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1 Oppsummering og konklusjon

1.1 Konklusjon
Overordnet mener ekstern kvalitetssikrer (EKS) at konseptrapporten bør bearbeides videre før
prosjektet går videre til forprosjektfasen. Spesielt skyldes dette modenhetsnivået på de økonomiske
analysene og helseforetakets manglende bæreevne for prosjektet.

Gjennom følgeevalueringen har de fleste kommentarene fra EKS om forbedringsområder blitt tatt til
følge og utbedret. Ved avgivelse av denne rapporten, som er basert på konseptrapport versjon 1.2,
datert 2. februar 2018, gjenstår enkelte kommentarer fra EKS som prosjektet ikke har løst.

________________________ ________________________

      Finn Holm           Martin Schönbeck

Ansvarlig partner Prosjektleder

Oslo, 6. februar 2018
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2 Innledning og bakgrunn

2.1 Oppdraget
Kvalitetssikringen er gjennomført som en følgeevaluering. Det vil si at ekstern kvalitetssikrer (EKS)
har fulgt prosessen med utarbeidelse av konseptrapport og kommet med innspill og vurderinger
underveis. Prosess, innhold og dokumenter er evaluert. Hensikten med en følgeevaluering er at
prosjektet skal ha muligheten til å avdekke og følge opp eventuelle avvik underveis i prosessen.
Kvalitetssikringen er basert på løpende dokumentgjennomgang av foreløpige arbeidsdokumenter
med tilbakemeldinger til prosjektet på disse, samt gjennomgang av endelige dokumenter ved slutten
av prosjektet. I tillegg har EKS deltatt i arbeidsmøter knyttet til delstrømmer av prosjektet for å
kvalitetssikre prosessen.

EKS har kvalitetssikret konseptrapporten i henhold til en prosjektspesifikk sjekkliste utarbeidet av
Sykehusbygg HF til oppdraget. Sjekklisten er utarbeidet med utgangspunkt i tidligfaseveilederens
krav til ekstern kvalitetssikring1. Disse punktene danner grunnlag for kvalitetssikringen og denne
rapporten er bygget opp rundt disse. Tomteutredningen var gjenstand for en egen kvalitetssikring, og
er dermed ikke inkludert her. I utarbeidelsen av rapporten har EKS benyttet seg av erfaring med
tilsvarende oppdrag og ledende praksis for kvalitetssikring.

2.2 Beskrivelse av konseptrapporten
Konseptfasen er gjennomført etter gjeldende «Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter»2

utgitt av Sykehusbygg HF. Konseptfasen skal dokumentere og gi grunnlag for å beslutte hvilket
alternativ som best oppfyller definerte mål, forutsetninger og rammer i prosjektmandatet for nytt
Hammerfest sykehus.

3 Følgeevalueringen
Kvalitetssikringen er gjennomført som en følgeevaluering og EKS har deltatt i møter relevante for å
evaluere prosessen og prosjektets leveranser i perioden september 2017 til januar 2018, herunder
blant annet prosjekteringsmøter, møter for brukerinvolvering og workshop for utarbeidelse av
forenklet usikkerhetsanalyse og ROS. EKS har løpende fått oversendt arbeidsversjoner av relevante
dokumenter for fortløpende evaluering. Etter behov har EKS og prosjektledelsen gjennomført
statusmøter der EKS har rapportert foreløpige funn og observasjoner. De fleste påpekte funn og
observasjoner er utbedret av prosjektet underveis, mens andre ikke er tatt til følge. Der avvik er
avdekket og lukket i løpet av prosessen er ikke disse tatt inn i denne rapporten da de ved avleggelse
av konseptrapporten anses som ferdigbehandlet.

EKS mottok foreløpig versjon av konseptrapporten 20. og deretter 24. januar 2018, og ga
tilbakemelding på enkelte forhold, som i noen grad er rettet opp av prosjektet i endelig versjon av 2.
februar 2018. De bemerkningene til konseptrapporten som påpekes i denne EKS-rapporten er

1 http://sykehusbygg.no/wp-content/uploads/2016/09/Veileder-for-tidligfasen-i-sykehusbyggprosjekter.pdf,
vedlegg H (KSK-rapport)
2 IBID
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forhold EKS mener fortsatt er gjeldende i endelig konseptrapport av 2. februar 2018. Forhold
prosjektet har rettet opp underveis er ikke kommentert. Rapporten er etter henstilling fra
oppdragsgiver gjort kort og konsis. Punktene EKS mener prosjektet på en tilfredsstillende måte har
besvart er derfor kun kort omtalt.

