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Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 
 
Arkivnr.:  Saksbeh/tlf:  Sted/dato: 
2017/365 Lill-Gunn Kivijervi Hammerfest 6.2.2018 
 
Saksnummer 9/2018 
 
Saksansvarlig:  Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi  
Møtedato:  15. februar 2018 

Konseptfaserapport nye Hammerfest sykehus 
 
Ingress: Arbeidet med konseptfasen for Nye Hammerfest sykehus ble vedtatt gjennom 
styringsdokumentet med mandat for konseptfasen som ble behandlet i styrene i 
Finnmarkssykehuset og i Helse Nord i henholdsvis februar og april 2017.  I denne saken 
legges Konseptfaserapporten for nye Hammerfest sykehus frem for styrebehandling. Helse 
Nord RHF skal styrebehandle konseptrapporten 21. mars 2018. 
 
Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner konseptfaserapporten med de 

forutsetninger som er fremlagt. 
2. Styret konstaterer at den vedtatte økonomiske rammen på 1,95 MRD er overskredet 

med kr 376 MNOK. Styret konstaterer at total prosjektkostnad ligger på 2,326 MRD 
inkludert mva. i 2017-kroner og usikkerhetsmargin på 15 % på som er på kr 288 
MNOK. 

3. Styret forutsetter at det iverksettes tiltak i forprosjektfasen slik at prosjektet kan 
gjennomføres innenfor vedtatt ramme 1,95 MRD (2017 kr), herunder: 
 Generell optimalisering av foreliggende skisseprosjekt, herunder se på nødvendig 

tiltak for arealtilpasninger for laboratoriene og vurdere nye løsninger for 
laboratorium. 

 Innplassering av sykehuset på tomten for å redusere utfyllingskostnadene. 
 Revurdering av intern fordeling av funksjoner og kapasiteter.  
 Vurdere kost/nytte av eksternt/internt produksjonskjøkken.  
 Vurdere kost/nytte i forhold til kontorarealer til foretaksadministrasjon inne i 

nytt sykehus versus leie eksternt. 
 Avklare konkrete rekkefølgebestemmelser forbundet med planarbeidet. 

4. Styret konstaterer at det fremlagte konseptet og skisser viser en arealreduksjon på 
3900 m2 fra Idéaserapporten. Innenfor det foreliggende arealet på ca. 25.000 m2, vil 
alle funksjoner for Nye Hammerfest sykehus bli innplassert på en god måte. For å 
komme innenfor en ramme på 1,95 MRD er det nødvendig å redusere arealet 
ytterligere. 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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5. Styret er tilfreds med at det er sannsynliggjort en effektiviseringsgevinst på 30 
MNOK i nytt sykehus. Styret ber om effektiviseringsgevinsten konkretiseres innen 
15. oktober 2018. Gevinstrealiseringsplanen skal omfatte stillingsreduksjoner.  

6. Styret vurderer at Finnmarkssykehuset HF ikke har bærekraft til å gjennomføre 
investeringen i nye Hammerfest sykehus uten ytterligere effektiviseringer. Styret 
ber om at det jobbes med ytterligere tiltak i foretaket for å sikre fremtidig bærekraft 
til planlagte investeringer. 

7. Styret ber om at samarbeidet med Hammerfest kommune knyttet til fellesarealer og 
parkeringshus avklares innen 1. april 2018.  

8. Styret ber om at tomteerverv og eventuelt salg av eksisterende eiendom avklares i 
forprosjektfasen. Tomteerverv/-salg forutsettes innenfor den økonomiske rammen. 
Avtale med Hammerfest kommune må formaliseres.  

9. Styret ber om at samarbeidet med UiT knyttet til arealer avklares innen 1. april 
2018.  

10. Styret ber om at reguleringsplanarbeidet iverksettes parallelt med forprosjektet. 
11. Styret ber Helse Nord om lån i henhold til gjeldende retningslinjer og 

finansieringsforutsetninger. 
12. Styret ber om godkjenning fra Helse Nord RHF til å iverksette forprosjekt for å 

bearbeide prosjektkostnaden ytterligere.  
 
