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Styremøte i Finnmarkssykehuset HF
Arkivnr.:
2019/3837

Saksbehandler:
Lill-Gunn Kivijervi

Sted/Dato:
Hammerfest, 22.09.20

Saksnummer 82/2020
Saksansvarlig:
Møtedato:

Lill-Gunn Kivijervi, økonomisjef
29. september 2020

Bærekraftsanalyse for 2020 – 2027
Ingress: Saken er en analyse av den økonomiske utviklingen i foretaket i perioden 20202027, foretakets omstillingsbehov, bærekraft, økonomisk risiko, inkludert investeringsplan
2020-2027.
Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:
1.
2.
3.

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar bærekraftsanalysen og omstillingsbehov for
2020-2027 til etterretning.
Styret forutsetter at vedtatte løsningsstrategier for 2020 skal ligge til grunn for
fortsatt arbeid med å oppnå økonomisk balanse i 2021.
Styret tar tiltaksplanene 2021 til etterretning. Styret ber administrerende direktør
om å følge opp at klinikk Hammerfest og klinikk Kirkenes utarbeider tilstrekkelige
tiltaksplaner for budsjett i balanse.

Siri Tau Ursin
Administrerende direktør

Vedlegg:
1. Saksfremlegg
2. Saksgrunnlag investering og økonomisk bærekraftanalyse 2019 - 2027
3. Bærekraftsanalyse 2020-2027
4. Rekruttering og stabilisering, status
5. Drøftingsprotokoller pr. klinikk
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Bærekraftsanalyse for 2020 – 2027 og innspill til Helse Nord
RHF
Saksbehandler:
Møtedato:

Lill-Gunn Kivijervi, Økonomisjef
29. september 2020

1. Formål/Sammendrag
Formålet med denne saken er en framskrivning av Finnmarkssykehuset HF sin
økonomiske bærekraft basert på kjente forutsetninger i perioden 2020 – 2027. Foretaket
vil ha bærekraft til å bære investeringen i nye Hammerfest sykehus, forutsatt at
økonomiske tiltak gjennomføres og får effekt.
I bærekraftsanalysen ligger nye Hammerfest sykehus inne med en investeringskostnad på
P(85), 2,588 mrd. Dette ligger til grunn for beregning av kapitalkostnader. Utover dette er
det ingen store endringer i bærekraftsanalysen, bortsett fra oppdatering av
inntektsfordelingsmodellene, jfr. vedlegg 2 bærekraftanalyse 2020-2027.
Det er stor usikkerhet knyttet til effektiviseringsgevinster knyttet til implementering av
IKT-systemer. Her har IKT-prosjektene tidligere beregnet en mulig effekt for
Finnmarkssykehuset HF på 69 mill. I bærekraftsanalysen er det av forsiktighetshensyn
tatt inn 29 mill. fra 2024. MetaVision implementeres fra medio 2021, og
mottaksprosjektet vurderer gevinstrealisering for Finnmarkssykehuset HF i løpet av
høsten. Effektiviseringsgevinster knyttet til anskaffelsesstrategien er også usikker. Det er
beregnet at Finnmarkssykehuset HF kan oppnå en gevinst på 48 mill. innen utgangen av
2021. Det ligger et stort potensiale i anskaffelsesstrategien, men det er også stor
usikkerhet knyttet til dette. Av forsiktighetshensyn legges det inn 5,0 mill. i 2021.
Det ligger inne en effektiviseringsgevinst på 38 mill. til nytt sykehus i Hammerfest. Det er
en kjensgjerning at flytting til nye bygg er kostnadskrevende og Helse Nord RHF har lagt
inn et driftstilskudd på 40 mill. i 3 år i sine langtidsplaner. Av forsiktighetshensyn er det i
bærekraftanalysen lagt inn kostnadsøkning tilsvarende driftstilskuddet.

2. Bakgrunn
Finnmarkssykehuset HF har oppdatert økonomisk bærekraftsanalyse med endringer i
rammebetingelsene som er gitt av Helse Nord RHF i budsjettbrev 2 2020 og langsiktig
plan 2020-2027. Bærekraftsanalysen legger til grunn at klinisk virksomhet som har
budsjettunderskudd må gjennomføre tilstrekkelige tiltak for å overholde budsjett.
Analysen gir en pekepinn på den forventede økonomiske utviklingen i foretaket herunder
resultatutvikling, investeringsplaner, likviditets- og kapitalbehov. Bærekraftsanalysen er
estimater basert på kjente faktorer pr. august 2020, og inneholder risiko særlig knyttet til
økonomisk balanse i kjernevirksomheten.
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Det legges til grunn en prognose på -53 mill. i resultatavvik i 2020. Dette betyr at
inngangsfarten på overordnet nivå er -53 mill. til 2021.

3. Saksvurdering/analyse
Bærekraftsanalyse 2020-2027
De viktigste endringene i analysen er følgende:
• Oppdatering av inntektsfordelingsmodellen somatikk -11,8 mill.
• Oppdatering av inntektsfordelingsmodellene psykisk helsevern +1,5 mill.
• Oppdatering av inntektsfordelingsmodell tverrfaglig spesialisert behandling for
rusmiddelavhengighet (TSB) -3,6 mill.
• Bevilgning Helse i arbeid +3,1 mill.
• Generell styrkningen fra Helse Nord RHF er på 8,6 mill.
• Investeringsramme UiT 200 mill.
• Investeringsramme overskridelse nye Kirkenes sykehus 288 mill.
• Investeringsramme Helikopterlandingsplass Kirkenes 20 mill. (2025)
Forutsetningene i den fremlagte bærekraftsanalysen er at klinikkene drifter innenfor sine
vedtatte budsjetter.
Tiltak 2019-2027
Finnmarkssykehuset HF har en prognose på -29 mill. i 2020, dvs. et budsjettavvik på -53
mill. målt mot resultatkrav på +24 mill. Budsjettavviket skyldes i all hovedsak
budsjettavvik i klinisk virksomhet. Klinikkene har justert ned forventet effekt av
økonomiske tiltak i 2020. Gjennomføringen av tiltak i 2020 preges av covid-19. Det
overføres tiltak fra 2020 til 2021 på 67 mill. inkludert foretaksovergripende tiltak.
I bærekraftsanalysen pr. september 2020 er tiltaksplaner for 2021 fremlagt med en
samlet verdi på 79 mill. Da har ikke klinikk Hammerfest og klinikk Kirkenes tilstrekkelige
tiltak for å håndtere budsjettavvik.
I 2024 skal flere IKT-prosjekter være gjennomført og gi en økonomisk gevinst (Dips
Arena, medikasjon og kurve, MODI). Disse prosjektene er tidligere vurdert å skulle gi
effektivisering på 69 mill. for Finnmarkssykehuset HF. Foretaket har startet en
gjennomgang av disse IKT-prosjektene for å identifisere gevinster. Det er derfor gjort et
forsiktig anslag på effektiviserings-gevinst på 29 mill. (1,2%) fra 2025, men det er stor
usikkerhet knyttet til denne gevinsten.
I 2025 når nye Hammerfest sykehus er i drift gjennomføres effektiviseringstiltak på 38
mill. i nytt sykehus, jfr. styresak 69/2019 Forprosjekt nye Hammerfest sykehus. Fra samme
år får foretaket 40 mill. i driftstilskudd i 3 år fremover. Av forsiktighetshensyn legges
tilsvarende kostnad inn i bærekraftanalysen.
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Bærekraft med investeringskostnad P(85)
Selv om usikkerhetsanalysen viser stor sannsynlighet for en byggekostnad innenfor
styringsrammen på 2,326 mrd. er det et krav fra Helse Nord RHF om å se på utviklingen i
bærekraft med en investeringskostnad for nye Hammerfest sykehus på P(85), 2,588 mrd.
Dette illustreres i tabellen under:
Estimert økonomisk resultat
Resultatkrav HN
Avvik fra resultatkrav HN, før effekter av vedtatte tiltak
Tiltaksplan
Driftsbesparelse NHS, forpliktende omstilling styresak
HN 139/2019
Gevinstrealisering, estimat kurveprosjekt
Tiltak overført fra 2020
Nye tiltak 2021
Anskaffelsesstrategi (dyre legemidler
Pasientreisekostnader
Administrasjon
Sum effekter tiltaksplan
Uløst omstilling (gir minus)

2020
-29

2021
-42

2022
-34

2023
-35

24

24

24

-53

-66

-58

2020

2021

2022

2

2025
-161

2026
-158

2027
-156

24

24

5

5

5

-59

-22

-166

-163

-161

2023

2024

2024

0

53
13
5
6
3
79

53
13
10
7
0
82

53
13
15
9
0
89

29
53
13
15
10
0
119

-53

14

24

30

97

2025

2026

2027

29
53
13
15
11
0
120

38
29
53
13
15
13
0
159

38
29
53
13
15
14
0
161

-46

-4

0

Forutsatt at foretaket drifter i balanse viser bærekraftsanalysen at Finnmarkssykehuset
HF har bærekraft for investeringen i nye Hammerfest sykehus. Det er imidlertid stor
usikkerhet knyttet til effektiviseringsgevinster i fremtidige IKT-prosjekter. Det ligger også
en forutsetning om at driften i nye Hammerfest sykehus effektiviseres med 38 mill.
Finnmarkssykehuset HFs langsiktige strategi for å sikre økonomisk bærekraft er:
• Klinikkene skal gjennomføre drift i balanse, og for 2021 har klinikkene tiltak for 66
mill. Klinikk Kirkenes og Hammerfest utarbeider ytterligere tiltak basert på
løsningsstrategiene.
• Foretaksovergripende tiltak er beregnet til 14 mill. i 2021. Det ligger et potensial for
høyere gevinstrealisering særlig knyttet til anskaffelsesstrategien. Tiltak knyttet til
pasientreiser er nødvendig for å ta ned risikoen som ligger i færre flyavganger og økte
billettpriser.
• Vedtatte løsningsstrategier, jfr. budsjett 2020 ligger til grunn for videre arbeid i 2021.
• Det er knyttet stor usikkerhet til effektiviseringsgevinster knyttet til IKT-prosjekter.
IKT-prosjektene har beregnet 69 mill. i effektiviseringsgevinst, i bærekraftsanalysen er
det av forsiktighetshensyn lagt 29 mill. Mottaksprosjektet jobber med å synliggjøre
gevinster.
• Det er nødvendig med stram styring av byggeprosjektet nye Hammerfest sykehus, med
målsetting om å overholde prosjektkostnaden på 2,526 mrd. (inkl. UiT)
• Effektiviseringsgevinst i nye Hammerfest sykehus 38 mill.
• Gevinstrealiseringsplaner knyttet til nasjonale og regionale anskaffelser. Dette
forventes å gi reelle effektiviseringsgevinster, og er innarbeidet med en gevinst på 5
mill. i 2021 økende til 15 mill. i 2027.

