Styremøte i Finnmarkssykehuset HF
Arkivnr.:
2020/3834

Saksbehandler:
Lill-Gunn Kivijervi

Sted/Dato:
Hammerfest, 09.12.2020

Saksnummer 99/2020
Saksansvarlig:
Møtedato:

Lill-Gunn Kivijervi, Økonomisjef
15. og 16. desember 2020
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Ingress: Budsjettet er fundamentet for utvikling av Finnmarkssykehuset HF. Det legger
grunnlag for strategiske satsninger og faglig utvikling. Budsjettet legger de økonomiske
rammer for klinikkene og premisser for god økonomistyring.
Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:
1.

Styret i Finnmarkssykehuset HF slutter seg til de mål, prioriteringer og premisser
for budsjett 2021 som fremkommer saken.

2.

Styret vedtar et budsjett med et overskuddskrav på 24 mill. Internt resultatkrav er
satt til 39 mill., jfr. styresak 33/2017. Eventuelle gevinster ved salg av anlegg vil
medføre at overskuddskravet vil bli økt tilsvarende. Administrerende direktør skal
informere styret og Helse Nord RHF når salgsgevinster realiseres og resultatkravet
økes.
Finnmarkssykehuset HF
Basisramme
ISF inntekter
Gjestepasientinntekter
Øvrige driftsinntekter
Sum driftsinntekter
Kjøp av helsetjenester
Varekostnader knyttet til aktivitet
Innleid arbeidskraft
Lønnskostnader
Avskrivninger og nedskrivninger
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader
Driftsresultat
Finansresultat
Ordinært resultat

Resultat 2019
-1 601 315 000
-421 294 393
-9 030 023
-174 994 570
-2 206 633 985
167 630 568
178 610 743
71 795 580
1 265 468 888
104 763 171
446 138 173
2 234 407 122
27 773 137
27 247 995
55 021 132

Vedtatt budsjett
2020
Prognose 2020 Budsjett 2021 Endring 2021-2020
-1 654 032 000 -1 662 299 481 -1 720 554 000
-66 522 000
-453 978 116
-384 843 099 -465 451 218
-11 473 103
-8 639 729
-8 580 811
-8 639 729
-152 082 278
-167 477 039 -189 108 900
-37 026 623
-2 268 732 123 -2 223 200 429 -2 383 753 848
-115 021 725
133 549 702
148 124 711
137 326 874
3 777 172
163 993 195
171 913 957
175 278 641
11 285 446
13 344 083
95 356 965
79 061 353
65 717 270
1 311 370 979 1 262 598 974 1 310 404 342
-966 637
127 704 357
128 446 938
129 673 357
1 969 000
459 209 191
437 830 815
492 460 316
33 251 125
2 209 171 507 2 244 272 360 2 324 204 883
115 033 376
-59 560 615
21 071 931
-59 548 965
11 650
35 560 615
31 169 593
35 548 965
-11 650
-24 000 000
52 241 524
-24 000 000
0
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3.

Budsjett og mål for 2021 angir foretakets mål og økonomiske rammer for
virksomheten. Det er styrets forventning at budsjettet innenfor de samlede
økonomiske rammer skal bidra til god måloppnåelse med hensyn til eiers krav og
helseforetakets egne mål, herunder bidra til god kvalitet og pasientsikkerhet.

4.

Styret vedtar aktivitetsplanene for 2021, og ber om oppdaterte planer når
handlingsplaner for digitale konsultasjoner er innarbeidet.

5.

Styret vedtok økonomiske tiltak for 2021 i styresak 82/2020 Bærekraftsanalyse
2020-2027. Styret vedtar ytterligere tiltak i Hammerfest og Kirkenes som fremlagt i
denne saken. Styret konstaterer at gjennomføringsrisikoen vurderes som middels,
og presiserer at budsjettet er førende for virksomheten helt ned på enhetsnivå.

6. Styret tar risikovurdering og milepælsplan for effekt av tiltak til etterretning. Styret
ber om månedlig rapportering på milepælsplanen i virksomhetsrapporten. Dersom
tiltakene ikke gir forventet effekt skal det utarbeides supplerende tiltak.
7.

Styret vedtar investeringsrammen på 45 mill. for 2021. Den langsiktige planen
revideres hvert år.

Disponering av investeringsmidler
Medisinteknisk utstyr (inkl 1,9 til brekkasje
Avsetning større investeringer, røntgenrør, CT, MR
Ambulanser
Egenkapitaltilskudd
Bygningsmessige inveseringer
Fremtidig amb.stasjon H-fest
Sum investeringer 2021
Reserve brekkasje
Reserve covid-19 investeringer 2020
Sum

2021
11,0
2,0
4,0
7,0
7,0
3,0
34,0
3,0
8,0
45,0

2022
15,0
2,0
8,0
7,0
7,0
3,0
42,0
3,0

2023 2024
15,0 15,0
2,0 2,0
8,0 8,0
7,0 7,0
7,0 7,0
3,0 3,0
42,0 42,0
3,0 3,0

2025
15,0
2,0
8,0
7,0
7,0
3,0
42,0
3,0

2026
18,0
2,0
8,0
7,0
7,0

2027
18,0
2,0
8,0
7,0
7,0

2028
18,0
2,0
8,0
7,0
7,0

42,0
3,0

42,0
3,0

42,0
3,0

45,0

45,0 45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

sum
125,0
16,0
60,0
56,0
56,0
15,0
328,0
24,0
8,0
360,0
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8. Styret vedtar følgende prioriteringer for 2021, som fremlagt i saken:
Generell styrking
aktivietsøkning
øvrig ramme (trekkes tilbake i 2022)
Total inntekt
ABIOKJ økt med 2 stipender
Forbedringsarbeid stormottakerprosjekt klinikkene
Bemanningskoordinator
Samisk veiviser 50%
Overskuddskrav jfr. Styresak 33/2017
FDV bygg Økning til 1250 pr. m2
Tiltak bygg, jfr. Rapport tilstandsgrad styresak
desember 2020
Smitteverntiltak, fysiske SDE
Psykologspesialist, TSB Alta
Fagrådgiver prehospitale tjenester
Hygienesykepleier
Avtale farmasøyt SANO
BHM
Reduksjon stilling Alta
IKT kostnader, HN IKT
IKT-administrative systemer
PHR 4 LIS 2 stillinger
Endring pasientstrøm Nordkyn
Rus Alta til dekning av stabsstillinger
Innleie budsjett korrigeres
Sum kostnadsøkning 2021
Finansieres midlertidig, 2021

12 797
36 073
48 870
1 200
1 000
700
570
5 000
2 000

10 000
5 000
1 240
700
700
480
2 000
-1 143
6 344
967
3 880
2 500
2 500
39 692
85 330
-36 460
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9. Styret vedtar følgende rammefordeling for 2021:
Vedtatt ramme 2020
Aktuarberegning 2020 reduksjon KLP
Klinikksjef Alta (Ny)
HMS midler 2020 til klinikkene
HMS midler 2020 til klinikkene 2. gang
Fødselsomsorgen flyttet til klinikk Hammerfest og Kirkenes, fra FFS
Såkornsmidler
Tilskudd prosjekt utviklingsplan
40 % stilling Finnmarksmodellen gynekologi
Frikjøp HVO fra FFS til Hammerfest
Redusert sykefravær og lederstøtte - prosjektarbeid
Avdelingsleder PHR Hammerfest
Faglig ansv. Gynekolog Hammerfest
Samhandlingsrådgiver Sámi Klinihkka
Stilling poliklinikk Hammerfest
4 LIS1 stillinger
Helse i arbeid
Justert budsjett 2020 juni
Aktuarberegning 2020 reduksjon KLP, tilbakeført
HMS midler 2020 til klinikkene
HMS midler 2020 til klinikkene 2. gang
Såkornsmidler
Tilskudd prosjekt utviklingsplan
Redusert sykefravær og lederstøtte - prosjektarbeid
40 % stilling Finnmarksmodellen gynekologi
Frikjøp HVO fra FFS til Hammerfest
Helse i arbeid
Fødselsomsorgen flyttet til klinikk Hammerfest og Kirkenes, fra FFS
4 LIS1 stillinger
Klinikksjef Alta (Ny)
Avdelingsleder PHR Hammerfest
Faglig ansv. Gynekolog Hammerfest
Samhandlingsrådgiver Sámi Klinihkka
Stilling poliklinikk Hammerfest

Hammerfest
267 199 990
-2 994 558

Kirkenes
211 871 443
-3 330 024

Sami Klinihkka
109 056 557
-1 176 388

Prehospitale
tjenester
184 895 994
-1 394 483

135 000
30 000
1 352 482

135 000
30 000
151 231

45 000
10 000

67 500
15 000

Klinikk Alta
101 866 237
-1 389 475
1 180 392
45 000
10 000

600 000
595 200
-124 359

400 000

183 584 011
1 394 483
-67 500
-15 000

101 712 154
1 389 475
-45 000
-10 000

Service, drift og
eiendom
224 102 525
-601 258
22 500
5 000

486 622
318 037
827 804
690 000
1 052 500
269 340 914
2 994 558
-135 000
-30 000

1 052 500
3 100 000
213 410 151
3 330 024
-135 000
-30 000

-600 000

-400 000

108 762 973
1 176 388
-45 000
-10 000

223 528 767
601 258
-22 500
-5 000

-595 200
124 359
-1 352 482
-1 052 500

-3 100 000
-151 231
-1 052 500
-1 180 392

-486 622
-318 037
-827 804
-690 000

Vedtatt budsjett 2020
267 199 990
Klinikksjef Alta (Ny) tildelt 2020
Fødselsomsorgen flyttet til klinikk Hammerfest og Kirkenes, fra FFS tildelt 2020
1 352 482
Avdelingsleder PHR Hammerfest tildelt 2020
486 622
Faglig ansv. Gynekolog Hammerfest tildelt 2020
318 037
Samhandlingsrådgiver Sámi Klinihkka tildelt 2020
40 % stilling Finnmarksmodellen gynekologi
595 200
Frikjøp HVO fra FFS til Hammerfest
-124 359
Stilling poliklinikk Hammerfest tildelt 2020
690 000
Innfasing inntektsmodell somatikk
modell PHR
modell TSB
Helse i arbeid
Driftstilskudd Alta
Tilskudd prosjektuviklingsplan, stormottakersatningen klinikkene
600 000
KBF
ABIOKJ økt med 2 stipender
ABIOKJ
Forbedringsarbeid stormottaker prosjekt klinikkene
600 000
Bemanningskoordinator
Bemanningskoordinator
Samisk veiviser 50%
Overskuddskrav jfr. Styresak 33/2017
Overskuddskrav jfr. Styresak 33/2017
FDVU bygg Finnmark, driftsmidler økes til 1.250 pr. m2
Tiltak etterslep bygg i hht. Tilstandsvurdering gjennomført 2020
Kompensasjon innleie fra byrå, basert på planer(trekkes inn igjen i
2022)
18 426 000
Hygienesykepleier
Hygienesykepleier
Avtale SANO framaøyt Alta
Avtale SANO framaøyt Alta
4 LIS2 stillinger psykisk helsevern og rus
smittevernutstyr
Psykologspesialist Alta
Fagrådgiver prehospitale tjenester
Midler til å håndtere pasientstrøm fra Nordkyn
2 500 000
Nivå 2 Intensiv Kirkenes
Helikopter Kirkenes (finansieres)
stillinger Rus Alta, 2 skjermingssenger
Styrking HF, estimat
Styrking kreftbehandling/medikamenter H-resepter
Lederstøtte og sykefravær
Sykehusinnkjøp finansieringsmodell
ISF-prisøkning
-3 996 882
Lønnsavsetning
Prisvekst
2 484 766
Intern omfordeling, røntgeninntekter
-1 786 626
Styrking av inntekter til kapitalkostnader
Reduserte pensjonskostnader
Helårseffekt overføring av legemidler 1.september 2020
Overføring av legemidler av 1. februar
Kompensasjon egenandeler
Arena/Kurve innføring kompensasjon 2021
Styrking av foretakene aktivitetsvekst korona
BHM
Seniorstilling utgår
IKT kostnader, HN IKT
IKT-administrative systemer
økt ramme 3300
Justering SANKS tilskudd øremerket tilsskudd
4 LIS1 stillinger JB 2020
1 052 500
LIS1 stillinger. Fullfinansiering av 2020 samt tillegg 2 LIS1 i Hammerfest
2 180 000
Vedtatt budsjett 2021
292 577 731

211 871 444

109 056 557

184 895 994

101 866 237
1 180 392

224 102 525

151 231

827 804

Administrasjonen
-1 122 992 745
9 336 185
-1 180 392
-450 000
-100 000
-1 503 713
300 000
-595 200
124 359
250 000
-486 622
-318 037
-827 804
-690 000
-2 105 000
-3 100 000
-1 124 338 970
-9 336 185
450 000
100 000
-300 000
-250 000
595 200
-124 359
3 100 000
1 503 713
2 105 000
1 180 392
486 622
318 037
827 804
690 000

-1 122 992 745
-1 180 392
-1 503 713
-486 622
-318 037
-827 804
-595 200
124 359
-690 000
-11 787 000
1 532 000
-3 632 000

3 100 000
400 000

400 000

570 000

2 000 000
10 000 000
6 984 000

3 778 000

10 504 000

1 940 000

1 940 000
5 000 000
1 240 000
700 000

2 500 000

-2 785 723

-100 084

1 438 101

488 602

-548 840
1 200 831

769 485
1 786 626

6 299 272

2 000 000
6 344 000
967 000
57 000

114 677 879

-39 692 000
700 000
-700 000
480 000
-480 000
-3 880 000
-5 000 000
-1 240 000
-700 000
-2 500 000

-2 500 000
8 540 000
1 612 000
250 000
5 568 000

-1 142 327

1 052 500
573 000
225 124 553

5 000 000
-190 000
1 200 000
-1 200 000
-1 000 000
700 000
-700 000
-570 000
5 000 000
-5 000 000
-2 000 000
-10 000 000

186 796 825

120 095 573

256 712 797

16 013 196
13 805 276
3 087 000
-3 180 000
4 567 000
1 188 000
1 802 000
2 750 000
10 247 000
-2 000 000
1 142 327
-6 344 000
-967 000
-66 522 000
-57 000
-2 105 000
-2 753 000
-1 219 985 356
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10. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å foreta eventuelle
budsjettjusteringer gjennom året, blant annet som følge av omprioritering av
midler, nye bevilgninger, føringer fra eier eller styrevedtak i Helse Nord RHF.

Medbestemmelse
Denne saken ble drøftet i informasjons- og drøftingsmøte 7. desember 2020, og ble
behandlet i FAMU samme dag.
Klinikkenes tiltaksplaner for å komme i budsjettbalanse, med tilhørende
risikovurderinger er drøftet på klinikknivå.
Siri Tau Ursin
Administrerende direktør
Vedlegg:
1. Finnmarkssykehuset HF Budsjett 2021, inkludert investeringsbudsjett 2021 – 2027.
2. Finnmarkssykehuset HF sin tiltaksplan med milepæler og ansvar for gjennomføring.
3. Klinikkenes drøftingsprotokoller

5

Vedlegg 1 - styresak 99/2020
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2021 -2028
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1. Administrerende direktør sin vurdering
Administrerende direktør vil ha flere oppmerksomhetsområder gjennom 2021, og vil
særlig prioritere følgende områder:
• Gode og effektive pasientforløp ved kreftbehandling (pakkeforløp)
• Gode og effektive pasientforløp ved psykisk helsevern og rus (pakkeforløp)
• Den gyldne regel
• Gode resultater på kvalitetsindiktorer (ventetid, fristbrudd osv.)
• E-helseløsninger skal videreutvikles gjennom prosjektet «Stormottakere og
medisinsk avstandsoppfølging». Herunder skal digitale konsultasjoner skal utgjør
30% av totale konsultasjoner
• Videreutvikling av det desentrale behandlingstilbudet i Alta og Vadsø
• Videreutvikle tilbudet til den samiske pasienten i samarbeid med Helse Nord
• Systematisk HMS-arbeid med fokus på nærværsarbeid og klima og miljøarbeid
• Oppfølging av rekrutteringsplanene for legespesialister, psykologspesialister og
spesialsykepleiere
• Forvaltning, drift og vedlikehold av foretaket sin bygningsmasse
• Konsolidere driften med fokus på økonomisk balanse i kjernevirksomheten,
gjennom strukturert oppfølging av tiltaksplaner og handlingsplan for redusert
overtid og innleie, som sikrer nødvendig investeringskraft
• Kvalitet, fremdrift og økonomi i byggeprosjektet nye Hammerfest sykehus
Implementeringen av ny overordnet klinikkstruktur har vært sentralt i første halvdel av
2020. Samarbeidsavtaler mellom klinikkene er på plass innen psykisk helsevern og rus.
Det er igangsatt et arbeid med samarbeidsavtaler også innen somatikk. Målsettingen
med omorganiseringen er å se hele mennesket under ett behandlingsforløp og gi et
helhetlig tilbud.
Arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet skal ha et høyt fokus i Finnmarkssykehuset.
Økt samarbeid og dialog med UNN vil vise resultater ved at pasientstrømmen snur fra
UNN til Finnmark. I 2020 er samarbeidet mellom UNN og FIN intensivert mht. at FIN
skal ta blant annet kontroller tilbake. Bare i Alta er potensialet på ta 6500 kontroller.
I samarbeid med UNN vil foretaket også få bedre kvalitet i pakkeforløpsarbeidet. I 2020
ble det gjennomført felles pasientsikkerhetsuke i hele Finnmarkssykehuset med fokus
på pasientsikkerhetsarbeidet. Pasientsikkerhetsuken videreutvikles og videreføres i
2021. Det vil være ekstra fokus på å redusere ventetid og fristbrudd etter covid-19. Det
legges til rette for å øke digitale konsultasjoner. I tillegg skal Finnmarkssykehuset bruke
privatspesialister for å ta ned ventetid og fristbrudd i somatisk virksomhet. I psykisk
helsevern og rus er fokus på å fortsette den positive utviklingen med digitale
konsultasjoner.
«Den gylne regel» setter fokus på større aktivitets- og kostnadsøkning i psykisk
helsevern og rus enn i somatikken. Foretaket fortsetter prioriteringen i tråd med den
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gylne regel i 2020. For å øke behandlerkapasiteten innenfor rus er døgnenhet for rus
etablert i Alta, i tillegg etableres 2 skjermingssenger i Alta i 2021 knyttet til døgnenheten
psykisk helsevern og rus. Rus styrkes med en psykologspesialist i Alta i 2021 og 2,5 mill.
til rustilbudet. Det er 1 LIS2 stillinger i Alta i dag, 1 i Tana og ingen i Kirkenes. I
Hammerfest er det 1 og i Sámi Klinihkka er det 5 LIS 2 stillinger. Det etableres 4 LIS2
stillinger med hhv. 2 i Alta, 1 på døgn Tana og 1 på BUP Kirkenes.
Rekruttering av spesialister vil fortsatt være et av hovedfokusområdene i 2021. Årshjul
for rekruttering og rekrutteringsplaner følges opp. De to fagområdene som vil ha
foretakets særlige fokus i 2020 er medisinsk avdeling og radiologisk enhet i
Hammerfest. I 2019 ble det etablert et eget innsatsteam med deltakere fra klinikken og
HR som jobber med rekrutteringstiltak for å stabilisere situasjonen i Hammerfest og
Alta på kort og lang sikt. Det er utfordrende å rekruttere indremedisinere, derfor er det
viktig at dette arbeidet videreføres. Det etableres en stilling som bemanningskoordinator i HR-avdelingen. Denne er første steg i etablering av et team som skal
arbeide sammen med lederne med årsplaner i GAT for leger.
Finnmarkssykehuset HF evaluerte nærværsarbeidet i 2019. Evalueringen viste at
foretaket har gode resultater i flere avdelinger og klinikker, men oppnådde ikke målet
på sykefraværet under 7,5 %. Tiltakene fra nærværsarbeidet har avlastet enhetsledere
ved at HR bidrar i mulighetssamtaler og oppfølgingssamtaler. Stillingen var i 2020 50%
finansiert av Helse Nord RHF, denne er nå fullfinansiert og lagt i rammen.
Samhandling med kommunene skal videreutvikles i 2021 gjennom prosjektet
«Stormottakere og medisinsk avstandsoppfølging». E-helse (digital pasientbehandling)
er et viktig virkemiddel i denne samhandlingen og vil gi mulighet for et pasienttilbud
nær der pasienten bor. Det etableres digitale poliklinikkrom i hver klinikk, som
dedikeres til digital pasientbehandling. Disse behandlingsrommene utstyres med utstyr
for å gjennomføre pasientbehandling digitalt og sømløst. Helse Nord RHF har innvilget 1
mill. til prosjektet, og Finnmarkssykehuset setter av ytterligere 1 mill. for å få engasjert
klinisk personell i arbeidet, og få dette på plass innen 2021.
I 2020 er det gjennomført en tilstandsanalyse av bygningsmassen i Tana og Karasjok.
Tilstandsanalysen viser et stort vedlikeholdsetterslep på bygningsmassen. Det er
nødvendig å prioritere midler til vedlikeholdsetterslepet over 4 år for å ta igjen
etterslepet. Det avsettes 10 mill. i årlige driftsmidler i 4 år, samt at det avsettes 7 mill. til
bygningsmessige investeringer i samme periode.
Budsjettet for 2021 gir rom for styrking av enkelte områder. I budsjettopplegget styrkes
områder som styret har hatt fokus på gjennom året. Lederstøtte, innleie for å
opprettholde aktivitet, og rekruttering. I tillegg er skal digital pasientbehandling
prioriteres, noe som gjøres gjennom å tildele prosjektmidler til stormottakersatsningen.
Døgnenheten for rus i Alta må styrkes med 2 skjermingssenger. Foretaket har stort
etterslep på vedlikehold av bygninger og det settes av midler for å ta igjen etterslepet.
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I budsjett 2021 har Finnmarkssykehuset HF et overskuddskrav på 24 mill. fra eier, mens
styret i Finnmarkssykehuset HF har vedtatt et overskuddskrav på 39 mill.
Overskuddskravet skal bidra til de økte kapitalkostnadene som genereres av
byggeinvesteringene i Kirkenes, Alta, Karasjok og Hammerfest.
Finnmarkssykehuset HF har etablert en ny struktur på tiltaksarbeidet knyttet til
budsjettavvik. Klinikkenes tiltaksplaner for 2021 ble styrebehandlet i styresak 82/2020
Bærekraftsanalyse 2020-2028. Arbeidet med å implementere tiltakene er forsinket på
grunn av covid-19. I budsjettprosessen er tiltakene risikovurdert og det iverksettes et
arbeid for å få implementert avbøtende tiltak for budsjett i balanse.
I denne saken er det også beregnet en effektivisering innenfor områdene dyre
legemidler og pasientreisekostnader. Pasientreisebudsjettet er ikke redusert i 2021, på
grunn av høyere prisrisiko enn årene før. Tiltak innenfor administrasjonen med
reiserestriksjoner videreføres i 2021. Bærekraftsanalysen er oppdatert i budsjett 2021,
og viser at Finnmarkssykehuset HF løser sine utfordringer dersom klinikkene
gjennomfører økonomiske tiltak. Foretaket har risikovurderte tiltak på totalt 115 mill.
Administrerende direktør vil fortsatt sørge for tett oppfølging av resultatutviklingen i
foretaket gjennom månedlige oppfølgingsmøter med klinikksjefene.
Budsjettprosessen 2021 er endret i 2020 som følge av covid-19. Avdelings- og
enhetsledere har vært involvert der det er gjort endringer. Medvirkning er gjennomført
gjennom medvirkning og involvering i budsjettprosessen på klinikknivå.
Bærekraftsanalysen legges til grunn for fremtidig utvikling og bærekraft og er drøftet i
informasjons- og drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte i forbindelse med denne
budsjettsaken. Alle klinikkene har gjennomført risikovurderinger av tiltak 2021, Tiltak
og risikovurderingen er drøftet på klinikknivå. Klinikkene får en krevende situasjon i
2021 knyttet til overforbruk i 2019/2020 og det kreves tett oppfølging på
gjennomføring av vedtatte tiltak. Risikoanalysene synligjør ikke at de planlagte
økonomiske tiltakene vil få konsekvenser for pasienttilbudet.
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2. Hovedmål budsjett 2021
2.1 Hovedtrekk budsjett 2021
Budsjett 2021 bygger i hovedsak på en videreføring av de rammer og føringer som ble
lagt til grunn i Finnmarkssykehuset HF sin styresak 91/2019 Budsjett 2020 inkludert
investeringsbudsjett 2020-2027 og Helse Nord RHF sine styresaker 82-2020 Økonomisk
langtidsplan 2021-2024 - inkl. rullering av investeringsplan 2021-2028, og 134-2020
Budsjett 2021 foretaksgruppen rammer og føringer.
Under vises faktisk resultat for 2019, budsjett 2020 og prognose 2020, samt
resultatbudsjettet for 2021.
Finnmarkssykehuset HF
Basisramme
ISF inntekter
Gjestepasientinntekter
Øvrige driftsinntekter
Sum driftsinntekter
Kjøp av helsetjenester
Varekostnader knyttet til aktivitet
Innleid arbeidskraft
Lønnskostnader
Avskrivninger og nedskrivninger
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader
Driftsresultat
Finansresultat
Ordinært resultat

Resultat 2019
-1 601 315 000
-421 294 393
-9 030 023
-174 994 570
-2 206 633 985
167 630 568
178 610 743
71 795 580
1 265 468 888
104 763 171
446 138 173
2 234 407 122
27 773 137
27 247 995
55 021 132

Vedtatt budsjett
2020
Prognose 2020 Budsjett 2021 Endring 2021-2020
-1 654 032 000 -1 662 299 481 -1 720 554 000
-66 522 000
-453 978 116
-384 843 099 -465 451 218
-11 473 103
-8 639 729
-8 580 811
-8 639 729
-152 082 278
-167 477 039 -189 108 900
-37 026 623
-2 268 732 123 -2 223 200 429 -2 383 753 848
-115 021 725
133 549 702
148 124 711
137 326 874
3 777 172
163 993 195
171 913 957
175 278 641
11 285 446
13 344 083
95 356 965
79 061 353
65 717 270
1 311 370 979 1 262 598 974 1 310 404 342
-966 637
127 704 357
128 446 938
129 673 357
1 969 000
459 209 191
437 830 815
492 460 316
33 251 125
2 209 171 507 2 244 272 360 2 324 204 883
115 033 376
-59 560 615
21 071 931
-59 548 965
11 650
35 560 615
31 169 593
35 548 965
-11 650
-24 000 000
52 241 524
-24 000 000
0

Basisrammen øker med 66,5 mill. i 2021. ISF inntektene øker i hovedsak ved at DRGsatsen øker. Aktiviteten budsjetteres som 2020, bortsett fra i Alta hvor antallet
konsultasjoner øker til 12000, jfr. Styresak 84/2018 Budsjett 2019 inkludert
investeringsbudsjett 2019-2023, hvor forventet aktivitetsutvikling er beskrevet.
Prioriteringer og andre endringer i basisrammen
Basisbevilgning til Finnmarkssykehuset HF, jfr. styrevedtak i Helse Nord RHF, styresak
82-2020.
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Vedtatt Ramme 2020
Innfasing modell inntektsmodell Somatikk
Oppdatering modell PHR
Oppdatering modell TSB
Helse i arbeid
Driftstilskudd Alta
Tilskudd prosjektutviklingsplan
KBF
Kurve, krav til effektivisering
Styrking HF, estimat
Styrking kreftbehandling/medikamenter
Lederstøtte og sykefravær
Sykehusinnkjøp finansieringsmodell
Lønns-og prisvekst
Styrking av inntekter til kapitalkostnader
Reduserte pensjonskostnader
Helårseffekt overføring av legemidler 1.september 2020
Overføring av legemidler av 1. februar
Kompensasjon egenandeler
Arena/Kurve innføring kompensasjon 2021
Styrking av foretakene aktivitetsvekst korona
Sum

Ramme FIN
1 654 033
-11 787
1 532
-3 632
3 100
5 000
1 000
-190
8 540
1 612
250
5 568
35 068
3 087
-3 180
4 567
1 188
1 802
2 750
10 247
1 720 555