 
 
 
Eva Håheim Pedersen 
Administrerende direktør 

Vedlegg: 
Saksfremlegg 
Konseptrapport nye Hammerfest sykehus med vedlegg 
Kvalitetssikringsrapport (KSK) 
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Konseptfaserapport nye Hammerfest sykehus 
  
Saksbehandler:  Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi 
Møtedato: 15. februar 2018 

1. Formål/Sammendrag 
Hammerfest sykehus er besluttet å være akuttsykehuset i Finnmarkssykehuset HF.  
Konseptfaserapporten bygger videre på Finnmarkssykehusets strategiske 
utviklingsplan(SU) og idefaserapporten for nye Hammerfest sykehus. Konklusjonen i 
idefaserapporten var å utrede to alternativ 1) nybygg på eksisterende tomt på Fuglenes, 
og 2) nytt bygg på ny tomt. I arbeidet med konseptrapporten skal tomtevalg besluttes 
før skisseprosjekt iverksettes.  
 
I arbeidet med konseptrapporten er arealer redusert med 3900 m2 i forhold til det som 
var beregnet i idefaserapporten. Prosjektkostnaden er beregnet til 2326 MRD, som er 
376 MNOK høyere enn fastsatt investeringsramme på 1,95 MRD. Bærekraftsanalysen 
viser at Finnmarkssykehuset har en uløst omstilling fra 2019 når Alta Nærsykehus og 
Samisk Helsepark står ferdig. Arbeidet med å løse omstillingsutfordringen pågår 
gjennom ordinært budsjett og økonomisk tiltaksarbeid. Anbefalingen fra prosjektet er å 
gå videre med nye Hammerfest sykehus til forprosjektfasen, med bakgrunn i at det er 
mulighet for å gjennomføre areal- og kostnadseffektiviseringer knyttet til prosjektet. 

2. Bakgrunn 
Styret i Finnmarkssykehuset RHF behandlet nye Hammerfest sykehus – idefaserapport 
og oppstart av konseptfasen i styresak 8/2017. Helse Nord RHF godkjente 
idefaserapporten og oppstart av konseptfasen i styresak 44/2017, gjennom følgende 
vedtak: 

1. Styret i Helse Nord HF godkjenner idéaserapporten for Finnmarkssykehuset Nye 
Hammerfest sykehus  

2. Styret godkjenner styringsdokument for konseptfasen for Nye Hammerfest Sykehus, 
og ber adm. direktør legge frem rapport fra konseptfase del 1 og forslag til endelig 
konsept- og tomtevalg, når rapport foreligger, tentativt oktober 2017. 
Beslutningsdokument skal legges frem med investeringsbeløp P85-2022. 

3. Kostnadsrammen for realiseringen av Nye Hammerfest sykehus i konseptfasen 
inkludert prisstigning og byggelånsrenter settes inntil 1.950 mill. kroner inklusive 
avsetting for 15 % usikkerhet (P50-2017). 

4. Bærekraftanalysen til Finnmarkssykehuset HF utarbeides inklusive 
prisstigning frem til 2022 og med tillegg for ekstra reserver (P85-2022). 

5. Styret vedtar at kapitalkompensasjonen økes fra 25 mill. kroner til 40 mill. 
kroner pr. år fra og med årstall for ferdigstillelse. 

6. Styret vedtar inntil 80 % lånefinansiering med nedbetalingstid inntil 25 år 
som forutsetning for Finnmarkssykehuset HF. 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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7. Styret ber adm. direktør om å sørge for at følgende alternativer inkluderes i 
program- og konseptfasen i tillegg til 0-alternativet: 

 alternativ 1B: Nytt sykehus med gradvis nybygging på eksisterende tomt 

 alternativ 3: Nytt sykehus på ny tomt på Rossmolla 

Det videre arbeidet tilpasses revidert veileder for tidligfaseutvikling, når den er 
besluttet. 

8. Styret ber adm. direktør videre om at pågående tiltak for arealeffektivisering, 
organisasjonsutvikling, samspill med eksterne aktører og oppdatert likviditets- og 
bærekraftanalyser med tiltak fremgår av beslutningsunderlaget for endelig 
tomtevalg. Styret ber også adm. direktør om å sørge for at Finnmarkssykehuset 
HF utarbeider en risiko- og sårbarhetsanalyse for alternativ 3 (ny tomt på 
Rossmolla) med hensyn til nærheten til anlegg for mottak og prosessering av 
naturgass på Melkøya. 

9. Styret forutsetter at medbestemmelse og brukermedvirkning ivaretas i det videre 
arbeidet med Nye Hammerfest sykehus. 

 
Styret i Finnmarkssykehuset HF og Helse Nord RHF besluttet i henholdsvis styresak 
79/2017 og styresak 112/2017 Rossmolla som tomt for bygging av nye Hammerfest 
sykehus. 
 
