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Styresak 177-2021/4 Helikopterlandingsplass og adkomst for 

ambulansebåt ved nye Hammerfest sykehus, 

oppfølging av styresak 7-2021 A 

Saken var etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere 
utsendt saksliste. 
Saksdokumentene var ettersendt. 

 
Formål 
Saken er oppfølging av styresak 7/2021 Eventuelt hvor det ble stilt spørsmål 
angående helikopterlandingsplass og adkomst for ambulansebåt ved nye 
Hammerfest sykehus og konsekvenser av å ikke ha dette på plass. 
 
Styret blir orientert om muligheter og antatte kostnader knyttet til etablering av 
helikopterlandingsplass ved Nye Hammerfest sykehus. Formål med saken er 
orientere om foreløpige vurderinger 
 
Sammenheng med strategi og grunnleggende verdier 
Bygging av helikopterlandingsplass var og adkomst for ambulansebåt er ikke en del 
av prosjekt Nye Hammerfest sykehus, og heller ikke tatt inn i langsiktig økonomisk 
plan. I respekt for tidligere beslutninger og andre planlagte investeringer, legges 
saken frem for styret for nærmere diskusjon. 
 
Bakgrunn 
Det vises til styresak 160-2021-4 Landingsplasser for SAR Queen (AW101) ved 
sykehusene i Helse Nord – oversikter (styremøte 24. november 2021), hvor styret ble 
informert om at dagens situasjon: Sea King lander på flyplass og at det samme vil 
gjelde for AW101. Landingsplass vurderes på sikt, og flyplass benyttes inntil videre. 
 
Det er sykehusene i Hammerfest, Tromsø og Bodø som har flest landinger med 
redningshelikopter. Historikk for de siste ti år viser at redningshelikopter i snitt har 
2 landinger pr uke i Hammerfest hvorav én/uke gjelder pasienter med livskritiske 
skader eller symptomer.  
 
Behandling av saken i Finnmarkssykehuset HF 
Styret i Finnmarkssykehuset HF har i styresak 29/2021 fattet følgende vedtak: 
• Styret prioriterer følgende innspill til rullering av investeringsplan 2022 – 2028: 

o Investeringsmidler til helikopterlandingsplass for AW101 ved nye Hammerfest 

sykehus, utløsning av P85 bør vurderes 

 

Styremøte i Helse Nord RHF
15. desember 2021 - saksdokumenter - ettersendelse nr. 1 - unntatt offentligehet

248



 

Finnmarkssykehuset HF ser mulighet for å gjennomføre forprosjekt for å utrede 
detaljer og kostnader for etablering av helikopterlandingsplass og adkomst for 
ambulansebåt (vedlegg 2).  
Helseforetaket ber om at dette blir tatt inn som en del av pågående byggeprosess 
med nye Hammerfest sykehus. Forprosjektet er estimert til 4-5 mill. kroner. 
Realisering av et helhetlig prosjekt for helikopter og ambulansebåt er estimert til å 
koste i størrelsesorden 40 mill. kr. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Et forprosjekt vil gi et godt bilde av kostnadene til etablering av landingsplass, både 
hvis etablering skjer i sammenheng med bygging av sykehuset og alternativt 
merkostnaden ved etablering på et senere tidspunkt.  
 
Det ikke er satt av midler i investeringsplanen til etablering av landingsplass i 
Hammerfest. Økonomien i byggeprosjektet i Hammerfest er så langt under kontroll, 
men det er fremdeles gjennomføringsrisiko knyttet til prosjektet. Adm. direktør 
mener at det er for tidlig å vurdere å utvide rammene for prosjektet på nåværende 
tidspunkt. 
 
Økonomien i Finnmarkssykehuset er under sterkt press. Nåsituasjonen tilsier at 
foretaket bør være meget restriktiv med å ta på seg ytterligere kostnader til 
fremtidige avskrivinger. 
 
Dersom det på senere tidspunkt viser seg at det er rom innenfor rammen av 
prosjektet, vil det være mer riktig å sammenlikne et behov i Hammerfest med andre 
behov i regionen. Dette taler for at vurderingen spilles inn ved neste års rullering av 
økonomisk langtidsplan. 
 
 
 
Vedlegg:  
1. Protokoll fra styresak 7-2021 - Eventuelt 
2. Presentasjon - komplett akuttmottak NHS 
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Vedlegg 1 
 

Styresak 7-2021 Eventuelt 
 
A. Helikopterlandingsplass i Kirkenes, Hammerfest m. fl. 
Styremedlem Hans Jacob Bønå stilte spørsmål ad. helikopterlandingsplass i både 
Kirkenes, Hammerfest m. fl. og ambulansebåt adkomst Hammerfest og konsekvenser 
av å ikke ha dette på plass. De nye redningshelikoptrene skal ha så kraftig rotor at 
det 
ødelegger fasader på nærliggende bygg og hva som skjer dersom vi ikke har egnet 
landingsplass. Styremedlem Hans Jacob Bønå ytret bekymring for 
anestesisituasjonen 
spesielt ved Hammerfest sykehus dersom dette ikke blir tatt tak i. Tror mange 
akuttoppdrag i Finnmark ender i Tromsø, som følge av at landing og transport til 
sykehuset tar for lang tid. 
 