Finnmarkssykehuset HF
Sykehusveien 35
9613 Hammerfest

Besøksadresse:
Sykehusveien 35
9613 Hammerfest

Telefon: 78 42 10 00
Telefaks sekretariat: 78 42 11 07
www.finnmarkssykehuset.no

Org nr.
MVA 983 974 880 NO
postmottak@finnmarkssykehuset.no

Side 5 av 7
• Det legges inn fortsatt reiserestriksjoner i 2021 for administrasjonen, da det er økt
bruk av digitale møter.
Likviditet 2020-2027
Foretaket har en kassakredittgrense på 270 mill. Det er i denne likviditetsanalysen lagt
inn kapital på salg av eiendom (Hammerfest og Lakselv) som forventes å gi en
likviditetstilførsel på 165 mill. i perioden 2020-2023. Salg av gamle Hammerfest sykehus
ligger inne med en salgssum lik takst. Foretaket har mottatt tilsagn på lån knyttet til
overskridelsen av nye Kirkenes sykehus på 230 mill. Det ligger inne en betalingsplan for
nye Hammerfest sykehus.
Dersom Finnmarkssykehuset HF drifter i balanse vil likevel likvideten være utfordrende
fra 2024 med en kassekreditt på 270 mill. Dersom foretaket fortsetter med et negativt
budsjettavvik vil dette utfordre likviditeten ytterligere.
Den største belastningen på likviditeten i årene fremover vil være fra 2024, når foretaket
må betale ned på ytterligere lån. Dette vil kunne løses ved høyere kassekreditt i en
periode kombinert med å fremskynde salg av det gamle sykehuset som er lagt inn i 2025.

4. Risikovurdering
Bærekraftsanalysen er estimater på den økonomiske utviklingen gitt kjente
forutsetninger. Dette er forutsetninger som inneholder risiko. De største
usikkerhetsmomenter knyttet til økonomisk bærekraftsanalyse er som følger:
• Investeringer
Hoveddelen av investeringene er bygningsmasse. Det vil alltid være økonomisk risiko
knyttet til store byggeprosjekter. Det er risiko knyttet til problemstillinger/hendelser
underveis i byggeprosjektet kan skje. Foretakets økonomiske bæreevne påvirkes raskt
og er sensitiv for relativt små prosentvise endringer i investeringskostnadene på grunn
av høy investeringsgrad i byggeprosjekter. Det er lagt inn en investeringskostnad på
nye Hammerfest sykehus på 2,588 mrd. som er 262 mill. høyere enn styringsrammen.
• Gjennomføring av tiltaksplaner
Den økonomiske bærekraftsanalysen viser at tiltaksplanene må gjennomføres for at
klinikkene skal drifte i balanse. Klinikkene skal utarbeide tiltaksplaner som tilsvarer
den økonomiske utfordringen. Det ligger stor usikkerhet knyttet til
pasientreisekostnadene etter at flyavganger er redusert og prisøkningen på flybilletter
er høy som følge av covid-19. Det ligger et potensial knyttet til anskaffelsesstrategien
som er lagt inn som et forsiktig anslag. Effektiviseringsgevinster knyttet til nye IKTsystemer er usikker.
• Kapital og kapitalkostnad
Foretaket er avhengig av langsiktige lån for å kunne gjennomføre investeringene.
Renten er satt til 3,5% for nye Hammerfest sykehus. I henhold til styrevedtak i styresak
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38/2015 har foretaket bundet ca. 80% av lånene til en relativt lav rente. Dette gir også
trygghet for en forutsigbar rentekostnad.
• Salg av boligmasse
Foretaket skal selge bygningsmasse i Tana, Lakselv og Hammerfest. Det er vanskelig å
estimere markedsverdi på slik bygningsmasse i forhold til balanseført verdi i
regnskapet. Det er lav risiko for at salgssummen blir lavere enn balanseført verdi når
man ser den totale salgspakken under ett. Erfaringsmessig har det vært salgsgevinster
på de fleste boligsalg. Likviditeten vil uansett påvirkes positivt.
• Førstevalget for Finnmarks befolkning
Fritt sykehusvalg, fritt behandlingsvalg og større informasjonsflyt til pasienten vil øke
risikoen for at pasienter velger behandling utenfor Finnmark og Helse Nord RHF. Med
en mer desentral pasientbehandling med økt tilbud i Alta og Karasjok vil pasienter
velge behandling i Finnmark i større grad.
Inntektsfordelingsmodellene i Helse Nord RHF har fokus på at midlene skal følge
pasientstrømmen, noe som medfører at det er viktig at foretaket er og forblir
førstevalget til Finnmarks befolkning. Finnmarkssykehuset HF må ha et så godt
behandlingstilbud at pasienter som kan behandles i Finnmark, behandles i Finnmark.
Dette kan kun skje gjennom god kvalitet og riktig fagkompetanse. I denne analysen
legges det til grunn at Finnmarkssykehuset HF opprettholder planlagt aktivitetsnivå.
• Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen
Helseforetakene har frem til og med 2020 i hovedsak vært skjermet for store deler av
kravene i avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen. Dersom
spesialisthelsetjenesten i årene fremover blir håndtert på samme måte som øvrige
statlige virksomheter, vil det føre til trekk i rammene til helseforetakene. I denne
analysen er et det lagt inn et trekk med 0,05% av ISF-inntekt i årene fremover. Dersom
avbyråkratiseringsreformen ikke innføres for spesialisthelsetjenesten ligger det et
potensial i bærekraftsanalysen på totalt 17 mill. i perioden.

5. Budsjett/finansiering
Denne saken trenger ikke økonomisk finansiering.

6. Medbestemmelse
Denne saken ble drøftet i informasjons- og drøftingsmøte den 21. september 2020, og i
FAMU samme dato.
Tiltaksplanene for klinikkene er drøftet i klinikkenes samarbeidsutvalg;
Klinikk Hammerfest
01.09.2020
Klinikk Kirkenes
25.08.2020 og 10.09.2020
Klinikk Alta
31.08.2020
Klinikk Prehospitale tjenester
11.09.2020
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Service, drift og eiendom

24.08.2020

Sámi Klinihkka har ingen nye tiltak for 2021, og tiltakene for 2020 ble drøftet i 2019.

7. Direktørens vurdering
Bærekraftsanalysen viser at Finnmarkssykehuset HF vil håndtere den siste store
investeringen som nye Hammerfest sykehus er dersom klinisk virksomhet drifter i
balanse.
Arbeidet med de økonomiske tiltakene i dagens drift har vært preget av situasjonen med
covid-19. Det er utarbeidet enkelte nye tiltak, men de fleste tiltak er tiltak fra 2020 som
ikke vil gjennomføres. Nye tiltak for 2021 er drøftet på klinikknivå i august og september.
Det er fokus på å få implementert og gjennomført vedtatte og nye tiltak fortløpende
gjennom høsten. Det ligger et potensial for ytterligere besparelser fra 2021 i nye
nasjonale og regionale innkjøpsavtaler (anskaffelsesstrategien) som delvis er tatt høyde
for i bærekraftsanalysen. Det er en usikkerhet knyttet til IKT-tiltakene som tidligere har
blitt forespeilet en betydelig effektiviseringsgevinst. Lokalt mottaksprosjekt jobber med å
identifisere mulige gevinster.
Det er en forutsetning at klinikkene lykkes i sitt rekrutteringsarbeid.

Vedlegg:
1. Saksgrunnlag investering og økonomisk bærekraftanalyse 2019 - 2027
2. Bærekraftsanalyse 2020-2027
3. Rekruttering og stabilisering, status
4. Drøftingsprotokoller pr. klinikk
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1

Bakgrunn
Finnmarkssykehuset HF har oppdatert den økonomiske bærekraftsanalysen med
endringer i rammebetingelsene som er gitt av Helse Nord RHF i budsjettbrev 2 2020 og
etter resultat pr. august 2020 korrigert for covid-19. Styret i Finnmarkssykehuset HF
skal styrebehandle den oppdaterte bærekraftsanalysen. Analysen gir en pekepinn på
den forventede økonomiske utviklingen i foretaket herunder resultatutviklingen,
investeringsplaner, likviditets- og kapitalbehov. Bærekraftsanalysen er estimater og
inneholder betydelig risiko.

2

Planlagte økonomiske investeringer i perioden 2020-2027
Finnmarkssykehuset HF legger til grunn investeringene som ligger i Helse Nord sin
langsiktige investeringsplan 2020-2027, jfr. Styresak 82/2020 i Helse Nord.
INVESTERINGSPLAN
Tiltak sykehusbygg
Nye Kirkenes sykehus overskridelse
Helikopterlandingsplass Kirkenes
Hammerfest nye sykehus
UiT arealer
Økte rammer MTU Covid19
Økte rammer PC Covid19
HF styrets disposisjon
Sum investeringer

2020
15
257

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

288
20
2 326
200

20
150
18
3
40
482,7

723
50

500
100

602
50

241

45
818,0

45
645,0

45
697,0

45
286,0

50
70,0

Totalt

50
50,0

50
50,0

Prosjektene ligger i bærekraftanalysen med en investeringsramme på P(85). P(85) er
prosjektets ytre ramme inkludert usikkerhetsmargin.

3

Forutsetninger i bærekraftsanalysen september 2020
Analysen er basert på estimater på den økonomiske utviklingen i foretaket. Analysen gir
en god pekepinn på den økonomiske utviklingen i perioden.
Forutsetningene i den økonomiske bærekraftsanalysen er beskrevet i budsjettbrev 2
2020 fra Helse Nord RHF. De viktigste økonomiske planpremisser for analysen er
følgende:
• Resultatkrav +24 mill. fra Helse Nord RHF opprettholdes til 2024, som er en endring
fra april hvor resultatkravet i 2024 var 5 mill.
• Avbyråkratiseringsreformen er lagt inn med et trekk på 0,05% pr. år i perioden. Dette
utgjør et trekk på 17 mill. i perioden. Dersom avbyråkratiseringsreformen ikke gjøres
gjeldende for spesialisthelsetjenesten gir dette et potensial i bærekraftsanalysen på
13 mill. i 2025.
• Krav om økonomisk balanse i perioden 2020-2025 er uavhengig av bygging av nye
Hammerfest sykehus.
• Investeringsplan for Finnmarkssykehuset HF 2020 – 2027.
• Resultatkrav i perioden 2020–2027, herunder økt resultatkrav i henhold til
Finnmarkssykehuset HF sitt eget styrevedtak 33/2017.
• Lånefinansiering, 80 % lånefinansiering nye Hammerfest sykehus og 70% for resten
av byggeprosjektene.
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• Realrente på 2,5 prosent for lån innvilget til og med 2017 og realrente på 3,5 prosent
på nye lån, herunder lån knyttet til nye Hammerfest sykehus.
• Avdrag på lån nye Hammerfest sykehus 35 år, øvrige 25 år.
• Avskrivningstid for sykehus inkludert utstyr 26,4 år.
• Lønns- og prisvekst er lik 0 etter krav fra Helse Nord RHF.
• Finnmarkssykehuset HF sin strategiske plan for å oppnå langsiktig økonomisk
bærekraft.