Konklusjon og anbefalinger

EKS vurderer Sykehusbygg sin prosjektledelse som ryddig og profesjonell. Dialogen har vært åpen
og EKS sine bemerkninger har i stor grad blitt videreformidlet til prosjekteringsgruppen. EKS mener
prosjekteringsgruppen i mindre grad har tatt EKS sine bemerkninger til følge.

Overordnet mener EKS konseptrapporten bør bearbeides videre før prosjektet går videre til
forprosjektfasen. Spesielt skyldes dette modenhetsnivået på de økonomiske analysene og
helseforetakets manglende bæreevne for prosjektet.

4 Behov og mål

4.1 Grunnlaget for investeringen
EKS skal vurdere om det er samsvar mellom det virksomhetsstrategiske grunnlaget for
investeringen slik denne er formulert i utviklingsplanen og den fremlagte konseptrapporten.

Observasjoner EKS

Det prosjektutløsende behovet er beskrevet i konseptrapportens kapittel 2.4 samt i tidligere
prosjektfaser. Alternativene utredet i konseptfasen underbygger det prosjektutløsende behovet.

Konklusjon og anbefalinger

EKS mener det prosjektutløsende behovet er tilfredsstillende beskrevet og at det er samsvar mellom
det virksomhetsstrategiske grunnlaget for investeringen og den fremlagte konseptrapporten.

4.2 Lokalisering og sammenhengen med det regionale helseforetakets tilbud
EKS skal vurdere om prosjektets lokalisering i det regionale helseforetakets totale tilbud er vurdert.

Observasjoner EKS

Prosjektmandatet gir føringer for lokalisering av sykehuset og funksjonsområdene sykehuset skal
dekke. Valg av tomt på Rossmolla i Hammerfest ble anbefalt i delrapport tomtevalg høsten 2017 og
vedtatt av styret i Helse Nord RHF 18. oktober 2017. Rapporten var gjenstand for ekstern
kvalitetssikring. Lokalisering er derfor ikke vurdert i denne rapporten. Funksjonsområdene tatt med i
konseptrapporten samsvarer med styringsdokumentet.

Konklusjon og anbefalinger

Lokalisering er tilfredsstillende dekket i tidligere utredninger og styrevedtak. Funksjonsfordeling er
tilfredsstillende beskrevet og hensyntatt i konseptrapporten.

4.3 Målhierarki
EKS skal vurdere om målhierarkiet er konsistent, avklart og ikke for komplisert eller generelt til å
være operasjonelt.

Observasjoner EKS

Prosjektets samfunnsmål, effektmål og resultatmål er gitt gjennom styringsdokumentet på en
utfyllende og tydelig måte.
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Prosjektets evalueringskriterier er tatt med i tabell 1-4. Kriteriene er kun stikkordsmessig gjengitt.
Evalueringskriteriene er fokusert på selve sykehusbygningen, og i mindre grad pasient- og
behandlingsfokusert. Kvalitet er ikke et eget evalueringskriterium. Evalueringskriteriene for
konseptvalg skal ifølge tidligfaseveilederen gis ved prosjektinnramming, men er i dette prosjektet
ikke konkretisert i styringsdokumentet. Prosjekteringsgruppen har i stedet argumentert for
evalueringskriterier ut fra en egenvurdering.

Konklusjon og anbefalinger

EKS mener prosjektet bidrar til å oppfylle samfunnsmålene. EKS mener effektmålene er konsistente
med samfunnsmålene og relevante for prosjektet. De bygger oppunder helseforetakets overordnede
mål. EKS mener resultatmålene for prosjektet er konkrete og målbare.

EKS mener detaljeringen av evalueringskriteriene i sin helhet bør inkluderes i konseptrapporten, og
ikke kun være vedlagt.

EKS mener evalueringskriteriene burde vært gitt gjennom styringsdokumentet, og ikke av prosjektet
selv. EKS erkjenner at dette ikke er noe prosjektet kan gjøre noe med.

Det fremgår av kapittel 1.4.3 at evalueringskriteriene er gitt gjennom styringsdokumentet, men EKS
kan ikke se at dette stemmer. EKS mener videre evalueringskriteriene er tekniske og lite pasient- og
kvalitetsfokuserte i seg selv, men EKS erkjenner at kriteriene likevel delvis fanger opp pasient- og
kvalitetskriterier indirekte. Sammenhengen mellom evalueringskriteriene og effektmålene bør
fremkomme tydeligere.