Styret i Finnmarkssykehuset HF har gjennom prosjektperioden blitt holdt løpende 
orientert om fremdrift og status i konseptfasearbeidet med nye Hammerfest sykehus.  
 
Gjennom arbeidet med konseptrapporten har prosjektet hatt dialog med Hammerfest 
kommune i henhold til intensjonsavtale inngått i 2016. I konseptfasen har UiT ikke 
deltatt i arbeidet, men det er mulig å ta inn arealer til UiT på tomten. Det er nødvendig 
med forpliktende avtaler med Hammerfest kommune og UiT før iverksetting av 
forprosjekt. 

3. Saksvurdering/analyse 
Konseptrapport nye Hammerfest sykehus sammenfatter utredningsarbeidet som er 
gjennomført i konseptfasen. Idefaserapporten verifiserte at 0-alternativet ikke var et 
reelt alternativ, men et utsettelsesalternativ. Levetiden for 0-alternativet er i idefasen 
satt til 5-8 år. I første fase av konseptrapporten ble alternativ 1) nybygg på eksisterende 
tomt utredet mot 2) nybygg på ny tomt, Rossmolla. Første beslutningspunkt i 
konseptfasen var valg av alternativ og beslutning av tomt. Tomtevalget ble tatt av styret 
i Finnmarkssykehuset i september 2017, og godkjent av styret i Helse Nord i oktober 
2017. Valgt alternativ ble nybyggsalternativet på Rossmolla. 
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Kvalitetssikring konseptfaserapporten (KSK) 
Følgeevalueringen, (KSK), har vært gjennomført at ekstern rådgiver Ernst & Young. 
Følgeevalueringen har vært konstruktiv og rapporten har i det vesentlige tatt hensyn til 
fortløpende anførsler.  
 
Plassering av funksjoner i nybygg 
I konseptrapporten foreligger skisser som viser plassering av samtlige kjernefunksjoner, 
medisinske støttefunksjoner og ikke medisinske støttefunksjoner som er beskrevet i 
hovedfunksjonsprogrammet. 
 
Det er utredet 3 ulike konsepter for nye Hammerfest sykehus. Kamstruktur, 
karrestruktur og sløyfestruktur. Anbefalt konsept er konseptet «sløyfe». Denne 
strukturen vil gi bedre logistikk i bygget enn de to øvrige alternativene. 
 
Tunge behandlingsfunksjoner er foreslått plassert i de første etasjene, og er i tråd med 
nærhetsanalysen gjort etter innspill fra ansatte i medvirkningsgruppene. Poliklinikkene 
er foreslått samlokalisert i andre etasje. På grunn av tomtens beskaffenhet er det 
foreslått ikke medisinske funksjoner, som varemottak og lagerfunksjoner i første etasje. 
I skissene er det tatt høyde for arealer til Hammerfest kommune. Disse arealene er ikke 
endelig avklart og vil kreve bearbeiding i forprosjektfasen. I forprosjektfasen vil arealet 
og plassering for Finnmarkssykehuset sine funksjoner ytterligere bearbeides. 
 
Valgt skisseprosjekt «sløyfen» er på 25000 m2. Dette er en reduksjon på 3900 m2 
 
Parkering 
Det er i skisseprosjektet lagt inn at parkeringshus bygges av Hammerfest kommune. Det 
er beregnet plass til 200-400 biler avhengig av om UiT skal bygge på tomten. Dersom 
Hammerfest kommune ikke bygger parkeringshus vil Finnmarkssykehuset se på 
alternative løsninger for parkering.  
 
Prehospitale tjenester  
Plassering av ambulansetjenesten er ivaretatt på tomten. Arealer for oppstilling av biler 
og personalfasiliteter er plassert i et to-etasjes frittliggende bygg, nært akuttmottak og 
hensiktsmessig i forhold til utrykking. Det er skissert mulighet for plassering av 
helikopterlandingsplass på pir i sjø. Pir kan også kombineres med kai for ambulansebåt. 
Etablering av prehospitale inngår ikke i estimatet for nye Hammerfest sykehus.  
 
