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Styresak 37–2022/3 Evalueringsrapport nye Kirkenes sykehus 
– del 2 

 

Formål 
Nye Kirkenes sykehus ble tatt i bruk 27. november 2018. Gjennom oppdragsdokumentet 
2018 ble Finnmarkssykehuset gitt i oppdrag å evaluere byggeprosjektet nye Kirkenes 
sykehus. Evalueringen er to-delt og arbeidet i begge faser er ledet av Sykehusbygg HF.  
 
Styret ble i styresak 172-2020/9 Orienteringssak ad. Nye Kirkenes sykehus - evaluering del 
1 (styremøte 16. desember 2020) orientert om Evaluering del 1 – Nye Kirkenes sykehus, 
hvor det ble opplyst om at del 2 skulle omfatte evaluering av driftskonsepter og 
løsninger etter 1 og 3 års driftserfaring, og at den var planlagt til våren 2021.  
 
Evalueringsrapport del 2 er behandlet i styret i Finnmarkssykehuset 23. februar 2022. 
Den retter oppmerksomhet mot hvordan utformingen av Nye Kirkenes sykehus legger 
til rette for arbeidsprosesser og pasientbehandling ved sykehuset. Evalueringen belyser 
ansatte og pasienters erfaringer med det nye sykehuset rundt to år etter innflytting. 
Styret fattet følgende vedtak: 
 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar «Evalueringsrapport Nye Kirkenes sykehus» del 2 – 

Erfaringer med bygget til etterretning.  
 

2. Styret ber administrerende direktør følge opp læringspunktene for forbedring i 
pågående og fremtidige byggeprosjekt.  

 
3. Styret ber administrerende direktør iverksette et arbeid slik at forbedrings- 

/endringsforslagene i rapporten gjennomgås og prioriteres. Styret ber om status i 
arbeidet til styremøtet i oktober 2022. 

 
Prosess og læringspunkter 
Evaluering av nye Kirkenes sykehus etter to års drift er gjennomført i henhold til 
prosjektplanen godkjent av Finnmarkssykehuset i 2019. På grunn av Covid-19 
pandemien og en tilleggsbestilling (akuttmottaket), ble prosjektplanen revidert i 
evalueringsperioden, sist 18. august 2021. 
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Befaringer og fokusgruppeintervju med ansatte ble gjennomført i fem fagområder for få 
utfyllende kunnskap i tillegg til spørreundersøkelsene. Disse fem områdene er:  
1. Akuttmottaket  
2. Sengeområdene  
3. Felles poliklinikk somatikk og dagbehandling  
4. Poliklinikk psykisk helsevern og rusbehandling  
5. Kontor og kontorområder  
 
Intervjuene foregikk i perioden 28.-30. april 2021 og høsten 2021. Befaring og 
fokusgruppeintervju er benyttet for å få dybdekunnskap om hvordan sentrale 
driftskonsepter og løsninger har fungert i nytt sykehus to år etter innflytting, og om 
utformingen av sykehusbygget har innvirket på arbeidsprosesser og pasientflyt.  
 
Det ble arrangert fokusgruppeintervju med to typer utvalg; ansatte (inkludert 
tillitsvalgte og verneombud) og ledergruppen ved sykehuset. På akuttmottaket ble det 
gjennomført to tilsvarende typer fokusgruppe-intervju med ansatte og ledergruppen. 
Etter at intervjuene og spørreskjema-undersøkelsene var gjennomført og analysert, ble 
foreløpige resultater og utkast til rapport flere ganger oversendt og kommentert i møter 
og per epost av tillitsvalgte, verneombud og ledergruppen i sykehuset. 
 