Nedenfor kommenteres kun tilførsler/trekk over 1 mill.
Inntektsfordelingsmodell somatikk
Gjennom inntektsfordelingsmodell somatikk trekkes Finnmarkssykehuset HF med 11,8
mill. Året før fikk foretaket et trekk på 4,3 mill.
Inntektsfordelingsmodell psykisk helsevern (PHV)
Finnmarkssykehuset HF får i inntektsfordelingsmodellen for psykisk helsevern tilført
1,5 mill.
Oppdatering av inntektsfordelingsmodellen tverrfaglig spesialisert rusbehandling
(TSB)
Finnmarkssykehuset HF får et trekk i inntektsmodellen 2021 på 3,6 mill. I 2020 fikk
Finnmarkssykehuset HF et trekk på 6,4 mill. Endring i inntektsfordelingsmodellen
skyldes i hovedsak endring i pasientstrøm i 2019.
Helse i Arbeid
Klinikk Kirkenes har etablert et tilbud innen Helse i Arbeid og får i 2021 tilført
ytterligere 3,1 mill. Året før fikk foretaket tilført 2,4 mill. til dette arbeidet. I tillegg er
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midler fra tidligere Raskere tilbake omdisponert til Helse i Arbeid. I perioden 20192023 tilføres det 0,75 mill. hvert år til FOU-arbeid knyttet til Helse i Arbeid.
Driftstilskudd Alta
Finnmarkssykehuset HF får ytterligere 5 mill. i driftstilskudd. Midlene er disponert og
benyttet til å bygge opp tilbudet, samt økte FDVU-kostnader i Alta. FDVU har økt med ca.
5000 m2 bygg i 2020. Totalt er budsjettet i Alta styrket med 30 mill.
Tilskudd prosjektutvikling
Stormottakersatsningen fortsetter i 2021, og tilskudd på 1,0 mill. videreføres i 2021.
Styrking HF
Finnmarkssykehuset HF tilføres 8,5 mill. i rammen til generell styrking. I tillegg styrkes
foretaket med 1,612 mill. til kreftbehandling/medikamenter, samt kompensasjon
egenandeler på 1,802 mill.
Overføring av legemidler
Legemidler overføres fra trygdefinansiering til spesialisthelsetjenesten.
Finnmarkssykehuset HF styrkes i rammen med totalt 7,3 mill. når finansieringsansvaret
overføres til foretakene.
Pensjonskostnader
Pensjonskostnadene reduseres til 156,8 mill. i 2021, og foretaket trekkes i rammen med
3,1 mill.
Lønns- og prisjustering
Det legges til grunn en lønns- og prisvekst på 2,6% i 2021 hvorav lønnsvekst er 2,2% og
prisvekst er 3,5%. Det forventes som tidligere at pensjonskostnader finansieres særskilt
og dermed holdes utenfor prisjustering av basisrammen. I 2021 er det satt av 35 mill. til
lønns- og prisvekst.
Styrking av ramme til kapitalkostnader
Finnmarkssykehuset har økte kapitalkostnader knyttet til nye bygg i Kirkenes, Alta og
Karasjok. Foretaket styrkes i 2021 med 3 mill. for å dekke dette.
Arena/kurve
Dips Arena og metavisjon (kurve) innføres i 2021. Finnmarkssykehuset styrkes med 2,7
mill. i kompensasjon til innføringen.
Styrking av foretakene aktivitetsvekst korona
Finnmarkssykehuset får tilført midler 10,2 mill. for å ivareta aktivitetsvekst etter covid19. Tilførte midler var planlagt fra 2022, men fremskyndes til 2021 for å ivareta økt
ventetid og fristbrudd. Midlene brukes internt til å finansiere opp innleieplaner fra byrå.
Innleie er nødvendig for å ta opp aktiviteten.
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Øvrig ramme
Finnmarkssykehuset HF får årlig overført midler til ulike formål. I 2021 tilføres også
midler knyttet til økt beredskap og smittevernutstyr. Dette er midler som er
engangsmidler for 2021, og trekkes inn i 2022. I 2020 fikk foretaket tildelt 2,105 til LIS1
stillinger, i 2021 tilføres opp til 11,051 mill. Midlene er tildelt ut fra planlagt økning i
LIS1 fremover.
Øvrig ramme 2021 (konto 3350)
Sykestuer Finnmark
Tilskudd til turnustjeneste (leger og fysio)
LIS1 stillinger
smittevernutstyr
kompensasjon beredskap covid-19
Sum Øvrig ramme 2021 pr. juni 2020

Finnmark
10 400 000
842 000
11 051 000
14 429 000
21 644 000
58 366 000

Kvalitetsbasert finansiering (art 3310)
Justert ramme 2019
Avslutning overgangsordning 2020
Oppdatering 2021
SUM kvalitetsbasert finansiering 2021

Finnmark
8 164 000
-562 000
1 300 000
8 902 000

Øremerket tilskudd Nasjonale tjenester (konto 3340)
Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykiskhelsevern og rus
SUM Nasjonale tjenester 2021
Øremerket tilskudd Forskning (konto 3320)
Fors kni ngs mi dl er, tidl i gere i nnvi l get fl erå ri ge pros jekter

SUM Øremerket forskning 2021

Finnmark
4 229 000
4 229 000
Finnmark
2 014 000
2 014 000

Sykestuer
Tilskudd til sykestuer i Finnmark videreføres i 2021. Tilskuddet til 8 sykestuesenger i
Alta følger etablering av spesialisthelsetjenestesenger i klinikk Alta og er finansiert av
disse midlene.
Tilskudd til turnustjeneste
Tilskudd til LIS 1(tidl. Turnustjenesten) øker til 11,051 mill. I 2020 og 2021 er det lagt
inn en økning på 4 LIS1 i klinikk Hammerfest og 2 i Klinikk Kirkenes til henholdsvis
medisinsk og kirurgisk avdeling. Det ligger midler til ytterligere 2 LIS1 i Kirkenes, men
Kirkenes er avhengig av et godt opplegg for disse før de beslutter å ta inn ytterligere 2
LIS1.
Smittevernutstyr og beredskap
I 2021 settes det av 14,4 mill. til smittevernutstyr. I tillegg får foretaket 21,6 mill. i
kompensasjon til beredskap. Midlene gjelder kun for 2021 og trekkes tilbake i 2022.
Midlene legges i budsjett og prioriteres til smittevern samt til aktivitetsøkning i form av
innleie fra byrå i klinikkene.
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Kvalitetsbasert finansiering 2021
Finnmarkssykehuset HF øker med 1,3 mill. i 2021 etter oppdatering for 2021.
Øremerket tilskudd samisk nasjonal kompetansetjeneste (SANKS)
Tilskudd til Samisk nasjonal kompetansetjeneste (SANKS) videreføres som øremerket
tilskudd. Det er gjort en prisjustering av rammen på 57.000,Forskning
Forskningsmidler fra Helse Nord er øremerket og følger forskningsprosjekter som det er
søkt midler til.

3. Pasientens helsetjeneste
3.1 Kvalitet i pasientbehandling
Kvalitet i pasientbehandling
Visjonen til Helse Nord RHF er at alle skal ha et likeverdig tilbud til helsetjenester,
uavhengig av diagnose, bosted, kjønn, etnisk bakgrunn og den enkeltes livssituasjon.
Samiske pasienters rett til og behov for tilrettelagte tjenester må etterspørres og
synliggjøres ved planlegging, utredning, beslutning om, og iverksetting av tjenestetilbud.
Arbeidet med å bedre kvalitet og pasientsikkerhet vil fortsatt stå sentralt også i 2021.
Nasjonale føringer har som målsetting å utvikle «Pasientens helsetjeneste». Områdene å
redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen, pakkeforløp kreft og
videreutvikle samhandlingen med kommunehelsetjenesten er sentrale elementer.
Endelig fastsetting av målbildet for 2021 vedtas av foretaksmøte i forbindelse med
Oppdragsdokumentet for 2021 i februar 2021. Administrerende direktør vil legge til
rette for at virksomheten implementerer målene som settes for 2021. Målene vil bli tatt
inn i administrerende direktør sine driftsavtaler med klinikksjefene og drifts- og
eiendomssjefen for 2021.
Finnmarkssykehuset HF vil i 2021 arbeide for at følgende resultatmål oppnås i
helseforetaket:
Videre arbeid med pakkeforløp kreft
Pakkeforløp for kreft ble innført i januar 2015. Det innebærer et strukturert forløp for
pasienter med høy mistanke om kreft. Spesialisthelsetjenesten har et krav om at minst
70 % av pasientene med kreft skal inkluderes i pakkeforløpene. Finnmarkssykehuset HF
sitt mål for pakkforløp for kreft for 2021 er å holde andelen av kreftpasienter som blir
inkludert i pakkeforløp på over 70%, slik Finnmarkssykehuset har gjort siden ordningen
ble startet.
Det er også et krav om at 70 % av pasientene med kreft skal komme i gang med
behandling innen den angitte forløpstiden for den enkelte kreftformen. Forløpstid fra
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fastlegens henvisning til behandlingsstart OF4, «Organspesifikk Forløpstid 4», har hatt
følgende utvikling:
År
2016
2017
2018
2019
2020 (jan-september)

Innfrielse av OF4 i prosent
60
58
59
52
65

Finnmarkssykehuset HF har god måloppnåelse for flere krefttyper, men har ikke oppfylt
den nasjonale målsetningen om samlet 70 % innfrielse.
Finnmarkssykehuset HF har fortsatt dårlige tall for prostatakreft, selv om de har vist
noe tegn til bedring. Her er flaskehalsen fortsatt det regionale kravet om bruk av 3 Tesla
MR prostata på UNN i utredningen. Også innen nyrekreft har vi svake tall. De samlede
tallene for 2020 viser imidlertid en god utvikling sammenliknet med tidligere år.
Det ble tidlig i 2020 avholdt møter mellom Finnmarkssykehuset og ansvarlige for
pakkeforløpene innen prostata, tykk/endetarm og lungekreft med formål å bedre
samhandling samt identifisere forbedringsområder for Finnmarkssykehuset.
Oppsummeringen fra disse møtene viser at Finnmarkssykehuset HF har god kontroll på
de pasientutredningene som sluttføres i Finnmarkssykehuset HF. Forsinkelsene for
kreftpasientene synes i all vesentlighet å gjelde for de som blir henvist til UNN.
Målet for 2021 er å øke andelen pasienter med kreft med innfridd nasjonal forløpstid fra
henvisning til behandlingsstart (OF4) opp mot nasjonalt krav på 70 %. Særlig
oppmerksomhet vil rettes for å bedre tallene for kreftpasienter som henvises til UNN
Tromsø. Det er etablert et samarbeid mellom Finnmarkssykehuset HF og UNN på
fagsjefnivå for å avdekke flaskehalser i pasientflyten mellom foretakene. Hensikten med
samarbeidet er å etablere prosedyrer/arbeidsformer som kan forbedre pasientflyten.
Dette følges også opp i regionalt fagsjefmøte.
«Den gylne regel» større vekst i psykisk helsevern og rus enn somatikk
Finnmarkssykehuset HF prioriterer i tråd med sentrale føringer psykisk helseververn og
rus, og fortsetter prioriteringen i 2021. Dette innebærer at det skal være høyere vekst
innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn i somatikken.
Veksten måles i prosentvis større reduksjon i ventetid og prosentvis større økning i
kostnader og aktivitet.
Økt aktivitet skal i hovedsak skje gjennom økte digitale konsultasjoner. Gjennom covid19 pandemien har det vært en betydelig økning i digitale konsultasjoner innen psykisk
helsevern og rus. Det fokuseres på et fortsatt høyt aktivitetsnivå i 2021, og digitale
polikliniske konsultasjoner forventes å øke ytterligere i 2021.
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Når det gjelder kostnader så økes det med en psykologspesialist ved døgnenheten rus i
Alta. Døgnenheten for rus i Alta får sitt første fulle driftsår i 2021. Til oppbygging av
døgnenhet rus i Alta, og etablering av 2 skjermingssenger tilføres 2,5 mill. I tillegg
tildeles midler til 4 LIS2 stillinger innen psykisk helsevern og rus.
Pakkeforløp psykisk helsevern og rus
Teknisk:
• Pakkeforeløp for psykisk ble iverksatt 1.januar 2019.
• Registrering av pakkeforløp startet 27. mai 2019.
• Helsedir har nå utarbeidet et offentlig tilgjengelig nettsted som viser forskjellige
status knyttet til pakkeforløpene.
https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/statistikk-fra-npr/pakkeforlop-forpsykisk-helse-rus
• Tallene viser at FIN ligger på nasjonalt snitt for oppfyllelse av pakkeforløpene.
• Sommer/høsten 2020 har flere foretak i Helse Nord hatt tekniske utfordringer
med valideringen av pakkeforløpene. Det ser nå ut som at FIN kan levere feilfrie
datasett for september og oktober 2020.
Faglig:
•
•

FIN har ansatt tre forløpskoordinatorer som skal være bindeleddet mot
kommunene. FIN har vært i dialog med kommunene om at forutsetningen for
gode pakkeforløp, er at kommunenen får tilsvarende funksjon på plass.
Alle pasienter bør helst ses av en spesialist i starten av et forløp. FIN har for få
spesialister ansatt til å kunne innfri dette kravet. Indirekte er likevel spesialister
involvert i alle pasientforløp. Det er generell spesialistmangel i Norge. FIN er
derfor ikke alene om å ikke innfri kravet om fysisk framstilling for en spesialist.

Ventetid og fristbrudd
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter innen somatikk er fram til og med
september 66 dager, som er over nasjonalt krav på 60 dager.
For voksenpsykiatri er ventetiden 57 dager, og nasjonalt krav er 45. Innen BUP ligger
Finnmarkssykehuset HF per september over nasjonalt krav på 40 dager, med 52 dagers
gjennomsnittlig ventetid hittil i år. For TSB/rus er kravet 35 dager, mens FIN HF har 40
dager.
Fagområde/ventetider
Somatikk
VOP
BUP
TSB/rus

Nasjonalt krav
60
45
40
35

Snitt jan-sept
66
57
52
40

September 20
79
63
68
46
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Videre er det et mål at ingen pasienter skal oppleve fristbrudd. Andel avviklede
fristbrudd i Finnmarkssykehuset HF årets ni første måneder er i gjennomsnitt
14,3%. Pr 2. tertial 2020 hadde Helse Nord RHF høyest andel i landet med 14,5
% fristbrudd. For samme periode hadde FIN HF en andel på 13,6 % og var noe
lavere enn gjennomsnittet. Det er satt mål om 0 fristbrudd, men alle foretak viser
en økning som følge av Covid-19. For 2. tertial i 2019 var det nasjonale resultat
på 2,8 % mens det i år er 12,0%.
Finnmarkssykehuset HF har gjennomført 3 forbedringsprosjekt for å forbedre
data for «time innen passert planlagt tid». Alle prosjektene kan vise til gode og
varige resultater. Forbedringsarbeidet har ført til at Finnmarkssykehuset HF
innen fagområdet BUP, barn og øye (Klinikk Kirkenes) nå innfrir krav i
oppdragsdokumentet hvor 95 % av alle pasienter får time til planlagt tid.
Forebygging av helsetjenesteervervete infeksjoner og bruk av antibiotika
Infeksjonsregistreringer
Prevalensregistreringer av sykehusinfeksjoner fra 2019 viser at gjennomsnittlig 2,2% av
pasientene i Finnmarkssykehuset HF er blitt påført en sykehusinfeksjon, dette er samme
andel som i hele 2018. Forekomsten ligger under landsgjennomsnittet som er på 2,7 %.
Rett bruk av bruk av antibiotika.
Infeksjonsforebyggende tiltak og riktig bruk av antibiotika er viktige arbeidsområder for
reduksjon i sykehusinfeksjoner. Antibiotikastyringsprogram er utarbeidet. På sikt vil
dette programmet kunne utvikle seg til å bli et viktig tiltak for ønsket reduksjon i
forskrivning av bredspektret antibiotika, til fordel for pasientene på kort og lang sikt.
Finnmarkssykehuset økte i 2019 fra ett til to antibiotikateam, ett team i henholdsvis
Hammerfest og Kirkenes. Bakgrunnen for denne endringen var et ønske om at
antibiotikateamene vil ha et tettere samarbeid med klinikkene og vil også kunne bidra
mere i klinikkenes kvalitetsforbedringsarbeid.
Det er et krav om 30% nedgang i bruk av bredspektrede antibiotika fra 2012 til 2020.
Finnmarkssykehuset HF hadde etter de to første tertialene i 2020 oppnådd 31%
nedgang.
Tiltak i forbindelse med nybygg og ombygg.
Finnmarkssykehuset HF har vært gjennom flere store byggeprosesser der nå kun det
største, Nye Hammerfest Sykehus, gjenstår. I slike byggeprosesser er det viktig å sikre
smittevernfaglige hensyn gjennom hele prosessen for å sikre pasientsikkerheten i nye
bygg med hensyn til risiko for spredning av infeksjoner. Sykehusbygg HF har utviklet en
byggveileder i smittevern som skal ligge til grunn for både nybygg og ombygg, og lokalt
smittevernpersonell skal rådføres gjennom hele prosessen. Prosessen med Nye
Hammerfest sykehus krever betydelig smittevernfaglig rådgiving.
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Bedret farmasifaglig tilbud
Fra august 2020 ble ny samarbeidsavtale mellom Finnmarkssykehuset HF og
Sykehusapotek Nord HF (SANO) iverksatt. SANO skal etter denne planen ha til sammen
seks farmasøyter i Finnmarkssykehuset HF, men ikke alle er ansatt ennå (okt 2020).
Kirkenes og Hammerfest skal begge ha et farmasøyt-miljø bestående av én klinisk
farmasøyt, én rådgivende farmasøyt og én logistikk-farmasøyt. Det pågår et arbeid for å
få på plass en farmasøyt i Alta gjennom SANO.
Avtalen med SANO innebærer bl.a. følgende:
• Fra august 2020 er SANO leverandør av legemidler til Kirkenes og Hammerfest.
• Det pågår et arbeid for å få leveranser fra SANO til Alta i 2021.
• SANO skal bidra til å sikre legemiddelhåndtering og legemiddellogistikk i
foretaket.
• SANO vil få ansvaret for å gjennomføre revisjoner av alle farmasøytiske
prosedyrer i helseforetaket.
• SANO skal aktivt delta i videreutvikling av beredskapsplaner for legemidler.

3.2 Samiske helsetjenester
Sámi Klinihkka ble etablert 1. oktober 2019. Målet med en egen klinikk er å løfte
samiske helsetjenester for å ivareta likeverdige helsetjenester til den samiske
befolkningen, dette ivaretas ved at klinikksjef Sámi Klinihkka er del av administrerende
direktørs ledergruppe.
Finnmarkssykehuset HF har gjennom oppdragsdokumentet fra Helse Nord RHF fått
ansvar for å yte tjenester til personer med fast bopel eller oppholdssted i
helseforetakets opptaksområde innen nærmere definerte områder. Formålet med
etablering av Sámi Klinihkka er å tydeliggjøre organiseringen av samiske helsetjenester i
Finnmarkssykehuset HF. Sámi Klinihkka har tilbud til somatiske pasienter, psykisk
helsevern og rus, tolketjeneste, lærings- og mestringssenter (LMS). Sámi Klinihkka har
også et nasjonalt ansvar innen psykisk helsevern og rus for den samiske befolkningen i
Norge, gjennom Samisk Nasjonal Kompetansetjeneste (SANKS). Den nasjonale
funksjonen innebærer også klinisk behandling for pasienter utenfor nedslagsområdet i
Finnmark og Finnmarkssykehuset har etablert tilbud i Røros, Tysfjord og Oslo.
Samisktalende pasienter i det samiske forvaltningsområdet har en lovfestet rett til å
benytte sitt eget språk i møte med spesialisthelsetjenesten. Tolketjenesten er tilgjengelig
regionalt og kan benyttes av alle Helse Nords helseforetak ved behov for tolking norsk
og nordsamisk. Det er tilgjengelig samisk tolk på Skype fra 08.00–22.00 alle dager.
Fastleger, pasienter og pårørende kan forhåndsbestille tolk. Sámi Klinihkka fikk i 2019
øremerkede midler 2,5 mill. til å videreutvikle tolketjenesten.
Helse Nord RHF har i styresak 102-2020 Spesialisthelsetjenester til den samiske
befokningen vedtatt;
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1. Styret slutter seg til strategidokumentet «Spesialisthelsetjenester til den samiske
befolkningen» og dokumentet oversendes oppdragsgiver Helse- og
omsorgsdepartementet med følgende prioriteringer:
• Strategi for økt kvalitet og kompetanse i spesialisthelsetjenesten prioriteres i
første fase, i nært samarbeid med primærhelsetjenesten.
• Det utarbeides en nasjonal handlingsplan som omfatter helsetjenester til den
samiske befolkningen.
• I henhold til de regionale helseforetakenes sørge for ansvar bør det jobbes videre
med overordnet organisering av samiske spesialisthelsetjenester. Modell 1,
videreutvikling av dagens organisering, anbefales.
2. Styret konkluderer med at det kreves en betydelig kompetanseheving i
spesialisthelsetjenesten for å sikre at samiske pasienter får et tilfredsstillende tilbud.
Helse Nord RHF vil i samarbeid med Finnmarkssykehuset HF – Sámi klinihkka sette i
gang et snarlig arbeid for å øke kvalitet og kompetanse i spesialisthelsetjenesten
3. Styret ber administrerende direktør om å iverksette tiltak raskt i samarbeid med
Finnmarkssykehuset HF - Sámi klinihkka, og se på hvilke ressurser som må til for å
få dette gjennomført.
4. Styret forutsetter at det videre arbeid skjer i nært samarbeid med tillitsvalgte,
vernetjenesten og brukerorganisasjoner.
Finnmarkssykehuset ansetter fast Samisk Veiviser som vil være en viktig bidragsyter
sammen med klinikksjef - Sámi klinihkka i gjennomføring av punkt 2 og 3 i styresak 1022020.
Finnmarkssykehuset etablerer en kardiologhjemmel i Samisk Helsepark når
privatpraktiserende kardiolog i Karasjok avslutter sin praksis. Aktiviteten til
kardiologen vil finansieres ved ISF-inntekt.

3.3 Samhandling med primærhelsetjenesten
Nasjonal helse- og sykehusplan (NHSP - Meld. St 7 2019-2020) ble lagt frem 22.
november 2019 og ble behandlet i Stortinget i mai 2020. I denne gis et tydelig bilde på
hva som er de sentrale føringer for samhandlingsfeltet.
Formålet med NHSP er at pasienter og pårørende skal oppleve en helhetlig og
sammenhengende helsetjeneste, tuftet på en god samhandlingskultur og felles forståelse
av hva helseforetak og kommuner skal samhandle om i et likeverdig partnerskap.
Regjeringen ønsker å etablere 19 helsefellesskap mellom kommuner og sykehus med
utgangspunktet i helseforetaksområdene. I helsefellesskap vil helseforetak, kommuner,
fastleger og brukere møtes for å planlegge helsetjenesten sammen. Etablerte avtaler og
samarbeidsstruktur skal ligge til grunn, men videreutvikles. Fastlegene bør få en
rådgivende rolle, kommunene i helseforetaksområdet bør samordne seg bedre enn i
dag, og nasjonale myndigheter må være tydeligere i sine forventninger til hva
kommuner og sykehus skal oppnå i de nye helsefellesskapene. Regjeringen anbefaler at
helsefellesskapene skiller tydeligere mellom hhv. overordnede, prinsipielle og
strategiske beslutninger.

Side 17

Samhandling med kommuner
• OSO satt ned en arbeidsgruppe våren 2020 for å foreslå organisering av Helsefellesskap
mellom Finnmarkssykehuset og kommunene i Finnmark. Rapporten skal vedtas av OSO
før den oversendes til kommunestyrene og foretaksledelsen for behandling.
• Høsten 2019 avsluttes foretakets deltakelse i læringsnettverket «det gode
pasientforløp» med KS og Folkehelseinstituttet. Forbedringsteamene i klinikk
Hammerfest og klinikk Kirkenes har sammen med Hammerfest og Sør-Varanger
kommune ferdigstilt etableringen av helhetlige pasientforløp og sjekklister. Resultatet
breddes nå ut til de andre kommunene i Finnmark med forankring i de årlige
handlingsplanene i LFSO øst og vest.
• Klinikkene har faste oppfølgingsmøter med kommunene i opptaksområdet i forhold til
helhetlige pasientforløp. Møteplan utarbeides for hvert halvår. Møtene har ført til at flere
kommuner samarbeider om felles utfordringer i pasientforløpene (for eksempel opplæring
i tidlig oppdagelse av forverret tilstand, bemanningsplaner i forbindelse med etablering av
kohort for Covid-19 pasienter).
• September 2019 innvilget Helse Nord RHF søknad og midler til oppstart av
Stormottakerprosjektet i Finnmarkssykehuset HF. Et 3 årig prosjekt som skal bidra
til tettere oppfølging av personer med store behov for helsetjenester. Det inngås
samarbeid med kommunene om etablering av personsentrerte helsetjenesteteam og
bruk av avstandskompenserende teknologi som for eksempel Skype 4B. Prosjektet er
forsinket pga Covid-19 pandemien. Klinikk Hammerfest og klinikk Kirkenes har som mål
å ha et operativt team sammen med vertskommunene på plass fra januar 2021. Det
ansettes prosjektmedarbeidere begge steder som inngår som navet i teamet.
• Finnmarkssykehuset HF, psykisk helsevern og rus fikk høsten 2019 fått innvilget midler
fra fylkesmannen for å etablere og gjennomføre to 2-årige forprosjekt for å etablere
fleksible, oppsøkende team(FACT team) i samarbeid med kommuner til oppfølging av
personer med alvorlige psykiske lidelser. Prosjektet er forsinket pga. Covid-19
pandemien.
• Høsten 2018 ble det etablert nytt desentralisert tilbud om dialyse i Porsanger. Antall
pasienter med behov for dialyse er økende. Det er av den grunn tilført flere ressurser
for å ivareta tilbudet lokalt. Tilbudet driftes i samarbeid med Porsanger kommune.
• I 2019 ble det inngått intensjonsavtale om etablering av dialysetilbud i Berlevåg, og
tilbudet ble etablert i slutten 2019.
• Finnmarkssykehuset HF har inngått avtaler med fire kommuner om prehospital
trombolysebehandling på kommunale helsesentre/legekontorer. Avtalen, som ble
iverksatt i 2018, legger til rette for at pasienter med akutt hjerteinfarkt skal få
trombolytisk behandling administrert av kommunelege i sin hjemkommune i de
tilfeller ambulanse ikke er tilstede/ tilgjengelig.
• Det er utarbeidet et mandat for å vurdere om det skal etableres et utvidet
desentralisert tilbud i Vadsø kommune. Arbeidet er forsinkte grunnet covid-19.
• Struktur for fastlegerådet og dialogmøter med fastleger er etablert og i drift. Gode
tilbakemeldinger på de etablerte møteplassene med fastlegene.
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3.4 Bemanning og kompetanse
Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtok i styresak 51/2019 Virksomhetsrapport 5/2019
handlingsplan for redusert innleie og overtid. Tiltaksplanen er under revidering men
fokusområdene er de samme og beskrives her.
3.4.1 Dekning av legespesialister
Finnmarkssykehuset HF har en legedekning på 77% prosent pr. august 2020.Det er en
økning i andel vakante legestillinger på 5 % fra samme periode i 2019.
Legespesialistdekningen er på 73% mens Leger i spesialisering (LIS2/3) har en
dekningsgrad på 85,5%.
Utfordringene knyttet til vakanse med hensyn til legespesialister er størst ved Klinikk
Hammerfest med 29% og Klinikk Alta 28,8% Klinikk Kirkenes og Sami Klinhikka har
vakanser på henholdsvis 17,5% og 17,1%.
Klinikkvise rekrutteringsutfordringer på fagområder:
• Hammerfest: Psykiatri, medisin og radiologi.
• Alta: Psykiatri, avhengighetsmedisin, medisin/akutt- og mottaksmedisin og
Radiologi
• Sámi Klinihkka: Psykiatri (med samisk språklig og kulturkompetanse)
I tråd med foretakets handlingsplan for reduksjon av innleie og overtid har medisinsk
avdeling og radiologi ved Klinikk Hammerfest og klinikk Alta vært fulgt opp med hensyn
til rekruttering og stabilisering. For radiologisk avdeling har det vært en positiv
utvikling med økt legespesialistdekning. Pr. september var det 0,96% stilling vakant.
Det er god dekning av LIS2/3, med unntak av medisinsk avdeling i Hammerfest. Det er
imidlertid 2 LIS2 under spesialisering ved UNN. Disse har inngått stipendavtale med
medisinsk avdeling og har oppstart i klinikk Hammerfest i hhv. 2021 og 2024.
Foretaket har ved utgangen av 2020 17 LIS2/3 med stipendavtale med bindingstid til
Finnmarkssykehuset. 7 av disse kommer tilbake til Finnmarkssykehuset i 2021,
forutsatt at spesialiseringen forløper som planlagt.
Foretaket har også egne tiltak rettet mot rekruttering av legespesialister. LIS2/3 i
spesialisering i andre foretak kan få innvilget stipendmidler mot bindingstid til
Finnmarkssykehuset etter fullført spesialisering. I tillegg har enhetene mulighet til å få
lønnsmidler i en begrenset periode til ekstra LIS2/3 stillinger til utprøving av
fagområdet – samt i påvente av ledig LIS2/3 stilling i enheten.
Legespesialister innen små fagområder kan også etter fullført spesialisering få tilbud om
hospitering for en tidsavgrenset periode.
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3.5 IKT
3.5.1 IKT
Finnmarkssykehuset HF deltar aktivt i de store regionale IKT-prosjektene som
gjennomføres i regi av Helse Nord RHF og Helse Nord IKT. Prosjektene som er i
porteføljen til Helse Nord implementeres i Finnmarkssykehuset HF i tråd med regionale
planer for dette, og foretaket etablerer forløpende mottaksprosjekt på disse. I 2020 har
det vært fokus på innføringen av DIPS Arena, og MODI-prosjektet. Disse prosjektene er
forsinket, men vil implementeres i 2021.
For at Finnmarkssykehuset HF skal være rustet til å ta i bruk DIPS Arena er største
delen av PC parken byttet ut med nye maskiner som blant annet får installert Windows
10 programvaren som kreves. I 2020 er det gjort betydelig investering i oppgradering av
lyd/bilde studio i foretaket for økt kvalitet og brukervennlighet på dette utstyret. I 2021
vil det være fokus på infrastruktur for å kunne benytte bærbare pc-er som krever WIFI i
pasientbehandlingen.
3.5.2 Informasjonssikkerhet
I 2020 er det lukket avvik påpekt i revisjoner fra 2019. Helse Nord RHF har gjennomført
internrevisjon og påpekt mangler i behandlingsprotokollen. Det er igangsatt arbeid for å
komplementere denne. Prosjektet Helhetlig informasjonssikkerhet (HIS) har i
samarbeid med Finnmarkssykehuset igangsatt innføring av NAC-løsning (Network
Access Control) på Kirkenes sykehus. Kirkenes sykehus er pilot for innføring av NAC i
Helse Nord.
I 2021 vil det være fokus på videre lukking av avvik fra revisjoner, samt arbeid med
lokale og regionale tiltaksplaner innen informasjonssikkerhet. NSMs grunnprinsipper
for IKT-sikkerhet vil ligge til grunn for arbeidet. FRIS (Fagråd informasjonssikkerhet)
har startet et regionalt arbeid for å sette fokus på sikkerhetskultur i Helse Nord.
Arbeidet med behandlingsprotokollen, samt kontroll på databehandleravtaler vil ha høy
prioritet i 2021.
3.5.3 E-helse
Finnmarkssykehuset benytter videokonsultasjoner i pasientbehandlingen for å gi bedre
pasientopplevelse, redusere reisevirksomhet og spare tid og ressurser. Bruk av video i
behandlingsvirksomheten har økt fra 2000 konsultasjoner i 2019 til estimert 3700
konsultasjoner i 2020. Sammen med telefonkonsultasjoner utgjør dette ca 10 % av alle
polikliniske konsultasjoner. Finnmarkssykehusets har som mål at bruk av video,
pasientgenererte data og annen avstandskompenserende teknologi skal utgjøre 30 % av
alle polikliniske konsultasjoner i 2021.
For å nå dette vil Finnmarkssykehuset fortløpende implementere løsninger fra det
regionale prosjektet «Digitale pasienttjenester i Nord».
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I 2020 etablerte Finnmarkssykehuset en bedre videokonferanseløsning for
pasientkonsultasjoner som er mer sikker og enklere for pasient og behandler. Digital
dialog mellom fastlege og sykehus ble også startet opp. Videre planlegges bruk av
skjemaverktøy for egenregistrering med oppstart i psykiatri- og rusfeltet i første
omgang.
Alle klinikkene skal etablere digitale poliklinikkrom som fysisk forutsetning for en ehelsepoliklinikk. Det arbeides videre med av Pasientsentrerte Helsetjenesteteam (PSHT)
etter modell fra UNN og digitale FACT-team er under planlegging.