Helse Nord RHF orienterte muntlig. Finnmarkssykehuset HF har opprettet en 
arbeidsgruppe som ser på problemstillingene som ble løftet av styremedlem Hans 
Jacob Bønå. 
 
 
Styrets vedtak: 
Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å komme tilbake med en orientering 
når arbeidsgruppen i Finnmarkssykehuset HF har noe å rapportere. 
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Helikopterlandingsplass ved 
nye Hammerfest sykehus
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Nytt sykehus i Hammerfest – Etablering av 
helikopterlandingsplass og ambulansebåtmottak

• AW 101-kvalifisert 
landingsplass

• Klimaskjermet transport til 
akuttmottak

• Ambulansebåtmottak

Ambulansebåt «Thea Jensen»
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Stor interesse

• Forventning om avklaring

• Regional rolle som 
akuttsenter for 
Barentshavet og Vest-
Finnmark

• Klimaforhold og 
transportutfordringer
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Hvorfor bør nye Hammerfest sykehus bygges med 
helikopterlandingsplass?

• Tid er kritisk
– Optimalisering av pasientforløp for best mulig behandling

– Unngå omlasting på flyplass og biltransport til akuttmottak

• Akuttberedskap
– Fiskeri- og petroleumsaktivitet i Barentshavet – både masseskade og 

andre kritiske situasjoner

– Effektiv bruk av SAR-ressurser – kort flytid til Hammerfest – økt 
operasjonell kapasitet

– Sammen med sykehusene i Bodø og Tromsø har Hammerfest klart flest 
landinger av redningshelikopter.
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NHS’s rolle ift aktiviteten i Barentshavet

Akuttmedisinsk hub!
• Over 350 personer vil 

arbeide på de ulike 
feltsenterene når de er i drift

• 50 – 100 personer vil arbeide 
på ulike skip knyttet til 
installasjonene

• Arbeidsplasser med stort 
skadepotensiale og krav til 
beredskap.

• All forsyning og logistikk skjer 
i dag fra Hammerfest
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Bølgevoll
Skjerming 

Av kai

Kai for 
ambulansebåt

Komplett løsning!
• Gode landingsforhold og 

vindforhold
• Bølgevoll bygges som del av 

skjerming for 1000-års bølge
• Rask transitt fra helikopter og 

båt til akuttmottak via skjermet 
transportkorridor

• God avstand til bebyggelse og 
riksvei

• NHS-bygg allerede 
dimensjonert for sterk vindlast 
så AW101 kan håndteres 
innenfor dette

Konseptskisse Helikopterlandingsplass og 
ambulansebåthavn ved NHS
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Aktiviteter i forprosjekt

1. Prosjektopplysninger
2. Medisinsk- og akuttfaglig argumentasjon rundt behov

3. Aktiviteter som må utredes:
– Lokalisering (hvor skal helikopterplassen ligge - fotavtrykk)
– Transportvei til akuttmottak og mottaksfunksjonen
– Dimensjonerende helikopter - regelverk
– Flyoperative vurderinger – inn og utflygingssektorer
– Miljøvurderinger 

• Støy
• Rotorvind
• Vibrasjoner
• Andre miljøhensyn

– Drivstoff vurdering
– Kommunal behandling
– vurderinger
– Teknisk beskrivelse
– Kostnadskalkyle m usikkerhetsanalyse

4. Avhengigheter til prosjektet Nye Hammerfest sykehus samt 
andre landingsplasser og sykehus

5. Kritiske suksessfaktorer 
6. Gevinstrealisering

7. Prosjektstyring
1. Fremdrift
2. Kostnader for utredning av Forprosjekt
3. Investeringskostnader
4. Usikkerhetsanalyse
5. Kvalitetssikring
6. Endringshåndtering

1. Tilleggsutredning av kaianlegg for av/på-lasting av ambulansebåt
2. Medisinsk- og akuttfaglig argumentasjon rundt behov

3. Aktiviteter som må utredes:
– Lokalisering (plassering, integrasjon med eksisterende 

infrastruktur)
– Transportvei til akuttmottak og mottaksfunksjonen
– Dimensjonerende fartøy og farvannsbegrensinger - regelverk
– Operasjonelle vurderinger 
– Miljøvurderinger 
– Kommunal behandling og samordning med havnemyndighet
– Andre vurderinger
– Teknisk beskrivelse
– Kostnadskalkyle m usikkerhetsanalyse

4. Samordning med NHS-prosjektet 
5. Kritiske suksessfaktorer 
6. Gevinstrealisering

7. Prosjektstyring
1. Fremdrift
2. Kostnader for utredning av Forprosjekt
3. Investeringskostnader
4. Usikkerhetsanalyse
5. Kvalitetssikring
6. Endringshåndtering

1. Helikopterlandingsplass 2. Havneanlegg for ambulansebåt

Oppsummering:
Ramme for gjennomføring av forprosjekt (1+2): 4-5 millioner

Forprosjekt vil levere en komplett utredning inkl. grunnlag for investeringsbeslutning.
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Mulighet for rask 
oppstart

• Punkt 4a i vedtak er ikke 
gitt tilbakemelding på 
fra Helse Nord RHF

• En avklaring på dette vil 
gi handlingsrom til å 
igangsette forprosjekt 
for 
helikopterlandingsplass 
ved NHS
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