Oppdatering av analysen siden styrebehandling i april 2020
• Oppdatering av inntektsfordelingsmodellen somatikk-11,8 mill.
• Oppdatering av inntektsfordelingsmodellene psykisk helsevern +1,5 mill.
• Oppdatering av inntektsfordelingsmodell tverrfaglig spesialisert behandling for
rusmiddelavhengighet (TSB) -3,6 mill.
• Bevilgning Helse i arbeid +3,1 mill.
• Generell styrkningen fra Helse Nord RHF er på 8,6 mill.
• Investeringsramme UiT 200 mill.
• Investeringsramme overskridelse nye Kirkenes sykehus 288 mill.
• Investeringsramme Helikopterlandingsplass Kirkenes 20 mill. (2025)
3.1.1 Risikojustering av økonomiske tiltak 2020
Finnmarkssykehuset HF har en resultatprognose på -29 mill. i 2020, dvs. et
budsjettavvik på -53 mill. målt mot resultatkrav på +24 mill. Budsjettavviket skyldes i all
hovedsak budsjettavvik i klinisk virksomhet. Resultatkravet er +24 mill. frem til 2024 og
+5 mill. 2024-2027.
Klinikkene har risikovurdert, og justert ned, effekt av økonomiske tiltak i 2020.
Prognosen for 2020 tar utgangspunkt i den klinikkvise justeringen. Bærekraftsanalysen
tar høyde for at klinikkene i liten grad gjennomfører vedtatte tiltak i 2020 på grunn av
covid-19. Tiltakene som er vedtatt av styret videreføres i stor grad til 2021. Prognosen
for 2020 er -53 mill.
Tiltaksplanene for 2021 fokuserer i all hovedsak på løsningsstrategiene som ble vedtatt i
budsjett 2020. Finnmarkssykehuset HF har vedtatt handlingsplan for redusert innleie og
overtid gjennom økt rekruttering. Handlingsplanen er under revisjon etter
internkontrollrapport 06/2020 innleie fra Helse Nord. Nærværsarbeidet er justert og
forsterket gjennom etablering av ytterligere tiltak. Personal og organisasjon (PO) har
avsatt ressurser for oppfølging og bistand til klinikkene i dette arbeidet. Klinikkene har
avsatt dedikerte ressurser til oppfølging av planlegging og gjennomføring av innleie.

Løsningsstrategier for budsjett i balanse
Klinikkene har utarbeidet tiltak for 2020/2021 basert på løsningsstrategiene i styresak
91/2019 Budsjett 2020, inkludert rullering av investeringsplan. Arbeidet med budsjett i
balanse fortsetter med fokus på løsningsstrategien som er vedtatt.
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3.2.1 Nærværsarbeid
Finnmarkssykehuset HF har satt prioriterte mål og tiltak for nærværsarbeidet i 2020 og
2021. Foretaket har hatt gode resultater i flere avdelinger og klinikker, og flere klinikker
har hatt gode resultater med sykefravær under 7,5% enkeltmåneder. Covid-19 påvirker
nærværsarbeidet, og samlet sett har sykefraværet gått opp sammenlignet med fjoråret.
Foretaket vil ikke nå målet på sykefravær under 7,5% i 2020. Nærværsarbeidet ble
intensivert med tettere oppfølging av ansatte med høyt sykefravær fra januar, da det ble
opprettet en ny stilling som primært jobber med nærværsarbeid. Arbeidet har vært
preget av covid-19, men har kommet i gang igjen i sommer. Fra høsten 2020 startes et
arbeid med tettere oppfølging av enheter med høyt sykefravær. Det videre
nærværsarbeidet bygger på tiltakene som har hatt best effekt til nå.
Finnmarkssykehuset HF har:
• Iverksatt mulighetssamtalen: Tilbudet retter seg mot personer med høyt
sykefravær, og skal bidra til avklaring for veien videre. Ansatte med
langtidsfravær innkalles til mulighetssamtale.
• Nærværsplaner: Alle enheter i Finnmarkssykehuset HF skal utarbeide
nærværsplan og følge opp denne i 2020. Nærværsplaner kobles til enhetenes
ROS-analyser på HMS og forbedringsundersøkelse.
• Etablert nærværsteam: Personal og organisasjon (PO) har en ressursgruppe for
bistand/lederstøtte til kompliserte saker.
• Lederutvikling: Leders rolle er viktig i nærværsarbeidet. PO tilbyr kurs for å gjøre
lederne bedre i stand til å følge opp sykemeldte i sin enhet (opplæring i
personalportalen, rutiner og prosedyrer, sykelønn mm). I internt
lederutviklingsprogram basisledelse er tema sykefraværsoppfølging både tatt
opp under trening på vanskelig samtale/samtaleteknikk, konflikthåndtering m.v.
• Opplæring i nærværsarbeid: I samarbeid med NAV Arbeidslivssenter
gjennomføres det kurs for ledere, verneombud og tillitsvalgte om nærværsarbeid.
• Deltakelse i regionalt nærværsnettverk: Finnmarkssykehuset HF deltar i
regionalt nærværsnettverk i Helse Nord. Nettverket har fokus på
erfaringsutveksling og videreutvikling av nærværsarbeidet.
3.2.2 Rekruttering og stabilisering
Finnmarkssykehuset HF jobber målrettet og systematisk med rekruttering og
stabilisering.
Finnmarkssykehuset HF har:
• Etablert årshjul for rekruttering med nettverksbygging og dialog med studenter
og lokalt næringsliv.
• Gjennomført, og gjennomfører fortsatt tiltak i tråd med handlingsplanen.
• Planlagt økning av antall utdanningsstillinger i budsjettprosessen for 2021.
3.2.3 Reduksjon overtid og innleie
Finnmarkssykehuset HF har en vekst i kostnader til innleie og overtid de siste år som
ikke er i tråd med de mål og budsjetter klinikkene har. Foretaket har utarbeidet en
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handlingsplan for reduksjon av overtid og innleie. Planen er vedtatt i styret 21. juni
2019 (sak 51/2019)
Handlingsplanen inneholder tiltak innenfor jobbglidning, analyser for bedre styring,
planlegging, nærværsarbeid og rekruttering. Planen systematiserer tiltak, og setter det i
sammenheng for å bidra til et overordnet mål om å redusere innleie og overtid. Arbeidet
startet opp sommeren 2019. Det er utarbeidet en konkret handlingsplan for oppfølging
av tiltakene i 2020. I 2019 gjennomførte Helse Nord sin internrevisjon en revisjon av
innleie i alle foretakene i Helse Nord. Handlingsplanen vil oppdateres med anbefalinger
fra internrevisjonsrapport xx/2019 Innleie, fra Helse Nord.
Finnmarkssykehuset HF skal:
• Gjennomføre tiltak i tråd med handlingsplanen og da særlig fokus på
rekrutteringsutfordrende fagområder.
• Planlegge og gjennomføre planlagt innleie, innenfor budsjetterte rammer.
• Budsjettere planlagt innleie mer korrekt
• Oppfølgingen av «Handlingsplan reduksjon innleie og overtid» er iverksatt og
forsterkes gjennom videreføring av dedikert klinikkressurs i 2021.
• Evaluere og forsterke planen i tråd med revisjonens anbefalinger gjøres i
budsjettprosess 2021.

Tiltak 2021 klinikkene
Finnmarkssykehuset har pr. juli en prognose på -53 mill. Utfordringen i klinikkene er
-92 mill. korrigert for covid-19. Utfordringene i klinikkene er i all hovedsak knyttet til
aktivitet og vakante stillinger. De økonomiske utfordringene er større knyttet til innleie
pga. at tilgangen til vikarer er redusert, og klinikkene må i større grad leie inn fra byrå.
Innleie fra byrå koster dobbelt så mye som innleie over lønn. Klinikkene har utarbeidet
tiltak for 67 mill. I tillegg kommer effekter av anskaffelsesstrategien, pasient transport
og reiserestriksjoner i administrasjonen.
Nedenfor beskrives tiltakene for hver klinikk.
3.3.1 Klinikk Hammerfest
Klinikken har pr. juli en prognose på -39 mill. Klinikken har tiltak for 21 mill. for 2021.
Dette inkluderer også tiltak vedtatt i 2019 og 2020. Klinikken jobber videre med
gjennomføring av tiltakene for budsjettbalanse i 2021.
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Nr. Tiltak 2021

1 Øke poliklinisk aktivitet somatikk

2 Inntekt inneliggende, øke elektive operasjoner

3 Øke operasjonsaktivitet samt redusere stryk

4 6 måneders plan ortopedi, kirurgi og anestesi
5 Buffer på Operasjon
7 Redusere varekostnader
8 Innleie byrå PHR
10 Redusere overforbruk innleie og overtid
Gjennomgang merkantil tjeneste ifht innføring av talegjenkjenning og
11 automatisk inn- og utsjekk

12 Gjennomgang av sengestruktur i hele klinikken.
Gjennomgang merkantil tjeneste ifht innføring av talegjenkjenning og
13 automatisk inn- og utsjekk
14 Tjenesteplan Leger
Sum tiltak overført fra 2020
Reisetid ambulering inn i lønn. Klinikken er til sammen ca 80 turer i
18 ambulering. 480 timer som er 12 uker. Vikar kost
19 Kontrasignering
Sum nye tiltak 2021
Totalsum tiltak 2021

Handlingsplan
Øke åpningstid på poliklinikkene. Det er
lagt inn en økning på 2 pasienter pr dag
på poliklinikk, med 225 dagers
poliklinikk.
Endring operasjonlogistikk ved
etablering klinikk Alta, frigir
operasjonskapasitet til større
operasjoner i HS. Redukjsjon
inneliggende pga.
sammedagsinnleggelse. Frigir elektiv
kapasitet operasjon.
Øke operasjonsaktivitet med én elektiv
pasient mer pr dag. Dette utgjør en
økning på 200 operasjoner pr år.
Planlegge aktivitet slik at man rekker
flere operasjoner mer pr uke. Antatt
inntekt på 5 000 kr pr inngrep.
Ansette operasjonssykepleier for å
unngå stryk ved sykefravær .
Reduksjon av varekostnader
Tatt inn igjen, men justert ned med 1,2
mill. fra opprinnelige tiltak 2019
Reduksjon av overtid/innleie.
Reduksjon av årsverk som følge av
innføring av talegjenkjenning og
automatisk inn- og utsjekk.
Reduksjon i årsverk tilsvarende 1
fordelt på hver avdeling. Optimalisere
turnusplan Fleksibel bruk av
femdagersposten.
Talegjenkjenning skal bidra til økt
kvalitet gjennom raskere oppdatert
pasientjournal.
Gjennomgang/årsplan tjenesteplan for
leger – redusert UTA tid.

Årseffekt 2021

Reisetiden blir belastet klinikken som
det ambuleres til, den ansatte får ut
lønn ikke avspassering.
Gjennomgang av epikriser sett opp mot
rett koding

4 900

3 500

700

130
730
300
1 500
1 000

1 250

1 660

1 250
80
17 000

1 000
3 000
4 000
21 000

Det er kun nye tiltak som kommenteres her.
Reisetid ambulering
Reisetid for ambulering skal skje innenfor arbeidstid. Dette gir mindre avspaseringstid
og mindre vikarinnleie. Kreves at ambulering legges inn i arbeidsplaner til leger.
Kontrasignering
Det etableres et system for kontroll av epikriser med en ansvarlig lege som gjennomgår
og/eller svarer ut spørsmål om korrekt koding.
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3.3.2 Klinikk Kirkenes
Klinikken har pr. juli en prognose på -31 mill. Klinikken har tiltak for 21,2 mill. for 2021.
Klinikken jobber videre med tiltak for balanse i 2021.