3.6 Forskning
Finnmarkssykehuset HF sin forskning vil fremover fortsatt vektlegge forskning som
både er innrettet mot helseforetakets kunnskapsbehov og behovet til Finnmarks
befolkning. Finnmarkssykehuset HF arbeider systematisk med å følge foretakets
forskningsstrategi (2015-2020) der målet er at driftsutgiftene til forskning minimum
skal være 0,8 % av det totale driftsbudsjettet. Driftskostnadene til forskning har ligget
mellom 0,6-0,7% de siste årene. Ny forskningsstrategi vil utarbeides innen utgangen av
2020. Finnmarkssykehuset HF setter av 10,3 mill. av rammen til forskning og utvikling
hvert år, hvorav SANKS FOU er innvilget 8 mill. og forskningsavdelingen i FFS er
innvilget 2,3 mill. I tillegg kommer ekstern finansiering av forskningsprosjekter.
Finnmarkssykehuset HF følger videre, som tidligere, Helse Nord RHF sine anbefalinger
om oppbygging av forskningsaktiviteten ved deltakelse i større samarbeidsprosjekter og
tilknytte seg sterke forskningsmiljøer. Finnmarkssykehuset HF er en av
samarbeidspartnerne i det nasjonale forskningsprosjektet «Norwegian-SARS- CoV-2study» som ledes av UiO. Ekstra kostnader knyttet til prøvetakning ekstra prøvetakning
av pasienter dekkes av midler fra Helse Nord. Finnmarkssykehuset HF er videre
tilknyttet et større regionalt samarbeidsprosjekt finansiert av Helse Nord, under ledelse
av SKDE, med tittelen: Likeverdige helsetjenester – uansett hvor du bor? – Et regionalt
forskningssamarbeid for å forstå geografisk og uberettiget variasjon i helsetjenestebruk,
medisinsk praksis og behandlingsresultater. Og forskere ved Finnmarkssykehuset HF
involvert i samarbeidsprosjekt «Healthy Choices» som finansieres av Forskningsrådet
og ledes av en forskningsgruppe ved ISM, UiT.
Finnmarkssykehuset HF har i 2020 arbeidet videre, etter anbefaling fra forskningsstyret
og Foretaksledelsen ved Finnmarkssykehuset, med planleggingen av en
befolkningsundersøkelse blant barn og unge i Finnmark (Finnmark Epidemiological
survey of Teen and Child Health – FETCH) som ledes av Finnmarkssykehuset HF.
Styringsgruppe, som foruten representanter fra Finnmarkssykehuset HF består av
representanter fra KS, fylket, Fylkeslegen samt UiT, legger føringer for hvordan
befolkningsundersøkelsen skal gjennomføres. Styringsgruppa har bestemt at
befolkningsundersøkelsen skal ha bred brukermedvirkning. Finnmarkssykehuset HF
har på bakgrunn av dette utarbeidet en protokoll for et samarbeidsprosjekt (Public
Involvement (PI)- project: «Our Health – Our Research»), sammen med Fylke og
Fylkesmannen i Troms og Finnmark, der representanter fra befolkningen skal være med
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på å identifisere kunnskapshull innen helse og velferd. Det er sendt søknad til Norges
Forskningsråd for å dekke lønns og driftskostnader i prosjektet. Arbeidsgruppen ved
Finnmarkssykehuset HF består av forskere ved Fag, forskning og samhandling (FFS) og
SANKS-FoU. Det vil være avgjørende med både eksterne øremerkede midler, i tillegg til
at det blir budsjettert med intern forskningsstøtte, for gjennomføring av både PIprosjektet og FETCH.
Samisk Nasjonalt kompetansesenter innen samisk psykisk helsevern og rus (SANKS) ved
Finnmarkssykehuset har en spesiell nasjonalt ansvar for å drive forskning og utvikling
innen fagområdet. SANKS er med i flere forskningsprosjekter som samarbeidspart og
som prosjektansvarlig. Prosjektene er tilknyttet nasjonale og internasjonale
samarbeidsparter. Vi trekker særlig frem det kvalitative forskningsprosjektet «Vold og
overgrep i samiske samfunn». Prosjektet ble initiert av SANKS, og finansieres av SANKSFoU midler, etter funn fra Saminor II studiene om høy forekomst av voldsutsatte
samiske kvinner. Prosjektet har samarbeidsparter nasjonalt og med internasjonalt fra
Universitetet i Umeå (Sverige), University of Alberta (Canada), Universitetet på
Grønland og Universitetet i Akureyri (Island).
I tråd med SANKS strategiplan (2017-2021) er det etablert et forskningsnettverk innen
Samisk psykisk helsevern og rus, og det arbeides kontinuerlig med å skaffe finansiering
av ulike forsknings- og fagprosjekter. SANKS tildeler årlig inntil kr 2.000 000,- i
forsknings og utviklingsmidler, støtteverdige prosjekter innen samisk psykisk helsevern
og rus. Det er av signifikant betydning å øke kunnskapen i og om samisk psykisk
helsevern og rus/avhengighet, da dette er et svært forskningssvakt felt. Det er spesielt
ønskelig at SANKS sine forsknings- og utviklingsmidler øremerkes fra HOD til formålet,
og ikke må tas fra budsjettrammen.

4.0 FDVU Bygg og IKT
Bygg og tekniske anlegg
I 2019/20 er det utført tilstandsanalyser på byggene foretaket eier i Tana og Karasjok
med fokus på de forskjellige bygningsdelene, jfr. Styresak xx/2020 Tilstandsvurdering
bygningsmasse. Tilstandsanalysen avdekket ett vedlikeholds- og utviklingsetterslep på
45 millioner på bygg, i tillegg kommer tekniske anlegg til energi og inneklima er ikke
med i analysen. Overslaget for bygg i Tana og Karasjok viser et etterslep på 30 millioner
til tekniske anlegg. Samlet vedlikeholdsetterslep vil da ligge på 75 millioner kroner når
også tilstandsanalysen for tekniske anlegg nevnt ovenfor foreligger.
Tilstandsanalyser som utføres i 2020/21 vil fokusere på energiforsyning.
Bygningsmasse i Tana og Karasjok er planlagt tilstandsvurdert med fokus på
energiforsyning i denne perioden. Tilsvarende vil det utføres en tilstandsanalyse av den
eldste bygningsmassen i Alta. Tilstandsanalyser som utføres i 2021/22 vil det legges
vekt på inneklima. Kirkenes Sykehus er planlagt tilstandsvurdert i denne perioden.
I styresak xx/2020 Tilstandsvurdering bygningsmasse fremkommer at tilstanden til
bygningsmassen har høy risiko knyttet til risikoområdene lovpålagt, HMS og
driftsøkonomi.
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IKT
Utvikling på IKT har en voldsom hastighet, og foretaket forplikter seg stadig til nye
prosjekter innenfor IKT. Resultatet er økt investeringsbehov, med årsak i at utstyr,
infrastruktur og programvarer må oppgraderes for å gjøres kompatible med nye
prosjekt. IKT investeringene har siste 4 år utgjort 14 % av de totale investeringene,
tilsvarende 2,1 millioner årlig. Investeringer innen IKT er nødvendig, og bør derfor
holdes adskilt fra midler til bygg- og infrastruktur i bygg, slik at det ikke går på
bekostning av byggenes verdibevaring. I 2019/2020 er PC-parken oppgradert betydelig
og det er brukt betydelig midler knyttet til implementering av nye IKT-systemer som
krever en oppgradert PC-park. Det vurderes som ikke nødvendig med de store
investeringene i IKT-utstyr i 2021.
Oppsummering
Tilstanden på bygningsmassen viser at det er et betydelig vedlikeholdsetterslep på
foretakets bygg. Tilstandsanalysen viser et etterslep på 75 mill. Dette er områder som
pr. i dag har høy risiko. Det prioriteres 7,0 mill. til bygginvesteringer i perioden 20212028.. I tillegg prioriteres driftsmidler til tiltak etter tilstandsvurderingen, med 10 mill.
hvert år i perioden 2021-2024. Midlene disponeres av Service, drift og eiendom og skal
følge prioritering av tiltak med høy risiko i tilstandsvurderingen, men kan omdisponeres
til brekkasjer innenfor prioriterte tiltak.

5.0 Budsjett 2020
Budsjettprosessen for 2020 startet opp i april 2020 hvor de første prioriteringer for
2021 kom i budsjettbrev 1 fra Helse Nord. I september risikovurderte klinikkene sine
tiltaksplaner og justerte ned effekten av de økonomiske tiltakene for 2020. Tiltak for
2020 er i stor grad ikke gjennomført som følge av Covid-19 og de fleste tiltak er
videreført til 2021. Tiltaksplaner for 2021 ble styrebehandlet i 82/2020
Bærekraftsanalysen 2020-2027. Klinikkene har drøftet tiltaksplaner og risikoanalysen av
tiltak på klinikknivå;
Klinikk Hammerfest
Klinikk Kirkenes
Sami Klinihkka
Klinikk Alta
Klinikk prehospitale tjenester
Service, drift og eiendom

19.11.2020
29.10.2020
09.12.2020
31.08.2020
11.09.2020
24.08.2020

I denne saken, Budsjett 2021-2023 inkludert investeringsplan 2021-2028, er økonomiske
tiltak supplert med økonomiske gevinster innenfor pasientreiseområdet,
anskaffelsesstrategi, samt tiltak innenfor administrasjon.
Styresak Budsjett 2021-2023 inkl. rullering av investeringsplan 2021-2028 er drøftet i
informasjons- og drøftingsmøte 7. desember 2020 og behandlet i FAMU samme dato.
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Budsjettprosessen 2021 har vært gjennomført på et mer overordnet nivå enn tidligere
på grunn av Covid-19. Klinikksjef og avdelingsledere har vært involvert på ordinær
måte, og det er lagt vekt på involvering tillitsvalgte på alle nivåer.

5.1 Budsjettforutsetninger og prioriteringer i 2021
De økonomiske rammene til Finnmarkssykehuset HF er beskrevet innledningsvis i
budsjettdokumentet. Helse Nord RHF har satt Finnmarkssykehuset HF sitt resultat krav
til +24 mill. Styret i Finnmarkssykehuset HF har vedtatt et internt resultatkrav i 2021 på
totalt +39 mill.
Finnmarkssykehuset HF har en krevende økonomi med en resultatprognose for 2020 på
-37 mill., et resultatavvik på -63 mill. Avviket i 2020 knytter seg i hovedsak til at
klinikkene ikke når plantall, samt at innleie fra byrå er høyt samtidig som overtid og
innleie over lønn er betydelig over budsjett.
I budsjettprosessen er plantall gjennomgått med avdelingsledere og klinikksjef. Innleie
fra byrå er gjennomgått med utgangspunkt i klinikkenes planer, og innleiebudsjettet er
justert i fht. faktiske innleiekostnader fra byrå slik at kostnadsbudsjettet stemmer med
planlagt innleie. Denne budsjettjusteringen er mulig å gjennomføre fordi foretaket har
innført et arbeid for å få kontroll på planlegging og faktisk innleie fra byrå. Planene skal
være så detaljert at innleie skjer pga. en permisjon eller annet kjent fravær for den
enkelte lege. Selv om innleiebudsjettet er justert er det likevel et mål for avdelingene å
redusere innleiekostnadene ved bedre planlegging, rekruttering og snu innleie fra byrå
til innleie over lønn.
I Helse Nord RHF sin styresak 134/2020 Budsjett 2021, rammer og føringer for
foretaksgruppen er budsjettene til helseforetakene økt. Prioriteringer av nye midler som
gjøres i budsjett 2021 prioriteres slik;

Side 24

Generell styrking
aktivietsøkning
øvrig ramme (trekkes tilbake i 2022)
Total inntekt
ABIOKJ økt med 2 stipender
Forbedringsarbeid stormottakerprosjekt klinikkene
Bemanningskoordinator
Samisk veiviser 50%
Overskuddskrav jfr. Styresak 33/2017
FDV bygg Økning til 1250 pr. m2
Tiltak bygg, jfr. Rapport tilstandsgrad styresak
desember 2020
Smitteverntiltak, fysiske SDE
Psykologspesialist, TSB Alta
Fagrådgiver prehospitale tjenester
Hygienesykepleier
Avtale farmasøyt SANO
BHM
Reduksjon stilling Alta
IKT kostnader, HN IKT
IKT-administrative systemer
PHR 4 LIS 2 stillinger
Endring pasientstrøm Nordkyn
Rus Alta til dekning av stabsstillinger
Innleie budsjett korrigeres
Sum kostnadsøkning 2021
Finansieres midlertidig, 2021

12 797
36 073
48 870
1 200
1 000
700
570
5 000
2 000

10 000
5 000
1 240
700
700
480
2 000
-1 143
6 344
967
3 880
2 500
2 500
39 692
85 330
-36 460

Innleiebudsjettet er ikke en reell kostnadsøkning, dette er en omprioritering av midler
som er satt av til fremtidige investeringer. Klinikkene har som mål å redusere innleie fra
byrå ved å ansette i vakante stillinger, og kostnaden til innleie fra byrå vil da reduseres.
Det er gjort følgene interne prioritering av budsjett 2021. Lønnskompensasjon deles ut
til klinikken når lønnsoppgjøret for 2020 er klart. Priskompensasjon er delt ut med
3,5%.
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Vedtatt ramme 2020
Aktuarberegning 2020 reduksjon KLP
Klinikksjef Alta (Ny)
HMS midler 2020 til klinikkene
HMS midler 2020 til klinikkene 2. gang
Fødselsomsorgen flyttet til klinikk Hammerfest og Kirkenes, fra FFS
Såkornsmidler
Tilskudd prosjekt utviklingsplan
40 % stilling Finnmarksmodellen gynekologi
Frikjøp HVO fra FFS til Hammerfest
Redusert sykefravær og lederstøtte - prosjektarbeid
Avdelingsleder PHR Hammerfest
Faglig ansv. Gynekolog Hammerfest
Samhandlingsrådgiver Sámi Klinihkka
Stilling poliklinikk Hammerfest
4 LIS1 stillinger
Helse i arbeid
Justert budsjett 2020 juni
Aktuarberegning 2020 reduksjon KLP, tilbakeført
HMS midler 2020 til klinikkene
HMS midler 2020 til klinikkene 2. gang
Såkornsmidler
Tilskudd prosjekt utviklingsplan
Redusert sykefravær og lederstøtte - prosjektarbeid
40 % stilling Finnmarksmodellen gynekologi
Frikjøp HVO fra FFS til Hammerfest
Helse i arbeid
Fødselsomsorgen flyttet til klinikk Hammerfest og Kirkenes, fra FFS
4 LIS1 stillinger
Klinikksjef Alta (Ny)
Avdelingsleder PHR Hammerfest
Faglig ansv. Gynekolog Hammerfest
Samhandlingsrådgiver Sámi Klinihkka
Stilling poliklinikk Hammerfest

Hammerfest
267 199 990
-2 994 558

Kirkenes
211 871 443
-3 330 024

Sami Klinihkka
109 056 557
-1 176 388

Prehospitale
tjenester
184 895 994
-1 394 483

135 000
30 000
1 352 482

135 000
30 000
151 231

45 000
10 000

67 500
15 000

Klinikk Alta
101 866 237
-1 389 475
1 180 392
45 000
10 000

600 000
595 200
-124 359

400 000

183 584 011
1 394 483
-67 500
-15 000

101 712 154
1 389 475
-45 000
-10 000

Service, drift og
eiendom
224 102 525
-601 258
22 500
5 000

486 622
318 037
827 804
690 000
1 052 500
269 340 914
2 994 558
-135 000
-30 000

1 052 500
3 100 000
213 410 151
3 330 024
-135 000
-30 000

-600 000

-400 000

108 762 973
1 176 388
-45 000
-10 000

223 528 767
601 258
-22 500
-5 000

-595 200
124 359
-1 352 482
-1 052 500

-3 100 000
-151 231
-1 052 500
-1 180 392

-486 622
-318 037
-827 804
-690 000

Vedtatt budsjett 2020
267 199 990
Klinikksjef Alta (Ny) tildelt 2020
Fødselsomsorgen flyttet til klinikk Hammerfest og Kirkenes, fra FFS tildelt 2020
1 352 482
Avdelingsleder PHR Hammerfest tildelt 2020
486 622
Faglig ansv. Gynekolog Hammerfest tildelt 2020
318 037
Samhandlingsrådgiver Sámi Klinihkka tildelt 2020
40 % stilling Finnmarksmodellen gynekologi
595 200
Frikjøp HVO fra FFS til Hammerfest
-124 359
Stilling poliklinikk Hammerfest tildelt 2020
690 000
Innfasing inntektsmodell somatikk
modell PHR
modell TSB
Helse i arbeid
Driftstilskudd Alta
Tilskudd prosjektuviklingsplan, stormottakersatningen klinikkene
600 000
KBF
ABIOKJ økt med 2 stipender
ABIOKJ
Forbedringsarbeid stormottaker prosjekt klinikkene
600 000
Bemanningskoordinator
Bemanningskoordinator
Samisk veiviser 50%
Overskuddskrav jfr. Styresak 33/2017
Overskuddskrav jfr. Styresak 33/2017
FDVU bygg Finnmark, driftsmidler økes til 1.250 pr. m2
Tiltak etterslep bygg i hht. Tilstandsvurdering gjennomført 2020
Kompensasjon innleie fra byrå, basert på planer(trekkes inn igjen i
2022)
18 426 000
Hygienesykepleier
Hygienesykepleier
Avtale SANO framaøyt Alta
Avtale SANO framaøyt Alta
4 LIS2 stillinger psykisk helsevern og rus
smittevernutstyr
Psykologspesialist Alta
Fagrådgiver prehospitale tjenester
Midler til å håndtere pasientstrøm fra Nordkyn
2 500 000
Nivå 2 Intensiv Kirkenes
Helikopter Kirkenes (finansieres)
stillinger Rus Alta, 2 skjermingssenger
Styrking HF, estimat
Styrking kreftbehandling/medikamenter H-resepter
Lederstøtte og sykefravær
Sykehusinnkjøp finansieringsmodell
ISF-prisøkning
-3 996 882
Lønnsavsetning
Prisvekst
2 484 766
Intern omfordeling, røntgeninntekter
-1 786 626
Styrking av inntekter til kapitalkostnader
Reduserte pensjonskostnader
Helårseffekt overføring av legemidler 1.september 2020
Overføring av legemidler av 1. februar
Kompensasjon egenandeler
Arena/Kurve innføring kompensasjon 2021
Styrking av foretakene aktivitetsvekst korona
BHM
Seniorstilling utgår
IKT kostnader, HN IKT
IKT-administrative systemer
økt ramme 3300
Justering SANKS tilskudd øremerket tilsskudd
4 LIS1 stillinger JB 2020
1 052 500
LIS1 stillinger. Fullfinansiering av 2020 samt tillegg 2 LIS1 i Hammerfest
2 180 000
Vedtatt budsjett 2021
292 577 731

211 871 444

109 056 557

184 895 994

101 866 237
1 180 392

224 102 525

151 231

827 804

Administrasjonen
-1 122 992 745
9 336 185
-1 180 392
-450 000
-100 000
-1 503 713
300 000
-595 200
124 359
250 000
-486 622
-318 037
-827 804
-690 000
-2 105 000
-3 100 000
-1 124 338 970
-9 336 185
450 000
100 000
-300 000
-250 000
595 200
-124 359
3 100 000
1 503 713
2 105 000
1 180 392
486 622
318 037
827 804
690 000

-1 122 992 745
-1 180 392
-1 503 713
-486 622
-318 037
-827 804
-595 200
124 359
-690 000
-11 787 000
1 532 000
-3 632 000

3 100 000
400 000

400 000

570 000

2 000 000
10 000 000
6 984 000

3 778 000

10 504 000

1 940 000

1 940 000
5 000 000
1 240 000
700 000

2 500 000

-2 785 723

-100 084

1 438 101

488 602

-548 840
1 200 831

769 485
1 786 626

6 299 272

2 000 000
-1 142 327
6 344 000
967 000
57 000
1 052 500
573 000
225 124 553

114 677 879

186 796 825

120 095 573

256 712 797

5 000 000
-190 000
1 200 000
-1 200 000
-1 000 000
700 000
-700 000
-570 000
5 000 000
-5 000 000
-2 000 000
-10 000 000
-39 692 000
700 000
-700 000
600 000
-600 000
-3 880 000
-5 000 000
-1 240 000
-700 000
-2 500 000

-2 500 000
8 540 000
1 612 000
250 000
5 568 000
-7 431 529
23 444 723
13 805 276
3 087 000
-3 180 000
4 567 000
1 188 000
1 802 000
2 750 000
10 247 000
-2 000 000
1 142 327
-6 344 000
-967 000
-66 522 000
-57 000
-2 105 000
-2 753 000
-1 219 985 358
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Generelt
Klinikkene er styrket med prisvekst i 2021. Avskrivninger og rentekostnader på nye
bygg i Alta og Karasjok er lagt inn i budsjett 2021. Finnmarksmodellen er i full drift, og
kostnadene til prosjektet er gjennomgått i samarbeid med UiT. Det ligger foreløpig
finansiering på vedtatte stillinger i budsjettet. Når disse ansettes deles midlene ut.
Styrking av pasienttilbudet og rekruttering
Finnmarkssykehuset har gjennom flere år hatt utfordringer knyttet til rekruttering av
leger og spesialsykepleiere innenfor enkelte fagområder. Fokus i 2020 skulle være å
konsolidere driften og ha fokus på systematisk arbeid med å rekruttering, stabilisering
og nærværsarbeid. Dette arbeidet har blitt forskjøvet på grunn av covid-19 pandemien
som har krevd mye ressurser i 2020.
Forbedringsarbeid stormottakersatsningen
Helse Nord setter av 1 mill. til stormottakersatsningen i 2021. Det samme gjør
Finnmarkssykehuset. Totalt innvilges 2,0 mill. til stormottakersatsningen i 2021.
Arbeidet med digital hjemme oppfølging og digitale konsultasjoner får dermed
nødvendig trykk og midler til å få dette på plass i 2021.
LIS 2 stillinger - psykisk helsevern og rus
I psykisk helsevern og rus har det historisk sett bare vært LIS2 i Karasjok og Alta, som
har henholdsvis 5 og 1 LIS2 stillinger. I 2021 etableres 4 LIS2 stillinger, 2 i Alta, 1 i Tana
og 1 i Kirkenes (BUP). Hammerfest har 1 LIS2 stillingen i psykisk helsevern og rus.
Psykologspesialist – døgnenheten TSB Alta
Det etableres en stilling som psykologspesialist knyttet til døgnenheten for rus i Alta.
Oppbygging av døgnenhet rus i Alta
Det etableres 2 skjermingssenger på døgnenhet rus i Alta, til stabsstillinger innvilges 2,5
mill.
Helikopter Kirkenes
Helikopter Kirkenes driftes og finansieres av Norsk luftambulanse HF. Legebemanningen er det Finnmarkssykehuset som drifter og finansieres. Helikopteret har
vært midlertidig finansiert, men vil fra 2021 finansieres av Helse Nord. Når midlene
tildeles legges de i budsjett 2021.
Intensiv nivå 2 – Kirkenes sykehus
Endring av intensivnivå ved Klinikk Kirkenes er oversendt til HOD. En foreløpig
beregning gjort av klinikksjef viser at en økning på 2 intensivsykepleiere pr. vakt vil gi
økt antall ansatte med 18. Dette gir en kostnadsøkning på 10-15 mill. Når beslutning om
endring av nivå tas, vil FIN ha dialog med Helse Nord om løsning av denne utfordringen.
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Helse i arbeid – Kirkenes sykehus
Klinikk Kirkenes styrkes med ytterligere 3,1 mill. til utvidelse av tilbudet Helse i Arbeid.
Midlene benyttes til 2 fysioterapeuter, 1 ergoterapeut, 1 konsulent, 2 psykolog, 2
terapeuter 1 LIS2 og 0,8 merkantil.
Ortoped - Kirkenes (innvilget 2020)
I 2020 ble det tilført midler til å etablere 1,1 ortopedstilling i Kirkenes. Denne har ikke
kommet på plass i 2020, men vil rekrutteres i 2021
Endring pasientstrøm fra Nordkyn
Høsten 2015 ble sykehustilhørigheten for pasienter fra Nordkyn endret, og pasienter ble
henvist Kirkenes sykehus. I november 2019 ble det besluttet at sykehustilhørigheten
endres tilbake til Hammerfest sykehus. I 2016 ble klinikk Kirkenes styrket med 2,5 mill.
i rammen på grunn av denne endringen. Klinikken beholdt midlene i 2019.
Pasientstrømsanalysen viser at endringen førte til at en større andel pasienter valgte
UNN fremfor Kirkenes sykehus. Dette har sammenheng med reiselogistikk. Ved å endre
sykehustilhørighet tilbake til Hammerfest forutsettes at pasientstrømmen vil snu tilbake
fra UNN til Finnmark. Klinikk Hammerfest har håndtert disse pasientene innenfor eget
budsjett i 2021, men styrkes med 2,5 mill. i 2021.
Innleie fra byrå - aktivitetsøkning
Det er fortsatt stort behov for innleie i klinikkene både for å dekke vakante stillinger,
innleie i planlagt finnmarkspermisjon og ferier. Innleie fra byrå har dobbel kostnad i fht.
innleie over lønnsbudsjett. Innleiebudsjettet reguleres ved at midler for vakante
stillinger og permisjoner flyttes til innleiebudsjettet, og mellomlegget finansieres med
39 mill. i 2021. Det er en forventning at innleie fra byrå erstattes med faste stillinger, og
innleie fra byrå skal reduseres i årene fremover.
Samiske helsetjenester
Sámi Klinihkka har i 2019 og 2020 fått midler til etablering av geriatrisk team. Arbeidet
med å få dette på plass pågår og skal være endelig på plass i 2021. Teamet skal jobbe
opp mot de samiske kjerneområdene Porsanger, Nesseby, Karasjok, Kautokeino og Tana.
I 2021 bevilges det midler til samisk veiviser i 2021.
I tillegg vil klinikken ansette en Kardiolog. Stillingen og støttepersonell dekkes av ISFinntekter. Stillingen etableres når privatpraktiserende kardiolog avvikles ved at legen
går av med pensjon.
Prehospitale tjenester
Det etableres en fagrådgiver i prehospitale tjenester. Staben til klinikksjefen består at 1
klinikkrådgiver. For å følge opp ønsket om lederstøtte og den faglige utviklingen i
prehospitale tjenester etableres en stilling.
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ABIOKJ
ABIOKJ styrkes med 2 rekrutteringsstillinger til 11 i 2021. Frem til 2022 økes
rekrutteringsstillinger med 2 i året, til totalt 15 i 2023.
Lederstøtte
Det etableres en stilling som bemanningskoordinator i HR-avdelingen. Denne er første
steg i etablering av et team som skal arbeide sammen med lederne med årsplaner i GAT
for leger. I 2021 prioriteres Hammerfest sykehus. Mandatet til stillingen er å planlegge
årsturnus i GAT sammen med leder, bestille vikarer basert på behov samt kontrollere
faktura i hht. bestilling.
I 2020 ble det i samarbeid med Helse Nord etablert en stilling som lederstøtte i
sykefraværsarbeid. Stillingen er gjort permanent og midlene er lagt i rammen. Stillingen
bistår ledere med mulighetssamtaler etter samme mal som Helgelandssykehuset har
lyktes med.
Hygienesykepleier
Der er 3 hygienesykepleiere i Finnmarkssykehuset i dag, 2 i øst og 1 i vest. Ved utbrudd
av covid-19 i Finnmark ble det tydelig at det er stor sårbarhet i denne tjenesten. I tillegg
har foretaket etablert flere desentraliserte tilbud i vest som krever økt kompetanse
knyttet til hygienefaget, det økes med en hygienesykepleier i vest.
Driftskostnader
Bygg - FDVU
En tilstandsvurdering gjennomført i 2020 viser et vedlikeholdsetterslep på bygg i Tana
og Karasjok på 45 mill. Tekniske anlegg er vurdert til ca. 30 mill. I tillegg fremkommer
det at det bør det avsettes 16,8 mill. til utvikling (investering) i årene fremover. Det
settes av 10 mill. til tiltak knyttet til tiltaksvurderingen i perioden 2021-2024, og 7,0
mill. til investeringer i perioden 2021-2028.
I 2020 er det gjennomført et arbeid for å implementere husleiemodellen i foretaket.
Dersom husleiemodellen skal implementeres må FDV-budsjettet øke med 2,0 mill. for å
håndtere løpende kostnader. I 2021 øker budsjettet med 2,0 mill. Det legges inn
ytterligere økning i budsjett 2022 med 0,5 mill.
Behandlingshjelpemidler (BHM)
Det settes av 2,0 mill. til BHM hvert år i perioden 2021-2023. Dette vil gi et budsjett som
er sammenlignbart med andre foretak av samme størrelse.
Smittevern (gjelder kun 2021)
Det settes av 5 mill. til smittevern i 2021. Midlene legge inn under SDE, da det i stor grad
er bygningsmessige utbedringer som må gjennomføres. Midlene vil også prioriteres til
øvrige smitteverntiltak (møbler, fysisk skille osv.) Midlene gjelder bare for 2021.
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IKT
IKT-kostnadene øker med 6,3 mill. i 2021, og 1 mill. til administrative systemer.
Implementering av nye kliniske systemer vil gi betydelige kvalitative gevinster når de er
implementert. Det er imidlertid lite som tyder på at det er økonomiske gevinster av
betydning i implementering av de fremtidige systemene som Modi- og Kurve-prosjektet.
Det har vært kjøpt inn nytt IKT-utstyr i 2019 og 2020. Det antas at IKT-utstyret nå er så
oppgradert at det ikke vil være behov for investeringsmidler til større flåtekjøp i 2021.
Sykehusinnkjøp
Sykehusinnkjøp vil fra 2021 fakturere foretakene for kostnader til innkjøp. Dette har
tidligere vært fakturert Helse Nord.