4.4 Fremtidig behov for helsetjenester
EKS skal vurdere om beregningen av fremtidig aktivitet og kapasitetsbehov er tilfredsstillende utført,
og om det prosjekterte alternativet er i henhold til dette.

Observasjoner EKS

Beregningen av fremtidig aktivitet og kapasitetsbehov er beskrevet i kapittel 3, samt i egen
delrapport «Framskrivningsrapport 2015-2035 Nye Hammerfest sykehus». Dimensjoneringen tar
utgangspunkt i behovet i år 2035, elleve år etter planlagt ferdigstillelse av sykehuset. Sykehusbygg
HF sin modell for framskrivning av aktivitet og kapasitet er benyttet. Konsekvenser av seks timers
åpningstid for poliklinikk og ulik utnyttelse av senger er vist.

Sykehusets funksjonsbehov og programkrav er beskrevet i kapittel 5.

Konklusjon og anbefalinger

Basert på innholdet i konseptrapporten mener EKS metode og modell brukt til å utrede fremtidig
aktivitet og kapasitetsbehov er hensiktsmessig. EKS mener framskrivning til år 2035 er
tilfredsstillende når dette suppleres med synliggjøring av kapasitetsbehov frem til år 2040.

Det er vedtatt åtte timers åpningstid for poliklinikk, og kapasitetsbehovet er beregnet med
utgangspunkt i dette. Det fremheves i rapporten at dette er krevende å få til i praksis. EKS er enig i
denne vurderingen. Konsekvensene dette har for bemanning og driftskostnader framgår ikke av
konseptrapporten, og EKS kan ikke se at disse kostnadene er inkludert i bæreevneanalysen. EKS
anbefaler at Finnmarkssykehuset lager en plan for å realisere utvidet åpningstid i neste fase.

EKS har ikke vurdert selve beregningene eller grunnlaget de er gjort på.

EKS mener videre det fremskrevne behovet for senger bør sammenlignes med dagens faktiske
situasjon, eksempelvis i tabellene i kapittel 3, for å gjøre det lettere å vurdere rimeligheten i
framskrivningen opp mot dagens kapasitet.
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4.5 Omstilling og effektivisering av tjenestetilbudet
EKS skal vurdere om muligheter for eventuelle omstillinger og effektivisering av tjenestetilbudet er
vurdert.

Observasjoner EKS

Det er igangsatt et OU-prosjekt som blant annet vurderer muligheter for omstilling og driftsmodell i
nytt sykehus. Dette henger sammen med punktet knyttet til driftsgevinster.

I framskrivningen av dimensjoneringsgrunnlaget er det lagt til grunn omstillingsfaktorer som
omlegging fra døgn- til dagbehandling, bruk av observasjonssenger og samhandling med
kommunen.

Konklusjon og anbefalinger

EKS vurderer at mulighetene for omstilling og effektivisering av tjenestetilbudet er utredet til et
hensiktsmessig nivå i konseptfasen. EKS anbefaler å fokusere mer på mulighetene for omstilling og
effektivisering i forprosjektfasen, da dette vil være avgjørende for å realisere driftsgevinstene som er
lagt til grunn.

4.6 Fremtidige behandlingsformer og prioriteringer
EKS skal vurdere om det er utredet hvordan fremtidige behandlingsformer og prioriteringer vil slå ut
for de ulike tjenestene.

Observasjoner EKS

Teknologiske utviklingstrender er beskrevet i kapittel 5.17. Her trekkes spesielt pasientrettede
løsninger frem, både i sykehus og løsninger som fremmer behandling fra hjemmet. Det konkluderes
med at praktiske konsekvenser må avklares i senere faser av planleggingen. Det er ikke vurdert
hvordan fremtidige prioriteringer av behandlingsformer vil slå ut for de ulike tjenestene.

Konklusjon og anbefalinger

EKS mener fremtidige behandlingsformer og prioriteringer er omtalt på et hensiktsmessig nivå. EKS
mener fremhevingen av ulike former for telemedisin og behandling fra hjemmet er spesielt viktig for
nye Hammerfest sykehus gitt de lange avstandene i opptaksområdet.