Tomt  
Tomten har tilstrekkelig areal og det er mulig å utvide bygget med 50%. Tomten ivaretar 
en eventuell plassering av Hammerfest kommunes ønske om å legge sin utbygging på 
samme tomt, men det kreves utfylling. Planarbeidet vil avdekke eventuelle 
rekkefølgebestemmelser, begrensinger og muligheter på tomta. Reguleringsforhold vil 
bli avdekket i planarbeidet. 
 
Kostnader knyttet til tomtekjøp/-salg må avklares med Hammerfest kommune.  

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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Ros-analyse 
Statoil har bekreftet at det ikke foreligger noen endring i tidligere vurdering av 
hensynssone. Det vises til sikkerhetsrapport utarbeidet av Statoil utgitt 2013-09-19 med 
vurdering av risikonivået på Hammerfest LNG. 
 
Økonomisk bærekraft 
Investeringskostnad nye Hammerfest sykehus 
Investeringskostnaden (P50) er beregnet til 2,326 MRD(2017) inklusive 15% 
usikkerhet. Dette krever at det gjøres et arbeid knyttet til arealer, funksjonsfordeling i 
forprosjektfasen. Idefaserapporten og konseptrapporten viser at det er et potensial 
knyttet til å redusere areal og dermed investeringskostnaden. I tillegg konkluderer 
sykehusbygg HF i rapporten at en videre bearbeiding av arealene i forprosjekt vil kunne 
bringe investeringskostnaden ned, og at 1,95 MRD er mulig å oppnå gjennom arbeidet i 
forprosjektfasen. I bærekraftsanslysen er det lagt inn en P(85) på 2,55 MRD som 
inkluderer byggelånsrenter og prisstigning. 
 
Gevinstrealisering 
Nye Hammerfest sykehus gir endret driftsmodell. Noen overordnede valg er foretatt, 
mens videre detaljering av prinsipper og konsepter vil fortsette i forprosjektet. Følgende 
områder gir endret endring i varefllyt og logistikk, og dermed også 
effektiviseringsgevinster: 
 Et poliklinikkområde - samordning av adm. funksjoner på poliklinikk (ekspedisjon, 

mottak, venterom, merkantilt personell) 
 Logistikk: 

o Pasient (oversiktlighet, kortere avstander) 
o Ansatte (dedikerte arealer) 
o Varer (aktiv forsyning, færre lager, tydelig ansvarsforhold) 

 Jobbglidning og samhandling (sambruk av areal, nærværsfaktor øker: - behov av 
mindre innleid personell) 

 Sengetun, vaktordning dag/natt 
 Pasienthotell uten betjening 
 Sentrerte ekspedisjoner(færre) 
 Merkantilt personell (færre)  
 IKT og utstyr (nye behandlingsformer, kost/nytte) 
 Driftskostnader, ikke medisinsk (energi og renhold). Økt areal fra dagens sykehus 

(enerom) og økt teknikk gir økte driftskostnader i forhold til dagens kostnadsnivå. 
 Rekruttering og stabilisering (bedre arbeidsmiljø og trivsel med nytt bygg) 
 Effektivisere kjøkkendrift (kok/kjøl) 
 Gjenbruk av utstyr 
 Sambruk av arealer med Hammerfest kommune (HK) 
 
Dette underbygger at det er mulig å oppnå effektiviseringsgevinst på 30 MNOK som er 
lagt inn i bærekraftsanalysen. 
 

http://www.finnmarkssykehuset.no/


 
 

 

 

Finnmarkssykehuset HF Besøksadresse: Telefon: 78 42 10 00 Org nr.  

Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 Telefaks sekretariat: 78 42 11 07 MVA 983 974 880 NO 

9613 Hammerfest 9613 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no postmottak@finnmarkssykehuset.no 

Bærekraft 
Bærekraftsanalysen viser at Finnmarkssykehuset HF har en økende utfordring fra 2019 
når Alta Nærsykehus og Samisk Helsepark står ferdig. Uløst omstillingsutfordring ligger 
mellom 32-46 mill. i perioden 2019-2022. Dette skyldes i hovedsak økt 
investeringsramme i Alta fra 260 til 465 MNOK fra forprosjektrapport 2014. Total 
kostnadsøkning ligger inne i bærekraftsanalysen med 36,6 MNOK.  
 