5.2 Aktivitet
Aktivitetsplanene for 2021 opprettholdes i utgangspunktet på samme nivå som i 2020.
Det er en endring i aktivitetstallene for klinikk Alta som skal øke til 12000 polikliniske
konsultasjoner i 2021. Det gjøres et arbeid med planer for digitale konsultasjoner. Når
dette arbeidet er ferdigstilt vil det være mulig å se på endringer i antallet konsultasjoner
både innenfor somatikk og psykisk helsevern og rus.
5.2.1 Aktivitet psykisk helsevern og rus
I psykisk helsevern og rus planlegges det med samme plantall i 2021 som for 2020.
Tabellene under viser plantall og prognose for aktiviteten i 2020, samt plan for 2021.

Psykisk helse for voksne

Antall utskrivninger
Antall liggedøgn
Antall dagopphold
Antall polikliniske konsultasjoner m/refusjon

Realisert 2019

656
8 501
0
18 142

Prognose 2020

612
8 056
0
21 023

Plan 2020

656
9 755
0
18 960

Plan 2021

656
9 755
0
18 960

Endring plantall

0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %

Endring prognose
2020 plan 2021

7,2 %
21,1 %
0,0 %
-9,8 %

Endring
prognose
2020/realisert
2019

-6,7 %
-5,2 %
0,0 %
15,9 %

Plantall 2021 for voksne opprettholdes på samme nivå som i 2020. Prognosen for 2020
viser en høyere aktivitet enn plantall med 2063 polikliniske konsultasjoner. Dette
skyldes i hovedsak en betydelig økning i digitale konsultasjoner for voksne i 2020. Det
foreligger foreløpig ingen plan for å øke antall konsultasjoner. Dermed legges
plantallene foreløpig på samme nivå som i 2020.

Psykisk helse for barn og unge

Antall utskrivninger
Antall liggedøgn
Antall dagopphold
Antall polikliniske konsultasjoner m/refusjon

Realisert 2019

59
2 575
0
9 222

Prognose 2020 Plan 2020

63
2 273
0
10 555

68
2 400
0
12 976

Plan 2021

68
2 400
0
12 976

Endring plantall

0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %

Endring prognose
2020 plan 2021

8,5 %
5,6 %
0,0 %
22,9 %

Endring
prognose
2020/realisert
2019

6,2 %
-11,7 %
0,0 %
14,5 %
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Plantall 2021 for barn og unge opprettholdes på samme nivå som i 2020. I 2020 har
klinikkene hatt mange vakante stillinger og det er sannsynligvis årsaken til at aktiviteten
har vært laver både i 2019 og 2020 enn plan. Andelen digitale konsultasjoner har også
økt innenfor BUP, men ikke tilsvarende som for voksne. Det foreligger foreløpig ingen
plan for å øke antall konsultasjoner. Dermed legges plantallene foreløpig på samme nivå
som i 2020.

Rusbehandling

Realisert 2019 Prognose 2020 Plan 2020

Antall utskrivninger
Antall liggedøgn
Antall dagopphold
Antall polikliniske konsultasjoner m/refusjon

87
3 449
0
1 108

79
2 980
0
1 300

Plan 2021

110
3 837
0
1 804

Endring plantall

110
3 837
0
1 804

Endring prognose
2020 plan 2021

0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %

Endring
prognose
2020/realisert
2019

39,8 %
28,8 %
0,0 %
38,8 %

-9,6 %
-13,6 %
0,0 %
17,3 %

Plantall 2021 for rus opprettholdes på samme nivå som i 2020. Også innenfor rus har
det vært vakante stillinger. Selv om det har vært en økning i digitale konsultasjoner har
ikke økningen gitt samme effekt som for voksne. Det foreligger foreløpig ingen plan for å
øke antall konsultasjoner. Dermed legges plantallene foreløpig på samme nivå som i
2020.
5.2.2 Aktivitet somatikk
Tabellen under viser aktivitet for 2019, planlagt og prognose for 2020, samt plan for
2021.

Somatikk - DRG-poeng

Realisert 2019 Prognose 2020 Plan 2020

Plan 2021

Endring plantall

Endring prognose
2020 plan 2021

Endring
prognose
2020/realisert
2019

Biologiske legemidler utenfor sykehus egen behandling og kjøp

706
14 717
1 902
623

679
13 335
1 317
628

650
15 396
1 842
698

679
15 544
1 842
628

1,0 %
0,0 %
-10,0 %

0,0 %
16,6 %
39,8 %
0,0 %

-9,4 %
-30,8 %
0,9 %

Sum antall DRG poeng "sørge for"

17 242

15 959

18 585

18 693

0,6 %

17,1 %

-7,4 %

Egen aktivitet, egne pasienter STG (Sær Tjeneste Grupper)
Egen aktivitet, egne pasienter dag/døgn og poliklinikk
Gjestepasientkjøp, egne pasienter dag/døgn og poliklinikk

Prognosen for 2020 preges av covid-19. Plantall for 2021 legges på samme nivå som
plan for 2020. Det foreligger foreløpig ingen plan for å øke antall konsultasjoner eller
DRG som følge av digitale konsultasjoner. Dermed legges plantallene foreløpig på
samme nivå som i 2020.
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Somatikk - opphold og konsultasjoner

Realisert 2019

Prognose 2020

Plan 2020

Plan 2021

Endring plantall

Endring prognose
2020 plan 2021

Endring
prognose
2020/realisert
2019

18 455

18 325

18 195

18 195

0,0 %

-0,7 %

-0,7 %

dagkirurgi
elektive dagopphold
innlagte heldøgnsopphold

4 684
2 222
11 549

4 847
2 865
10 613

3 886
2 104
12 205

3 886
2 104
12 205

0,0 %
0,0 %
0,0 %

-19,8 %
-26,6 %
15,0 %

3,5 %
29,0 %
-8,1 %

Antall polikliniske konsultasjoner somatikk

66 131

60 633

74 188

76 923

3,7 %

26,9 %

-8,3 %

Totalt antall opphold somatikk
herav

Prognosen for 2020 preges av covid-19. Plantall for 2021 legges på samme nivå som
plan for 2020, bortsett fra plan om økte polikliniske konsultasjoner i Alta. Plantallene
økes dermed med 3,7 % i 2021. Det foreligger foreløpig ingen konkret plan for å øke
antall konsultasjoner eller DRG som følge av digitale konsultasjoner. Dermed legges
plantallene foreløpig på samme nivå som i 2020, bortsett fra Alta som øker plantallene
fra 10000 til 12000 konsultasjoner.

5.3 Løsningsstrategier for økonomisk balanse
Løsningsstrategien for økonomisk balanse ble vedtatt i styresak 91/2019 Budsjett
2020-2023 inkl. investeringsplan 2020-2027. I 2021 utvides fokusområdet til også å
gjelde økt aktivitet innenfor de rammene klinikkene har. Økt aktivitet betyr at
aktiviteten skal øke slik at plantall nås. Det har ikke vært økt krav til aktivitet, utover de
områder som har fått nye stillinger.
•
•
•
•
•
•
•
•

Aktivitetsøkning
Nærværsarbeid
Rekruttering og stabilisering
Reduksjon overtid og innleie
Pasientreise
Ankaffelser
Medikasjon- og kurve
Gevinstrealisering nye Hammerfest sykehus

5.3.1 Aktivitetsøkning til plan
I 2021 skal fokuset været å øke aktiviteten opp til plantall. Klinikkene budsjetterer stort
sett med samme plantall som i 2020. Tiltaksplanene er spisset ned på avdelingsnivå, og
det er lagt inn budsjett til innleie fra byrå for å nå aktivitetsplanene.
Finnmarkssykehuset skal:
• Benytte innleide leger i poliklinikk
• God planlegging av innleie for å sikre ressurser for økt aktivitet
• Åpningstid på poliklinikk 8 timer, 230 dager i året
• Økt operasjonskapasitet ved å etablere korrdinerende ressurs på operasjon i
Hammerfest.
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•

Økte operasjoner i Alta slik at kapasitet til større, tyngre operasjoner kan
gjennomføres i Hammerfest.

5.3.2 Nærværsarbeid
Finnmarkssykehuset HF gjennomførte i 2019 en evaluering av nærværsarbeidet. I 2020
har fokus vært på oppfølging av planlagte tiltak. Både sykefraværet og det planlagte
tiltaksarbeidet har blitt påvirket av koronasituasjonen. Sykefraværet har overordnet
variert fra under måltall (7,5%) i enkeltmåneder, til opp mot 10%. Foretaket når ikke
målet samlet sett i 2020, men kan vise til gode resultater i flere avdelinger og klinikker.
I 2021 er prosjektstilling dedikert til nærværsarbeid etablert som fast stilling. Stillingen
har etablert seg som en god ressurs/lederstøtte i foretaket. Fokuset har i første omgang
vært på oppfølging og avklaring av ansatte med høyt sykefravær. Foreløpig evaluering
viser gode resultater av dette arbeidet. Framover vil det i større grad også fokuseres på
arbeid på enhetsnivå, i tillegg til personnivå. Dette vil gjøres i samarbeid med NAV og
nasjonalt bransjeprogram for IA.
Finnmarkssykehuset HF skal:
• Mulighetssamtalen: Tilbudet retter seg mot personer med høyt sykefravær, og
skal bidra til avklaring for veien videre. Tiltaket videreføres. Personal og
organisasjon er proaktive med å tilby bistand til ledere som har ansatte i
målgruppen.
• Nærværsplaner: Alle enheter i Finnmarkssykehuset HF skal utarbeide
nærværsplan og følge opp denne. Nærværsplaner kobles til enhetenes ROSanalyser på HMS og forbedringsundersøkelse.
• Nærværsteam: Personal og organisasjon (PO) har en ressursgruppe for
bistand/lederstøtte til kompliserte saker.
• Nærværsarbeid på enhetsnivå: Finnmarkssykehuset skal delta i «Der skoen
trykker» i regi av nasjonalt bransjeprogram for IA, og «Tidlig innsats» i
samarbeid med NAV Finnmark. Erfaringer skal brukes til å gjennomføre
oppfølging i egen regi i framtiden.
• Delta aktivt i regionalt nærværsnettverk i Helse Nord. Formålet er
erfaringsutveksling og kompetanseheving på tvers av foretakene.
5.3.3 Rekruttering og stabilisering
Rekruttering er en viktig lederoppgave som fordrer fokus og kompetanse. Helse Nord
RHF har i samarbeid med rekrutteringsrådgivere i foretakene utarbeidet en regional
handlingsplan for rekruttering og stabilisering som er et godt verktøy som skisserer de
ulike trinnene i en god rekrutteringsprosess.
«Smart annonsering» er et Helse-Nord prosjekt som har til hensikt å øke treffsikkerhet
ved stillingsutlysninger ved bruk av digitale verktøy og programmer.
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På samme måte som det er viktig med nyrekruttering så er det også viktig at foretaket
som arbeidsgiver ikke bare har fokus på rekruttering men også vektlegger det å skape
stabilitet blant de som er ansatt.
Foretaket har i 2020 utarbeidet klinikkvise handlingsplaner for rekruttering og
stabilisering opp mot profesjoner det har vist seg å være vanskelig å rekruttere og
stabilisere. Herunder sykepleiere/ spesialsykepleiere, psykologer/psykologspesialister,
Legespesialister og spesialist pedagoger. Handlingsplanene reflekterte etablerte tiltak
og skal årlig revideres.
Når det gjelder LIS 2 har Finnmarkssykehuset følgende LIS2 stillinger:
For å sikre tilstrekkelig kompetanse, tilbyr foretaket utdanningsstillinger til sykepleiere
som vil spesialisere seg innen fagområdene anestesi, barn, intensiv, kreft operasjon
(ABIKO) og jordmor (J).
Utdanningsstillinger (LIS2) tildeles med bakgrunn i framskrivning av de somatiske
klinikkenes behov, og tilgjengelige økonomiske midler. I 2020 har foretaket hatt 13
unike ansatte i utdanningsstillinger tilsvarende 8,5 stillinger.
De største utfordringene er knyttet til intensivsykepleie- samtidig som det også fra
klinikkene uttrykkes et behov for at det også må utdannes spesialsykepleiere innen
psykiatri
For å minske gapet mellom fremtidig behov og antall stillinger vil foretaket i 2021 øke
budsjettmidler tilsvarende 2 utdanningsstillinger (ABIKO-J) til totalt 11 stillinger. I
perioden fram til 2023 skal antall utdanningsstillinger øke til 15.
Finnmarkssykehuset HF skal:
• Følge opp årshjul rekruttering med nettverksbygging og dialog med studenter og
lokalt næringsliv.
• Gjennomføre tiltak i tråd med handlingsplanen.
• Øke antallet stipender innen ABIKOJ fra 9 til 11 i 2021, økende til 15 i 2023.
5.3.4 Reduksjon overtid og innleie
Finnmarkssykehuset HF har en vekst i kostnader til innleie og overtid de siste årene
som ikke er i tråd med de mål og budsjetter klinikkene har. Foretaket jobber fortsatt
strukturert med oppfølging og revidering av handlingsplan for reduksjon av overtid og
innleie, jfr. Styresak 51/2019.
Innleiebudsjettet er styrket med 39,6 mill. i 2021, til totalt innleiebudsjett på 76,9 mill.
Klinikkene har lagt inn behov for innleie og er kompensert for mellomlegget mellom
fastlønn og innleie fra byrå. Planlagt innleie fra byrå er totalt på 855 uker, dvs. 16,4
stillinger (basert på 52 uker pr.år/stilling). Innleiebudsjettet gjelder for 2021, og
styrkingen av rammen trekkes tilbake i 2022.
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Klinikk
3
4
5
7

Klinikknavn
Hammerfest
Kirkenes
Sami Klinihkka
Alta
Sum

Art

Estimert kostnad Uker innleie
38 340 000
426
15 390 000
171
6 388 000
71
16 810 000
187
76 928 000
855

Å leie inn fra byrå er dobbelt så dyrt som innleie over budsjett. Klinikksjef og
avdelingsledere har et ansvar for å jobbe for en redusert innleie, først og fremt gjennom
økt rekruttering, men også avtaler med andre foretak om innleie der dette praktisk lar
seg gjøre. For å styrke arbeidet med å planlegge, kontrollere og evaluere innleiebehovet
innvilges det midler til en bemanningskoordinator i HR-avdelingen. Prioriterte
oppgaver blir å legge arbeidsplaner for leger inn i GAT, avdekke behov for innleie,
bestille vikarer og kontrollere faktura for klinikk Hammerfest.
Finnmarkssykehuset HF skal:
• Gjennomføre tiltak i tråd med handlingsplanen og da særlig fokus på
rekrutteringsutfordrende fagområder.
• Evaluere og forsterke planen i tråd med internrevisjonens anbefalinger.
• Følge opp avdelingenes tiltaksplaner for å redusere innleie fra byrå.
• Tilby lederstøtte til årsplaner, planlegging av permisjoner/ferier, innleie og
bestilling av vikarer ved å ansette en bemanningskoordinator.
5.3.5 Pasientreisekostnader
Pasientreisekostnadene i foretaket er betydelige og utgjorde i 2019 (siste normalår) 179
mill. som var 12,5 mill. over budsjett. Pasientreisebudsjettet er de siste årene redusert
med 15 mill. Foretaket har en strategi om å snu pasient-strømmen innenfor
storvolumfag som ØNH, Øye og ortopedi. I tillegg til at det er etablert et tilbud til
dialysepasienter, som har stor reisebelastning, i Porsanger og Berlevåg. Klinikk Alta har
også økt pasienttilbudet og skal ytterligere øke i 2021 til 12000 polikliniske
konsultasjoner hvor pasienter skal snus fra UNN til Alta. Dette er tiltak som bidrar til at
pasienter får behandling nærmere der de bor, og antallet pasientreiser skal gå ned. I
2021 har foretaket et mål om 30% av polikliniske konsultasjoner skal skje digitalt, også
dette vil føre til lavere antall reiser for pasienter.
Konkrete tiltak for å redusere pasientreisekostnader:
E-helsestrategien, stormottakersatsningen og digital behandling
Finnmarkssykehuset benytter videokonsultasjoner i pasientbehandlingen for å gi bedre
pasientopplevelse, redusere reisevirksomhet og spare tid og ressurser. Bruk av video i
behandlingsvirksomheten har økt fra 2000 konsultasjoner i 2019 til estimert 3700
konsultasjoner i 2020. Det er et mål at bruk av video, pasientgenererte data og annen
avstandskompenserende teknologi skal utgjøre 30 % av alle polikliniske konsultasjoner
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i 2021. Foretaket satser derfor på å få på plass stormottakersatsningen i 2021, og
avsetter 2,0 mill. til dedikerte ressurser i de to sykehusene i Hammerfest og Kirkenes for
å få dette på plass.
Alle klinikkene skal etablere digitale poliklinikkrom som fysisk forutsetning for en ehelsepoliklinikk. Det arbeides videre med av Pasientsentrerte Helsetjenesteteam (PSHT)
etter modell fra UNN og digitale FACT-team er under planlegging. Dette vil på sikt bidra
til færre pasientreiser.
Nye tilbud, innvirkning på pasientreisekostnaden
Som følge av et utvidet tilbud i Alta er budsjettet redusert med 15 mill. Beregninger
viser at dersom alle pasienter som reiser til UNN fra Alta, Kautokeino og Loppa får sin
behandling i Alta vil besparelsen bli 13,9 mill. Det legges til grunn at 30% av
behandlingene ikke gis ved lokalsykehus, slik at besparelsen for reiser til UNN vil være
ca. 9,7 mill. Det er etablert et tett samarbeid mellom UNN og FIN for å tilbakeføre
pasienter og særlig pasientkontroller tilbake fra UNN. Effekten av dette tiltaket ble ikke
som forventet i 2020 som følge av covid-19, derfor overføres tiltaket til 2021.
I 2019 reiste 430 pasienter fra Kirkenes til UNN for ortopedisk behandling. Det
forutsettes at 50% av disse kan behandles ved Kirkenes sykehus, noe som utgjør
besparelse i pasientreisekostnader på 0,5 mill. Etablering av fertilitetsbehandling i
Hammerfest, vil gi en reduksjon på ca 240 pasientreiser pr. år.. Dette gir en besparelse
på ca0,5 mill. kr. Ved å endre sykehustilhørighet for pasienter fra Lebesby og Gamvik, og
dermed snu pasientstrømmen fra UNN, vil besparelse i pasientreisebudsjettet bli 2,2
mill. Disse tiltakene var planlagt i 2020, men ikke gjennomført som følge av covid-19.
5.3.6 Innkjøp, anskaffelsesstrategi
Den reviderte anskaffelsesstrategien til Helse Nord viser at forventede gevinster i
anskaffelser må gjennomgås. Sykehusinnkjøp jobber med å få på plass en
gevinstrealiseringsplan.
Finnmarkssykehuset HF har i tiltaksplanen lagt inn kjente effekter av nye kontrakter
som effekt av tiltak i 2020. Det blir fortløpende inngått nye avtaler på dyre legemidler,
blant annet kreftmedisin og TNF-alfa-hemmere. Dette gjelder både legemidler som
brukes i våre klinikker, og legemidler som skrives ut på H-resepter som pasientene
henter ut på apotek og bruker hjemme. Sykehusinnkjøps anbudsordning gir en betydelig
gevinst dersom ansatte følger opp anbudsvinnerne og bruker disse aktivt. Slik
oppfølging krever tett oppfølging av legemiddelforskrivningen, noe som er iverksatt i
2020. Det legges inn en gevinst på 6 mill. i 2021 som følge av bytte av legemidler.
Foretaket har etablert et system for oppfølging av dette, der et team bestående av
medisinsk fagsjef og controller jobber med å følge opp leger som foreskriver medisiner,
og følge opp og beregne effekt av bytter.
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5.3.7 Innføring av elektronisk medikasjons- og kurveløsning
Helse Nord RHF signerte i desember 2014 en avtale med EVRY som sikret helseregionen
en gjennomgående løsning for elektronisk kurve og medikasjon. MetaVision er ITløsningen som innføres i hele helseregionen. En kurve er 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 vil
gjennomføres i Finnmarkssykehuset HF fra 2021.
Det er en rekke kvalitative gevinster ved implementering av medikasjon og kurve
(DipsArene og MetaVisjon). Det er imidlertid ikke store kvantitative gevinster som kan
synliggjøres på nåværende tidspunkt. Det har tidligere være estimert at
Finnmarkssykehuset HF vil kunne ha besparelser på i overkant av 50 mill. ved innføring
av medikasjon og kurve. Det pågår et arbeid med gevinstrealiseringsplanen som vil
avdekke gevinstpotensialet. Foreløpig ligger det inne 29 mill. fra 2025.
5.3.8 Gevinstrealisering nye Hammerfest sykehus
I gevinstrealiseringsplanen til nye Hammerfest sykehus er det synliggjort
effektiviseringsgevinster i nytt bygg på 38 mill. Det pågår et arbeid knyttet til
effektiviseringsgevinster som knytter seg til samlokalisering av 3-parter, Hammerfest
kommune, Finnmarkssykehuset HF og UiT. Det påbegynnes et arbeid i samarbeid
mellom partene som vil være ferdig i 2021. Dette vil være synergier innenfor ulike
områder;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forvaltning, drift og vedlikehold
Felles sentralbord
Felles kantine
Felles frontdesk/resepsjon
Felles portørtjeneste
Felles vakttjeneste
Felles brøytetjeneste
Felles parkeringsløsning
Felles kjøkkenløsning
Felles Medisinteknisk tjeneste

Arbeidet har vært utsatt i 2020 pga. covid-19
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5.4 Omstillingsutfordring og økonomisk bærekraft
Bærekraftanalysen fra september, jfr. styresak 82/2020, Bærekraftanalyse 2020 – 2028,
ligger til grunn for denne saken, med endringer i budsjettforutsetninger som ble vedtatt
i Helse Nord RHF sin styresak 134/2020 Budsjett 2021 foretaksgruppen, rammer og
føringer. Klinikk Hammerfest og klinikk Kirkenes har oppdatert sine tiltaksplaner i hht.
styrets vedtak. Tiltaksplanene er risikovurdert og forventet effekt av tiltaksplanene er
justert. Følgende endringer ligger inn i bærekraftsanalysen og vil påvirke estimert
økonomisk resultatet sammenlignet med bærekraftsanalysen fra september 2020.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IKT-kostnader har økt i hht. IKT-budsjett fra HN-IKT/adm. IKT med 7,3 mill.
Tiltak bygg 10 mill. i perioden 2021-2024
Smitteverntiltak 5,0 mill
Lederstøtte 1 stilling bemanningskoodinator (planlegging og oppfølging
Hammerfest)
Fagrådgiver 1 stilling prehospitale tjenester
Finansiering av 0,5 farmasøyt klinikk Alta
4 LIS2 stillinger Psykisk helsevern og rus
1 psykologspesialiststilling døgnenhet TSB Alta
Skjermingssenger rus Alta, 2,5 mill.
1 stilling hygienesykepleier
0,5 stilling Farmasøyt Alta
2 rekrutteringsstillinger ABIOKJ til 11 stillinger, øker med ytterligere 4
rekrutteringsstillinger innen 2023.
Forbedringsarbeid stormottakersatsningen 1,0 mill
Resultatprognosen for 2020 er endret fra -51 mill til -63 mill.
Ytterligere tiltak for 2021 i Klinikk Hammerfest og Kirkenes for budsjett i balanse
Pasientreisekostnader, ny beregning (inkluderer ikke økte digitale konsultasjoner).

5.4.1 Tiltak for økonomisk balanse
Den økonomiske utfordringen er betydelig i underliggende drift, men utfordringen
knytter seg i all hovedsak til 2 områder. Manglende oppnåelse av aktivitetsplaner og dyr
innleie fra byrå.
Klinikkene har utarbeidet tiltak for 2021. Tiltakene er drøftet på klinikknivå og lagt frem
for styret i styresak 82/2020 Bærekraftsanalyse 2021-2028. Klinikk Hammerfest og
Kirkenes har utarbeidet ytterligere tiltak i henhold til styret sin bestilling i ovennevnte
styresak, disse tiltakene er også drøftet på klinikknivå. Alle klinikkene har risikovurdert
tiltakene og drøftet risikovurderingen.
Totalt er det utarbeidet tiltak på 115 mill. Klinikkene har utarbeidet tiltak som dekker
prognoseavviket eksl. covid-19 kostnader. Tiltaksplanene er risikovurdert og drøftet
med tillitsvalgte.
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Sannsynlighet
Effekt av
for
risikovurderte
gjennomføring Tiltak 2021
tiltak 2021
1
9 200
9 200
0,8
40 263
32 210

Tiltak gjennomføres/tiltak gjennomføres ikke
1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan
2 - Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan
3 - Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan
4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan
5 - Tiltaket antas ikke å bli gjennomført etter plan i år

0,5
0,2
0

61 706
4 350

30 853
870
73 133

115 519

Overordnet har foretaket tiltak med 100% sannsynlighet for gjennomføring på 9,2 mil.
Tiltak med lav og middels sannsynlighet for gjennomføring er totalt på 102 mill. Det er
høy sannsynlighet for at tiltak for 4,35 mill. ikke gjennomføres.
Klinikkene og SDE har utarbeidet tiltak for 94,7 mill. Risikovurdert effekt er satt til 60
mill. I tillegg er tiltak innenfor administrasjon, pasientreiser og anskaffelser vurdert til
20,8 mill. risikovurdert effekt er 13,1 mill. Totalt er det vurdert som sannsynlig å få
effekt av tiltak på 74 mill. i 2021.