EKS anbefaler at konsekvensen av fremtidige behandlingsformer for utformingen av sykehuset
utredes videre i forprosjektfasen, og at også mulige konsekvenser av fremtidige prioriteringer
drøftes.

5 Samhandling og kommunikasjon

5.1 Samarbeid med primærhelsetjenesten og vertskommune
EKS skal vurdere om prosjektet har tatt hensyn til hvordan samhandlingen med
primærhelsetjenesten og vertskommunen vil påvirke forutsetningene for prosjektet.

Observasjoner EKS

Samhandling med kommunale helsetjenester er inkludert som et deleffektmål. Samhandling med
primærhelsetjenesten og vertskommunen drøftes ikke eksplisitt i rapporten, men det har i prosessen
vært omfattende dialog mellom prosjektet og Hammerfest kommune. Det er inngått intensjonsavtale
om samarbeid med kommunen, og det er planlagt for etablering av kommunal legevakt i
sykehusbygget. Det er også planlagt med etablering av et «helsehus somatikk og psykisk
helsevern» i sammenheng med sykehuset.



6

Konklusjon og anbefalinger

EKS mener samhandlingen med vertskommunen er god, målrettet og påvirker forutsetningene for
prosjektet på en positiv måte. Det er spesielt positivt at prosjektet og kommunen samarbeider om
etablering av kommunale tjenester i og i nær tilknytning til sykehuset, som blant annet legevakt.

Det kan vurderes å invitere kommunen inn i styringsgruppen for prosjektet i neste fase for å sikre
dialogen videre.

5.2 Forankring i helseforetaket og det regionale helseforetakets
driftsorganisasjon

EKS skal vurdere om de beslutninger som er tatt i konseptfasen er forankret i helseforetaket og i det
regionale helseforetakets driftsorganisasjon.

Observasjoner EKS

Beslutninger er forankret i helseforetaket gjennom brukermedvirkningsmøter, allmøter og
styringsgruppemøter. Det er så vidt EKS bekjent ikke lagt opp til endringer i tjenestetilbudet som
krever regional forankring i forkant av styrebehandling.

Konklusjon og anbefalinger

EKS mener beslutningsprosessen er hensiktsmessig innrettet.

5.3 Medvirkning fra brukere og ansatte
EKS skal vurdere om medvirkningsprosesser fra brukere og ansatte er gjennomført på en
tilfredsstillende måte.

Observasjoner EKS

Medvirkning fra ansatte og brukere er beskrevet i kapittel 4. EKS har i tillegg observert
medvirkningen gjennom deltakelse i møter med medvirkningsgruppene.

Konklusjon og anbefalinger

Det er gjennomført en tilfredsstillende involvering av brukere og ansatte gjennom medvirkningsmøter
og allmøter. Relevante synspunkter er tatt inn i arbeidet. Vesentlige uklarheter har blitt besvart, med
unntak av punkter som skal besvares i neste fase. Dette inkluderer påpekte områder som
kjøkkenløsning og enkelte andre funksjonsområder.

6 Økonomi og gevinster

6.1 Bæreevne
EKS skal vurdere om alternativene er vurdert opp mot helseforetakets og det regionale
helseforetakets økonomiske og finansielle bæreevne.

Observasjoner EKS

Kalkyle: Det er kun utarbeidet en forenklet kalkyle. Kalkylen for sykehuset overstiger
kostnadsrammen satt av Helse Nord. Kostnadsrammen er satt for P50 pluss 15 %
usikkerhetsmargin, prisstigning og byggelånsrenter, men det er kun gjennomført en forenklet,
kvalitativ usikkerhetsanalyse, og ikke en fullstendig usikkerhetsanalyse for investeringen med
kvantitative sannsynlighetsberegninger av usikkerhet som gir grunnlag for å estimere P50 og P85.

Det er vesentlig usikkerhet knyttet til tomtekostnader, kostnader for opparbeiding av tomt og
miljøsanering, samt for eventuell omlegging av riksvei. Investeringskostnaden er beregnet ut fra
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programmert bruttoareal, som er vesentlig mindre enn tegnet bruttoareal. Det tegnede bruttoarealet
inkluderer 2 000 m2 integrerte arealer for Hammerfest kommune. Det er ikke avklart hvordan en slik
integrert løsning skal finansieres og juridisk avklares. Endelig kalkyle er ikke oversendt EKS.