Nr. Tiltak 2021

Handlingsplan

1 Øke poliklinsik aktivitet somatikk, nå plantall

2 Forbedret kodekvalitet på Kirurgisk, Medisinsk og Akutt avdeling
3 Øke poliklinisk aktivitet PHR, økt bruk av Skype, checkware og
talegjenkjenning
4 Reduksjon innleie leger fra byrå på Rehab og Kir/Ort
5 Redusere matkostnader. Bestillingssystemet Aivo tas i bruk.
6 Tidlig booking av ferievikarer
7 Redusere sykefravær til 7,5 %
8 Redusere overtid og innleie på sengetunene
9 Redusere reise - og oppholdsutgifter

Årseffekt 2021

Hjelpepersonell poliklinikk for å utføre
forundersøkelser. Fylle timebøker med flere ansatte
merkantil,endre fast åpningstid poliklinikk 08-17
Tilbakeføring av pasienter fra UNN
Kodegjennomgang av alle epikriser inneliggende evt
utvide gjennomgangen til også å gjelde poliklinikk.
Ansette minimum en av de ledige stillingen i Dps øst

3 490

Sikre fast ansatte leger
Avhenger av reforhandling avtale, bestilling av middag.
Tidlig annonsering, kontakte vikarer som var her i år
Samarbeid med HR for å sikre oppføling av
ansatte/enheter med fravær over 7,5%

4 680
1 300
500
1 650

Sikre at alle stillingene er besatt, tidlig booking av
vikarer dersom langtidsfravær, permisjoner
Begrense reiser for ansatte til i et minimum, bruke
skype der det er mulig

2 500

Sum tiltak overført fra 2020
10 Besparelse rekrutteringskostnader øyelege
11 Redusere stilling Legemiddelbestiller (H.O 50% stilling avsluttes)
Sum nye tiltak 2021
Totalsum tiltak 2021

4 800
1 300

205

20 425
540
250
790
21 215

Det er kun nye tiltak som kommenteres her.
Rekrutteringskostnader øyelege
Klinikken har hatt engangskostnader knyttet til rekruttering av øyelege gjennom
rekrutteringsfirma, som ikke vil påløpe i 2021.
Stillingsreduksjon
50% Stilling som legemiddelbestiller utgår.
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3.3.3 Klinikk Alta
Klinikken har pr. juli en prognose på -10,8 mill. Klinikken har tiltak for 11,0 mill. for
2021.

Nr. Tiltak 2021

Handlingsplan
Øke poliklinisk aktivitet til 10 120 konsultasjoner i 2020
og 12 000 konsultasjoner i 2021, jfr. styresak budsjett
2019.

1 Øke poliklinisk aktivitet
2 Økt inntekt røntgen
3 Øke poliklinisk aktivitet
4 Øke gjestepasienter
5 Utskrivningsklare pasienter
7 Innleie byrå psykologspesialist
8 Redusere fristbruddkostnader
10 Redusere sykefravær
11 2 stillinger reduseres
12 Lønn VPP Alta
Sum tiltak overført fra 2020
11 Øke poliklinisk aktivitet
12 Øke poliklinisk aktivitetet
13 Lærings og mestring tiltak lokalt i Alta
14 Innleie byrå psykiater VPP forsterket tiltak
15 Innleie PHV sengeenhet psykiater 2020 bort
16 Redusere fristbruddkostnader
17 Redusere sengeantall ferieavvikling uke 26-32
18 Redusere sykefravær forsterket tiltak
Sum nye tiltak 2021
Totalsum tiltak 2021

Årseffekt 2021

Klare plantall, talegjenkjenning, checkware og økt bruk at
videokonsultasjoner
Tatt ned 840 000 fra justerte tiltak
Basert på erfaringstall fra høsten 2018 og nyopprettet
rusenhet Alta
Tatt inn igjen, men justert ned med 1,2 mill. fra
opprinnelige tiltak 2019
Helfo-pasienter
Redusert sykefravær i klinikken - måles på vikarkostnader
på art 5011 og 5110
700 000 kr per stilling. Avgjøres i hver avdeling
Basert på innleide vikarer på ekstern avtale i 2019.
Forsvinner i 2020

160
698
145
99
250
750
3 080
80
280

1 000
6 542
Nye tilbud + 1000 konsultasjoner ihht styrevedtak 2019.
250
Lang venteliste - innleie av indremedisiner 1 år
500
Sjekke ventelisten på dette-samarb m Hfest og Kirkenes
?
2 psykiatere hhv 50% innleid hele 2020 reduseres
750
Fast ansatt psykiater på plass
800
Helfo-pasienter
1 000
PHV sengeenhet 2 sengeplasser og somatisk sengeenhet 4 sengeplasser
840
Redusert sykefravær i klinikken - måles på vikarkostnader
på art 5011 og 5110
320
4 460
11 002

Det er kun nye tiltak som kommenteres her.
Økt poliklinisk aktivitet
I den langsiktige planen er det lagt inn ytterligere økning på 1000 konsultasjoner på
poliklinikken i klinikk Alta, jfr. styresak 84/2018 budsjett 2019.
Reduksjon innleie fra byrå
Det reduseres med 50% innleie av 2 psykiatere, som følge av fast ansettelse. I tillegg er
det ansatt en fast psykiater på døgnenhet, noe som gir redusert innleie.
Utskrivning av pasienter, helfo
Ressursklinikken har en plan for utskrivning av pasienter. Dette gir reduserte kostnader
i 2021.
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Lavdrift i sommerferien
Det planlegges lavdrift i sommerferien med 2 senger på somatisk enhet og 4 senger på
psykisk helsevern og rus.
Redusert sykefravær
Redusere sykefraværet med 128 dager langtidsfravær i 2021.
3.3.4 Klinikk Prehospitale tjenester
Klinikken har pr. juli en prognose på -4,9 mill. Klinikken har tiltak for 4,9 mill. for 2021.

Nr.
1
2
3

Tiltak 2021
Redusere sykefravær
Omlegging til kalenderplan med red. røde dager
Bruk av lærlinger for reduksjon overtid og innleie

4 Bruk av ambulanse koordinatorer AMK
5 Reduksjon reisekostnader
Sum tiltak overført fra 2020
6 Riktig koordinering turer AMK
7 Egen turnus for helligdager
8 Gjennomgang aktiv og passiv tid i turnus
9 Møtekjøring Kirkenes - Tana/Vadsø
Sum nye tiltak 2021
Totalsum tiltak 2021

Handling
Årseffekt 2021
Bruk av lærlinger ved fravær, Godt HMS arbeid på enhetene, trivsel700
på 000
jobb
God ferieplanlegging, Vikartilgang, Lavt sykefravær
700 000
Ansatte, veiledere, bruk av 2. års lærlinger i ambulanse
550 000
Alle stillinger besatt, god turnusplanlegging og bruk av
koordinatorer
500 000
Være kritisk til behov for reise, bruk av Skype
400 000
2 850 000
Sørge for riktig bil kjører på aktiv og passiv vakt
1 000 000
God planlegging av røde dager
Spre aktiv tid slik at oppdrag ikke går på overtid
Møtekjøring på landevei av Kirkenes mot Vadsø og Tana
bil 1 gjøres mer systematisk

500 000
300 000
250 000
2 050 000
4 900 000

Det er kun nye tiltak som kommenteres her.
Koordinering av turer
AMK sørger for riktig koordinering av turer, slik at bruk av aktiv og passiv vakt benyttes
riktig.
Turnus for helligdager
Det utarbeides egen turnus for helligdager.
Gjennomgang av aktiv og passiv tid i turnus
Innen mars 2021 er det gjort en gjennomgang av turnus.
Møtekjøring Kirkenes – Tana/Vadsø
Implementere systematisk møtekjøring av Kirkenes mot Vadsø og Tana.
3.3.5 Sámi Klinihkka
Klinikken har pr. juli en prognose på -0,8 mill. Klinikken har tiltak for 1,2 mill. for 2021.
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Nr. Tiltak 2021

1 Øke poliklinisk aktivitet
2 Øke gjestepasienter
3 Redusere sykefraværet
4 Redusere reise og oppholdsutgifter
Sum tiltak overført fra 2020
Sum nye tiltak 2021
Totalsum tiltak 2021

Handlingsplan
Klare plantall, talegjenkjenning, checkware
og økt bruk at videokonsultasjoner (økt med
aktivitet ambulant team)
Fra avtalekommuner utland og øvrige
kommuner (øker med0,5)
Redusert sykefravær i klinikken - måles på
vikarkostander på art 5011 og 5110
Videreføre tiltak 2019

Årseffekt 2021

470 000
500 000
200 000
100 000
1 270 000
1 270 000

Klinikken har ingen nye tiltak, men overfører allerede vedtatte tiltak fra 2020.
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3.3.6 Service, drift og eiendom (SDE)
Service drift og eiendom har pr. juli en prognose på -5,3 mill. Klinikken har tiltak for 5,5
mill. for 2021.

Nr. Tiltak 2021
1 Energi Kirkenes
2 Energi Hammerfest
3 Virtuell slukkeøvelse
4 Revidert Tana avtale
5 Internett boliger
6 Parkering Kirkenes
7 Overtid ved utrykning og 5 delt vakt
8 Redusksjon 50% stilling vaktmester bolig
9 Lavere kostnader avtaler og økte inntekter
10 Husleie Porsanger
11 Intern fakturering bolig
Sum tiltak overført fra 2020
1 Serviceavtaler
Sum nye tiltak 2021
Totalsum tiltak 2021

Handlingsplan
Innregulering av SD anlegg.
Gjennomgang av innreguleringer
Reduksjon kostnader knyttet til brannøvelse.
Ny driftsavtale Tana etter nybygg
Lavere i HS pga nedsalg boliger
Økt inntekt ved ny parkeringsordning
Bedre rutiner for reduksjon av antall
Vaktmester ute i arbeids som verneombud
Økonomisk effekt av nytt system for
Økonomisk effekt av nytt system for
Økt inntekt bolig. Utarbeide rutiner
Nye prosedyrer og nytt system for oppfølging

Årseffekt 2021
500
500
300
300
200
500
300
250
1 000
600
600
5 050
500
500
5 550

Det er kun nye tiltak som kommenteres her.
Reduksjon i serviceavtaler
Implementering av nye prosedyrer og nytt system for inngåelse og oppfølging av
serviceavtaler gir bedre kontroll på gjennomføring av service, og kostnader knyttet til
dette.