Effekt av risikoForventet %-vis
Tiltaksplan 2021 vurderte tiltak 2021 gjennomføring
41 397
27 817
67 %
30 960
16 559
53 %
1 270
635
50 %
4 900
4 160
85 %
11 002
6 830
62 %
5 190
4 000
77 %
2 512
2 512
100 %
12 288
7 621
62 %
6 000
3 000
50 %
115 519
73 133
63 %

Klinikk
Klinikk Hammerfest
Klinikk Kirkenes
Sami Klinihhka
Prehospitale tjenester
Klinikk Alta
Service, drift og eiendom
Admininistrasjon
pasientreiser
Anskaffelsesstrategi
Sum

Totalt forventes en gjennomføringsgrad på 63% av totalt planlagte tiltak i 2021.
Oppsummert tiltaksplan for perioden 2021-2027:
Tiltaksplan
Driftsbesparelse NHS, forpliktende omstilling styresak HN
139/2019
Gevinstrealisering, estimat kurveprosjekt
Tiltaksplan 2021, risikojustert
Anskaffelsesstrategi (dyre legemidler
Pasientreisekostnader (inkl. digitale konsultasjoner)
Administrasjon
Sum effekter tiltaksplan

2021

2022

60
3
8
3
74

60
3
8
0
71

2023

60
3
8
0
71

2024

60
3
8
0
71

2025
38
29
60
3
8
0
138

2026

2027

38
29
60
3
8
0
138

For detaljerte risikoanalyser og milepælsplaner henvises det til kapitel 5 Klinikkvise

38
29
60
3
8
0
138
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5.4.2 Bærekraftsanalyse 2021-2028
Finnmarkssykehuset HF tilføres midler på 102 mill. i 2021. 38 mill. er engangstilskudd
og trekkes tilbake i 2022. Tildeling av midler i 2021 er innenfor de prioriteringer som er
spilt inn gjennom budsjettprosessen. Prognosen for 2020 er -63 mill. som er
inngangsfarten til 2021. Det er store budsjettavvik i kjernevirksomheten, noe som i all
hovedsak skyldes at aktiviteten ikke er i hht. plan, i tillegg dekkes vakante stillinger opp
med dyr innleie fra byrå.
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Ramme
kapitalkompensasjon Hammerfest
ISF inntekter
Andre inntekter
Driftstilskudd nye Hammerfest
Ekstra beredskap og smittevern (trekkes inn i 2022)
Sum driftsinntekter

2020
1654,0

2021
2022
1720,0 1720,0

2024
1720,0

449,2
120,0

446,9
120,0

2025
2026
1720,0 1720,0
50,0
50,0
444,7
442,5
120,0
120,0
40,0
40,0

2027
1720,0
50,0
440,3
120,0
40,0

456,0
120,0

453,7
120,0

2 230

38,0
2 332

2 291

2 289

2 287

2 375

2 372

2 370

2 043
9,3

2 043
2,8

2 043
2,4

2 043
2,5

0,9

0,9

0,9

2 043
2,6
40,0
0,9

2 043
2,7
40,0
0,9

10,0
2,4
0,6
2,5

10,0
3,6
0,6
2,5

10,0
3,6
0,6
2,5

3,6
0,6
2,5

3,6
0,6
2,5

3,6
0,6
2,5

1,2
2,5
0,7
0,6

1,2
2,5
0,7
0,6

1,2
2,5
0,7
0,6

1,2
2,5
0,7
0,6

1,2
2,5
0,7
0,6

1,2
2,5
0,7
0,6

0,7
3,9
1,6

0,7
3,9
1,6

0,7
3,9
1,6

0,7
3,9
1,6

0,7
3,9
1,6

0,7
3,9
1,6
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0,9
1,0
10,0
1,2
0,6
2,0
5,0
1,2
2,5
0,7
0,6
5,0
0,7
3,9
1,6
1,0
5,6
35
5,8
2,75
2 139

2 043
2,5
40,0
0,9

5,6
35
5,8
2,75
2 123

5,6
35
5,8
2,75
2 123

5,6
35
5,8
2,75
2 123

5,6
35
5,8
2,75
2 153

5,6
35
5,8
2,75
2 154

5,6
35
5,8
2,75
2 154

118

118

118

118

118

217

217

217

36

34

36

35

36

108

104

100

2 269
-39

2 291
-63
-22

2 276
-63
-48

2 276
-63
-50

2 278
-63
-54

2 479
-63
-167

2 475
-63
-165

2 470
-63
-163

Resultatkrav HN

24

24

24

24

24

5

5

5

Avvik fra resultatkrav HN, før effekter av vedtatte tiltak

-63

-46

-72

-74

-78

-172

-170

-168

Budsjetterte driftskostnader 2020, ekskl avskrivninger
Økte IKT kostnader, tab 4 i vedlegg IT Strategi
Økte kostnader i forb.med flytting NHS
IKT adm.systemer
Stormottakerprosjektet
Tiltak tilstandsvurderin
ABIOKJ - økning til 15 stipender (6 stipender)
Samisk veiviser
FDV bygg
smitteverntiltak 2021
Psykologspesialist Alta
Etablering av skjermingssenger TSB Alta
Fagrådgiver prehospitale tjenester
0,5 stilling farmasøyt (inkl. husleie SANO)
Smittevernutstyr
Hygiene sykepleier
4 LIS-stillinger PHR
Styrking kreftbehandling medikamenter
Tilskudd prosjektutviklingsplan
sykehusinnkjøp
Lønns- og prisvekst
Legemidler
Arena/kurve
Sum driftskostnader ekskl. avskrivninger
Sum avskrivninger
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
Tiltaksplan 2021, risikojustert
Anskaffelsesstrategi (dyre legemidler
Pasientreisekostnader (inkl. digitale konsultasjoner)
Administrasjon
Sum effekter tiltaksplan
Uløst omstilling (gir minus)

2 115

2020

2021

451,5
120,0

2023
1720,0

2022

2023

2024

2025

0

60
3
8
3
74

60
3
8
0
71

60
3
8
0
71

60
3
8
0
71

38
29
60
3
8
0
138

-63

27

-1

-3

-7

-35

2026

2027

38
29
60
3
8
0
138

38
29
60
3
8
0
138

-32

-30

Prognosen for 2021 er -63 mill. i avvik fra resultatkrav på +24 mill. Med en risikojustert
tiltaksplan på 74 mill. er det mulig å løse utfordringen. Dette innebærer imidlertid at
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klinikkene løser sine utfordringer uten å øke omstillingsutfordringen på andre områder.
Det er nødvendig med streng budsjettdisiplin på alle enheter i foretaket.
Detaljerte tiltaksplaner og risikovurdering av disse ligger som vedlegg til denne saken
«klinikkvise budsjetter».

5.5 Investering og likviditet
5.5.1 Investeringer
Styret i Helse Nord RHF vedtok i styresak 82/2020, Plan 2020-2024 inkludert rullering
av investeringsplanen 2021–2028, investeringsrammen for Finnmarkssykehuset HF for
perioden 2021–2028. Tabellen viser de planlagte investeringene for
Finnmarkssykehuset HF i denne perioden.
INVESTERINGSPLAN
Finnmarksklinikken
Samisk Helsepark
Alta Nærsykehus
Kirkenes nye sykehus (NKS)
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 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Totalt
30
57
453,5
1 774
15
257
288
20
20
150 723 500
602 241
2 326
50 100
50
200
18
3
40
45
45
45
45
50
50
50
482,7 818,0 645,0 697,0 286,0 70,0 50,0 50,0

I 2020 er det innvilget 18 mill. til covid-19 investeringer. Finnmarkssykehuset HF fikk
etter utbruddet i Hammerfest i oktober en oppfordring om å iverksette oppgradering av
kohorter til covid-19 pasienter. Dette ble gjort som en hasteinvestering og medfører at
foretaket får ekstra investeringskostnader på mellom 6-8 mill. i 2020. Det er derfor
nødvendig å avsette midler av investeringsrammen for 2021 til dette inntil videre.
I 2021 planlegges det å investere for 818 mill. pluss overhenget fra tidligere år.
Overhenget består i hovedsak av tiltak sykehusbygg. Det er satt av 773 mill. til
investering i nye Hammerfest sykehus i 2021. Totalt er rammen til 2,526 inkludert 200
mill. til UiT sine arealer. Investeringsrammen på 20 mill. til SANO sine arealer ligger
foreløpig hos SANO. UiT og SANO skal leie arealer i nye Hammerfest sykehus. Det er satt
av 20 mill. til etablering av helikopterlandingsplass ved sykehuset i Kirkenes i 2025.
Finnmarkssykehuset har 45 mill. til styrets disposisjon fram til 2025, da øker
investeringsrammen til 50 mill. For å få til gode og forutsigbare planer er det
hensiktsmessig med en langsiktig plan også for disse midlene. Den langsiktige
disponeringen fastsettes og revideres hvert år i budsjettprosessen. Midlene foreslås
disponert slik i perioden 2021-2028:
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Disponering av investeringsmidler
Medisinteknisk utstyr (inkl 1,9 til brekkasje
Avsetning større investeringer, røntgenrør, CT, MR
Ambulanser
Egenkapitaltilskudd
Bygningsmessige inveseringer
Fremtidig amb.stasjon H-fest
Sum investeringer 2021
Reserve brekkasje
Reserve covid-19 investeringer 2020
Sum

2021
11,0
2,0
4,0
7,0
7,0
3,0
34,0
3,0
8,0
45,0

2022
15,0
2,0
8,0
7,0
7,0
3,0
42,0
3,0

2023 2024
15,0 15,0
2,0 2,0
8,0 8,0
7,0 7,0
7,0 7,0
3,0 3,0
42,0 42,0
3,0 3,0

2025
15,0
2,0
8,0
7,0
7,0
3,0
42,0
3,0

2026
18,0
2,0
8,0
7,0
7,0

2027
18,0
2,0
8,0
7,0
7,0

2028
18,0
2,0
8,0
7,0
7,0

42,0
3,0

42,0
3,0

42,0
3,0

45,0

45,0 45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

Det er nødvendig å avsette midler til brekkasjer. Det må også settes av midler til større
investeringer som vil komme i løpet av perioden frem mot 2028.
Midlene til medisinteknisk utstyr (MTU) var i utgangspunktet satt til 15 mill. i 2021.
Avsetning av ramme til MTU gjøres basert på en risikovurdering av MTU i klinikkene.
Innenfor de 15,0 mill. er det satt av 1,9 mill. til brekkasje til medisinteknisk utstyr. Det er
imidlertid nødvendig å sette av midler av 2021-rammen til uforutsette investeringer i
kohorter i 2020. 4,0 mill. av MTU-rammen og 4,0 mill. av rammen til ambulansebiler
holdes foreløpig igjen, til fullstendig oversikt over investeringer i korhorter foreligger.
Det settes av 2,0 mill. til større investeringer som vil komme i årene fremover som
røntgenrør, MR, CT osv. Det er ingen enkeltinvestering som er over 5,0 mill. i 2021. Det
foreslås 4,0 mill. til ambulanser inntil videre.
Finnmarkssykehuset HF hadde en investeringsramme på 15 mill. i 2020 til tiltak bygg.
Denne utgår i 2021. Finnmarkssykehuset må derfor sette av investeringsramme til bygg
for å kunne gjennomføre tiltak etter tilstandsvurderingen som er gjort i Tana og
Karasjok. Det foreslås å sett av 7,0 mill. i 2021. Det settes av 3,0 mill. i årene fremover
som en «sparing» til investering i ambulansestasjon i Hammerfest.
Reserve til brekkasje må settes av, og det foreslås 3,0 mill. til brekkasje.
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5.5.2 Likviditet
Likviditetsberegning
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
Budsjettert resultat
Avskrivninger/nedskrivninger

2021
24
118

Andre endringer i omløpsmidler/kortsiktig gjeld som påvirker likviditet
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

142

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
Ubrukte investeringrammer tidligere år
Investeringsbudsjett vedtatt investeringsplan, justert i fht. bet.plan NHS
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

-818
-818

Sum lån
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
Innbet ved opptak av lån NHS
innbetaling lån NKS
Utbetalig rest Alta
Avdrag lån NKS
Avdrag lån Samiske helsepark og Finnmarksklinikken
Avdrag lån klinikk Alta
Avdrag lån NHS

799

Salg av bolig og byggningsmasse
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktviteter

62
759

Netto endring i kontanter

799
-30
-56
0
-16
0

83

IB 01.01
UB 31.12

-316
-232

Ramme for kassakreditt
Likviditetsreserve

-270
-38

For å ha en tilfredsstillende likviditet er det nødvendig at foretaket oppnår drift i balanse. Dette
er mulig å få til gjennom gjennomføring av tiltaksplaner i klinisk virksomhet, samt salg av bygg
og boliger som planlagt. Det er imidlertid usikkerhet knyttet til salg av enkelte eiendommer, noe
som vil gi utfordringer på likviditeten.
Salg av resterende bygningsmasse er anslått til 62 mill. i 2021. Da er formålsbygg i Porsanger
utsatt som følge av lav interesse. Hammerfest sykehus og formålsbygg i Lakselv har en antatt
salgssum på 70-80 mill.

5.6 Bemanningsbudsjett
Under vises oversikt over budsjetterte stillinger pr. klinikk for 2020 og 2021. Dette er
eksklusiv overtid og vikarer.
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Finnmarkssykehuset HF
Stab m/fellesfunksjon
Klinikk Hammerfest
Klinikk Kirkenes
Sámi klinihkka
Klinikk Prehospitale tjenester
Klinikk Alta
Klinikk service, drift og eiendom
Sum antall stillinger FIN

Antall
Faste
Variable
Antall
Faste
Variable
Endring
Endring
Endring
stillinger stillinger stillinger stillinger stillinger stillinger Faste 2021- variable Totalt 20212020
2020
2020
2021
2021
2021
2020
2021-2020
2020
105,2
97,6
7,6
98,0
90,3
7,7
-7,3
0,1
-7,2
514,2
454,3
59,9
513,4
455,9
57,5
1,6
-2,4
-0,8
441,5
390,1
51,4
451,9
402,8
49,1
12,7
-2,3
10,4
139,0
134,4
4,6
144,5
140,0
4,5
5,6
-0,1
5,5
241,0
223,1
17,9
244,7
223,1
21,6
3,7
3,7
170,5
158,5
12,0
177
165,88
10,7
7,4
-1,3
6,1
108,3
103,7
4,6
122,3
117,6
4,7
13,9
0,1
14,0
1 719,7
1 561,7
158,0
1 751,4
1 595,6
155,8
33,9
-2,2
31,7

Stab med fellesfunksjoner
I 2020 ble det tildelt en stilling som informasjonssikkerhetsrådgiver i staben. I tillegg ble
det tildelt 2 prosjektstillinger knyttet til Dips Arena. Prosjektstillingene er knyttet til
prosjektet Dips Arena fases ut når prosjektene ferdigstilles. Hovedlager øst og vest er
flyttet fra innkjøp til Service, drift og eiendom i 2020.
I 2021 reduseres 0,6 stilling i økonomiavdelingen, og 1,2 midlertidige stillinger knyttet
til byggeprosjektene. Det tilføres midler til 1 hygienesykepleier i Vest, samt til en
bemanningsrådgiver i HR.
Klinikk Hammerfest
Klinikk Hammerfest får tilført 2 LIS1 stillinger i 2021. Klinikken har ved intern
omdisponering styrket operasjonsavdelingen med en operasjonskoordinatorstilling. Det
er i 2020 tildelt midler til en stilling støttepersonell i poliklinikken.
Klinikk Kirkenes
I 2020 ble det lagt inn midler til 1,1 ortopedstilling. Klinikken har fått godkjent å øke
med 6,5 stillinger på intensiv ved omprioritering av stillinger og midler internt. I 2020
fikk klinikken også økt med en lege til voksenhabiliteringen ved omprioritering av
midler. Det ble også tilført 2 LIS1 leger i 2020, disse er fullfinansiert i 2021. Klinikken vil
få midler til ytterligere 2 LIS1 dersom tilbudet til disse 2 kommer på plass.
I 2020/2021 er tilbudet innen Helse i Arbeid under oppbygging, og budsjett 2021 er økt
med 3,1 mill. og klinikken øker med 4 stilling innenfor denne rammen. I budsjett 2021
tilføres midler til 1 LIS2 lege på BUP i Kirkenes og 1 LIS2 ved døgnenheten i Tana.
Sámi Klinihkka
Sámi Klinihkka er tilført 1 stilling Ofelas (veiviser) i 2021. Det økes med en stilling i
tolketjenesten i 2021.
Klinikk Alta
I 2020 ansatte klinikken en ØNH-lege med støttepersonell, 2,5 stillinger. I tillegg til at
døgnenheten TSB/avhengighet ble bemannet opp til 6 +2 senger.
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I 2021 tilføres Klinikk Alta er midler til å øke med 2 skjermingssenger og styrkes med 1
psykologspesialist, totalt ca 4,5 stillinger rusenheten. Klinikken styrkes også med 2 LIS2
stillinger i budsjett 2021.
Klinikk Prehospitale tjenester
Klinikken styrkes med en fagrådgiver stilling i stab til klinikksjefen.
Service, drift og eiendom (SDE)
I 2020 overtok SDE personellet på sentrallager øst og vest, totalt 10,5 stillinger. SDE har
ved omprioritering av midler og stillinger styrket med 1 stilling på Forvaltning og
utvikling, 1,4 stilling renhold og teknisk avdeling Kirkenes. SDE ivaretar FDV for Tana
kommune, og har økt antallet ansatte med 1 til renhold og drift- og vedlikehold i Tana
pga. økt areal til Tana kommune.

6.

Risikovurdering budsjettopplegget
Alle klinikker har utarbeidet tiltak for å nå økonomisk balanse, totalt utgjør tiltakene
115 mill. kr. Tiltakene er risikovurdert og det iverksettes en milepælsplan med dato for
forventet effekt. Klinikkene har vurdert risikoen med hensyn til «sannsynlighet for at
tiltak ikke gjennomføres» som moderat. Kravet til klinikkene er budsjett i balanse, og det
må være høyt fokus på løsningsstrategien helt ned på enhetsnivå.
Prognosen for 2020 er -63 mill. Det er utarbeidet tiltak for 115 mill. og risikojustert er
tiltakene beregnet til 74 mill. Til sammenligning hadde Finnmarkssykehuset i 2020
tiltak på 126 mill, risikojustert til 82,9 mill. Gjennomføringen pr. oktober ligger på 49
mill.

6.1 Oppfølging av tiltak
Klinikkenes tiltaksplaner med milepæler brytes ned på avdelingsnivå og følges opp av
klinikksjef i månedlige oppfølgingsmøter. I de månedlige oppfølgingsmøtene på alle nivå
i organisasjonen fokuseres det på resultater, både innenfor HR-indikatorer, kvalitet,
aktivitet og økonomi. Det vil i 2021 være ekstra fokus på tiltaksgjennomføring og
risikovurdering på alle nivå i organisasjonen.
Reduksjon i innleie og overtid gjøres gjennom et forsterket rekruttering-,
nærværsarbeid og feireplanlegging. Nærværsarbeidet ble styrket med lederstøtte
gjennom et nyetablert system for mulighetssamtale, der ledere gjennom samtaler med
langtidssykemeldte gir tidlig avklaring på arbeidsevne. I tillegg går innsatsteamet for
nærvær inn og bistår ledere i vanskelige saker.
Det har vært krevende å synliggjøre innleiebehov for 2021 i budsjettprosessen, som
følge av utbrudd av covid-19 pandemien i oktober. Det er imidlertid gjort en så grundig
jobb som mulig i denne situasjonen, og budsjett for innleie fra byrå er styrket i 2021.
Dette er også i tråd med internrevisjonens anbefalinger etter gjennomført revisjon i
2019. Tiltross for at budsjettene er styrket i 2021 er målet å rekruttere i vakante
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stillinger, og redusere behovet for innleie fra byrå. Derfor vil midlene trekkes inn igjen i
2022 og nye planer for 2022 vil ligge til grunn for innleiebudsjettet.
I 2021 vil det fokuseres på å etablere gode bemanningsanalyser som skal ligge til grunn
for det videre arbeidet med rekruttering og innleie. Det ansettes en
bemanningskoordinator i 2021 som i første omgang skal bistå klinikk Hammerfest med
årsplanlegging for leger, herunder aktivt bruk av planleggingsverktøyet GAT. Målet er at
bemanningsplaner skal inn i GAT, både faste og vikarer skal registrere timer i systemet.
Dette vil gi betydelig bedre kontroll på innleiebehov, innleieplaner og kontroll av
faktura.
På strategisk nivå har HR-sjef ansvaret for å følge opp rekrutteringsplaner/arbeidet, og
klinikkene skal ha definert sine rekrutteringsplaner innen 31.12.2020. HR forsterket
rekrutteringsarbeidet på operativt nivå gjennom etablering av innsatsteam i 2020 som
bistår ledere i utvalgte avdelinger med rekrutteringsutfordringer. Innsatsteamet
fortsetter sitt arbeid i 2021.

7.0 Klinikkvise budsjetter
Klinikksjefene er ansvarlig for å gjennomføre budsjettprosessen innenfor de rammer
som administrerende direktør til enhver tid fastsetter. Det har overfor klinikkene vært
stilt følgende prosesskrav i arbeidet med budsjett 2021:
• Nivå 3- og 4 ledere skal alle involveres i forhold til prosess rundt
avdelingsvise/enhetsvise rammer og budsjettering av årsverk og aktivitet der det
skjer endring i budsjett.
• Klinikksjefene fastsetter rammer både for nivå 3 ledere og fordeling ut på nivå 4.
• Klinikksjefene deltar og leder budsjettmøter med nivå 3 ledere der det
gjennomføres. Controller fra budsjett og analyse avdelingen bistår klinikksjef.
• Klinikksjefene skal ha frister for budsjettprosessen, foreløpige rammer for
klinikken, tiltak og forslag til budsjett 2021 i møter med tillitsvalgte i klinikken,
samt informasjon om dette til KVAM rådene i klinikkene.
• På grunn av utbruddet av covid-19 i oktober har budsjettprosessen vært
krevende. Alle klinikker har drøftet tiltaksplaner. Klinikkene vil drøfte
budsjettnotat og risikovurderinger innen styremøte i desember.
Følgende leveransekrav har vært stilt overfor klinikkene:
• Krav om resultat i balanse.
• Konkretisering av tiltak. Alle tiltak skal konkretiseres ned på avdelingsnivå.
• Tiltakene skal være realistiske, mulig å beregne og skal ikke påføre andre enheter
i Finnmarkssykehuset HF merkostnader. Tiltakene skal risikovurderes og
milepælsplan settes.
• Koblig mellom økonomi og bemanningsutvikling. Sammenhengen mellom
resultatbudsjett og bemanningsplan skal være kvalitetssikret slik at
lønnsbudsjett og antall årsverk er periodisert likt.
I dette kapitlet presenteres budsjettene og utfordringene til de enkelte klinikkene.
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7.1 Stab og støtte inkl. pasientreiser
Stab og støtte omfatter alle stabsavdelingene i Finnmarkssykehuset HF inkludert
felleskostnader som gjestepasientkostnader, dyre legemidler, pasientreisekostnader,
renter og avskrivninger.
Resultatutvikling 2019 til budsjett 2021
Klinikk administrasjon
Basisramme
ISF inntekter
Gjestepasientinntekter
Øvrige driftsinntekter
Sum driftsinntekter
Kjøp av helsetjenester
Varekostnader knyttet til aktivitet
Innleid arbeidskraft
Lønnskostnader
Avskrivninger og nedskrivninger
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader
Resultat
Finansresultat
Ordinært resultat

Vedtatt
Endring 2020Resultat 2019 Budsjett 2020 Prognose 2020 Budsjett 2021
2021
1 074 223 558 1 014 102 394
1 014 102 394
1 219 985 355
205 882 961
-72 343 355
-67 991 017
-61 150 717
-73 035 024
-5 044 007
-794 226
-240 901
-866 428
-72 202
-1 658 140 023 -1 525 107 891 -1 710 121 857 -1 812 857 960
-287 750 069
-656 259 820
-579 790 739
-757 411 080
-666 774 057
-86 983 317
124 810 578
93 644 138
111 035 591
103 797 459
10 153 321
59 242 501
50 646 054
52 377 421
62 112 063
11 466 009
0
97 931 444
86 807 428
35 571 131
96 198 133
9 390 705
104 763 171
117 074 286
128 446 938
129 673 357
12 599 070
221 033 574
199 022 977
195 314 477
239 444 080
40 421 103
607 781 268
547 194 884
522 745 559
631 225 092
84 030 208
-48 478 552
-32 595 855
-234 665 522
-35 548 965
-2 953 110
27 209 884
32 595 855
31 139 941
35 548 965
2 953 110
-21 268 667
-203 525 580

Utfordringsbilde og tiltak 2020
TNF hemmere (biologiske legemidler)
Kostnader til TNF hemmere (biologiske legemidler) har vært økende de siste årene. Økt
bruk av dyre legemidler er en utfordring generelt i helseforetakene. I budsjett 2021 blir
finansieringsansvaret overført til helseforetakene for flere legemidler, og budsjettene
styrkes. Det er etablert et oppfølgingssystem for å følge opp etterlevelse av nye avtaler
på dyre legemidler. Det er etablert en prosedyre hvor medisinsk fagsjef kontroller hvilke
medikamenter som er foreskrevet og følger opp leger som ikke foreskriver
medikamenter i hht. avtaler. Gjennom dette avdekkes bruk av for dyre legemidler, og
gjennom 2020 har systemet vist at oppfølging gir økonomisk effekt.
Pasientreiser
Kostnader til pasientreiser viste en positiv utvikling til 2020. I 2020 er
pasientreisekostnadene redusert i pga. færre pasientreiser pga. covid-19. Det har
imidlertid være en betydelig prisøkning på fly og drosjer av samme grunn. Tiltakene for
å redusere pasientreisekostnader i 2020 er ikke implementer pga. covid-19, og
videreføres til 2021:
- Etablering av nye tilbud i klinikk Alta er beregnet å skulle gi effekt på 15 mill. i
reduserte pasientreisekostnader. Budsjettet er redusert tilsvarende.
- Økt tilbud innenfor ortopedi i Kirknes
- Endring av pasientstrøm fra Kirkenes til Hammerfest gi effekt på
reisekostnadene.
- Det forventes også færre pasientreiser som følge av stormottakersatsningen.
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Tiltak
Det iverksettes tiltak på 20,8 mill. i stabsavdelingene. Det er i hovedsak tiltak knyttet til
reiser, pasientreiser og dyre legemidler.
Nr. Tiltak 2021
1 Bruk av avtaler på dyre medikamenter
2 Stilling økonomi
3 Reduksjon i pasientreiserkostnader

Handling

Årseffekt 2021

Fokus på bytte av medikamenter når nye avtaler inngås.
Månedlig oppfølging
Helårseffekt
Stilling
sluttet 2020
Pasientstrøm2021.
fra Alta,
Kautokeino
og Loppa til UNN snur til
Alta. Pasientstrøm fra Nordkyn til UNN snur til
Hammerfest. Ortopdipasienter får behandling i Kirknenes i

Mer bruk av skype, lavere reisekostnader enn
4 budsjettert
Reiserestriksjoner 2021

Full effekt
oppnås:

6 000

31.12.2021

360

31.12.2021

12 288

31.12.2021

2 100
20 748

31.12.2021

I økonomiavdelingen er en stilling utfaset i 2020 som følge av pensjon.
Reiserestriksjoner videreføres i 2021, noe som gir besparelser i administrasjonen.
Pasientreisebudsjettet ble redusert i 2020 som følge av tiltak som var forventet å gi
effekt i2020. På grunn av covid-19 har ikke tiltakene gitt forventet effekt, og disse
videreføres til 2021.
Tiltaket knyttet til dyre legemidler er i all hovedsak knyttet til en pasient. Det er ikke
inngått nye avtaler som foretaket er informert om, men dette følges opp og
tiltaksoversikten vil oppdateres og tiltak følges opp når dette avklares.

Konsekvens

Sannsynlighet

Risikovurdering

Risiko-nivå

Mål / krav:

Målnr

Reduksjon i pasientereisekostnader

M1

2

4 Middels

Redusere reisekostnader i administrasjonen

M2

1

2 Lav

Reduksjon i dyre legemidler (TNF-hemmere)

M3

1

3 Middels

Tiltakene er risikovurdert og vurdert til å ha middels risiko. Tiltakene bør kunne
gjennomføres ved at en økt andel av kontroller og pasientbehandling føres tilbake til
lokalsykehusene. Den økonomiske konsekvensen ved at dette ikke gjøres er stor. Det er
iverksatt økt tilbud i Alta. Pasienter fra Nordkyn henvises til Hammerfest, og
pasientstrøm forventes å snu fra UNN.
Administrasjonen opprettholder reiserestriksjoner i 2021. Tiltaket har lav risiko.
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Reduksjon i dyre legemidler er knyttet til et fåtall pasienter. Det er fortsatt usikkerhet
knyttet til om medikamentbyttet vil kunne vedvare. Dermed vurderes risikoen til
middels. Nye avtaler er ikke tatt inn, og vil kunne forsterke den økonomiske effekten når
de avklares. Tiltakene som ligger under administrasjonen vurderes å ha lav risiko. Dette
er heller ikke tiltak som går utover pasienter og arbeidsmiljø.
Bemanningsbudsjett

Antall stillinger i administrasjonen er redusert som følge av at sentrallager øst og vest er
flyttet organisatorisk til SDE. Plan for 2021 øker med en hygienesykepleier og en
bemanningskonsulent.
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7.2 Klinikk Hammerfest
Klinikk Hammerfest
Resultatutvikling 2019 til budsjett 2021
Klinikk Hammerfest
Basisramme
ISF inntekter
Gjestepasientinntekter
Øvrige driftsinntekter
Sum driftsinntekter
Kjøp av helsetjenester
Varekostnader knyttet til aktivitet
Innleid arbeidskraft
Lønnskostnader
Avskrivninger og nedskrivninger
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader
Driftsresultat
Finansresultat
Ordinært resultat

Vedtatt
Prognose
Vedtatt
Endring
Resultat 2019 budsjett 2020
2020
budsjett 2021 2020-2021
-274 340 971 -267 199 990 -268 180 073 -292 577 730 -25 377 740
-187 247 388 -195 766 917 -191 032 431 -199 897 373 -4 130 456
-3 682 647
-2 360 598
-3 707 171
-2 360 598
0
-41 711 074
-31 256 379 -30 505 733
-33 043 005 -1 786 626
-506 982 080 -496 583 884 -493 425 408 -527 878 706 -31 294 822
13 833 951
10 024 309
11 276 161
11 509 814
1 485 504
54 366 014
48 240 049
52 555 701
50 048 989
1 808 940
46 273 719
6 414 181
54 033 462
41 661 834 35 247 654
415 311 507
419 176 379 422 474 889
408 980 528 -10 195 851
0
16 221 274
12 728 966
16 025 341
15 677 540
2 948 574
546 006 465
496 583 884 556 365 554
527 878 706 31 294 821
39 024 385
62 940 146
39 024 385

62 940 146

Klinikk Hammerfest hadde et overforbruk på -39 mill. i 2019. Ved utgangen av oktober
2020 har klinikken et overforbruk på -61 mill. Det er i hovedsak innleie fra byrå og høye
variable lønnskostnader som bidrar til overforbruket. Det er ført 19,1 mill. på prosjekt
92503 Korona-virus pr oktober. Klinikken har i tillegg fått tilført 14 mill. i kompensasjon
for lavere aktivitetsinntekter som følge av Korona. Prognosen for 2020 er et avvik mot
budsjett på -62,9 mill. inkludert netto koronainntektssvikt/kostnadsøkning.
Vesentlige endringer i budsjettet for 2021:
Basisrammen er økt med 28 mill. Hovedårsakene til økningen i ramme er:
• 18,4 mill. i kompensasjon innleie fra byrå, basert på planer
• 2,5 mill. i forbindelse med pasientstrøm Nordkyn
• 3,2 mill. som følge av økning av 4 LIS1 stillinger
• 1,3 mill. i forbindelse med flytting av Fødselsomsorgen fra FFS
Budsjettet til kjøp av helsetjenester er økt i forbindelse med flytting av Fødselsomsorgen
fra FFS. Innleid arbeidskraft er økt som følge av flytting av lønnsmidler for vakante
stillinger som det planlegges innleie for, samt tilførsel av kompensasjonsmidler i
forbindelse med innleie. Andre driftskostnader er økt som følge av flytting av
lønnsmidler for vakant legestilling til innleie over pensjonistavtale.
Lønnsvekst er foreløpig ikke kompensert.
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Utfordringsbilde og tiltak 2021
Klinikken har en negativ budsjettprognose på -62,9 mill. Utfordringsbildet eksklusiv
korona er beregnet til -40 mill.
Deler av klinikkens tiltaksplan for 2021 er vedtatt i styresak 82/2020
Bærekraftsanalyse 2020-2028 og resterende tiltak vil drøftes i styremøte 16. desember
2020. Tiltaksplanen er gjennomgått i klinikkledelsen og det er gjort en vurdering for når
tiltaket vil ha full effekt, det vil si milepæl for måloppnåelse. Alle tiltakene er iverksatt og
full effekt forventes 31.12.2021.
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klasse Tiltak 2021

3

Økt aktivitet poliklinisk behandling

Beskrivelse

med.leger

Øke aktiviteten med 1 060
konsultasjoner. Krav til vikarbyrå at
vikarer må jobbe på poliklinikk i tillegg
til vakt. Øke digital behandling.