 
 
Finnmarkssykehuset vil ha en uløst omstilling fra 2019 når Alta Nærsykehus og Samisk 
Helsepark står ferdig. Når nye Hammerfest sykehus står ferdig i 2023 vil uløst omstilling 
øke betydelig. Den uløste omstillingen i 2023 er 159 MNOK. Dette året kan det ikke 
påregnes effektiviseringsgevinst i nytt sykehus. Fra 2024 er det lagt inn effektivisering i 
nytt sykehus med 30 MNOK, noe som gjør at uløste omstillingen reduseres til -81 MNOK.  
 
Det har vært avholdt møte med Helse Nord RHF om dekning av økte kostnader i Alta på 
36,6 MNOK. En kostnadskompensasjon i denne størrelsesorden vil bedre bærekraften 
tilsvarende, jfr. tabellen under: 
 

 
Tabellen viser Uløst omstilling ved kostnadskompensasjon Alta på 36,6 MNOK fra 2019, og gevinstrealisering 
på 30 MNOK i nytt bygg Hammerfest fra 2024. 

 
Helse Nord RHF har bidratt økonomisk i overgangsperioder i andre foretak i regionen. I 
møte med Helse Nord RHF er økonomisk støtte i en overgangsperiode drøftet slik at 
foretaket får tid til å omstille driften. Helse Nord RHF vil vurdere dette. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Uløst Omstilling 4,6 -9,4 -8,4 2,6 -122,4 -44,4 -36,4 -32,4 -27,4 -21,4 -16,4 -10,7

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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Igangsatt arbeid for å løse omstillingsutfordringen fra 2019-2030 
Finnmarkssykehuset er i gang med arbeidet med å vurdere ytterligere tiltak knyttet til 
omstillingsutfordringen som oppstår etter hvert som nye bygg står ferdig. Arbeidet vil 
gjennomføres i samarbeid med tillitsvalgte i henhold til ordinære prosedyrer og knytter 
seg ikke spesielt til ett bygge- og utviklingsprosjekt. Dette arbeidet er 
foretaksovergripende og forventet økonomisk effekt er en del av prosessene. Økonomisk 
effekt av ytterligere tiltak er ikke innarbeidet i bærekraftsanalysen. Dette vil være en del 
av arbeidet frem mot bærekraftsanalysen som legges fram for styret i april 2018. 
 
Tiltak som pågår og som forventes å gi økonomisk gevinst: 

- Vaktsamarbeid radiologi, felles radiologiressurs  Gjennomføres 2019 
- Ortopedisamarbeid      Gjennomføres 2019 
- Rekrutterings- og stabiliseringspolitikk    Gjennomføres 2019 
- Vikarbetingelser      Gjennomføres 2018/2019 
- Ambuleringskostnader     Gjennomføres 2018/2019 
- Kjøkkensamarbeid vurderes    Gjennomføres 2018/2019  
- E-helse       Gjennomføres 2018-2020 
- Farmasi og legemiddelavtaler    Gjennomføres 2018 
- Innkjøp, avtalelojalitet     Gjennomføres 2018/2019 
- Boligsalg, nedsalg av boliger     Gjennomføres 2018/2019 

 
Digitalisering og implementering av nye systemer (FIKS, ARENA, Medikasjon og kurve) 
er vedtatt implementert, og det ligger effektiviseringspotensial på 67 MNOK for 
Finnmarkssykehuset i innføringen av systemene, noe som synliggjør et betydelig 
økonomisk potensial. Arbeidet med å vurdere disse effektiviseringsgevinstene er 
igangsatt. Dette er ikke innarbeidet i bærekraftsanalysen. 
 
Når det gjelder innkjøp og avtalelojalitet er prosjektet påbegynt med full 
implementering av innkjøpssystemet i Finnmarkssykehuset. Det er i første fase av 
prosjektet beregnet en effekt av dette på 2-3 MNOK per år. Dette er ikke innarbeidet i 
bærekraftsanalysen.  

4. Risikovurdering 
 
Investeringskostnad 
Det en risiko forbundet med å ta ned investeringskostnaden fra 2,326 MRD til 1,95 MRD. 
Det ligger imidlertid tiltak knyttet til å ta ned arealer som ikke går på bekostning av 
funksjonalitet og tjenestetilbud som må vurderes. Risikoen vurderes til middels. 
 
Tiltaksplaner 2018 
Klinikkene har utarbeidet tiltak med økonomisk effekt på 100 MNOK i 2018, etter 
risikovurdering er disse justert ned til 69 MNOK. Klinikkene har gode muligheter til å 
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gjennomføre disse tiltakene, men det krever stram økonomistyring med fokus på 
oppfølging av gjennomføring av tiltakene.  
 