Foretaksovergripende tiltak
3.4.1 Pasientreisekostnader
2020 har gitt store endringer flyavganger, flypriser og behov for ene-drosjer som
resultat av covid-19. Oppsummert gir dette en stor risiko for økte
pasientreisekostnader. Tiltak som er iverksatt vil gi effekt på pasientreisekostnader,
flere av tiltakene har ikke hatt ønsket effekt på grunn av covid-19. Disse videreføres
derfor og vil gi effekt i 2021:
Tiltak videreført fra 2020
• Stormottakere- og medisinsk avstandsoppfølging (2020)
• Nye tilbud
o Ortoped (KS) (2020).
o Økt aktivitet i Alta (2020)
• Endret sykehustilhørighet Nordkyn tiltak fra 2020.
• Ny reisebyrå avtale, elektronisk bestilling gir kr. 0,- i gebyr (2020)
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Tiltakene er beskrevet i jfr. Styresak 91/2019 Budsjett 2020, inkl. langsiktig
investeringsplan
Nye tiltak fra 2021
• Digital behandling skal utgjøre 30% av totale polikliniske konsultasjoner (2021)
• Samhandling med UNN om lokalsykehuspasienter (2021)
Digital behandling
Finnmarkssykehuset har gjennom oppdragsdokumentet 2021 fått i oppdrag å
gjennomføre 30% av polikliniske konsultasjoner digitalt (video/telefon). Innen 30.
september skal det foreligge en handlingsplan for å nå dette målet. Økte digitale
konsultasjoner vil gi effekt på pasientreiser. Beskrivelse og beregning på dette tiltaket
vil foreligge i budsjett 2021.
Samhandling med UNN, overføring av lokalsykehuspasienter
Den 8. september 2020 gjennomførte Finnmarkssykehuset og UNN en felles
ledersamling med mål om å løfte konkrete saker som gir et godt og strukturert
samarbeid fremover. I møtet var det enighet om bli enig om å fokusere på spesifikke
fagområder. Beskrivelse og beregning av dette tiltaket vil foreligge i budsjett 2021.
Foreløpig er det lagt inn effekt av overførte tiltak fra 2020. Økt og endret tilbud
forventes å gi effekt på 8 mill. inkludert ny reisebyråavtale i 2021. Fra 2023 forventes
effekten å bli 10 mill. Det jobbes videre med de nye tiltakene for 2021.
3.4.2 Innkjøp, anskaffelsesstrategi
I anskaffelsesstrategien til Helse Nord RHF ble det anslått en gevinstrealisering på 400
mill. Finnmarkssykehuset HF sin andel utgjorde 48 mill. fra 2021. Helse Nord sin
internrevisjon av innkjøpsstrategien 2021, viste at gevinstrealiseringsplanen var
optimistisk.
Finnmarkssykehuset HF har i sin tiltaksplan lagt inn en beskjeden effekt av strategien.
Foreløpig er ikke strategien operasjonalisert, noe som skal gjøres sammen med Helse
Nord og øvrige foretak i regionen. Finnmarkssykehuset HF har derfor valgt å sette
tiltakseffekt til 5 mill. i 2021.
Det legges inn en gevinstrealisering på 5,0 mill. i 2021 knyttet til anskaffelsesstrategien.
Anskaffelser gjøres gjennom hele året, og dermed vil tiltaksplanen for anskaffelser
oppdateres løpende gjennom året.
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3.4.3 Innføring av MetaVision (elektronisk medikasjons- og kurveløsning)
I 2021 innføres MetaVision, som er tidligere benevnt som elektronisk medikasjon og
kurveløsning. Dette er en kurve tilknyttet journalen, og er det skjemaet legene blant
annet bruker for å notere medisindoser og type behandling pasientene får,
blodprøvesvar, observasjoner og annen relevant informasjon. Den elektroniske kurven
vil sørge for at all informasjon er tilgjengelig for alle som har tilgang til journalkurven.
Informasjon som tidligere bare fantes på papir vil gjennom elektronisk kurve bli
tilgjengelig for helsepersonell flere steder samtidig, noe som gjør at beslutninger kan
fattes raskere og tiltak starte med en gang.
Innføring av MetaVision vil skje i Finnmarkssykehuset HF fra 2021. Det er iverksatt et
mottaksprosjekt i Finnmarkssykehuset, og prosjektleder for mottaksprosjektet har
startet arbeidet med å planlegge mottaket. Gevinstrealiseringsplaner eies av
klinikksjefene, og implementering av gevinster skal innarbeides i hver klinikk.
Tidligere har det være estimert at Finnmarkssykehuset HF vil kunne ha besparelser på i
overkant av 50 mill. ved innføring av medikasjon og kurve. Finnmarkssykehuset HF
legger inn gevinstrealisering på samme nivå som økte IKT kostnader fra 2024 med 29
mill. inntil konkrete beregninger av gevinstrealiseringsplaner foreligger.
Det er stor usikkerhet knyttet til den forespeilede gevinsten av innføringen av
MetaVision. Dersom effekten på 29 mill. ikke oppnås, vil utfordringsbildet for perioden
2025-2027 endres, og uløst omstilling blir ca. 30 mill.
3.4.4 Administrasjon – reisekostnader
Det legges fortsatt opp til økt andel digitale reiser, og administrasjonen skal
gjennomføre færre reiser. Det legges inn en besparelse på 3,0 mill.
3.4.5 Gevinstrealisering nye Hammerfest sykehus
Gevinstrealiseringsplanen til nye Hammerfest sykehus ble vedtatt i styresak 69/2019
Forprosjekt nye Hammerfest sykehus, planen er forpliktende og synliggjør
effektiviseringsgevinst på 38 mill.
I arbeidet med Organisasjonsutvikling og -endring i nytt sykehus skal det også gjøres et
arbeid knyttet til effektiviseringsgevinster som resultat av samarbeidet mellom
Hammerfest kommune, Finnmarkssykehuset HF og UiT.
Det legges inn en effektiviseringsgevinst i nytt sykehus på 38 mill. fra 2025.

Økt resultatkrav
Under vises resultatkravet fra Helse Nord RHF for perioden 2018 til 2026.
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Finnmarkssykehuset HF (mill kr)
Resultatkrav fra Helse Nord
Resultatkrav styresak 33/2017

2018

2019
24
24

2020
24
32

2021
24
34

2022
24
39

2023
24
44

2024
24
44

2025
24
44

2026
5
5

5
5

Styret i Finnmarkssykehuset HF har i styresak 33/2017 Investering og bærekraftsanalyse
for 2017-2025, vedtatt et høyere resultatkrav i perioden 2019-2023 for å bygge opp
reserver til fremtidige investeringer. Resultatkravet øker med 8 mill. i 2020 til 34 mill.
Innen 2024 har Finnmarkssykehuset HF økt resultatkravet med totalt 20 mill.
sammenlignet med resultatkravet fra Helse Nord på +24 mill. Helse Nord har i sin
styresak 82/2020 satt resultatkrav i 2024 til 24 mill. Dette er en endring fra forrige
bærekraftsanalyse hvor resultatkravet i 2024 var 5 mill.

Bærekraftsanalyse og omstillingsutfordring 2020-2027
Bærekraftsanalysen viser at omstillingsbehovet fortsatt er betydelig fremover (avvik fra
resultatkrav, før effekt av vedtatte tiltak). Omstillingsbehovet er knyttet til
budsjettavvikene i klinikkene i perioden frem til og med 2024. Fra 2025 kommer også
avskrivninger og renter på investeringen i nye Hammerfest sykehus inn. I
bærekraftsanalysen ligger det inne;
•
•

Driftstilskudd nye Hammerfest sykehus 2025-2027 40 mill.
Tilsvarende økte kostnader i samme periode på 40 mill.

Økte kostnader legges altså inn av forsiktighetshensyn, og vil gi effekt dersom
kostnadene ikke øker tilsvarende.
Det er også stor usikkerhet knyttet til den forespeilede gevinsten av innføringen av
MetaVision. Dersom effekten på 29 mill. ikke oppnås, vil utfordringsbildet for perioden
2025-2027 endres, og uløst omstilling blir ca. 40 mill.
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2 230

2 233

2 242

2 248

2027
2026
2025
1729,0 1729,0 1729,0
440,3
442,5
444,7
120,0
120,0
120,0
40,0
40,0
40,0
2 329
2 331
2 334
2 286

2 105

2 065

2 069

2 077

2 077

2 117

2 117

2 117

118

118

118

118

118

217

217

217

36

38

36

34

35

107

102

98

2 259
-29

2 221
-53
-42

2 224
-53
-34

2 230
-53
-35

2 231
-53
2

2 442
-53
-161

2 437
-53
-158

2 432
-53
-156

24

24

24

24

24

5

5

5

-53

-66

-58

-59

-22

-166

-163

-161

2021
1659,0
453,7
120,0

2020
1654,0
456,0
120,0

Ramme
ISF inntekter
Andre inntekter
Driftsmidler styresak HN 82/2020
Sum driftsinntekter
Sum driftskostnader ekskl. avskrivninger

Sum avskrivninger
Netto rente
Totale kostnader
Prognose, avvik fra budsjett inngangsfart 2019
Estimert økonomisk resultat
Resultatkrav HN
Avvik fra resultatkrav HN, før effekter av vedtatte tiltak
Tiltaksplan
Driftsbesparelse NHS, forpliktende omstilling styresak
HN 139/2019
Gevinstrealisering, estimat kurveprosjekt
Tiltak overført fra 2020
Nye tiltak 2021
Anskaffelsesstrategi (dyre legemidler
Pasientreisekostnader
Administrasjon
Sum effekter tiltaksplan
Uløst omstilling (gir minus)

2022

2021

2020

2022
1671,0
451,5
120,0

2023
1679,0
449,2
120,0

2023

2024
1719,0
446,9
120,0

2024

0

53
13
5
6
3
79

53
13
10
7
0
82

53
13
15
9
0
89

29
53
13
15
10
0
119

-53

14

24

30

97

2025

2026

2027

29
53
13
15
11
0
120

38
29
53
13
15
13
0
159

38
29
53
13
15
14
0
161

-46

-4

0

I bærekraftsanalysen ligger nye Hammerfest sykehus inne med en investeringskostnad
på P(85), dvs. 2,588 mrd. fra 2025. P(50) er satt til 2,326 mrd. Med en
investeringskostnad på 2,326 mrd. vil kapitalkostnadene reduseres med 15 mill. og
estimert økonomisk resultat blir 15 mill. bedre.
Finnmarkssykehuset har en økonomisk utfordring på mellom 60-66 mill. frem til 2023.
Dette betyr at foretaket uavhengig av investering i nye Hammerfest sykehus må
gjennomføre planlagte tiltak for budsjettbalanse. Dette kan bare gjøres ved at
gjennomføringsgraden av vedtatte tiltak øker. Fra 2025 øker den økonomiske
utfordringen betydelig, og det er nødvendig at driftsbesparelser i nytt Hammerfest
sykehus gir de effekter som er fremlagt i forprosjektet av arbeidsgruppene.

Lånebehov og investeringer
Økte investeringer gir et økt behov for kapitaltilførsel i form av lån frem mot 2027. Det
legges til grunn at investeringen i nye Hammerfest sykehus er 2,588 mrd., P(85).
Lånebehovet presenteres i figuren under.
Lånebehov nye Hammerfest sykehus kostnadsramme på P(85)
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Lånebehov og investeringer
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0

2025

50

0

50

0

2026

Dersom prosjektkostnad blir P(85) for nye Hammerfest sykehus, det vil si 2,588 mrd.
øker kapitalbehovet til 2,9 mrd. Dette betyr en større belastning på kassekreditten.