1 470

31.12.2021

320

31.12.2021

3 170

31.12.2021

3

Økt aktivitet poliklinisk behandling

gyn.leger

Øke aktiviteten med 390
konsultasjoner. Krav til vikarbyrå at
vikarer må jobbe på poliklinikk i tillegg
til vakt.

3

Økt aktivitet poliklinisk behandling

Kir/ort

Øke aktiviteten med 2 470 polikliniske
konsultasjoner og 155 avd. opphold pol
dag. Øke digital behandling.
Øke med 158 konsultasjoner for å nå
busjettmål. Ytterligere økning kan skje
gjennom økte digitale konsultasjoner.

3

Økt aktivitet poliklinisk behandling

BUP

4

Redusere medikamentforbruk

med.pol

Årseffekt 2021

Full effekt
forventes:

Enhet

500

31.12.2021

1 500

31.12.2021

4

Redusere svinn med.forbrukssvarer

Operasjon

4

Redusere innleie leger

med.leger

SANO har overtatt styringen av
medisiner. Kassasjon bør minke
betydelig.
GAT skal brukes som
planleggingsverktøy og grunnlag for
lønn.

Intensiv

Reduksjon i sykefravær vil gi redusert
behov for innleie. Mulihetssamtalen
må gjennomføres med de som har
langtidsfravær. Innleie av
spesialsykepleiere skal skje i hht. Plan.

2 400

31.12.2021

radiologer

GAT skal brukes som
planleggingsverktøy og grunnlag for
lønn. Det leies ikke inn mer enn
tilsvarende vakante stillinger og
permisjoner.

8 000

31.12.2021

VPP

Reduksjon i sykefravær vil gi redusert
behov for innleie. GAT skal brukes som
planleggingsverktøy og antall
innleieuker skal ikke overstige antallet
uker vakant/finnmarkspermisjon.

5 100

31.12.2021

med.sengepost

Reduksjon i langtidssykefravær vil gi
redusert behov for inneleie og bedre
arbeidsforhold og mer forutsigbarehet
for ansatte. Mulighetssamtaler
gjennomføres med bistand fra HR.

1 500

31.12.2021

gyn.leger

GAT skal brukes som
planleggingsverktøy og grunnlag for
lønn. UTA- og vaktlønn viser for høyt
forbruk i fht. budsjettert.

800

31.12.2021

sengepost

Reduksjon i langtidssykefravær vil gi
redusert behov for uforutsett overtid
og inneleie og bedre arbeidsforhold og
mer forutsigbarhet for ansatte.

2 600

31.12.2021

Banak

Fastlønn skal budsjetteres riktig, jfr.
Stillingsbudsjett og lønn.

600

31.12.2021

Operasjon

Reduksjon i sykefravær vil gi redusert
behov for innleie, vikarer og overtid.
Mulighetssamtalen må gjennomføres
med de som har langtidsfravær. Innleie
av spesialsykepleiere skal skje i hht.
plan, og det leies ikke inn mer enn
vakante stillinger og permisjoner.

1 000

31.12.2021

akuttmottak

Reduksjon i sykefravær vil gi redusert
behov for innleie. Mulihetssamtalen
må gjennomføres med de som har
langtidsfravær. Innleie av
spesialsykepleiere skal skje i hht. Plan.

1 600

31.12.2021

Reduksjon i sykefravær på 71 dager gir
redusert innleiebehov. 71 dager fravær
utgjør 161.000,- i redusert behov for
innleie og overtid.

4

4

4

5

5

5
5

5

5

Redusere innleie

Redusere innleie

Innleie fra firma

Fastlønn og vikarer

Fastlønn

Fastlønn og vikarer
Fastlønn 5000

Redusere innleie

Redusere innleie over lønn

5

Reduksjon på vikarer og variabelønn.

fys/ergo

5

Redusere overtid

radiografer

7

Redusere reisekostnader

kir.leger

Overtid skal være innenfor budsjett.
Reisekostnader skal ikke overstige
budsjett

ort.leger

Reisekostnader skal ikke overstige
budsjett

7

Redusere reisekostnader
Sum tiltak Hammerfest

600

31.12.2021

8 000

31.12.2021

400

31.12.2021

1 200

31.12.2021

400

31.12.2021

300
41 460

31.12.2021
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Risikovurdering av tiltak 2021
Klinikken har risikovurdert alle nye tiltak som danner grunnlag for budsjettbalanse i
2021. Klinikkens tiltaksplan med risikovurdering av tiltak ble drøftet på klinikknivå 19.
november 2020.

Konsekvens

Risiko-nivå

Sannsynlighet

Konsekvens

Sannsynlighet

Det ble, i henhold til overordnet mal, foretatt en vurdering knyttet til risiko for
gjennomføring av tiltakene, herunder manglende oppnåelse av planlagt aktivitet,
manglende oppnåelse av reduksjon i variabel lønn og manglende oppnåelse av
reduksjon av andre kostnader.

Risiko-nivå

Mål / krav:

Målnr

Øke poliklinisk aktivitet til plantall

M1

3

3 Middels

2

3 Middels

Redusere varekostnader og svinn på medikamenter

M2

2

2 Lav

2

2 Lav

Redusere innleie/overtid og innleie fra byrå

M3

3

3 Middels

3

3 Middels

Redusere reisekostnader

M4

3

2 Lav

3

2 Lav

Tiltak om å øke poliklinisk aktivitet til plantall og redusere innleie/overtid er vurdert til
middels risiko. Tiltak på reduksjon av varekostnader og reisekostnader er vurdert til lav
risiko.
Alle avdelinger har gjennomgått sine tiltak og risikovurdert disse.
Styringsindikatorer
Klinikk Hammerfest jobber systematisk med å holde ventetid og fristbrudd innenfor
nasjonale måltall. I tabellen under følger målene for disse parameterne:
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Styringsparametre
KVALITET SOMATIKK - Gj.snitt ventetid
avviklet for pas. Totalt dager

2019

Virkelig
Mål
Avvik
KVALITET BARN - Gj.snitt ventetid
Virkelig
avviklet for pas. Totalt dager
Mål
Avvik
KVALITET VOKSNE - Gj.snitt ventetid
Virkelig
avviklet for pas. Totalt dager
Mål
Avvik
KVALITET RUS - Gj.snitt ventetid
Virkelig
avviklet for pas. Totalt dager
Mål
Avvik
KVALITET SOMATIKK - Fristbrudd andel Virkelig
Mål
Avvik
KVALITET PSYKIATRI - Fristbrudd andel Virkelig
Mål
Avvik

52
60
8
45
40
-5
60
45
-15
14
35
21
0,9 %
0,0 %
-0,9 %
9,4 %
0,0 %
-9,4 %

2020
Prognose
60
60
39
40
1
72
45
-27
25
35
10
12,5 %
0,0 %
-12,5 %
20,6 %
0,0 %
-20,6 %

2021
Budsjett
50

35

40

30

0,0 %

0,0 %

Bemanningsbudsjett

Månedsverkutvikling klinikk Hammerfest 2019-2021
550
540

Brutto månedsverk

530
520
510
500
490
480
470

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

Snitt

Faktisk 2019

502

510

507

508

499

513

533

526

512

510

519

520

513

Faktisk 2020

514

518

520

519

510

520

538

527

539

533

533

533

525

Måltall 2021

499

508

501

507

505

514

533

520

513

514

521

511

512
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Grafen viser utvikling i månedsverk i 2019 og 2020 samt måltall for 2021. For november
og desember 2020 er det lagt inn estimert måltall. Månedsverk inneholder overtid,
vikarer og utvidet tjenestetid (UTA).
Aktivitetsutvikling somatikk 2020-2023

Avdeling/DRG poeng
Medisin
Medisinsk service
Kir/ort
Kvinne/barn
Sum

Pr. sept
2020
2 252
18
2 378
1 097
5 745

Prognose
2020
3 003
24
3 171
1 463
7 660

Plan 2020
3 177
44
3 457
1 658
8 337

Plan 2021
3 177
44
3 457
1 658
8 337

Plan 2022
3 177
44
3 457
1 658
8 337

Plan 2023
3 177
44
3 457
1 658
8 337

Avdeling/Avdelingsopphold
Medisin
Medisinsk service
Kir/ort
Kvinne/barn
Sum

Pr. sept
2020
8 960
508
11 616
5 944
27 028

Prognose
2020
11 947
677
15 488
7 925
36 037

Plan 2020
11 711
1 065
18 349
8 249
39 374

Plan 2021
11 711
1 065
18 349
8 249
39 374

Plan 2022
11 711
1 065
18 349
8 249
39 374

Plan 2023
11 711
1 065
18 349
8 249
39 374

Plantallene for 2021 er uendret fra plantall 2020.
Aktivitetsutvikling PHR 2020-2023
Psykisk helse for voksne

Antall utskrivninger
Antall liggedøgn
Antall dagopphold
Antall polikliniske konsultasjoner m/refusjon
Psykisk helse for barn og unge

Antall utskrivninger
Antall liggedøgn
Antall dagopphold
Antall polikliniske konsultasjoner m/refusjon
Rusbehandling

Antall utskrivninger
Antall liggedøgn
Antall dagopphold
Antall polikliniske konsultasjoner m/refusjon

Realisert 2019 Prognose 2020 Plan 2020

0
0
0
3 747

0
0
0
5 219

0
0
0
3 716

Realisert 2019 Prognose 2020 Plan 2020

0
0
0
1 486

0
0
0
1 918

0
0
0
2 000

Realisert 2019 Prognose 2020 Plan 2020

0
0
0
157

0
0
0
199

0
0
0
300

Plan 2021

0
0
0
3 716
Plan 2021

0
0
0
2 000
Plan 2021

0
0
0
300

Plan 2022

0
0
0
3 716
Plan 2022

0
0
0
2 000
Plan 2022

0
0
0
300

Plan 2023

0
0
0
3 716
Plan 2023

0
0
0
2 000
Plan 2023

0
0
0
300
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Digitale konsultasjoner

BUP Hammerfest
VPP Hammerfest
TSB Hammerfest
Medisin Hammerfest
Barn Hammerfest
Kliniske servicefunksjoner
Kir/ort Hammerfest
Kvinne/føde
Totalt

Antall
konsultasjoner
1 231
2 798
106
5 817
1 909
765
10 820
3 267
26 713

Pr oktober 2020
Tlf kons
Sum antall
m/egenandel konsultasjoner
363
1 594
1 549
4 347
60
166
715
6 532
298
2 207
1
766
436
11 256
13
3 280
3 435
30 148

%-vis tlf Antall kons.
22,8 %
2 000
35,6 %
3 716
36,1 %
300
10,9 %
8 135
13,5 %
2 300
0,1 %
1 065
3,9 %
14 513
0,4 %
3 888
11,4 %
35 917

Plantall 2021
Tlf kons
m/egenandel %-vis tlf
600
30 %
1 115
30 %
90
30 %
2 441
30 %
690
30 %
320
30 %
4 354
30 %
1 166
30 %
10 775
30 %

Klinikken ser at det blir en stor utfordring å klare 30 % på alle fagområdene. Klinikken
kartlegger hvilke fagområder som egner seg til telefon eller videokonsultasjon, samt at
klinikken blir delaktig i aktiviteten som planlegges ved å etablere «green-room» i
Klinikk Alta. Hvordan denne aktiviteten skal måles har vi ikke klart for oss.
• VPP og TSB er over måltall. BUP, ser det som realistisk å nå måltall.
• Innenfor fagområde medisin er det muligheter innen fagområdene overvekt,
reumatologi, hud og diabetes (sykepleiepoliklinikk).
• Barn: innen diabetes, premature.
• Kirurgi: Etterkontroller generelt og etterkontroll brudd, med bistand på stedet av
fysio/ergo eller sykepleier.
Den gyldne regel
Innen 2021 skal gjennomsnittlig ventetid for psykisk helsevern voksne, barn og unge
samt TSB være i henhold til oppgitte krav i OD. Det stilles krav til at behandlere innen
VPP og BUP skal ha henholdsvis 3 og 2 pasienter hver dag. Vakante stilinger er PHR sin
største utfordring, og dersom en lykkes med å rekruttere til disse stillingene vil dette
påvirke den gylne regel.
Innfasing av checkware og fortsatt bruk av digitale konsultasjoner, vil gjøre at PHR vil ha
mulighet for å gi resultater som ivaretar den gylne regel.
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7.3 Klinikk Kirkenes
Resultatutvikling 2019 til budsjett 2021
Klinikk Kirkenes
Basisramme
ISF inntekter
Gjestepasientinntekter
Øvrige driftsinntekter
Sum driftsinntekter
Kjøp av helsetjenester
Varekostnader knyttet til aktivitet
Innleid arbeidskraft
Lønnskostnader
Avskrivninger og nedskrivninger
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader
Avvik i fht ramme
Finansresultat
Ordinært resultat

Resultat 2019
-210 317 975
-130 105 865
-2 341 473
-27 090 450
-369 855 763
3 798 813
34 580 783
16 777 661
340 611 907
13 324 146
409 093 311
39 237 547
39 237 547

Vedtatt Budsjett
Endring 20202020
Prognose 2020 Budsjett 2021
2021
-211 871 443
-211 871 443
-225 124 549
-13 253 107
-142 129 681
-128 436 143
-145 098 944
-2 969 263
-2 100 255
-1 918 196
-2 100 255
0
-27 489 414
-20 887 401
-27 666 415
-177 001
-383 590 793
-363 113 183
-399 990 164
-16 399 371
3 523 216
4 672 810
3 812 637
289 421
28 451 753
37 510 358
29 619 940
1 168 187
4 929 903
23 101 377
14 039 697
9 109 794
337 572 290
351 748 731
347 711 392
10 139 102
0
9 113 632
10 923 739
4 806 499
-4 307 133
383 590 793
427 957 015
399 990 164
16 399 371
64 843 833
0
64 843 833

Klinikk Kirkenes hadde et overforbruk på 39 mill. kroner i 2019, mens prognosen for
2020 viser minus 64,8 mill kroner for driftsåret 2020.
Hovedårsaken til det negative resultatavviket er lavere aktivitet enn forutsatt i budsjett,
høye innleiekostnader fra byrå og høye lønnskostnader i form av vikarer og overtid.

Covid19 utgjør en vesentlig del av regnskapet for 2020, pr oktober er det
påløpt ca 31 mill kroner i kostnader. Resultat og avvik for korona vil
dermed reduseres for tilsvarende beløp og utfordringen for klinikken er
derfor på rundt 30 mill.

Vesentlige endringer i budsjettet for 2021:
Lønnsbudsjettet øker vesentlig grunnet økt antall ansatte med 11,7 stillinger. I hovedsak
ligger disse økningene på intensiv og rehabilitering. På avdelingen for rehabilitering
økes innsatsen på prosjektet Helse i arbeid, her har man økt med 4 stillinger. I tillegg har
man økt med 1,5 legestillinger, hvorav en er innenfor HAVO. På avdeling for
akuttmedisin har man økt med 5 stillinger, i hovedsak på intensiv hvor man har behov
for å bemanne opp for å tilfredsstille nivå en.
Kostnader til innleid arbeidskraft er økt vesentlig i fht 2020. Foretaket erfarer at det er
vanskelig å rekruttere den kompetansen man trenger, spesielt leger og
spesialsykepleiere, og det er behov for å leie inn personell fra byrå. Det er derfor flyttet
en del lønnsmidler på vakante stillinger til innleiebudsjett, i tillegg til at man har styrket
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rammen med 7 millioner til innleie for 2021. Innleiebehovet er planlagt og meldt fra
klinikken.
Rammen for klinikk Kirkenes ser foreløpig slik ut:
Kirkenes
Vedtatt ramme 2020
Aktuarberegning 2020 reduksjon KLP
HMS midler 2020 til klinikkene
HMS midler 2020 til klinikkene 2. gang
Fødselsomsorgen flyttet til klinikk Hammerfest og Kirkenes, fra FFS
Tilskudd prosjekt utviklingsplan
4 LIS1 stillinger
Helse i arbeid
Justert budsjett 2020 juni
Aktuarberegning 2020 reduksjon KLP, tilbakeført
HMS midler 2020 til klinikkene
HMS midler 2020 til klinikkene 2. gang
Tilskudd prosjekt utviklingsplan
Helse i arbeid
LIS1 stillinger
Fødselsomsorgen flyttet til klinikk Hammerfest og Kirkenes, fra FFS
Vedtatt budsjett 2020
Fødselsomsorgen flyttet til klinikk Hammerfest og Kirkenes, fra FFS tildelt 2020
Helse i arbeid
Tilskudd prosjektuviklingsplan, stormottakersatningen klinikkene
Kompensasjon innleie fra byrå, basert på planer
LIS2 stillinger psykisk helsevern og rus

ISF-prisøkning
Prisvekst
LIS1 stillinger. Fullfinansiering av 2020 samt tillegg 2 LIS1 i Hammerfest
Vedtatt budsjett 2021

211 871 443
-3 330 024
135 000
30 000
151 231
400 000
1 052 500
3 100 000
213 410 151
3 330 024
-135 000
-30 000
-400 000
-3 100 000
-1 052 500
-151 231
211 871 444
151 231
3 100 000
800 000
6 984 000
1 940 000
-2 785 723
1 438 101
1 625 000
225 124 053
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Utfordringsbilde og tiltak 2021
Klinikkens utfordringsbilde er basert på prognose pr juli 2020, korrigert for effekter av
covid-19. Utfordringene ligger på ca 30 mill. Klinikken har utarbeidet følgende tiltak:
For 2021 er det utarbeidet nye tiltak på 7,9 mill. Tiltaksplanen og risikovurderinge er
drøftet i klinikken 29.10.2020.

Tiltak 2021
Tiltak 2021
Øke poliklinsik aktivitet somatikk, nå plantall
Sikre at klinikken klarer
budsjettbalanse gjennom økt aktivitet
i 2021

Øke poliklinisk aktivitet PHR, økt bruk av Skype,
checkware

Sikre at klinikken har kontroll og har
etablert system for kvalitetsikring av
koding av opphold på klinikken
Bedre ferieplanlegging i 2021

Reduksjon av stillinger

Redusere driftsutgifter

Redusere antall innleie uker fra
bemanningsbyrå

Kodegjennomgang av alle epikriser inneliggende, utvide
gjennomgangen til også å gjelde poliklinikk. Gjennomføre c
revisjon på koding poliklinikk Sikre materiell gebyr,
Tidlig booking av ferievikarer
Tidlig annonsering, kontakte vikarer som var her i år. Sikre at
ansatte jobber riktige antall helger pr år
Redusere antall senger i DPS øst i sommer fra 10 til 8Gå i dialog med øvrige DPS for å vurdere om antall senger i DPS
øst kan reduseres noe for å redusere behovet for innleie av
ferievikarer
Merkantile tjenester
Full elektronisk pasient journal for å redusere behovet for å
scanne dokumenter i dips grunnet DIPS arena, matavision og
checkware. Vurdere denne stillingsreduksjonen opp mot
merkantilt arbeid som gjøres av annet helsepersonell.
Redusere stilling Legemiddelbestiller
stillingen utgår etter avtale med SANO
Redusere matkostnader.
Avhenger av reforhandling avtale, bestilling av
middag.Bestillingssystemet Aivo tas i bruk.
Redusere reise - og oppholdsutgifter
Begrense reiser for ansatte til i et minimum, bruke skype der det
er mulig
Besparelse rekrutteringskostnader øyelege
sikre at øyelege som er tilsatt fortsetter å jobbe i klinikkken
Redusere kostnader på andre driftsutg/kontormateriell Utarbeide plan for innkjøp i 2021

5 000 000

Reduksjon innleie leger fra byrå på Rehab, Kir/Ort og Sikre fast ansatte leger
radiologi

4 680 000

Forbedret kodekvalitet på Kirurgisk, Medisinsk og
Akutt avdeling

Innleie av sykepleiere fra byrå FMR

Redusere overtid og innleie

Redusere overtid og innleie på sengetunene og
døgnenhet i Tana

Redsuert innleie LIS

Reduksjon overtid intensiv med akuttmottak

Redusere sykefraværet i klinikken til
under 7,5%
Riktig budsjettert lønn til ansatte

Handling (se ny versjon av tiltaksplan-regneark)
Overf fra 2020
Beregnes
Årseffekt 2021
3 490 000
Hjelpepersonell poliklinikk for å utføre forundersøkelser. Fylle
timebøker med flere ansatte merkantil,endre fast åpningstid
poliklinikk 08-17 Tilbakeføring av pasienter fra UNN.
Arbeidsplaner for leger tilgjengelig tidligere enn i dag.
Oppdatert ventetider på fritt sykehusvalgØke antall video og
skype konsultasjoner. Øke antall LMSkurs, redusere styrk
prosenten på DKI.
1 500 000
Ansette minimum en av de ledige stillingen i Dps øst.økt bruk av
Skype, checkware. Redusere antall ikke møtt og som avbestiller
timen. Internrevisjon koding av polikliniske konsultasjoner.

Redusere sykefravær til 7,5 %

Riktig budsjett lønn til ansatte
Sum tiltak
Totalsum tiltak 2021

Lyse ut stillingene slik at enheten ikke trenger å leie inn vikar fra
byrå. Vurdere rekrutteringstiltak/stabiliseringstiltak. Kampanje
via sosiale medier. Delta på utdanningsmesser.
Sikre at alle stillingene er besatt, tidlig booking av vikarer
dersom langtidsfravær. Intensivere utlysning av
sykepleierstillinger, vurdere utdanningsstillinger,stipendavtaler
med sykepleierstudenter,. Reklamere for muligheter for
spesialsykepl. utdanninger. Se på tiltak for å stabilisere
personalet. Kompetasneutvikling og lønnskompensasjon.
Vurdere grunnbemanningen. Tidlig henvisning til fys/ergo for å
gjennomføre kartlegging før utskrivelse.
Stormottakersatsningen for å redusere liggedøgn.
Tidlig utlysning av stillinger når noen slutter, går ut i permisjon
eller ved lengere sykefravær. Vurdere tiltak for å stabilisere.
Vurdere tiltak for å rekrutter. Tilby gode boligforhold for
ansatte.
Sikre at alle stillingen er besatt med faste ansatte for å redusere
behovet for innleie /overtid. Aktivt ut å rekruttere
spesialsykepleier, etablere utdanningsstillinger, riktig og faglig
forsvarligge bemanningsplaner. Vurdere utdanningsstilling som
akuttsykepleier for å sikre rekruttering til akuttmottak.
Kompetanseheving. Boforhold for ansatte.
Samarbeid med HR for å sikre oppføling av ansatte/enheter med
fravær over 7,5%

500 000

200 000

500 000

250 000
1 300 000
300 000

540 000
500 000

1 400 000

2 500 000

500 000

2 500 000

3 300 000

23 070 000

2 000 000
7 890 000
30 960 000
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Beskrivelse av tiltakene:
Tiltak nr 1: Sikre at klinikken klarer budsjettbalanse gjennom økt aktivitet i 2021
Klinikken klarte ikke å oppnå budsjettet på aktivitet i 2020, delvis grunnet Covid19, men
man mener at lav aktivitet eller inntekt har flere årsakssammenhenger. Budsjett 2021
på aktivitet er uendret i fht 2020. For å oppnå budsjettbalanse planlegger klinikken å
bruke personell til å utføre forundersøkelser, utvide åpningstidene på poliklinikk og
bruke større andel av det merkantile personell til å fylle timebøkene. Pasientgrupper
som tidligere er behandlet på UNN skal tilbakeføres til Kirkenes. I tillegg satser man på
økt bruk av telefon/video konsultasjoner både i somatikk og innen psykisk helsevern og
rus (PHR). Innenfor PHR vil man videre jobbe med å redusere antall avbestillinger og
pasienter som ikke møter til time. Det skal også innføres internrevisjon av koding på
polikliniske konsultasjoner
Tiltak nr 2: Sikre at klinikken har kontroll og har etablert system for kvalitetssikring av
koding av opphold på klinikken
Klinikk Kirkenes skal videreutvikle rutinene for kodekontroll. Koderevisjoner viser at
større grad av riktig koding vil gi økt finansiering til klinikken. Det er derfor helt
nødvendig å få kontroll på at gjennomført aktivitet kodes riktig, slik at man igjen får
finansiert de innsatsfaktorene som brukes i klinikken.
Tiltak nr 3: Bedre ferieplanlegging i 2021
Tidlig booking av ferievikarer med 500.000 kroner. Klinikken vil også i 2021 følge
handlingsplan for ferieplanlegging. Dette vil gi mindre kostander knyttet til vikarer i
2021, og bruk av sommeravtale.
Redusere antall senger på døgnavdelingen i Tana i sommer fra 10 til 8, og på den måten
redusere behovet for ferievikarer.
Tiltak nr 4: Reduksjon av stillinger
Ved innføring av full elektronisk pasientjournal, DIPS arena, MetaVision og Checkware,
vil behov for merkantilt personell reduseres i form av skriving, scanning, makulering o.l.
Samtidig vil man vurdere denne reduksjon opp mot merkantilt arbeids som gjøres av
annet helsepersonell.
Redusere stillingen som legemiddelbestiller etter at avtale med SANO er inngått, hvor
denne funksjonen vil utgå i egen klinikk.
Tiltak nr 5: Redusere driftsutgifter
Redusere kostnader til mat ved å forsøke å reforhandle avtalen med Kirkenes
Storkjøkken. Bestillingssystemet Aivo tas i bruk.
Redusere reise og oppholdsutgifter ved å begrense reiser for ansatte til et minimum.
Bruk av elektronisk kommunikasjon der det er mulig.
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Ved å utarbeide en plan for innkjøp i 2021 vil man også forsøke å redusere andre
driftskostnader til et minimum.
Tiltak nr 6: Redusere antall innleieuker fra bemanningsbyrå
Klinikken vil øke innsatsen for å få fast ansatte leger og sykepleiere, fremfor å leie inn
fra bemanningsbyrå.
Klinikken planlegger stabiliseringstiltak for å beholde fast ansatte i klinikken.
Tiltak nr 7: Redusere overtid og innleie
Redusere overtid og innleie på sengetunene, døgnenhet i Tana og intensiv med
akuttmottak. Dette ved å sikre at stillinger er besatt, tidlig booking av vikarer ved
langtidsfravær. Vurdere grunnbemanningen i klinikken, og igjen gjøre tiltak for å
stabilisere staben ved bl.a. å tilby kompetanseheving, utdanningsstillinger, lønn og
boforhold for ansatte.
Lignende tiltak iverksettes for å redusere innleie av LIS leger.
Tiltak nr 8: Redusere sykefraværet i klinikken til under 7,5%
I samarbeid med HR avdelingen sikre oppfølging av ansatte/enheter med fravær over
7,5%.
Tiltak 9: Riktig budsjett lønn til ansatte
Klinikken anser en del av årsaken til det store overforbruket i klinikken på lønn skyldes
at man ikke har hatt budsjettmidler til alle stillingene og at tilleggene er budsjettert feil.
Ved å få riktig budsjett vil man slik unngå overforbruk.
Risikovurdering av tiltak 2021
Klinikken har foretatt en risikovurdering av tiltakene som danner grunnlag for
budsjettbalanse 2021. Tiltakene er vedtatt i styresak 82/2020 Bærekraftsanalysen 20212028. Klinikk Kirkenes hadde ved dette styremøte utarbeid tiltak for ca 20 mill, og har i
ettertid utarbeidet tiltak for ytterligere 10 mill. Dette vil behandles i styresak i
desember. De risikovurderte tiltakene ble drøftet med klinikkens tillitsvalgte 29.oktober
2020.
Det ble, i henhold til overordnet mal, foretatt en vurdering knyttet til risiko for
gjennomføring av tiltakene, herunder manglende oppnåelse av planlagt aktivitet,
manglende oppnåelse av bemanningsbudsjett, manglende oppnåelse av reduksjon i
variabel lønn og manglende oppnåelse av reduserte andre kostnader.
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Samlet risikovurdering - målnivå
Enhet: Tiltakene budsjett 2021

