkning, herunder 
deltakelse fra samiske brukerorganisasjoner.  

 
Brukermedvirkning 
Samisk Helsepark - idé- og konseptrapport med plan for byggestart ble behandlet i det 
Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF, den 11. mai 2017, jf. RBU-sak 32-2017. 
Følgende vedtak ble fattet: 
 
1. Regionalt brukerutvalg tar idé- og konseptfaserapporten for Finnmarkssykehuset 

Samisk Helsepark til orientering. 
 

2. Regionalt brukerutvalg er enige i snarest mulig byggestart, senest innen oktober 
2017, i tråd med alternativ 4 og oppsatt byggefase i saksfremlegget. 
 

3. Regionalt brukerutvalg oppfordrer til at det videre arbeid med Samisk Helsepark 
gjennomføres i tett samarbeid med brukerorganisasjoner som også ivaretar de 
samiske interessene i dette prosjektet.  
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Notat fra enhetsleder i spesialistpoliklinikk 
Detaljer og beslutning om plassering av rom skal gjennomføres i neste fase. Enhetsleder 
for spesialistpoliklinikken er sterk tilhenger av Alt. 2., løsning nr. 4, nærmere bestemt 
VPP plassert mellom døgnenhet og hovedinngang. Dette vil prosjektet bearbeide videre 
i neste fase. Klinikk for psykisk helsevern og rus blir invitert inn i neste fase. 
 
Anbudsgrunnlag skal sendes til høring i begge medvirkningsgruppene før utsending. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør mener at arbeidet med realiseringen av Samisk Helsepark har tatt for 
lang tid, og er tilfreds med at idé- og konseptfaserapporten endelig foreligger. 
 
Adm. direktør i Helse Nord RHF slutter seg til Finnmarkssykehuset HFs vurdering om at 
det er gjort et godt arbeid i å vurdere ulike løsningsalternativer, og at en fleksibel bruk 
av arealene er hensiktsmessig. Adm. direktør er også enig i at å benytte en av 
paviljongene til møterom for å gjøre plass til all pasientbehandling og personell inne i 
nytt bygg, er den beste løsningen.  
 
I tillegg til å se på ulike løsninger for somatisk aktivitet, har prosjektet også vurdert 
ulike alternativer for å ivareta arealer for VPP og APAT som skal flyttes fra Lakselv til 
Karasjok. I det videre arbeidet må det finnes gode løsninger for økt fleksibilitet og 
sambruk slik at behandlingsrommene ikke blir begrensningen for andre spesialiteter i 
fremtiden. 
 
Forutsetningen om 20 % økning i aktivitet er relativt høyt sammenliknet med middel-
alternativet for fremskrivning av befolkning (-8 %). På den annen side er det ventet økt 
levealder og økt behov. 20 % økning i behov over 14 år (2017-2030) er ikke et 
urealistisk anslag. Bygget planlegges med en kapasitetsutnyttelse som har margin for 
ytterligere vekst.  
 
Finnmarkssykehuset HF har en omstillingsutfordring på ca. 90 mill. kroner/år før effekt 
av planlagte tiltak. Dette utgjør ca. 5 % av omsetningen til helseforetaket. De nye 
byggene vil legge til rette for endringer som ikke er mulig å gjennomføre i eksisterende 
bygg.  
 
Det er lagt inn i overkant av 15 % usikkerhet i kostnadsestimatene. Det er nødvendig å 
planlegge gjennomføringen slik at rammen på 50 mill. kroner overholdes.   
 
Adm. direktør tilrår overfor styret å godkjenne at byggestart iverksettes, med sikte på 
kontraktsinngåelse senest oktober 2017. 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar idé- og konseptfaserapporten for Finnmarkssykehuset 

Samisk Helsepark til orientering. 
 
2. Styret godkjenner start av byggefase for Alternativ 2 – Tilbygg mot vest, innenfor en 

kostnadsramme på 50 mill. kroner (p50-2017), inklusive 15 % avsetting for 
usikkerhet. 

 
3. Styret ber om snarlig iverksetting med sikte på kontraktsinngåelse senest oktober 

2017. 
 

4. Styret forutsetter at det videre arbeidet med Samisk Helsepark gjennomføres i tett 
samarbeid med tillitsvalgte, vernetjenesten og brukerorganisasjoner som også 
ivaretar de samiske interessene i dette prosjektet.  

 
 
Bodø, den 12. mai 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:    
1. FIN Styresak 34/2017 Idé- og konseptfase Samisk Helsepark 
2. Idé- og konseptfaserapport Samisk Helsepark 
3. Skissetegninger Samisk Helsepark 
4. Referat fra informasjons- og drøftingsmøte i FIN 19. april 2017 
5. Brev fra enhetsleder i spes.poliklinikk i Karasjok – E. I. Hætta  
    
Vedleggene er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her: 
Styremøte i Helse Nord RHF 23. mai 2017 
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https://helse-nord.no/arrangementer/styremote-i-helse-nord-rhf-23-mai-2017-2017-05-23