Likviditetsprognose
Foretaket har en kassakredittgrense på 270 mill. Likviditetsanalysen forutsetter at
resultatkravet på +24 mill. innfris fra 2021, dvs. at klinikkene gjennomfører tiltak som
planlagt. Det er også lagt inn kapital på salg av eiendom (Hammerfest og Lakselv) som
forventes å gi en likviditetstilførsel på 165 mill. i perioden 2020 - 2023 basert på
forventet salgstidspunkt av bygningsmasse. Det gamle sykehuset ligger inne med en
salgsverdi tilsvarende takst.
Nedenfor er det gjort en vurdering av likviditetsbehov ut fra at investeringskostnaden
blir på P(85), dvs. 2,588 mrd. I tillegg kommer arealene til UiT. Det er lagt inn
finansiering på 80% av P(85) med lån fra Helse Nord RHF.
Bruk av kassekreditt ved kostnadsrammen på P(85) på nye Hammerfest sykehus

Dersom klinikkene gjennomfører tiltak og resultatet blir på +24 mill., vil deler av
kassekreditten benyttes frem mot 2024. I 2024 og 2025 vil det være behov for
ytterligere kassakredittramme.
Likviditetsbehov

Kassakredit og likviditetsbehov
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Dersom foretaket ikke får effekt av tiltakene, men fortsatt har et resultat på -29 mill. i
årene fremover, vil likviditetsutfordringen bli stor. Dette viser også viktigheten av å ha
fokus på økonomiske tiltak fremover.
Likviditetsbehov

Kassakredit og likviditetsbehov

Kassakredit

0
2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

-100
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-200
-300
-400
-500
-600

Oppsummering
Økonomiske tiltak er i liten grad gjennomført i 2020 på grunn av at covid-19 har tatt det
meste av oppmerksomheten til klinikkene. Klinikkene har gjort vurdering av tiltakene
og viderefører mange av de økonomiske tiltakene til 2021.
Nye Hammerfest sykehus er lagt inn med en investeringskostnad på P(85) 2,588 mrd.
Det er gjennomført en usikkerhetsanalyse av prosjektkostnaden for nye Hammerfest
sykehus. Denne viser at det er høy sannsynlighet for at styringsrammen på 2,326 mrd.
overholdes. En investeringskostnad vil bety 15 mill. lavere kapitalkostnader pr. år fra
2025.
Bærekraftsanalysen viser at Finnmarkssykehuset HF har en positiv bærekraft når
klinikkene implementerer og gjennomfører vedtatte tiltak. Det er derfor av stor
betydning at det fremover fokuseres på vedtatte løsningsstrategier for å oppnå balanse i
kjernevirksomheten. Balanse i kjernevirksomheten er også av betydning for likviditeten.
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Vedlegg 2 Bærekraftsanalyse 2020-2027
Ramme
ISF inntekter
Andre inntekter
Driftsmidler styresak HN 82/2020
Sum driftsinntekter
Budsjetterte driftskostnader 2021, ekskl avskrivninger
Økte IKT kostnader, tab 4 i vedlegg IT Strategi
Økte kostnader i forb.med flytting NHS
Økte driftskostnader BHM
tilskudd prosjekt utviklingsplan
styrking (kostnadsøkning)
Styrking kreftbehandling medikamenter
Sum driftskostnader ekskl. avskrivninger

2020
1654,0
456,0
120,0

2021
1659,0
453,7
120,0

2022
1671,0
451,5
120,0

2023
1679,0
449,2
120,0

2024
1719,0
446,9
120,0

2 230

2 233

2 242

2 248

2025
1729,0
444,7
120,0
40,0
2 286 2 334

2 105

2 043
6,2

2 043
2,8

2 043
2,8

2 043
2,8

5,0

5,0

2 105

5,0
1,0
8,6
1,6
2 065

17
1,6
2 069

107
11
118

101
17
118

5
23
1
6
0
36
2 259

2026
2027
1729,0 1729,0
442,5 440,3
120,0 120,0
40,0
40,0
2 331
2 329

5,0

2 043
2,8
40,0
5,0

2 043
2,8
40,0
5,0

2 043
2,8
40,0
5,0

25
1,6
2 077

25
1,6
2 077

25
1,6
2 117

25
1,6
2 117

25,0
1,6
2 117

109
10
118

116
2
118

113
5
118

220
-2
217

221
-3
217

221
-3
217

4
27
1
6
0
38

4
26
1
5
0
36

4
24
1
5
0
34

6
23
1
5
0
35

7
22
1
5
72
107

6
21
1
4
70
102

5
20
1
4
67
98

-29

2 221
-53
-42

2 224
-53
-34

2 230
-53
-35

2 231
-53
2

2 442
-53
-161

2 437
-53
-158

2 432
-53
-156

Resultatkrav HN

24

24

24

24

24

5

5

5

Avvik fra resultatkrav HN, før effekter av vedtatte tiltak

-53

-66

-58

-59

-22

-166

-163

-161

Nye avskrivninger fra 2020
Øvrige avskrivninger før 2020
Sum avskrivninger
Kassakredit
Rente låneopptak NKS
Rente låneopptak Samisk helsepark og Finnmarksklinikken
Renteopptak klinikk Alta
Rente låneopptak NHS
Netto rente
Totale kostnader
Prognose, avvik fra budsjett inngangsfart 2019
Estimert økonomisk resultat

Tiltaksplan
Driftsbesparelse NHS, forpliktende omstilling styresak
HN 139/2019
Gevinstrealisering, estimat kurveprosjekt
Tiltak overført fra 2020
Nye tiltak 2021
Anskaffelsesstrategi (dyre legemidler
Pasientreisekostnader
Administrasjon
Sum effekter tiltaksplan
Uløst omstilling (gir minus)

2020

2021

2022

2023

2024

0

53
13
5
6
3
79

53
13
10
7
0
82

53
13
15
9
0
89

29
53
13
15
10
0
119

-53

14

24

30

97

2025

2026

2027

29
53
13
15
11
0
120

38
29
53
13
15
13
0
159

38
29
53
13
15
14
0
161

-46

-4

0

Vedlegg 3 – styresak 69/2020

Status rekruttering og stabilisering av
legespesialister, psykologspesialister og
spesialsykepleiere i Finnmarkssykehuset HF

Kenneth Grav
konst. HR sjef
Finnmarkssykehuset HF
26. august 2020

Tema
1.
2.
3.
4.
5.

Bemanningssituasjon - Overordnet situasjonsbeskrivelse
Rekrutteringssituasjon klinikknivå
Status dekning psykologspesialister/spesialsykepleiere
Hva utløser behov for vikarer og innleie i foretaket?
Rekruttering – hva gjør vi?

Tema
1.
2.
3.
4.
5.

Bemanningssituasjon - Overordnet situasjonsbeskrivelse
Rekrutteringssituasjon klinikknivå
Status dekning psykologspesialister/spesialsykepleiere
Hva utløser behov for vikarer og innleie i foretaket?
Rekruttering – hva gjør vi?

Historisk legedekning i Finnmarkssykehuset HF
2005

2015

2020

Vakante 57%

Besatte stillinger 43%

Legerekrutteringsprosjekt

Videreføring i drift

Historisk legedekning i Finnmarkssykehuset HF
2005

2015

Vakante 57%

Besatte stillinger 43%

2020

Vakante 21%

Besatte stillinger 79%

Legerekrutteringsprosjekt

Videreføring i drift

Historisk legedekning i Finnmarkssykehuset HF
2005

2015

Vakante 57%

Besatte stillinger 43%

2020

Vakante 21%

Besatte stillinger 79%

Legerekrutteringsprosjekt

Vakante 23 %

Besatte stillinger 77%

Videreføring i drift

Bemanningssituasjon - overordnet
situasjonsbeskrivelse
Budsjettert 173,6 stillinger hvorav 118,6 overleger og 55 LIS 2-3
Besatte stillinger 133,19 (77%)
Vakante stillinger 40,38 (23%)

Besatt

Vakant

Tema
1.
2.
3.
4.
5.

Bemanningssituasjon - Overordnet situasjonsbeskrivelse
Rekrutteringssituasjon klinikknivå
Status dekning psykologspesialister/spesialsykepleiere
Hva utløser behov for vikarer og innleie i foretaket?
Rekruttering – hva gjør vi?

Rekrutteringssituasjon klinikknivå
Klinikk Hammerfest
Klinikk Kirkenes
Klinikk Alta
Sámi Klinihkka

21,31 av 73,56 stillinger er vakant
10,67 av 60,91 stillinger er vakant
4,2 av 14,6 stillinger er vakant
4,2 av 24,5 stillinger vakant

Utfordringsbildet
Klinikk Hammerfest:
• Rekrutteringsutfordringer innen psykisk helsevern- og rus,
medisinsk avdeling og radiologi.
• Høye kostnader til innleie.
• Utfordringer knyttet til bolig for vikarer
• Radiologi samarbeidet på tvers av klinikkene
• Rekruttering av leger til undervisning (Finnmarksmodellen)
Sámi Klinihkka
• Rekruttering og stabilisering av personell med samisk språkog kulturkompetanse

Utfordringsbildet
Klinikk Kirkenes
• Mangel på LIS stillinger vanskeliggjør fremtidig rekruttering
• Økning fra 1 til 2 psykiatere ved BUP/Døgn i Tana
• Mangel på simuleringsutstyr i utdanning av legespesialister
• Rekrutteringsutfordringer for spesialitetene: revmatologi,
onkologi og hud
Klinikk Alta
• Rekrutteringsutfordringer: Indremedisin og radiolog
• ØNH-stilling besatt og det bør opprettes en LIS stilling i
utdanningsløp for å sikre fremtidig kompetanse

Oversikt over overlegestillinger i
Finnmarkssykehuset
Klinikk
Klinikk
Kirkenes Kirkenes
budsjett Vakant
Anestesi

Klinikk
Klinikk
Klinikk Klinikk
Hammerfest Hammerfest Alta
Alta
budsjett
vakante
budsjett Vakant

Sami
Sami
Totalt Vakanse
Klinihkka Klinihkka budsjett
Budsjett Vakant

5,5

0,75

6,36

1,76

0

0

0

0

11,86

2,51

ReHab

4

1

0

0

0

0

0

0

4

1

Barn

0

0

4,5

0

0

0

0

0

4,5

0

Gynekologi

3,75

0,25

5,2

1,20

0

0

0

0

8,95

1,45

Kirurgi/ort

7,15

4,56

14,9

2

1

0

0

0

23,05

6,56

Medisin

9,31

1,21

9

7

3

1

4

1

25,31

10,21

5

2

4,6

0,8

0,6

0,6

0

0

10,2

3,4

5,2

0,9

2

0,55

9

2,6

30,7

7,25

39,91

10,67

46,56

13,31

13,6

4,2

118,57

32,38

Radiologi
Psykiatri
Totalt
antall

14,5
18,5

3,2
4,2

Oversikt LIS stillinger i Finnmarkssykehuset
Klinikk Klinikk
Klinikk
Klinikk
Klinikk Klinikk
Kirkenes Kirkenes Hammerfest Hammerfest Alta
Alta
budsjett Vakant
budsjett
vakante
budsjett Vakant

Sami
Sami
Totalt Vakanse
Klinihkka Klinihkka budsjett
Budsjett Vakant

Anestesi

LIS 3

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

ReHab

LIS 3

2

0

0

0

0

0

0

0

2

0

Barn

LIS 3

0

0

2

0

0

0

0

0

2

0

Gynekologi LIS 2

0

0

2

0

0

0

0

0

2

0

Kirurgi/ort LIS 2

5

0

6

0

0

0

0

0

11

0

Medisin

LIS 2

10

0

12

5

0

0

0

0

22

5

Radiologi

LIS 3

2

0

2

1

0

0

0

0

4

1

Psykiatri

LIS 3

2

0

2

2

1

0

6

0

11

2

21

0

27

8

1

0

6

0

55

8

Totalt antall

Tema
1.
2.
3.
4.
5.

Bemanningssituasjon - Overordnet situasjonsbeskrivelse
Rekrutteringssituasjon klinikknivå
Status dekning psykologspesialister/spesialsykepleiere
Hva utløser behov for vikarer og innleie i foretaket?
Rekruttering – hva gjør vi?