Sannsynlighet

Risiko-nivå

Mål / krav:

Målnr

Sikre at klinikken klarer budsjettbalanse gjennom økt aktivitet i 2021

M1

3

3 Middels

Sikre at klinikken har kontroll og har etablert system for
kvalitetsikring av koding av opphold på klinikken

M2

3

3 Middels

Bedre ferieplanlegging i 2021

M3

3

3 Middels

Reduksjon av stillinger

M4

3

3 Middels

Redusere driftsutgifter

M5

3

3 Middels

Redusere antall innleie uker fra bemanningsbyrå

M6

2

2 Lav

Redusere overtid og innleie

M7

3

3 Middels

Redusere sykefraværet i klinikken til under 7,5%

M8

3

3 Middels

Riktig budsjettert lønn til ansatte

M9

4

4 Høy

Konsekvens

Risiko etter tiltak

Konsekvens

Risiko før tiltak

Sannsynlighet

Dato:

Risiko-nivå

I tiltaksplan utarbeidet høsten 2020 er det gjort følgende risikovurdering:
På generell basis vurderes risiko knyttet til måloppnåelse middels i 2021. Klinikken
jobber målrettet mot redusert innleie og planlegging av bemanningen i klinikken, både i
ordinær drift og ved ferieavvikling og sykefravær.
Klinikken øker ytterligere fokus på å forbedre kodekvaliteten som er grunnlag for
klinikkens behandlingshistorikk og finansiering.
Økt fokus på innføring av ny teknologi og endringsvilje vil redusere klinikkens
kostnader både på personell, men også øvrig innkjøp.
Også sykefraværsarbeidet vil forbedre kvaliteten og arbeidsforholdene i klinikken.
Det er ingen tvil om at alle disse tiltakene vil gi effekt, men er risikovurdert til middels
fordi man vet at flere av tiltakene kan ta tid å få effekt av. Endring av holdninger og
kultur tar tid, man må derfor holde fokus og vise tålmodighet for å få god effekt.
Styringsindikatorer
Klinikk Kirkenes jobber systematisk med å holde ventetid og fristbrudd innenfor
nasjonale måltall. I tabellen under følger målene for disse parameterne:
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Styringsparametre
KVALITET SOMATIKK - Gj.snitt ventetid
avviklet for pas. Totalt dager

2019

Virkelig
Mål
Avvik
KVALITET BARN - Gj.snitt ventetid
Virkelig
avviklet for pas. Totalt dager
Mål
Avvik
KVALITET VOKSNE - Gj.snitt ventetid
Virkelig
avviklet for pas. Totalt dager
Mål
Avvik
KVALITET RUS - Gj.snitt ventetid
Virkelig
avviklet for pas. Totalt dager
Mål
Avvik
KVALITET SOMATIKK - Fristbrudd andel Virkelig
Mål
Avvik
KVALITET PSYKIATRI - Fristbrudd andel Virkelig
Mål
Avvik

59
60
1
61
40
-21
47
45
-2
31
35
4
0,3 %
0,0 %
-0,3 %
1,1 %
0,0 %
-1,1 %

2020
Prognose
64
60
-4
73
40
-33
42
45
3
26
35
9
14,5 %
0,0 %
-14,5 %
4,1 %
0,0 %
-4,1 %

2021
Budsjett
50

35

40

30

0,0 %

0,0 %

Månedsverkutvikling
Månedsverkutvikling klinikk Kirkenes 2019-2021
500
480

Brutto månedsverk

460
440
420
400
380
360
340
320

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

Faktisk 2019

360

364

366

373

371

385

398

380

380

385

376

376

Faktisk 2020

442

444

456

461

446

451

473

465

451

461

397

397

Måltall 2021

432

440

434

439

437

445

461

450

444

445

451

443

Grafen viser utvikling i månedsverk i 2019 og 2020 samt måltall for 2021. For desember
2020 er det lagt inn estimert måltall. Månedsverk inneholder overtid, vikarer og utvidet
tjenestetid (UTA).
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Aktivitetsutvikling somatikk 2020-2023

Avdeling/DRG poeng
Medisin
Kir/Ort/Føde/gyn
Rehab
Sum

Pr. okt
2020
1 797
2 161
117
4 075

Prognose
2020
2 156
2 593
140
4 890

Plan 2020
2 345
3 195
296
5 836

Plan 2021
2 345
3 195
296
5 836

Plan 2022
2 345
3 195
296
5 836

Plan 2023
2 345
3 195
296
5 836

Avdeling/Avdelingsopphold
Medisin
Kir/Ort/Føde/gyn
Rehab
Sum

Pr. okt
2020
8 886
14 056
1 263
24 205

Prognose
2020
10 663
16 867
1 516
29 046

Plan 2020
13 340
21 769
1 466
36 575

Plan 2021
2 345
3 195
296
5 836

Plan 2022
2 345
3 195
296
5 836

Plan 2023
2 345
3 195
296
5 836

Plan 2020
5 032
7 422
173
12 627

Plan 2021
5 032
7 422
173
12 627

Plan 2022
5 032
7 422
173
12 627

Plan 2023
5 032
7 422
173
12 627

Aktivitetsutvikling PHR 2020-2023
Avdeling/Avdelingsopphold
BUP
VPP
TSB
Sum

Pr. okt
2020
2 756
5 553
14
8 323

Prognose
2020
3 307
6 664
17
9 988

Digitale konsultasjoner
Pr oktober 2020

Plantall 2021

Tlf kons
Tlf kons
Antall kons. m/egenandel %-vis tlf
Antall kons. m/egenandel %-vis tlf
BUP Kirnenes
2 569
535
20,8 %
3 495
1 049
30 %
VPP Kirkenes+Tana
3 372
583
17,3 %
6 321
1 896
30 %
TSB Kirkenes
1
0,0 %
150
45
30 %
Rehab Kirkenes
1 269
1
0,1 %
2 209
663
30 %
Med. Kirkenes
7 132
411
5,8 %
10 027
3 008
30 %
Kir. Kirkenes
13 366
20
0,1 %
17 687
5 306
30 %
Totalt
27 709
1 550
5,6 %
39 889
11 967
30 %

Planen for digitale konsultasjoner er ikke ferdigstilt. Det vil være krevende å få til 30%
digitale konsultasjoner innenfor somatikk. Oversikten ovenfor er kun et måltall, uten at
konkrete planer foreligger.
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7.4 Sámi Klinihkka
Resultatutvikling 2020 til budsjett 2021
Sámi klinihkka
Basisramme
Øvrige driftsinntekter
Sum driftsinntekter
Kjøp av helsetjenester
Varekostnader knyttet til aktivitet
Innleid arbeidskraft
Lønnskostnader
Avskrivninger og nedskrivninger
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader
Driftsresultat
Finansresultat
Ordinært resultat

Resultat pr.
Vedtatt
Endring 2020oktober 2020 Budsjett 2020 Prognose 2020 Budsjett 2021
2021
-97 454 922 -122 092 272
-116 945 906
-127 339 511
-5 247 239
-1 785 741
-3 839 815
-2 142 889
-3 839 815
0
-99 240 663 -125 932 088
-119 088 796
-131 179 326
-5 247 238
11 340
32 642
13 607
32 642
-0
2 959 299
3 831 206
3 551 158
3 831 206
0
3 847 015
4 616 418
6 388 000
6 388 000
80 983 012
111 972 006
97 179 614
111 047 385
-924 621
0
5 898 609
10 096 233
7 078 330
9 880 094
-216 139
93 699 274
125 932 088
112 439 129
131 179 327
5 247 239
-5 541 389
0
-6 649 667
1
-5 541 389

-6 649 667

Sámi Klinihkka startet opp i oktober 2019, men budsjettet ble opprettet 1.1.2020. Ved
utgangen av oktober 2020 har klinikken et positivt resultat på 5,5 mill. Prognosen for
2020 viser et positivt resultat på 6,6 mill.
Vesentlige endringer i budsjett for 2021
Sámi Klinihkka har to nye stillinger i budsjett for 2021, samisk veiviser og
samhandlingsrådgiver.
Lønnskostnadene er foreløpig ikke lønnsjustert.
Utfordringsbilde og tiltak 2021
Tiltak for 2021 er vedtatt i styresak 82/2020 Bærekraftsanalyse 2020-2028.
Tiltaksplanen er gjennomgått i klinikkledelsen og det er gjort en vurdering for når
tiltaket vil ha full effekt, dvs. milepæl for måloppnåelse. Alle tiltakene er iverksatt og full
effekt skal kunne måles fra 31.01.2021:
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Nr. Tiltak 2021

1 Øke poliklinisk aktivitet

2 Øke gjestepasienter

Handling
Klare plantall, talegjenkjenning,
checkware og økt bruk at
videokonsultasjoner (økt med
aktivitet ambulant team)
Fra avtalekommuner utland og
øvrige kommuner (øker med 0,5)
Redusert sykefravær i klinikken måles på vikarkostander på art
5011 og 5110

3 Redusere sykefraværet
Redusere reise og
4 oppholdsutgifter
Videreføre tiltak 2019
Sum tiltak videreført fra 2020

Tiltaket har
økonomisk
Årseffekt 2021 effekt fra:

470 000

01.09.2020

500 000

01.09.2020

200 000

01.09.2020

100 000
1 270 000

01.09.2020

Beskrivelse av tiltakene:
Økt poliklinisk aktivitet
Implementering av talegjenkjenning og full effekt av automatisk inn-/utsjekk. Økt bruk
av video- og telefonkonsultasjon.
Øke gjestepasienter
Øke aktivitet fra avtalekommuner utland og øvrige kommuner. Dette blant annet
gjennom informasjon og opplæring av fagpersonell for kunnskap om samiske pasienters
språk og kulturelt tilrettelagt diagnostikk og behandling.
Redusere sykefraværet
Klinikken ligger over måltall når det gjelder sykefravær. Utarbeide nærværskontrakter
med alle enheter og oppfølging av disse.
Redusere reise- og oppholdskostnader
Ved økt bruk av video- og telefonkonsultasjoner, skal noe av reisekostnadene reduseres.
Klinikken skal også være kritisk til behov for reiser og planlegge dette nøye.
Risikovurdering av tiltak 2021
Klinikken har risikovurdert alle nye tiltak som danner grunnlag for budsjettbalanse i
2020. Tiltakene er vedtatt i styresak 82/2020 Bærekraftsanalysen 2020-2028. Klinikkens
budsjett med risikovurdering av tiltak ble drøftet på klinikknivå 20. november 2020.
Det ble, i henhold til overordnet mal, foretatt en vurdering knyttet til risiko for
gjennomføring av tiltakene, herunder manglende oppnåelse av planlagt aktivitet,
manglende oppnåelse av reduksjon i variabel lønn og manglende oppnåelse av
reduksjon av andre kostnader.

Konsekvens

Sannsynlighet
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Risiko-nivå

Mål / krav:

Målnr

Øke poliklinisk aktivitet 0,47 mill.

M1

3

4 Høy

Øke gjestepasienter 0,5 mill

M2

3

4 Høy

Redusere sykefraværet 0,2 mill.

M3

3

4 Høy

Redusere reise- og oppholdsutgifter 0,1 mill.

M4

3

2 Lav

Tre av tiltakene er vurdert til tiltak med høy risiko. av tiltakene er vurdert å ha lav
risiko.
Styringsindikatorer
Sámi klinihkka jobber systematisk med å holde ventetid og fristbrudd innenfor
nasjonale måltall. I tabellen under følger målene for disse parameterne:

Styringsparametre
KVALITET SOMATIKK - Gj.snitt ventetid
avviklet for pas. Totalt dager
KVALITET BARN - Gj.snitt ventetid
avviklet for pas. Totalt dager
KVALITET VOKSNE - Gj.snitt ventetid
avviklet for pas. Totalt dager
KVALITET RUS - Gj.snitt ventetid
avviklet for pas. Totalt dager
KVALITET SOMATIKK - Fristbrudd andel

KVALITET PSYKIATRI - Fristbrudd andel

2019
Virkelig
Mål
Avvik
Virkelig
Mål
Avvik
Virkelig
Mål
Avvik
Virkelig
Mål
Avvik
Virkelig
Mål
Avvik
Virkelig
Mål
Avvik

50
60
10
34
40
6
51
45
-6
51
35
-16
0,4 %
0,0 %
-0,4 %
1,7 %
0,0 %
-1,7 %

2020
Prognose
79
60
-19
32
40
8
50
45
-5
37
35
-2
16,2 %
0,0 %
-16,2 %
3,2 %
0,0 %
-3,2 %

2021
Budsjett
50

35

40

30

0,0 %

0,0 %
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Plantallene på konsultasjoner og DRG er tilnærmet lik i 2021 som 2020.

7.5 Klinikk Prehospitale tjenester
Resultatutvikling 2019 til budsjett 2021
Klinikk Prehospitale tjenester
Basisramme
Øvrige driftsinntekter
Sum driftsinntekter
Kjøp av helsetjenester
Varekostnader knyttet til aktivitet
Innleid arbeidskraft
Lønnskostnader
Avskrivninger og nedskrivninger
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader
Driftsresultat
Finansresultat
Ordinært resultat

Vedtatt
Endring 2020Resultat 2019 Budsjett 2020 Prognose 2020 Budsjett 2021
2021
-180 071 185 -184 895 994
-183 584 011
-184 895 994
0
-4 382 181
-2 725 163
-3 288 652
-2 725 163
0
-184 453 365 -187 621 157
-186 872 663
-187 621 157
16 158 712
16 547 282
16 358 087
16 547 282
0
1 834 351
1 335 572
2 776 945
1 335 572
0
0
155 210 957
153 311 685
160 499 371
153 311 685
0
0
17 377 247
16 426 618
20 053 547
16 426 618
-0
190 581 266
187 621 157
199 687 950
187 621 157
-0
6 127 901
0
12 815 287
2 206
1 729
6 130 107
12 817 016

Klinikk Prehospitale tjenester har ved utgangen av oktober et negativt resultat på 12,8
mill. Dette er i hovedsak lønnskostnader i form av overtid og vikarer. Kostnader i
forbindelse med Korona pandemien har vært høy i 2020. Klinikken har brukt 6,1 mill.
pr. oktober, av disse er lønnskostnader 4,1 mill.
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Endringer i budsjett 2021:
Klinikken har ingen store endringer i budsjett 2021 mot budsjett 2020.
Utfordringsbilde og tiltak 2020
Klinikken har en prognose på minus 4,9 mill. i 2020, når Korona kostnader er trukket
fra. Tiltaksplanen er gjennomgått i klinikkledelsen og det er gjort en vurdering for når
tiltaket vil ha full effekt, dvs. milepæl for måloppnåelse. Forventet iverksettelse er
forskjøvet i forhold til pandemien, og vil gi effekt i 2021.

Tiltaket har
økonomisk
Nr. Tiltak 2021
Handling
Årseffekt 2021 effekt fra:
1 Redusere sykefravær
Bruk av lærlinger ved fravær, Godt HMS arbeid på enhetene,
800 000trivsel 01.01.2020
på jobb
God ferieplanlegging, Vikartilgang, Lavt
2 Omlegging til kalenderplan med red. røde dager
sykefravær
800 000
01.04.2020
Bruk av lærlinger for reduksjon overtid og Ansatte, veiledere, bruk av 2. års lærlinger i
3 innleie
ambulanse
550 000
01.06.2020
Alle stillinger besatt, god turnusplanlegging
4 Bruk av ambulanse koordinatorer AMK
og bruk av koordinatorer
700 000
01.05.2020
5 Reduksjon reisekostnader
Være kritisk til behov for reise, bruk av Skype
400 000
01.01.2020
Sum tiltak overført fra 2020
3 250 000
6 Riktig koordinering turer AMK

Sørge for riktig bil kjører på aktiv og passiv vakt

900 000

01.01.2021

7 Egen turnus for helligdager

God planlegging av røde dager

500 000

01.01.2021

8 Gjennomgang aktiv og passiv tid i turnus
Sum nye tiltak 2021
Totalsum tiltak 2021

Spre aktiv tid slik at oppdrag ikke går på overtid

250 000
1 650 000
4 900 000

01.03.2021

Beskrivelse av tiltakene:
Klinikken har hovedsakelig overforbruk på overtid og vikarer. Sykefravær har hatt en
økende tendens i 2020. Tiltak for å redusere sykefravær er utarbeidet i klinikken og det
er forventet nedgang i overtid og vikarbruk. Herunder god ferieplanlegging og
vikartilgang, og bruk av lærlinger. AMK har slitt med å få besatt alle stillinger. Her har
ambulanse-koordinatorer fått opplæring og skal gå inn i de vakante stillingene.
Klinikken har iverksatt restriksjoner for reiser, der bruk av Skype og kritisk vurdering
av reisebehov skal gjennomføres. Oppfølging av sykefravær, god planlegging og riktig
bruk av ressurser vil gi en besparelse av kostnader i 2021.
Risikovurdering av tiltak 2021
Klinikken har foretatt en risikovurdering av tiltakene som danner grunnlag for
budsjettbalanse 2020. Tiltakene er vedtatt i styresak 82/2020 Bærekraftsanalysen 20202028. Klinikkens budsjett med risikovurdering av tiltak ble drøftet på klinikknivå 23.
november 2020.

Konsekvens

Risiko-nivå

Sannsynlighet

Konsekvens

Sannsynlighet
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Risiko-nivå

Mål / krav:

Målnr

Redusere sykefravær 0,8 mill.

M1

2

3 Middels

2

3 Middels

Omlegging til kalenderplan med red. røde dager 0,8 mill.

M2

2

4 Middels

2

4 Middels

Bruk av lærlinger for reduksjon overtid og innleie 0,55 mill.

M3

3

4 Høy

1

4 Middels

Bruk av ambulansekoordinatorer AMK 0,7 mill.

M4

3

4 Høy

2

4 Middels

Reduksjon reisekostnader 0,4 mill.

M5

1

2 Lav

1

2 Lav

Riktig koordinering turer AMK 0,9 mill

M6

2

3 Middels

2

3 Middels

Egen turnus for helligdager 0,5 mill.

M7

3

3 Middels

2

2 Lav

Gjennomgang aktiv og passiv tid i turnus 0,25 mill

M8

1

2 Lav

1

2 Lav

På generell basis vurderes risiko knyttet til måloppnåelse som lav til middels i 2020 med
bakgrunn i at klinikken har økt fokus på kostnadsreduserende tiltak. De tiltakene som er
kategorisert med rød og middels risiko er det knyttet størst usikkerhet til. Klinikken vil
ha stort fokus på ferieplanlegging og vikartilgang, samt god oppfølging av sykefravær og
arbeidsmiljø. Det jobbes med rekruttering slik at AMK får besatt alle stillinger.
Bemanningsbudsjett

Grafen viser utvikling i månedsverk i 2019 og 2020 samt måltall for 2021. For november
og desember 2020 er det lagt inn snitt for perioden januar – oktober. Månedsverk
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inneholder overtid, vikarer og refusjoner. Klinikk Prehospital har i 2020 brukt i snitt 3
mer månedsverk enn året før.

7.6 Klinikk Alta
Resultatutvikling 2019 til budsjett 2021

Klinikk Alta
Basisramme
ISF inntekter
Gjestepasientinntekter
Øvrige driftsinntekter
Sum driftsinntekter
Kjøp av helsetjenester
Varekostnader knyttet til aktivitet
Innleid arbeidskraft
Lønnskostnader
Avskrivninger og nedskrivninger
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader
Driftsresultat
Finansresultat
Ordinært resultat

Resultat 2019
-78 104 460
-23 648 251
-2 439 243
-12 394 686
-116 586 640
9 008 284
12 040 558
6 721 343
94 131 618
7 820 728
129 722 532
13 135 892
13 135 892

Vedtatt
budsjett 2020
-101 866 237
-30 979 328
-2 463 519
-21 362 636
-156 671 719
1 265 011
16 796 369
2 000 000
132 686 420
3 923 919
156 671 719

Prognose
Vedtatt
Endring 20202020
budsjett 2021
2021
-101 712 154 -120 095 573 -18 229 337
-30 356 868
-35 080 084
-4 100 756
-1 397 372
-2 463 519
0
-9 332 270
-7 876 889
13 485 747
-142 798 665 -165 516 065
-8 844 346
5 532 650
1 046 743
-218 268
18 205 042
17 958 292
1 161 923
11 270 635
16 810 001
14 810 001
110 461 489
124 754 042
-7 932 378
0
5 432 696
4 946 987
1 023 067
150 902 512
165 516 065
8 844 346
8 103 848
8 103 848

Klinikk Alta hadde et overforbruk på -13,1 mill. i 2019. Ved utgangen av oktober 2020
har klinikken et overforbruk på -11,2 mill. Det er i hovedsak lavere aktivitetsinntekter
enn budsjettert som følge av Covid-19, kostnader med hensyn til fristbruddpasienter
samt innleie fra byrå som bidrar til overforbruket. Det er ført 2,2 mill. på prosjekt 92503
Korona-virus pr oktober. Klinikken har i tillegg fått tilført 2,4 mill. i kompensasjon for
lavere aktivitetsinntekter som følge av Korona. Prognosen for 2020 er et avvik mot
budsjett på -8,1 mill.
Vesentlige endringer i budsjettet for 2021:
Basisrammen er økt med 16,2 mill. Årsakene til økningen i ramme er:
• 10,5 mill. i kompensasjon innleie fra byrå, basert på planer
• 2,5 mill. til 2 skjermingssenger TSB/avhengighet
• 1,9 mill. til 2 LIS2 stillinger PHR
• 1,2 mill. som følge av økning av en psykologspesialist TSB/avhengighet
Budsjettet på ISF-inntekter er økt som følge av ansettelse av ØNH-lege i 2020. Øvrige
driftsinntekter er redusert da budsjettet er flyttet til lønnskostnader (annen refusjon
vedrørende arbeidskraft) – gjelder samarbeidsavtale med Alta kommune. Innleid
arbeidskraft er økt som følge av flytting av lønnsmidler for vakante stillinger som det
planlegges innleie for, samt tilførsel av kompensasjonsmidler i forbindelse med innleie.
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Lønnsvekst er foreløpig ikke kompensert.
Utfordringsbilde og tiltak 2021
Klinikken har en negativ budsjettprognose på -8,1 mill.
Nye tiltak for 2021 er vedtatt i styresak 82/2020 Bærekraftsanalyse 2020-2027.
Tiltaksplanen er gjennomgått i klinikkledelsen og det er gjort en vurdering for når
tiltaket vil ha full effekt, dvs. milepæl for måloppnåelse. Alle tiltakene er iverksatt og full
effekt forventes 31.12.2021.
Nr. Tiltak 2021

1 Øke poliklinisk aktivitet i somatikken

Handling

Beregnes

Øke poliklinisk aktivitet til 10 120 konsultasjoner i 2020 og
12 000 konsultasjoner i 2021, jfr. styresak budsjett 2019.
Søvnregistrering, CPAP og infusjoner - nettoeffekt
(korrigert for økte lønnskostnader). Lang venteliste innleie av indremedisiner 1 år (økte inntekter minus
kostnader - nettoeffekt)

Aktivitet måles i fht. budjsettert aktivitet 2021
poliklinikk
Måles mot ved antall konsultasjoner pr. mnd
mot 2019 og inntektsøkning. 2019 mot 2020
justering 2,6 %
Måles mot budsjett 2021 og økning i antall
videokonsultasjoner

2 Økt inntekt røntgen
3
4
5
6
7
8

Omorganisering i VPP/BUP, økt fokus på rekruttering og
Øke poliklinisk aktivitet i PHR
utdanning av spesialister vil gi økt mulighet for
Gitt kontroll på ventelistene så vil dette gi en mulighet for
Øke gjestepasientinntekter
økte inntekter.
Gjestepasientinntekter måles mot 2020
Økte inntekter utskrivningsklare pasienter PHR Fokus på oppfølging av prosedyren.
Måles mot inntekt 2020
Lærings og mestring tiltak lokalt i Alta
Planlegging av årshjul vil sikre måloppnåelse.
Økt fokus på rekruttering, samt utdanning av egne LIS.
Måles mot 2020. 2020 mot 2021 justering 2,7 %
Redusere innleie fra byrå PHR
Konkurransedyktige avtaler med innpendlere.
Måles mot 2020. Redusert antall pasienter
Økt fokus på rekruttering, samt utdanning av egne LIS.
kommenteres hver måned. Reduksjon i faktura.
Redusere fristbruddkostnader PHR
Konkurransedyktige avtaler med innpendlere.

Årseffekt 2021

Full effekt
oppnås:

910

31.12.2021

698

31.12.2021

145

31.12.2021

99
250
?

31.12.2021
31.12.2021
31.12.2021

2 300

31.12.2021

4 080

31.12.2021

Lederlinjen har økt fokus på nærvær, samarbeid med HR,
følger opp både kort og lang sikt.

Reduksjon sykefraværs% og beregnet kostnad.
14900,- pr. uke. 2.484,- pr. dag.

400

31.12.2021

10 Redusere 2 stillinger PHR

Administrative stillinger

Måles mot antall ansatte og fastlønn 2019-2020.
5000-5094. 2019 mot 2020 justering 2,7 %

280

31.12.2021

Redusere sengeantall i ferieavviklingen (uke
11 26-32) PHR og somatikk

PHV sengeenhet 2 sengeplasser og somatisk sengeenhet 4 8 ferievikarer mindre enn i 2020 à 15.000 pr uke i
sengeplasser. Behov og tilbud optimaliseres i lav drift.
7 uker

840

31.12.2021

12 Redusere lønnskostnader VPP Alta

Basert på innleide vikarer på ekstern avtale i 2019.
Forsvinner i 2020

1 000
11 002

31.12.2021

9 Redusere sykefravær PHR

Pensjonistavtale måles mot kostnad. 2019 mot
2020 justering 2,7 %
Sum tiltak 2021

Risikovurdering av tiltak 2021
Klinikken har risikovurdert alle nye tiltak som danner grunnlag for budsjettbalanse i
2021. Klinikkens budsjett med risikovurdering av tiltak blir drøftet på klinikknivå i uke
50 2020.
Det ble, i henhold til overordnet mal, foretatt en vurdering knyttet til risiko for
gjennomføring av tiltakene, herunder manglende oppnåelse av planlagt aktivitet,
manglende oppnåelse av reduksjon i variabel lønn og manglende oppnåelse av
reduksjon av andre kostnader.