Uløst omstilling fra 2019  
Det ligger en betydelig risiko knyttet til Finnmarkssykehusets bærekraft. 
Finnmarkssykehuset får en kostnadsøkning fra 2019 når Alta nærsykehus og Samisk 
Helsepark står ferdig. Kostnadene i Alta er beregnet å bli 36,6 MNOK høyere enn det 
som lå inne i forprosjekt 2014. Dersom Finnmarkssykehuset ikke får kostnadsdekning 
for den økte kostnaden i Alta vil risiko knyttet til bærekraft være betydelig, med uløst 
omstillingsutfordring på 88 MNOK. Dersom kostnadsøkningen i Alta kompenseres av 
Helse Nord RHF vil omstillingsutfordringen bli mindre, og det ligger muligheter for 
effektivisering i allerede påbegynte tiltak. Det vurderes at i tiden frem til 2023 vil 
foretaket har gode muligheter for å løse uløst omstillingsutfordring. Risiko vurderes som 
middels under forutsetning av at foretaket får tilført midler for kostnadsøkningen i Alta. 

5. Budsjett/finansiering 
Budsjett for gjennomføring av konseptfaserapporten er 17,6 MNOK. Det gjenstår pr. 
januar 5 MNOK til arbeidet (inklusive interne timer). Det må påregnes kostnader til 
avklarende arbeid i forkant av oppstart av forprosjekt. Igangsetting av forprosjektet 
ligger innenfor investeringsrammen på 1,95 MRD. I 2018 ligger det inne i 
investeringsbudsjettet. 

6. Medbestemmelse og brukermedvirkning 
I arbeidet med konseptfasen nye Hammerfest sykehus har 6 medvirkningsgrupper og en 
overordnet tverrgående gruppe vært involvert i arbeidet. Det har vært gjennomføre 
flere møter med gruppene og også særmøter. Gjennom hele prosessen har 
styringsgruppen blitt informert og gitt innspill i arbeidet.  
 
Denne styresaken er drøftet i informasjons- og drøftingsmøte 5. februar 2018 og 
behandlet i FAMU samme dag. 

7. Direktørens vurdering  
Det er gjennomført et godt arbeid med konseptfaserapporten for nye Hammerfest 
sykehus. Kostnadsrammen er imidlertid ikke overholdt. I rapporten synliggjøres et 
potensiale for å ta ned bygge kostnadene ytterligere, slik at investeringsrammen på 1,95 
MRD kan overholdes.  
 
Bærekraftsanalysen viser at den økonomiske utfordringen er svært krevende. 
Omstillingsutfordringen er økende fra 2019 når Alta Nærsykehus og Samisk helsepark 
står ferdig. Det er særlig prosjekt Alta Nærsykehus som gir økt omstillingsutfordring fra 
2019. Med en dekning av kostnadsøkningen i Alta, vil bærekraften fortsatt være 
utfordrende med en omstillingsutfordring på 122 MNOK i 2023 når nye Hammerfest 
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sykehus står ferdig. I 2024 forventes full effekt av gevinstrealisering i nytt sykehus, og 
uløst omstilling reduseres til 44 MNOK dersom økte kostnader i Alta blir kompensert.  
 
Omstillingsutfordringen i 2023 er høy på grunn av at det ikke tas høyde for 
gevinstrealisering i det nye sykehuset på 30 MNOK før i 2024. Med det igangsatte 
arbeidet knyttet til mulige driftseffektiviseringer, og gevinstrealisering gjennom den 
vedtatte innføringen av systemer som FIKS, ARENA og kurve, vil det være mulig å 
effektivisere driften ytterligere.   
 
Det er administrerende direktørs vurdering at det er mulig å ta ned prosjektkostnaden. I 
konseptfaserapporten synliggjøres en mulighet for å ta ned prosjektkostnaden ved en 
oppstramming, generell optimalisering av prosjektet og sambruk av arealer med 
Hammerfest kommune. I tillegg kommer gevinstrealisering knyttet til fremtidig 
digitaliseringsprosjekter. Administrerende direktør anbefaler at prosjekt nye 
Hammerfest sykehus videreføres til forprosjektfasen. 
 
 
Vedlegg: 
Konseptrapport nye Hammerfest sykehus med vedlegg 
Kvalitetssikringsrapport (KSK) 
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