Psykologspesialister
Psykolog
spesialist

Antall
stillinger

Vakante
stillinger

Barneavdelingen (HAB)

1

0,5

Rehabilitering

3

2

VPP-Hammerfest
BUP-Hammerfest

2
2

1,2
2

VPP-Alta
BUP-Alta
Døgnenheten-Alta
Rusteam -VPP

3
2,6
1
1

0
1
0
1

Døgn/TBS
Familieenheten
UPA
PUT/TBS
BUP (inkludert Amb.team)
VPP

3
1
1
2
3
2

1
0
0
0
0
0

DPS-Øst
VPP-Kirkenes
BUP-Kirkenes
VPP-Tana

3
2
2

0
0
0

Totalt

33,6

8,7

DPS-Vest

SANKS

Psykologspesialister
Rekrutteringstiltak
• Finnmarksavtalen – 4 mnd permisjon etter 3 år tjeneste til vedlikehold av
kompetanse. Det tildeles også reisestøtte.
• «Sign on fee» avtale (den som blir rekruttert får 50.000,- kr opp mot
bindingstid, 20.000,- kr til den som rekrutterer)
• Fagnettverk – Benytte fagnettverk og fagkonferanser til å rekruttere til
egen klinikk – gjerne opp mot «Sign on fee» avtaler
• Tillegg for samisk språk på kr. 15.000

Stabiliseringstiltak
• Finnmarksavtalen – 4 mnd permisjon etter 3 år tjeneste til vedlikehold av
kompetanse. Det tildeles også reisestøtte.
• Fagnettverk (regional mm)
• Hospitering
• Min. 2 spesialister pr. sted
• Kompetanseheving/faglig utvikling
• Stabiliseringsmidler på kr. 15 000 pr. år hvert 5. år

Spesialsykepleiere - ABIKOJ
Klinikk Hammerfest
Anestesi
Operasjon
Intensiv
Barn
Jordmor
Kreft
Antall

8,94
16,1
29,91
10
13,54
1
79,49

2
0
1,2
1
1
0
5,2

1
1
3
1
1
0
6

Klinikk Kirkenes
Anestesi
Operasjon
Intensiv
Jordmor

5
9
26,8
12

0
0
4
2,2

0
1
1
2

Kreft
Antall

Antall stillinger

Vakanser

2

utdanning

1

Klinikk Prehospital
Alta Flysykepleier
Kirkenes Flysykepleier
Antall

8,33
6
14,33

0.3
0
0,3

0
0
0

Operasjon
Jordmor

1
8,05

0
0

0
1

Totalt
Totalt antall HF

9,05

0

1

160,3

12,7

13

Spesialsykepleiere
Rekrutteringstiltak
• Utdanningsstillinger-ABIKOJ (80% lønn/40.000,- kr stipend)
• Dekning av videreutdanning (utdanningsstillinger) ved ekstraordinært
behov
• Fagnettverk – Benytte fagnettverk og fagkonferanser til å rekruttere til
egen klinikk
• Tillegg for samisk språk på kr. 8 500 (FO/Fagforbundet)
• Gode muligheter for forskning
• Kjøpe ut spesialsykepleiere med bindingstid
Stabiliseringstiltak
• Anestesi, operasjon og Pediatri: 20.000,- pr år
• Jordmor: 10.000,- kr pr år
• Intensiv: 100% stilling 50.000,- kr 2 års bindingstid.
• Etter ytterligere 2 år ved enheten gis et stabiliseringstillegg på kr. 20.000,samt 7 ekstra fridager.

Tema
1.
2.
3.
4.
5.

Bemanningssituasjon - Overordnet situasjonsbeskrivelse
Rekrutteringssituasjon klinikknivå
Status dekning psykologspesialister/spesialsykepleiere
Hva utløser behov for vikarer og innleie i foretaket?
Rekruttering – hva gjør vi?

Hva utløser behov for vikarer og innleie i foretaket?
• Vakanser og sykefravær
• Legeavtaler
- Fravær 3,5 måneder pr år inkludert ferie
- Finnmarksavtalen gir rett til 8 uker utdanningspermisjon, inkludert
faglig utvikling, samt 5 (6) ukers ferie. Totalt 13 (14) uker.
- Løses gjennom langtidsplanlegging ved avdelingene og faste vikarer.
Innleie hvis det ikke er mulig.

• Ambulering
- Ambulering fra klinikk Hammerfest til klinikk Alta
- Løses i hovedsak gjennom langtidsplanlegging ved avdelingen og faste
vikarer. Innleie hvis det ikke er mulig.

Tema
1.
2.
3.
4.
5.

Bemanningssituasjon - Overordnet situasjonsbeskrivelse
Rekrutteringssituasjon klinikknivå
Status dekning psykologspesialister/spesialsykepleiere
Hva utløser behov for vikarer og innleie i foretaket?
Rekruttering – hva gjør vi?

Overordnet rekruttering
• Årshjul rekruttering
- Rekrutteringsstand på UiT
- Deltagelse på Fagkonferanser/Utdanningsmesser

• Finnmarksmodellen – lokal forankring
• Formalisert samarbeid med UIT/UNN vedrørende
utdanningsbehov
• «Smart annonsering» - bruke sosiale medier aktivt
• Rådgiverstilling – strategisk rekruttering
• Analyse av fremtidig kompetanse behov
(vakanser, alderssammensetning og erfaringsbasert turnover)
• Klinikkvise handlingsplaner for rekruttering og stabilisering
• Aktiv holdning overfor studenter og LIS1

Rekrutteringstiltak
•
•
•
•
•
•
•

Stipendavtaler LIS og lønnsmidler til rekrutteringsstillinger
Rekrutteringsstillinger spesialsykepleiere
Faste møtepunkt og sosiale aktiviteter med studenter
Innsatsteam for avdelinger som sliter med rekruttering
Gode muligheter for forskning
Hospitering for legespesialister
Stipendmidler under eksternt spesialiseringsløp
(220.000,- kr pr. år – Bindingstid 1:1)
• Finnmarksavtale
• Gode lønnsbetingelser

Stipendavtaler LIS og lønnsmidler til
rekrutteringsstillinger (Pågående og avtalte 2020)
Klinikk Hammerfest

Klinikk Kirkenes

Klinikk Alta

Stipendavtaler LIS

Rekrutteringsstillinger

Stipendavtaler
LIS

Rekrutteringsstillinger

Stipendavtaler
LIS

3 LIS anestesiologi

2 LIS anestesi

1 LIS anestesiologi

1 LIS Anestesi

1 LIS ØNH
1LIS Øye

1 LIS kirurgi

1 LIS
gastroenterologi

1 LIS Gynekologi

1 LIS pediatri

2 LIS Pediatri

2 LIS
Hjertesykdommer

1 LIS infeksjon
1 LIS Hjertesykdom.

1 LIS radiologi

Rekrutteringsstillinger
2 LIS VOP

1 LIS VOP

2 LIS
fysikalsk medisin

8

5

7

3

0

2

God rekruttering
Langsiktig
planlegging/
bemanningsanalyser

Engasjerte
overleger i LIS
utdanning

God
rekruttering

Godt
omdømme

Utdanningsstøtte

•
•
•

Stabilitet

Tiltrekke seg søkere
Lav turnover
Høyt nærvær

God
veiledning

Høy faglig
standard

Aktiv rekruttering
(Hverdagsrekruttering)

Gode
rollemodeller

Godt fagmiljø

Vedlegg 4 – signerte protokoller 2020 pr. klinikk
1.
2.
3.
4.
5.

Klinikk Kirkenes
Klinikk Hammerfest
Klinikk Alta
Service, drift og eiendom
Klinikk prehospitale tjenester

1

Signert pr e-post 11.09.20/Christel Eriksen

_________________________________________________________________________________

PROTOKOLL DRØFTING – tiltak for økonomisk balanse og bærekraft 2021
Sted/dato:

Skype møte 24.08.2020 kl. 0900 – 1000

Referent:

Terje Ryeng
24.08.2020

Protokoll dato

Deltakere / Navn

Organisasjon/enhet

Tilstede

Ole Martin Olsen
Johnsen Stian
Torbjørnsen Odd
Sundelius Thor -Egil

Drifts- og eiendomssjef
Delta
Nito
Fagforbundet

X

Poopalasingam Jeyakanthan

Hovedverneombud (HVO)

X

Forfall

X
X
X

Det ble den 24. august 2020 avholdt drøftingsmøte mellom Klinikk Service, drift og
eiendom (SDE), tillitsvalgte og hovedverneombud i SDE vedrørende tiltak for økonomisk balanse og bærekraft 2021.
Driftssjef åpnet med en orientering om bakgrunnen for innkalling til drøftingsmøte ved
SDE.
Ved innkalling var det lagt ved tiltak for økonomisk balanse og bærekraft 2021 med
risikovurdering. Mange av tiltakene for 2021 er overført fra 2020
Drøfting gjennomføres på følgende grunnlag:
Drøftingsmøtet gjennomføres på grunnlag av Hovedavtalen § 31
Følgende er drøftet i dette møtet:
Tiltak for økonomisk balanse og bærekraft 2021
SDE styrer mot et underskudd før tiltak som er drøftet i dette møtet.
Det er 12 tiltak som skal dekke planlagt underskudd på ca 5 mill. kr
Tiltak som ble drøftet er listet opp under med planlagt årseffekt.
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Årseffekt i
1000 kr
500
300
300
300

Tiltak 2021
Energi Kirkenes
Energi Hammerfest
Virtuell slukkeøvelse
Revidert Tana avtale

Beskrivelse
Innregulering av SD anlegg.
Gjennomgang av innreguleringer
Reduksjon kostnader knyttet til brannøvelse.
Ny driftsavtale Tana etter nybygg

Internett boliger
Parkering Kirkenes
Overtid ved utrykning
og 5 delt vakt
Redusksjon 50% stilling
vaktmester bolig
Lavere kostnader avtaler og økte inntekter

Lavere i HS pga nedsalg boliger
Økt inntekt ved ny parkeringsordning

150
440

Bedre rutiner for reduksjon av antall utrykninger

250

Vaktmester ute i arbeids som tillitsvalgt
Økonomisk effekt av nytt system for avtaleforvaltning
(avtaleforvalter)

250
1 000
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Nr. Tiltak 2021
10 Husleie Porsanger

Beskrivelse
Økonomisk effekt av nytt system for avtaleforvaltning
(avtaleforvalter)

11 Intern fakturering bolig Økt inntekt bolig. Utarbeide rutiner internfakturering
Reduksjon i kostnader på slike avtaler, da flere av
12 Serviceavtaler
disse ble utført i 2020
Totalt Tiltak 2021

Årseffekt i
1000 kr
600
600
500
5 190

Merknader:
Hovedverneombud.
• Parkering er tema og det er noe usikkerhet når betalt parkering kan iverksettes. Det avholdes møte med parkeringsselskapet nå i aug.
• Det starter en ass enhetsleder ved renhold Kirkenes. Kostnadene vik ikke øke
vesentlig.
• Elevhjemmet ble upraktisk i bruk pga Corona slik at Gamle Hotell Rica (Turisten) er korttidsleid.
• Elevhjemmet beholdes inntil videre.
Delta
• Kommenterte at vaktmester er ute i permisjon pga. valgt som tillitsvalgt og ikke
som verneombud som skrevet i vedlegget til innkallingen.
• Boliger selges i Hammerfest hva er tenkt leid, som følge av Corona.
Av totalt 160 leieavtaler i Hammerfest er det planlagt ål sitte igjen med ca 80
avtaler.
• Overtid ved utrykning faktureres det bruker? –
o Internfakturering for overtid faktureres ikke bruker men kan vurderes i
forbindelse med husleiemodellen.
Konklusjon
Tiltak for økonomisk balanse og bærekraft 2021 er drøftet og akseptert uten store
merknader.
Signatur
(Godkjennes på epost)