Læringspunkter fra evalueringen 
Evaluering del 2 - Erfaringer med bygget etter 2 års drift foreslår følgende læringspunkt 
i fremtidige nye prosjekt (kapittel 13): 
• Skilting – finne veien  
• Resepsjon, ekspedisjon, skranke; tilgjengelighet, oppgaver, bruk av pasientverter 
• Venteområder; skjerming, tilgang til mat og drikke, oppholdsrom eller ventesoner 
• Akuttmottak; nærhet, utforming og plassering av rom, lokalisering og planløsning, 

samlokalisering av legevakt med akuttmottak 
• Sengeområder; med vinkler og brudd, arbeidsstasjoner, rehabilitering 
• Poliklinikk; undersøkelses- og behandlingsrom, dagplasser, behandlerkontor i PHV 

og TSB 
• Støtterom; arbeidsplasser og kontor, samtalerom, pauserom og WC 
• IKT, teknikk og bygg; tekniske løsninger, mobildekning, temperatur og lysregulering 

og ventilasjon 
• Håndtering av uforutsette hendelser; katastrofer og pandemi 
• Vinduer; dagslys, mulighet til å se ut og skjerming 
• Opplæring og medvirkning; sette av tid til opplæring og medvirkning og involvere 

riktige personer til riktig tid 
• Organisasjonsutvikling; informasjon, forberede planlagte arbeidsprosesser, logistikk 

og pasientbehandling før innflytting 
• Logistikk; god person og vareflyt 
• Generalitet, fleksibilitet og elastisitet skal ivaretas 
 
Evalueringsresultatene vil være grunnlag for forbedring av fremtidige prosjekter både i 
eget foretak og i kunnskapsdeling mellom sykehusprosjekt i Norge. 
 
Forslag til forbedringer i nye Kirkenes sykehus 
Kapittel 12 presenterer forbedringsforslag for Kirkenes sykehus. Under 
evalueringsarbeidet er disse er drøftet, men det er ikke gjort videre utredninger og 
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prioritering av tiltak. Forslag til endringer og forutsetninger er oppsummert i tabellen 
på neste side. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mange av endringsforslagene krever både driftsmidler og investeringsmidler. Noen av 
anbefalingene er knyttet til ferdigstillingen av sykehuset, og håndteres derfor av 
investeringsrammen til nye Kirkenes sykehus. Øvrige investeringsmidler til 
endringstiltak etter evalueringen må prioriteres i ordinær budsjettprosess, innenfor den 
til enhver tid gjeldende investeringsramme. Det er derfor nødvendig med en stram 
prioritering fordi det nødvendigvis må påvirke øvrige investeringer i bygg og 
medisinteknisk utstyr. 
 
Medbestemmelse/brukermedvirkning 
Finnmarkssykehusets styresak er drøftet i informasjons- og drøftingsmøte i 
Finnmarkssykehuset HF 14. februar 2022, og ble informert om i FAMU samme dag. 
 
Konserntillitsvalgte- og verneombud i Helse Nord ble orientert om saken i 
samarbeidsmøte 8. mars 2022. 
 
Videre behandling i Finnmarkssykehuset HF 
Evalueringsrapporten viser at det er forbedringsområder i nye Kirkenes sykehus 
(kapittel 12), og dermed innspill og læringspunkter til andre sykehusprosjekter (kapittel 
13). Evalueringsrapporten viser at endring tar tid, og flere av anbefalingene i rapporten 
er knyttet til hva som var opprinnelig plan med nytt sykehus. 
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Flere OU1-prosesser må iverksettes for å få til nødvendige endringer og best mulig drift i 
bygget. Evalueringsrapporten inneholder forslag til forbedringer som kan iverksettes 
uten større investeringer. Alle forbedrings-/endringsforslag må utredes mht. 
innvirkning på øvrige områder i sykehuset. Eventuelle investeringer må prioriteres 
innenfor investeringsrammen i budsjettprosess 2023. 
 
Styret og adm. direktør i Finnmarkssykehuset har ansvar for at rapporten gjennomgås 
av byggeprosjektet og OU-prosjektet nye Hammerfest sykehus, og at læringspunkter tas 
med i det videre arbeidet. I tillegg iverksettes videre utredning av forbedrings-
/endringsprosessen i Kirkenes sykehus iht. anbefalingene i evalueringsrapporten. 
 
Adm. direktør er fornøyd med at evalueringen er gjennomført, og at 
forbedringspunktene blir fulgt opp internt i Finnmarkssykehuset, og prioritert på lik 
linje med andre behov innenfor foretakets egne investeringsrammer  
 
Rapporten blir delt med andre helseforetak i regionen og vil inngå i erfaringsgrunnlaget 
i Sykehusbygg HF til nytte for kommende relevante prosjekt i andre regioner. 
 

                                                        
1 Organisasjonsutvikling 
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