Bæreevne: Den forenklede bæreevneanalysen viser at Finnmarkssykehuset ikke har bæreevne for
investeringen. Det er i den forenklede bæreevneanalysen vesentlige kostnader som ikke er tatt med,
som eksempelvis kostnader for rivning eller avhending av eksisterende sykehus og bygging av ny
ambulansestasjon. Ny ambulansestasjon utredes uavhengig av nye Hammerfest sykehus.

Etter avtale med Finnmarkssykehuset har ikke prosjektet gjennomført en komplett bæreevneanalyse
for helseforetaket. Gjengivelsen av den forenklede bæreevneanalysen er i konseptrapporten svært
overordnet, og det foreligger ikke en egen delrapport for økonomi. Underlag for bæreevneanalysen,
så som modell for økonomisk langtidsplan, er ikke oversendt EKS, og EKS har derfor ikke hatt
mulighet til å kvalitetssikre bæreevneanalysen i detalj.

Bæreevneanalysen legger P85-kostnaden for investeringen til grunn, i henhold til
styringsdokumentet for Nye Hammerfest sykehus. EKS mener den forenklede usikkerhetsanalysen
som er gjennomført ikke gir tilstrekkelig grunnlag for å beregne P85. Det er ikke gjennomført
sensitivitets- og scenarioanalyser som viser hvordan endringer i sentrale forutsetninger påvirker
bæreevnen, for eksempel dersom driftsgevinster ikke realiseres i sin helhet.

Det er i konseptrapporten ikke gjort vurderinger av det regionale helseforetakets bæreevne for
investeringen.

Konklusjon og anbefalinger

EKS kan på bakgrunn av konseptrapporten ikke konkludere med at Finnmarkssykehuset og Helse
Nord har økonomisk og finansiell bæreevne for investeringen. EKS anbefaler at kalkyle og
bæreevneanalyse oppdateres og kvalitetssikres før prosjektet videreføres til forprosjekt. Generelt er
kapitlet om økonomi ikke på det nivået man bør kunne forvente i en konseptrapport.

EKS anbefaler at Finnmarkssykehuset ser på muligheter for reduksjon av driftskostnader i
helseforetaket, utover gevinster knyttet til nye sykehusbygg, for å bedre helseforetakets bæreevne
for investeringen.

6.2 Vurdering av gevinster
EKS skal vurdere om alternativene er vurdert opp mot gevinster som ønskes realisert.

Observasjoner EKS

Det er forutsatt å oppnå en driftsgevinst på 30 millioner kroner årlig i nytt sykehus. I kapittel 8.2
redegjøres det for prosess for gevinstrealisering og mulige områder gevinster kan oppnås på.

Konklusjon og anbefalinger

EKS mener prosjektet i liten grad sannsynliggjør realiseringen av de forutsatte driftsgevinstene. Selv
om prosjektet befinner seg i en tidlig fase bør de opplistede punktene konkretiseres, slik at det er
lettere å vurdere realismen i dem. EKS har fått forelagt et internt dokument fra Finnmarkssykehuset
som konkretiserer noen av de skisserte gevinstene med foreløpige estimater, men dette er ikke
forankret i organisasjonen. At gevinstene ikke er forankret i organisasjonen, reduserer
sannsynligheten for å realisere gevinstene som forutsatt i bæreevneanalysen.

I neste fase anbefaler EKS prosjektet å konkretisere gevinstene som ønskes realisert, samt å
utarbeide en detaljert gevinstrealiseringsplan der de ressursene i linjeorganisasjonen som skal hente
ut gevinstene blir involvert i tilstrekkelig grad. EKS presiserer at gevinstrealisering er spesielt viktig
for nye Hammerfest sykehus gitt den svake bæreevnen helseforetaket har.
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7 Alternativanalyse

7.1 Bredden i alternativene
EKS skal vurdere om alternativene som er vurdert sikrer en tilstrekkelig bredde sett opp mot
mulighetsrommet, slik at helseforetakets «sørge for»-ansvar er ivaretatt.

Observasjoner EKS

Styringsdokumentet gir føringer om utredning av tre alternativer: 0-alternativet, nybygg på
eksisterende tomt og nybygg på tomt på Rossmolla. Valg av tomt ble gjennomført gjennom en egen
prosess, og er derfor ikke vurdert i denne rapporten. I konseptfasen er tre ulike bygningsmessige
alternativer på Rossmolla utredet. Gitt forutsetningene mener EKS disse tre alternativene
representerer en tilstrekkelig bredde i mulighetsrommet.