Ole Martin Olsen - arbeidsgiver
Johnsen Stian – Delta,
Sundelius Thor – Egil Fagforbundet
Poopalasingam Jeyakanthan - Hovedverneombud
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Protokoll Informasjons- og drøftings- og
samarbeidsmøte prehospital klinikk
Dato: 11.09.2020, kl 10.00-12.00
Sted: Skype/møterom Brenneriveien
Tilstede:
Arbeidstaker
Stian Johnsen (SJ)
Brynjar Larsen (BL)
Ole I Hansen (OIH)
Sturla Heitmann (SH)
Kicki Nytun (KN)

Organisasjon
Foretakstillitsvalgt Delta
Hovedtillitsvalgt Delta
Foretakstillitsvalgt fagforbundet
Hovedtillitsvalgt fagforbundet
Foretakstillitsvalgt sykepleierforbundet

Til stede
x
x
x
x
Meldt avbud

Vernetjenesten

Tilstede
Hovedverneombud

Arbeidsgiver
Klinikksjef
Klinikkrådgiver
Avdelingsleder bil vest
Avdelingsleder bil midt
Avdelingsleder bil øst
Avdelingsleder AMK
Avdelingsleder LA

Tilstede
x
Ferie
x
x
x
x
x

Jørgen Nilsen (JN)
Gøril Strømme (GS)
Richard Hustad (RH)
Are Nedrejord (AN)
Jan Arne Moen (JAM)
Agneta Jensen (AJ)
Stig Aksel Opgård (SAO)

Saker:
Saksnr:
19/2020
20/2020

Sakens navn:
Godkjenning innkalling og saksliste
Godkjent.
Valg protokollsignering
Fra arbeidstakersiden ble Ole I Hansen og Brynjar Larsen valgt til signering av
protokollen.
Jørgen Nilsen signerer fra arbeidsgiversiden.
Signeringen skjer via epost senest innen mandag 14.09.20. klokken 12:00

Ansvar

Drøftingssaker
Saksnr:
21/2020

Sakens navn:
Tiltak med kostnadsberegning
I henhold til prosedyre for budsjett behandling skal tiltak for klinikkene drøftes
med de tillitsvalgte.
Etter møtet 28.08.20 var ikke klinikken klar med tiltak og det ble derfor bedt om
nytt møte for drøfting av tiltak med kostnadsberegning.

Ansvar

Økonomien i klinikken viser pr. juli 2020 et overforbruk på 9,1 mill. Av dette er 4,6
mill. Koronakostnader, herav 1,8 i overtid pga Korona. Overtidskostnaden er
overforbrukt pr. juli med 6,6 mill. Av dette består hovedsakelig overtid v/sykefravær
2,7 mill., overtid inndekning vakter 0,57 mill., Overtid ved utrykning 1,69 mill.
Prognose som tiltak skal beregnes ut fra er kr. 4,9 mill.

Postadresse
Finnmarkssykehuset
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest

Besøksadresse
Hammerfest sykehus
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest

Tlf, sentralbord: 78 42 10 00
postmottak@finnmarkssykehuset.no
www.finnmarkssykehuset.no

Organisasjonsnummer
983 974 880
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Formålet er å finne tiltak for overforbruket i 2020, samt inkludere de tiltak som ligger
etter 2020 tiltakene drøftet i 2019. Tiltakene fra 2019 krever ikke ny drøfting.
Tiltakene som tas med videre og ikke krever drøfting:
- Reduksjon av sykefravær
- Reduksjon aktiv tid røde dager
- Bruk av lærlinger som personell nummer 2
- Ambulansekoordinatorer AMK
- Reduksjon reisekostnader
Tiltakene som tas ved videre er kostnadsberegnet til kr. 2,85 mill.
Forslag til tiltak for 2021 som krever drøfting:
- Koordinering av ambulansetransporter AMK
- Egne turnuser for røde dager
- Gjennomgang av aktiv og passiv tid i turnuser for ambulansetjenesten
- Omorganisering av ansatte, slik at man kan disponeres flere steder
Tiltakene som skal drøftes er kostnadsberegnet til kr. 2,05 mill.
Forslaget om omorganisering av ansatte, slik at man kan disponeres flere steder var satt
inn som tiltak for 2021, men etter diskusjoner ble det besluttet å ta dette ut da det
krever ytterligere saksforberedelser og forberedelser. Dette tiltaket ble sett på som et
langsiktig mål som bør arbeides inn over tid.
Dette vil bli satt som egen sak i samarbeidsfora.
Arbeidsgiver spilte inn et forslag til tiltak:
- Møtekjøring i Øst Finnmark spesielt mellom Kirkenes og Tana/ Vadsø
Totalt har klinikken tiltak for kr. 4,9 mill.
Se excel skjema vedlagt.
TV er bedt om å komme med supplerende tiltak for økonomisk innsparing.
Skjema for tiltak 2021 gjennomgås punktvis og endringer ble gjort underveis.
Arbeidsgiver påpeker at en omorganisering av ledernivået
Fagforeningene hadde følgende spørsmål/ kommentarer under
gjennomgangen:
Fagforbundet:
OIH: Hvorfor trenger man egen hjelpeturnus for helligdager når det er vedtatt at
alle skal ha årsturnus?
Det er økonomisk uforsvarlig å ha årsturnus ved alle ambulansestasjoner. Da flere
av enhetene har ukesvakter vil det være fornuftig å lage hjelpeturnuser for
personellet slik at arbeidsbelastningen på helligdager fordeles.
OIH: Det er vanskelig å komme med forslag på tiltak i den prehospital tjenesten uten
at det får konsekvenser for beredskap og drift. Beredskap koster.
NSF var ikke i møtet men kom med følgende innspill til saken på epost (kursiv):
Redusere sykefravær kan man jo vedta - MEN for å få reduksjon må man ha "med
seg" ansatte - og dette er vel dessverre ikke helt sånn. For å få ned sykefravær må
man ha godt arbeidsmiljø og helsefremmende arbeidsplaner.
Dette er arbeidsgiver enig i og som det ble påpekt i møtet er arbeidsgiver
avhengig av bistand fra fagforeninger for å få de ansatte mere med.
Turnus i HF var jo uten gjennomsnittsberegning - der har Fagforbundet og NSF bedt
at seniorer likevel skal ha gjennomsnittsberegning - hva skjedde med det? Sendte
mail den 10.8 kl 11:46 der jeg påpeker at NSF ikke er enig i arbgivers oppfatning at

Postadresse
Finnmarkssykehuset
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest

Besøksadresse
Hammerfest sykehus
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest

Tlf, sentralbord: 78 42 10 00
postmottak@finnmarkssykehuset.no
www.finnmarkssykehuset.no

Organisasjonsnummer
983 974 880
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beredskapsvakt utenfor arbeidssted verken er fritid eller arbeid. Har ikke hørt noe
mer vedr dette og ønsker en oppdatering på hvor saken står.
Denne saken er ikke gjenstand for diskusjon i drøftingsmøte for tiltak 2021, men
vil bli tatt opp i neste samarbeidsmøte.
Delta: Ingen spørsmål eller kommentarer.
Forslag til vedtak:
Tiltaksplan 2021 for klinikk prehospitale tjenester vedtas med de endringer som
framkom i møtet. Tiltaksplan en for 2021 vedlagt.
Enstemmig vedtatt.

Informasjonssaker
Saksnr:
22/2020

Sakens navn:
Brev fra noen ansatte ved Hammerfest bilambulanse
JN innledet i saken. Har fått et skriv fra Delta signert av noen ansatte fra
Hammerfest ambulanse. Saken går på at saken som fagforbundet meldte inn ikke
stemmer, samt at de ikke er tatt med og blitt hørt.
Påstandene i brevet er tatt ut av kontekst og klinikksjef har svart saken til Delta.

Ansvar

Klinikksjef synes det er synd saken også sendes til adm.dir. og HR sjef.
Spørsmål og merknader:
Delta:
Kommentarer fra de ansatte om at de ønsker faste personalmøter.
Sier det ofte kommer sen varsling på møtene, gjerne kvelden før.
Fagforbundet:
Medarbeidersamtaler må gjennomføres.
Tidlig varsling på personalmøter må gjøres sli at ansatte kan planlegge.
En plan over personalmøter bør lages.
Det ble i møtet 12.06.20 bedt om at tiltak og handlingsplan for stasjonen i
Hammerfest skulle startes.
Arbeidsgiver svarer:
Det stemmer ikke at personalmøter varsles dagen før. En påminnelse om møtet
kan komme dagen før. Arbeidsgiver skal lage en plan for personalmøter slik at de
ansatte vet når møtene skal avholdes. Dette er allerede laget klart på overordnet
nivå, men her må avdelingsledere bistå sine enhetsledere i å lage en plan slik at
det blir en fliyt i saksgangen vider til andre fora som KVAM grupper/ råd og
samarbeidsfora.
Forslag til vedtak:
Brevet fra de ansatte tas til orientering og det settes en klar forventning til at
enhetsleder og avdelingsleder tar denne saken videre, som for øvrig også er
skrevet i møtereferatet den 12.06.20. HMS rådgiver i Finnmarkssykehuset vil
bistå i det videre arbeidet.
Involvering av de ansatte, tillitsvalgte og vernetjenesten forutsettes.
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Side 4

Eventuelt
Saksnr:
23/2020

Sakens navn:
1. NHS og ny ambulansestasjon (Fagforbundet)
I forbindelse med NHS vil det ikke bli bygget en ny ambulansestasjon i samme
prosjektet. Det er kommet signaler om at kommunen jobber med en løsning for
Brann som har behov for ny stasjon. Er foretaket inkludert i dette prosjektet?
JN: Vi har ikke mottatt formell henvendelse men har forstått at dette jobbes med i
kommunen. Klinikken og foretaket avventer en henvendelse, og er positiv til en
evt SAMLOK løsning for nødetatene.
2. Mediesak om vasking i Alta (Fagforbundet)
Dette er ikke en positiv sak for foretaket. Hvordan er det på andre stasjoner i
Finnmark? Har klinikken en plan for vasking på alle stasjonene?
JN: Enig at det er synd dette havner i media. Det er kun Nordkapp som har fast
vasking, da dette ligger som en del av leieavtalen med Nordkapp kommune.
Hammerfest har vasking, men i følge enhetsleder er det sporadisk, da de blir
nedprioritert dersom det mangler renholdspersonell. Dette medfører at de ofte
vasker selv.
På alle andre enheter i Finnmark gjennomføres renhold av personellet selv ihht
interne vaskelister.
Dersom klinikken skal gå for rengjøringsbyrå for alle enhetene vil dette ha
økonomiske kostnader på omlag 1 – 1,5 mill årlig. Dette vil medføre reduksjon i
andre kostnader i klinikken, og det må gjøres prioriteringer.
Klinikken vil forespørre SDE om kostnader for vask og ta saken videre i KVAM.

Ansvar

Underskrift av godkjent protokoll/referat
Arbeidstaker
Brynjar Larsen

Organisasjon
Hovedtillitsvalgt Delta

Dato/Signatur
14.09.20 / signert på e-post

Ole I. Hansen

Foretakstillitvalgt Fagforbundet

Vernetjenesten

Stilling

Dato/Signatur

Arbeidsgiver
Jørgen Nilsen

Stilling
Klinikksjef

Dato / Signatur
14.09.20 / signert på e-post

14.09.20 / signert på e-post

Møtet avsluttet kl. 10:45

Dokumentet er godkjent pr e-post i etterkant av møtet.
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