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Godkjenning av Helse Finnmark HF Nye Kirkenes sykehus  

Helse Nord RHF har søkt om godkjenning, jf. lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialist-

helsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) § 4-1, om nytt sykehus i Helse Finnmark 

HF Kirkenes sykehus. 

 

Bakgrunn 

Styret i Helse Nord RHF har vedtatt bygging av nytt sykehus ved Helse Finnmark HF, 

Kirkenes. Det nye sykehuset skal ivareta endrede krav til pasientflyt, logistikk og standard, 

og sørge for samordning av somatikk og psykisk helsevern. Det skal dekke behovet for 

rehabilitering for hele Finnmark og ivareta samhandling med kommunene i opptaksområdet. 

Det skal videre ha fleksibilitet til å håndtere effektene av Barentssamarbeidet 

 

Gjennom behandlingen av Prop. 1 S (2012–2013) ble det vedtatt at prosjektet får en samlet 

låneramme på 600 mill. 2013-kroner, som utbetales i utbyggingsperioden.  

 

Helse Nord RHF sendte i anledning lånesøknaden inn dokumenter til Helse- og 

omsorgsdepartementet, herunder konseptrapport med sammendrag av 

hovedfunksjonsprogram.  

 

Regelverk  

Sykehus må godkjennes av departementet før det kan yte helsetjenester, jf. lov 2. juli 1999 

nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) § 4-1. Dette er 

nærmere regulert i forskrift 17. desember 2010 nr. 1706 om godkjenning av sykehus, bruk av 

betegnelsen universitetssykehus og nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten.  
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Det følger av forskriften § 2-1 andre ledd at sykehus som før 1. juli 2013 var omfattet av 

legefordelingsordningen, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 4-2, skal søke om ny 

godkjenning ved bygging, utbygging eller ombygging av sykehus der byggearbeidene er 

anslått til samlet 500 millioner kroner eller mer. Videre skal det søkes om godkjenning 

ved endring i sykehusvirksomhet som vil få vesentlige konsekvenser for andre regionale 

helseforetaks tjenestetilbud 

 

Departementets vurdering 

Ved søknad om godkjenning ved bygging, utbygging eller ombygging av offentlige sykehus 

legger departementet konseptrapporten (med hovedfunksjonsprogram) til grunn for sine 

vurderinger om godkjenning etter spesialisthelsetjenesteloven § 4-1. 

 

Departementets beslutning i denne saken bygger på de innsendte lånesøknadene fra Helse 

Nord RHF, herunder konseptrapport inneholdende sammendrag av hovedfunksjonsprogram. 

 

Vurderingen av søknaden er kun relatert til bestemmelsene i spesialisthelsetjenesteloven  

§ 4-1 med tilhørende forskrift. Gjennomføringen av prosjektet besluttes av Helse Nord RHF 

innenfor de fullmakter og ressursrammer som de disponerer. 

 

Vedtak 

På grunnlag av de planer og forutsetninger som er innsendt til Helse- og 

omsorgsdepartementet finner departementet at Helse Finnmark HF Kirkenes sykehus 

godkjennes i henhold til spesialisthelsetjenesteloven § 4-1. 

 

Med hilsen 

 

 

Cathrine Meland (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

 

Cathrine Runge 

seniorrådgiver 
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