0-alternativet skal utredes i konseptfasen. Dette kan ikke EKS se er gjort i tilstrekkelig grad.

Konklusjon og anbefalinger

Gitt det begrensede mandatet prosjektet er gitt, mener EKS mulighetsrommet er utnyttet i
tilstrekkelig grad for nybyggalternativene.

EKS mener utredningen av 0-alternativet er mangelfull, og anbefaler at dette tas inn i rapporten i
større grad, spesielt i alternativvurderingene og de økonomiske analysene. EKS mener dette er
spesielt viktig gitt helseforetakets manglende bæreevne for prosjektet. Allerede gjennomførte
utredninger fra idéfasen kan brukes som utgangspunkt.

7.2 Prioritering av alternativene
EKS skal vurdere om alternativene er riktig prioritert i henhold til målhierarkiet og tilhørende
prioriterte krav.

Observasjoner EKS

Kapittel 6 omhandler alternativvurderingen. Det vises her til «midtveisevaluering for
konseptutvikling» styrebehandlet 15.12.2017 der konsept ble valgt. Kapitlet er kort, og gjengir kun
hovedpunktene i konseptvalget. Evalueringskriteriene med tilhørende prioriterte krav er ikke
inkludert. Vektingen av kriteriene er ikke beskrevet. Sammenhengen mellom målhierarkiet og
evalueringskriteriene er ikke beskrevet. Robustheten i alternativene er ikke beskrevet.

Konklusjon og anbefalinger

EKS mener evalueringskriteriene bør inngå i rapporten, og hovedtrekkene i alternativvurderingen
bør også gjengis direkte i rapporten. Konseptvalget er en sentral del av konseptrapporten, og må
derfor fremkomme tydelig. Tidligfaseveilederen sier følgende: «Alle relevante alternativer skal inngå i
konseptrapporten, og alternativvurderingene skal beskrives. Det skal fremgå hvilket konsept
(alternativ) som anbefales bearbeidet videre i en forprosjektfase, og begrunnelsen for anbefalingen».

EKS kan på bakgrunn av dette ikke konkludere med at alternativene er riktig prioritert i henhold til
målhierarkiet og tilhørende prioriterte krav.

7.3 Kvalitet
EKS skal vurdere om prosjektet sikrer befolkningens krav til kvalitet i tjenestene.
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Observasjoner EKS

Nye Hammerfest sykehus er designet etter kravene definert i Hovedprogrammet, som er utformet for
å sikre kvalitet i tjenestene. Kvalitet i pasientbehandlingen er videre beskrevet i kapittel 9. I tillegg
mener EKS at god samhandling med kommunen, etablering av observasjonssenger og andre tiltak
som tar hensyn til lange reiseavstander og varierende belegg, samt kvaliteten til et nytt sykehus i
seg selv, bidrar til å sikre kvalitet i tjenestene.

Kvalitet i pasientbehandling er ikke inkludert som et eget evalueringskriterium.

Konklusjon og anbefalinger

EKS mener prosjektet sikrer befolkningens krav til kvalitet i tjenestene, men at kvalitet kunne vært
inkludert som et evalueringskriterium.

7.4 Pasientsikkerhet
EKS skal vurdere om planlagte bygg og infrastruktur er planlagt for å redusere risikoen for uønskede
hendelser innen pasientsikkerhet.

Observasjoner EKS

Kapittel 9.1 drøfter overordnet bedret pasientsikkerhet i nytt bygg, knyttet til samlokalisering av
poliklinikk for somatikk og psykiatri, samt redusert smittefare grunnet ensengsrom.

Konklusjon og anbefalinger

EKS mener prosjektet i tilfredsstillende grad sannsynliggjør at et nybygg vil redusere risikoen for
uønskede hendelser innen pasientsikkerhet. EKS mener et nytt bygg i seg selv vil øke
pasientsikkerheten.

EKS mener prosjektets beskrivelse av pasientsikkerhet er tilfredsstillende.

7.5 Miljø
EKS skal vurdere om prosjektet forholder seg til overordnede krav til ivaretakelse av indre og ytre
miljø på en tilfredsstillende måte.

Observasjoner EKS

Prosjektet forholder seg til kravene i «Miljøprogram – krav til miljøoppfølging Nye Hammerfest
sykehus», se kapittel 7.3.13.

Konklusjon og anbefalinger

EKS mener prosjektets beskrivelse av de miljømessige faktorene er tilfredsstillende.
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