Målnr

Aktivitetsøkning

M1

2

3 Middels

Reduksjon av varekostnader

M2

3

3 Middels

Reduksjon av lønnskostnader

M3

2

3 Middels

Konsekvens

Risiko-nivå

Mål / krav:

Sannsynlighet

Konsekvens

Sannsynlighet
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Alle tiltakene er vurdert til å ha middels risiko.
Styringsindikatorer
Klinikk Alta jobber systematisk med å holde ventetid og fristbrudd innenfor nasjonale
måltall. I tabellen under følger målene for disse parameterne:

Styringsparametre
KVALITET SOMATIKK - Gj.snitt ventetid
avviklet for pas. Totalt dager
KVALITET BARN - Gj.snitt ventetid
avviklet for pas. Totalt dager
KVALITET VOKSNE - Gj.snitt ventetid
avviklet for pas. Totalt dager
KVALITET RUS - Gj.snitt ventetid
avviklet for pas. Totalt dager
KVALITET SOMATIKK - Fristbrudd andel

KVALITET PSYKIATRI - Fristbrudd andel

2019
Virkelig
Mål
Avvik
Virkelig
Mål
Avvik
Virkelig
Mål
Avvik
Virkelig
Mål
Avvik
Virkelig
Mål
Avvik
Virkelig
Mål
Avvik

62
60
-2
56
40
-16
55
45
-10
41
35
-6
0,6 %
0,0 %
-0,6 %
17,3 %
0,0 %
-17,3 %

2020
Prognose
79
60
-19
70
40
-30
65
45
-20
37
35
-2
12,1 %
0,0 %
-12,1 %
28,3 %
0,0 %
-28,3 %

2021
Budsjett
50

35

40

30

0,0 %

0,0 %
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Månedsverkutvikling klinikk Alta 2019-2021
200
180

Brutto månedsverk

160
140
120
100
80
60
40
20
-

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

Snitt

Faktisk 2019

107

106

106

112

106

108

111

113

138

143

148

143

120

Faktisk 2020

145

158

159

159

164

174

184

181

172

179

179

179

169

Måltall 2021

174

177

175

177

176

179

186

181

178

179

181

178

178

Grafen viser utvikling i månedsverk i 2019 og 2020 samt måltall for 2021. For november
og desember 2020 er det lagt inn estimert måltall. Månedsverk inneholder overtid,
vikarer og utvidet tjenestetid (UTA). Økning i stillinger tilknyttet TSB/avhengighet
ligger foreløpig ikke inne i måltall 2021. Disse vil bli lagt til senere.
Aktivitetsutvikling somatikk 2020-2023
Avdeling/DRG poeng
Somatikk Alta
Sum

Pr. sept
2020
682
682

Prognose
2020
909
909

Plan 2020
999
999

Plan 2021
1 147
1 147

Plan 2022
1 147
1 147

Plan 2023
1 147
1 147

Avdeling/Avdelingsopphold
Somatikk Alta
Sum

Pr. sept
2020
8 356
8 356

Prognose
2020
11 141
11 141

Plan 2020
11 624
11 624

Plan 2021
14 059
14 059

Plan 2022
14 059
14 059

Plan 2023
14 059
14 059

Plantallene for 2021 er økt som følge av ansettelse av ØNH-lege i 2020. Økningen er en
del av vedtatt aktivitetsøkning i Alta både innenfor ortopedi, kirurgi, medisin, barn,
gynekologi og røntgen.
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Aktivitetsutvikling PHR 2020-2023
Psykisk helse for voksne

Antall utskrivninger
Antall liggedøgn
Antall dagopphold
Antall polikliniske konsultasjoner m/refusjon
Psykisk helse for barn og unge

Antall utskrivninger
Antall liggedøgn
Antall dagopphold
Antall polikliniske konsultasjoner m/refusjon
Rusbehandling

Antall utskrivninger
Antall liggedøgn
Antall dagopphold
Antall polikliniske konsultasjoner m/refusjon

Realisert 2019 Prognose 2020 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

224
2 975
0
5 651

253
3 695
0
6 205

215
3 606
0
4 949

215
3 606
0
4 949

215
3 606
0
4 949

Realisert 2019 Prognose 2020 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

0
0
0
2 712

0
0
0
2 429

0
0
0
3 986

0
0
0
3 986

0
0
0
3 986

Realisert 2019 Prognose 2020 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

0
0
0
652

8
632
0
739

0
0
0
904

0
0
0
904

0
0
0
904

Plan 2023

215
3 606
0
4 949
Plan 2023

0
0
0
3 986
Plan 2023

0
0
0
904

Digitale konsultasjoner
Somatikk
Klinikk Alta har en stor andel ambulerende spesialister som reiser til Alta for å
undersøke og behandle pasienter fysisk. Dette sparer pasienter for reiser til Hammerfest
eller UNN. Det er et mål at noen konsultasjoner kan gjennomføres via video fra
Hammerfest. Det ligger likevel et større potensiale i behandlinger som utføres av UNN
som kan gjøres digitalt. Årlig gjennomfører pasienter fra Alta 6 500 kontroller ved UNN.
Særlig innen fagfeltet nevrologi, revmatologi og kontroller innen kirurgi. Da dette vil
være et nytt tilbud og det er ingen erfaringstall å vise til, anslås det at ca. 400 digitale
konsultasjoner innen de ovennevnte fagområdene kan uføres i 2021.
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Dette er da fra et nivå der antallet i år er +/- 0. Klinikk Alta etablerer en e-helse
poliklinikk for dette formålet fra januar 2021.
Psykisk helse og rus
Majoriteten av pasientene tilhørende BUP og VPP bor i Alta. Kun et mindretall bor i
distriktet. Den høyeste kvaliteten i behandlingen oppnås ved fysiske konsulajoner i dette
fagfeltet. Det er derfor en daglig faglig avveining hva som kan gjennomføres digitalt selv
om pasienten bor «utenfor døra». Ved BUP Alta har man gjort erfaringer med at digitale
konsultasjoner ikke er egnet på de yngste barna. Målgruppen kan da bare bli
ungdommer. Til tross for at geografien åpner for en stor andel fysiske konsultasjoner er
det mulig å oppnå en viss %-andel digitale konsultasjoner som nevnt i tabellen ovenfor.
Klinikk Alta har spesialister som pendler inn til Finnmark. Flere av disse vil kunne
gjennomføre digitale konsultasjoner fra hjemstedet i større utstrekning enn det vi har
kunne gjort tidligere.
Totalt sett vil Klinikk Alta da nå målet om minimum 30 % økning i digitale
konsultasjoner.
Den gyldne regel
Klinikk Alta har en stor vekst i somatiske tjenester i perioden 2020-2023. Dette
innebærer at den gylne regel på klinikknivå ikke er en måleparameter som vil være
hensiktsmessig å måle på klinikknivå.

7.7 Klinikk Service, drift og eiendom
Resultatutvikling 2020 til budsjett 2021:

Prognosen for service, drift og eiendom (SDE) viser balanse 2020.
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Budsjett 2021 har en økning på kr 32,6 mill. fra budsjett 2020, forutsatt at styret
godkjenner de vesentlige endringer det er søkt om.
Rammen for inntekter er redusert med 7,2 mill. i 2021 sammenliknet med 2020.
Hovedgrunnen til reduksjonen av husleieinntekter på bolig i Kirkenes er den nye
boligordningen i Kirkenes. Salg av boligmasse i Kirkenes og Hammerfest og
overdragelse av utleide boenheter til kjøper har gitt en lavere leieinntekt enn antatt.
Varekostnader økte med 1,5 mill. i 2021 sammenliknet med 2020.
Budsjett 2021 for andre driftskostnader har økt med 23,6 mill. sammenliknet med
budsjett for 2020. Årsak er økte IKT kostnader fra Helse Nord IKT.
Covid19 utgjør vesentlige kostnader i regnskapet for SDE i 2020, og utgjør kostnader på
15 mill. Dette har forsinket utrulling av flere større IKT prosjekter.
Vesentlige endringer i budsjettet 2021:
Det er foreslått å tildele SDE 10 mill. i tiltak på etterslep på bygg i henhold til
tilstandsvurderinger gjennomført i 2020, samt FDVU bygg Finnmark, hvor driftsmidler
økes til 1.250 pr m2, totalt 2 mill. Ytterligere anbefales det å tildele 5 mill. til økte
kostnader til smittevernutstyr. BHM er også tildelt en økning på 2 mill. for 2021.
Rammen for Service, Drift og Eiendom ser foreløpig slik ut:
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Utfordringsbilde og tiltak 2021
Tiltak som ikke er iverksatt eller ferdigstilt i 2020 videreføres i 2021:

For 2021 er det utarbeidet tiltak for 5,190 mill. Tiltakene er vedtatt i september 2020 i
styresak 82/2020 Bærekraftsanalysen 2021-2028. Tiltaksplanen er gjennomgått i
klinikkledelsen og det er gjort en vurdering for når tiltaket vil ha full effekt, dvs. milepæl
for måloppnåelse. Alle tiltakene er iverksatt og full effekt skal kunne måles fra
31.12.2020:

Beskrivelse av tiltak:
Tiltakene innenfor Service, drift og eiendom (SDE) handler i hovedsak om å redusere
tradisjonelle kostnader knyttet til driften av bygg og teknisk infrastruktur slik som
energikostnader gjennom bedre innregulering av varme og ventilasjon og etablering av
bedre rutiner og systemer for oppfølging av dette. I tillegg vil flere av tiltakene bidra til
lavere kostnader knyttet til innkjøp av eksterne varer og tjenester. Tiltakene beskrives
kort nedenfor.
Driftskostnader
Redusere energikostnader i Kirkenes og Hammerfest ved bedre innregulering av energi
sentral og SD anlegg. Etablering av virtuell slukkeøvelse som gir lavere eksterne
kostnader. Reduserte kostnader i Tana med ny driftsavtale ved nybygg. Lavere
nettlisenskostnader i Hammerfest ved nedsalg av boliger. Reduksjon av kostnader på
IKT utstyr ved at investeringer gjort i 2019 og 2020 skal gi behov for færre
nyinvesteringer i 2021.
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Avtaler
Gjennomgang av forvaltning av avtale med Tana kommune skal gi lavere FDV kostnader
for Finnmarkssykehuset HF. Leieavtalen på boenheter i Kirkenes er sagt for å tilpasse
eiendomsmassen mot etterspørselen og vil gi lavere leiekostnader på boliger. Ny avtale
for parkering i Kirkenes etableres tidlig på året 2021 og gir økte leieinntekter. Ny
renovasjonsavtale vil gi reduserte kostnader i 2021 på renovasjon. Reduksjon i
kostnader på Serviceavtaler, da flere av disse avtalene ble utført i 2020, og ved flere av
våre Serviceavtaler er det intervaller på 2 år.
Lønn
Rutiner etableres for å sikre færre uttrykninger på vakt. Reduksjon av 50% stilling på
vaktmester bolig i Hammerfest på grunn av nedsalg av boliger gir lavere lønnskostnad
på bolig.
Risikovurdering av tiltak 2021
Klinikken har foretatt en risikovurdering av tiltakene som danner grunnlag for
budsjettbalanse 2021. Tiltakene er vedtatt i september 2020 i styresak 82/2020
Bærekraftsanalysen 2021-2028. Klinikkens budsjett med risikovurdering av tiltak ble
drøftet på klinikknivå 31.august 2020.
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Det er gjennomført ROS analyse på alle tiltak. Planlagt effekt på samtlige tiltak er
utgangen av 2020, ingen av tiltakene er vurdert til å være høyrisiko og flesteparten av
tiltakene har middels til lav risiko. Størst risiko ansees å være på tiltaket vedrørende
revidert Tana avtale, da det er motstand hos avtalepart i forhold til nye rutiner, samt
tiltaket på Serviceavtaler. Lavest risiko vil det være på resterende tiltak. Samlet risiko
knyttet til tiltaksgjennomføringen er middels til lav.

Vedlegg 2 - styresak 99/2020

Tiltaksplan 2021
nr
Tiltakets "navn"
Klinikk Hammerfest
Øke aktiviteten poliklinisk behandling medisin

Øke aktiviteten poliklinisk behandling gyn

Øke aktiviteten poliklinisk behandling kir/ort

Øke aktiviteten poliklinisk behandling BUP

Planlagt
Ansvarlig person for
økonomisk effekt
oppfølging i
Beskrivelse av tiltak
2021 i 1000 kr
klinikken
41 397
Øke aktiviteten med 1 060 konsultasjoner som utgjør 63 DRG poeng.
1407 Avd.leder
Krav til vikarbyrå at vikarer må jobbe på poliklinikk i tillegg til vakt.
medisin/klinikksjef
Dette utgjør 133 dager med 8 konsultasjoner pr. dag. Øke digital
behandling.
Øke aktiviteten med 390 konsultasjoner som utgjør 14 DRG poeng.
320 Avd.leder
Krav til vikarbyrå at vikarer må jobbe på poliklinikk i tillegg til vakt.
kvinne/barn/klinikksjef
Dette utgjør 49 dager med 8 konsultasjoner pr.dag.

Planlagt
iverksatt
år/mnd

Øke aktiviteten med 2 470 polikliniske konsultasjoner som utgjør 100
DRG poeng. Øke aktiviteten med 155 avd. opphold pol dag som
utgjør 35 DRG poeng. Dette utgjør 328 dager med 8 konsultasjoner
pr. dag. Øke digital behandling.
øke med 158 konsultasjoner for å nå busjettmål. Ytterligere økning
kan skje gjennom økte digitale konsultasjoner

Redusere medikamentforbruk med.pol
Redusere innleie leger med.leger
Redusere svinn med.forbrukssvarer operasjon

Innleieuker stemmer ikke med fravær av leger. GAT skal brukes som
planleggingsverktøy og grunnlag for lønn.
SANO har overtatt styringen av medisiner. Kassasjon bør minke
betydelig.

Gjennomførin
gs- risiko (1-5
Full effekt oppnås
der 5 er
år/mnd
størst risiko)

31.12.2020

31.12.2021

2

31.12.2020

31.12.2021

2

3170 Avd.leder
kir./ort/klinikksjef

31.12.2020

31.12.2021

3

500 Avd.leder
PHR/klinikksjef
1500 Avd.leder
medisin/klinikkjsjef
8000 Avd.leder
medisin/klinikksjef
600 Avd.leder
akuttavdeling/klinikksj
ef
2400 Avd.leder
akuttavdeling/klinikksj
ef

31.12.2020

31.12.2021

2

31.12.2020

31.12.2021

2

31.12.2020

31.12.2021

2

31.12.2020

31.12.2021

1

31.12.2020

31.12.2021

3

Redusere innleie intensiv

Sykefravær utgjør 9,9%, kortid 5,4%(3,7% i 2020). Reduksjon i
sykefraævr vil gi redusert behov for innleie. Mulihetssamtalen må
gjennomføres med de som har langtidsfravær. Innleie av
spesialsykepleiere skal skje i hht. plan.

Redusere innleie radiologer

Sykefravær er 0. GAT skal brukes som planleggingsverktøy og
grunnlag for lønn. Det leies ikke inn mer enn tilsvarende vakante
stillinger og permisjoner.
Sykefravær 21,3%. oKorttid 8,2% (2,9% i 2020). Reduksjon i
sykefravær vil gi redusert behov for innleie. GAT skal brukes som
planleggingsverktøy og antall innleieuker skal ikke overstige antallet
uker vakant/finnmarkspermisjon. Leid inn 8 uker mer enn planlagt i
2020. Innleie av spesialister som kan behandle pasienter digitalt.

8000 Avd.leder medisinsk
servise/klinikksjef

31.12.2020

31.12.2021

3

5100 Avd.leder
PHR/klinikksjef

31.12.2020

31.12.2021

2

Sykefravær 2019 11,2%. Korttidsfrævær 3,7% (2,8 i 2020) Reduksjon
i langtidssykefravær vil gi redusert behov for inneleie og bedre
arbeidsforhold og mer forutsigbarehet for ansatte. Mulighetssamtaler
gjennomføres med bistand fra HR.
GAT skal brukes som planleggingsverktøy og grunnlag for lønn. UTAog vaktlønn viser for høyt forbruk i fht. budjettert.

1500 Avd.leder
medisin/klinikksjef

31.12.2020

31.12.2021

2

800 Avd.leder
kvinne/barn/klinikksjef

31.12.2020

31.12.2021

2

sykefravær på 11,9% på sengepost. 3,2% korttidsfrævør (1,8 i 2020).
Reduksjon i langtidssykefravær vil gi redusert behov for uforutsett
overtid og inneleie og bedre arbeidsforhold og mer forutsigbarehet for
ansatte.
Fastlønn skal budsjetteres riktig, jfr. Stillingsbudsjett og lønn.

2600 Avd.leder
kvinne/barn/klinikksjef

31.12.2020

31.12.2021

2

600 avd.leder
akuttavdeling/klinikksj
ef

31.12.2020

31.12.2021

1

Redusere innleie fra firma VPP

Rdusere overtid og vikarer Med. Sengepost

Redusere (UTA) gyn.leger

Overtid og vikarer sengepost kvinne/barn

Korrekt fastlønn Banak

Redusere innleie operasjon

sykefraævr 8,4% på operasjon med sterilsentral. Korttid 4% (3,1 i
2020). Reduksjon i sykefravær vil gi redusert behov for innleie,
vikarer og overtid. Mulighetssamtalen må gjennomføres med de som
har langtidsfravær. Innleie av spesialsykepleiere skal skje i hht. plan,
og det leies ikke inn mer enn vakante stillinger og permisjoner.

1000 Avd.leder
akuttavdeling/klinikksj
ef

31.12.2020

31.12.2021

3

Redusere innleie over lønn akuttmottak

Sykefravær utgjør 9,4%, kortid 2,9%(1,7% i 2020). Reduksjon i
sykefraævr vil gi redusert behov for innleie. Mulihetssamtalen må
gjennomføres med de som har langtidsfravær. Innleie av
spesialsykepleiere skal skje i hht. plan.

1600 Avd.leder
akuttavdeling/klinikksj
ef

31.12.2020

31.12.2021

3

Reduksjon på vikarer og variabelønn fys/ergo

400 Avd.leder medisinsk
service/klinikksjef

31.12.2020

31.12.2021

3

Redusere overtid radiografer

korttidsfravær utgjør 5,5%, (2,0% i 2020). Reduksjon i sykefraævr på
71 dager gir redusert innleiebehov. 71 dager fravær utgjør 161.000,- i
redusert behov for innleie og overtid.
Sykefravær på 4,0%. Overtid skal være innenfor budsjett.

31.12.2020

31.12.2021

3

Redusere reisekostnader kir.leger

Reisekosntader skal ikke overstige budsjett

31.12.2020

31.12.2021

3

Redusere reisekostnader ort.leger

Reisekosntader skal ikke overstige budsjett

1200 Avd.leder medisinsk
service/klinikksjef
400 Avd.leder
kir./ort/klinikksjef
300 Avd.leder
kir./ort/klinikksjef
30 960
Avd.leder
3 490
med.pol/klinikksjef

31.12.2020

31.12.2021

3

31.12.2020

31.12.2021

3

avd.leder
medisin/akutt/kir/klinik
ksjef
avdelingsleder
1 500
medisinsk
service/klinikksjef

31.12.2020

31.12.2021

3

31.12.2020

31.12.2021

3

avdelingsleder rehab
og kir/ort/klinikksjef
klinikksjef
avdelingsledere/klinikk
sjef
avdelingsledere/klinikk
sjef
avdelingsledere
/klinikksjef
avdelingsledere/klinikk
sjef
Avdelingsleder
kir.ort/klinikksjef
Avdelingsleder/klinikks
jef
klinikksjef
avdelingsleder
medisinsk
servise/klinikksjef
avdelingsleder
PHR/klinikksjef
avdelingsleder rehab
og kir/ort/klinikksjef
Avdelingsleder
akuttmottak/klinikksjef

31.12.2020

31.12.2021

2

31.12.2020
31.12.2020

31.12.2021
31.12.2021

4
3

31.12.2020

31.12.2021

3

31.12.2020

31.12.2021

3

31.12.2020

31.12.2021

3

31.12.2020

31.12.2021

1

31.12.2020

31.12.2021

1

31.12.2020
31.12.2020

31.12.2021
31.12.2021

3
4

31.12.2020

31.12.2021

3

31.12.2020

31.12.2021

2

31.12.2020

31.12.2021

3

Klinikksjef

31.12.2020

31.12.2021

4

Klinikk Kirkenes
Øke poliklinsik aktivitet somatikk, nå plantall

Hjelpepersonell poliklinikk for å utføre forundersøkelser. Fylle timebøker
med flere ansatte merkantil,endre fast åpningstid poliklinikk 08-17
Tilbakeføring av pasienter fra UNN
Forbedret kodekvalitet på Kirurgisk, Medisinsk og Akutt avdeling Kodegjennomgang av alle epikriser inneliggende evt utvide gjennomgangen
til også å gjelde poliklinikk.

5 000

Øke poliklinisk aktivitet PHR, økt bruk av Skype, checkware og
talegjenkjenning

Ansette minimum en av de ledige stillingen i Dps øst

Reduksjon innleie leger fra byrå på Rehab og Kir/Ort

Sikre fast ansatte leger

4 680

Redusere matkostnader. Bestillingssystemet Aivo tas i bruk.
Tidlig booking av ferievikarer

Avhenger av reforhandling avtale, bestilling av middag.
Tidlig annonsering, kontakte vikarer som var her i år

1 300
500

Redusere sykefravær til 7,5 %

3 300

Redusere reise - og oppholdsutgifter

Samarbeid med HR for å sikre oppføling av ansatte/enheter med fravær over
7,5%
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

Besparelse rekrutteringskostnader øyelege

Engangskostnad

Redusere overtid og innleie på sengetunene

3 000
300

540

Redusere stilling Legemiddelbestiller (H.O 50% stilling avsluttes) Stillingsreduksjon

250

Redusere varekostnad (driftskostnad?)
Merkantile tjenester

500

Redusere antall senger i DPS øst i sommer fra 10 til 8

200

500

Innleie av sykepleiere fra byrå FMR

1 400

Reduksjon overtid intensiv med akuttmottak

2 500

Riktig budsjett lønn til ansatte

2 000

Sami Klinihkka
Øke poliklinisk aktivitet
Øke gjestepasienter

Redusere sykefraværet

Redusere reise og oppholdsutgifter
Klinikk Alta
Øke poliklinisk aktivitet i somatikken

Økt aktivitet røntgen

1 270

0

Klare plantall, talegjenkjenning, checkware og økt bruk at
videokonsultasjoner (økt med aktivitet ambulant team)
Fra avtalekommuner utland og øvrige kommuner (øker med0,5)

470

Klinikksjef

31.12.2020

31.12.2021

3

500

Klinikksjef

31.12.2020

31.12.2021

3

Redusert sykefravær i klinikken - måles på vikarkostander på art
5011 og 5110

200 avdelingsledere/klinikk 31.12.2020

31.12.2021

3

Videreføre tiltak 2019
Øke poliklinisk aktivitet til 10 120 konsultasjoner i 2020 og 12 000
konsultasjoner i 2021, jfr. styresak budsjett 2019. Søvnregistrering,
CPAP og infusjoner - nettoeffekt (korrigert for økte lønnskostnader).
Lang venteliste - innleie av indremedisiner 1 år (økte inntekter minus
kostnader - nettoeffekt)
Antall røntgen konsultasjoner skal øke

Øke poliklinisk aktivitet i PHR

Omorganisering i VPP/BUP, økt fokus på rekruttering og utdanning
av spesialister vil gi økt mulighet for måloppnåelse.

Øke gjestepasientinntekter
Økte inntekter utskrivningsklare pasienter PHR

Gitt kontroll på ventelistene så vil dette gi en mulighet for økte
inntekter.
Fokus på oppfølging av prosedyren.

Lærings og mestring tiltak lokalt i Alta

Planlegging av årshjul vil sikre måloppnåelse.

Redusere innleie fra byrå PHR

Økt fokus på rekruttering, samt utdanning av egne LIS.
Konkurransedyktige avtaler med innpendlere.

Redusere fristbruddkostnader PHR

Økt fokus på rekruttering, samt utdanning av egne LIS.
Konkurransedyktige avtaler med innpendlere.

Redusere sykefravær PHR

sjef
klinikksjef

31.12.2020

31.12.2021

3

Avdelingsleder
somatikk/klinikksjef

31.12.2020

31.12.2021

2

698

Avdelingsleder
somatikk/klinikksjef

31.12.2020

31.12.2021

1

145

avdelingsleder
PHR/klinikksjef

31.12.2020

31.12.2021

3

31.12.2020

31.12.2021

2

31.12.2020

31.12.2021

4

31.12.2020

31.12.2021

3

31.12.2020

31.12.2021

3

100
11 002
910

avdelingsleder
PHR/klinikksjef
avdelingsleder
250
PHR/klinikksjef
avdelingsleder
phr/somatikk/klinikksje
f
avdelingsleder
2 300
PHR/klinikksjef
99

4 080

avdelingsleder
PHR/klinikksjef

31.12.2020

31.12.2021

3

Lederlinjen har økt fokus på nærvær, samarbeid med HR, følger opp
både kort og lang sikt.

400

avdelingsleder
PHR/klinikksjef

31.12.2020

31.12.2021

3

Redusere 2 stillinger PHR

Administrative stillinger

280

avdelingsleder
PHR/klinikksjef

31.12.2020

31.12.2021

3

Redusere sengeantall i ferieavviklingen (uke 26-32) PHR og
somatikk
Redusere lønnskostnader VPP Alta

PHV sengeenhet 2 sengeplasser og somatisk sengeenhet 4
sengeplasser. Behov og tilbud optimaliseres i lav drift.

840

avdelingsleder
PHR/klinikksjef

31.12.2020

31.12.2021

2

Basert på innleide vikarer på ekstern avtale i 2019. Forsvinner i 2020

1 000

avdelingsleder
PHR/klinikksjef

31.12.2020

31.12.2021

1

Energi Kirkenes

Innregulering av SD anlegg.

5 190
500

31.12.2020

31.12.2021

2

Energi Hammerfest

Gjennomgang av innreguleringer

avdelingsleder
Kirkenes/klinikksjef
avdelingsleder
300
Hammerfest/klinikksjef

31.12.2020

31.12.2021

1

Virtuell slukkeøvelse

Reduksjon kostnader knyttet til brannøvelse.

31.12.2020

31.12.2021

2

Revidert Tana avtale

Ny driftsavtale Tana etter nybygg

31.12.2020

31.12.2021

4

Internett boliger

Lavere i HS pga nedsalg boliger

avdelingsleder
slukkeøvelse/klinikksj
ef
avdelingsleder
300
avtale/klinikksjef
avdelingsleder
150
boliger/klinikksjef

31.12.2020

31.12.2021

2

Drift- og Eiendomssenteret

300

Parkering Kirkenes

Økt inntekt ved ny parkeringsordning

440

Overtid ved utrykning og 5 delt vakt

Bedre rutiner for reduksjon av antall utrykninger

250

Redusksjon 50% stilling vaktmester bolig

Vaktmester ute i arbeids som verneombud

250

Lavere kostnader avtaler og økte inntekter

Økonomisk effekt av nytt system for avtaleforvaltning
(avtaleforvalter)
Økonomisk effekt av nytt system for avtaleforvaltning
(avtaleforvalter)
Økt inntekt bolig. Utarbeide rutiner internfakturering

Husleie Porsanger
Intern fakturering bolig
Serviceavtaler

Prehospitale tjenester
Redusere sykefravær

Reduksjon i kostnader på slike avtaler, da flere av disse ble utført i
2020
Bruk av lærlinger ved fravær, Godt HMS arbeid på enhetene, trivsel på jobb

1 000
600

avdelingsleder
Kirkenes/klinikksjef
avdelingsleder
vakt/klinikksjef
avdelingsleder
bolig/klinikksjef
avdelingsleder
inntekter/klinikksjef

31.12.2020

31.12.2021

3

31.12.2020

31.12.2021

2

31.12.2020

31.12.2021

2

31.12.2020

31.12.2021

2

avdelingsleder
Porsanger/klinikksjef

31.12.2020

31.12.2021

2

31.12.2020

31.12.2021

2

31.12.2020

31.12.2021

1

31.12.2020

31.12.2021

2

31.12.2020

31.12.2021

2

avdelingsleder
bolig/klinikksjef
avdelingsleder
500
Serviceavtaler/klinikksj
ef
4 900
avdelingsleder
800
sykefravær/klinikksjef
avdelingsleder
800
dager/klinikksjef

600

Omlegging til kalenderplan med red. røde dager

God ferieplanlegging, Vikartilgang, Lavt sykefravær

Bruk av lærlinger for reduksjon overtid og innleie

Ansatte, veiledere, bruk av 2. års lærlinger i ambulanse

550

avdelingsleder
innleie/klinikksjef

31.12.2020

31.12.2021

1

Bruk av ambulanse koordinatorer AMK

Alle stillinger besatt, god turnusplanlegging og bruk av koordinatorer

700

avdelingsleder
AMK/klinikksjef

31.12.2020

31.12.2021

2

Reduksjon reisekostnader

Være kritisk til behov for reise, bruk av Skype

400

31.12.2020

31.12.2021

1

Riktig koordinering turer AMK

Sørge for riktig bil kjører på aktiv og passiv vakt

avdelingsleder
reisekostnader/klinikks
jef
avdelingsleder
900
AMK/klinikksjef

31.12.2020

31.12.2021

2

Egen turnus for helligdager

God planlegging av røde dager

500

avdelingsleder
helligdager/klinikksjef

31.12.2020

31.12.2021

2

Gjennomgang aktiv og passiv tid i turnus

Spre aktiv tid slik at oppdrag ikke går på overtid

250

avdelingsleder
turnus/klinikksjef

31.12.2020

31.12.2021

1

Administrasjon

Økonomiavdelingen
1 1 stilling

2 512

Redusert en stilling 100%, halvårseffekt

1 003
360

2 Reiserestriksjoner

Restriksjoner på reise 2021.

643

Personal og organisasjon
1 Reiserestriksjoner

Restriksjoner på reise 2021.

1 358

Fag, forskning og samhandling
1 Reiserestriksjoner

Restriksjoner på reise 2021.

73
73

Foretakssekretariatet
1 Reiserestriksjoner

Restriksjoner på reise 2021.

78

Pasientreiser

avdelingsleder
stilling/klinikksjef
Øk.sjef

01.01.2021

31.12.2021

1

HR-sjef

01.01.2021

31.12.2021

1

Kvalitets- og
utviklingssjef

01.01.2021

31.12.2021

1

Adm.sjef

01.01.2021

31.12.2021

1

1

1 358

78
12 288

1 Reduksjon i pasientreiser Alta

Pasientstrøm fra Alta, Katuokeino og Loppa til UNN er laver i 2021
enn 2019. Effekt fra juli 2021.

7 500 Analysesjef/Leder
pasintenreiser
rapporterer. Medisinsk
fagsjef følger opp med
informasjon til
fastleger

01.01.2020

01.12.2021

3

2 Reduksjon i pasientreiser fra Gamvik/Lebesby

Pasienter får Hammerfest som behandlende sykehus, måles ved
antall pasienter fra Gamvik/Lebesby til Tromsø 2019 vs. 2020??

20.12.2019

01.01.2021

2

3 Reduksjon i pasientreise ved etablering av ortoped i Kirkenes

Ortopedipasienter fra øst-finnmark til UNN, Alta og Hammerfest 604
konsultasjoner

01.03.2021

31.12.2021

3

7 Anskaffelse ny reisebyråavtale

98% av reisene gjennomføres elekstronisk

2 257 Anaysesjef/leder
pasientreiser
rapporterer,
Med.fagsjef følger opp
Nordkyn fastleger
531 Analysesjef/leder
pasientreiser
rapporterer
1 000 Leder pasintenreiser

01.09.2020

31.12.2020

1

8 Storforbrukerprosjekt

Storforbrukerprosjekt, 30% digitale konsultasjoner

1 000 E-helseleder
rapporterer på
planer/analysesjef på
tall.
6 000
6000 leger i klinikk,
med.fagsjef følger opp

01.01.2020

31.12.2021

2

12.11.2019

01.09.2021

3

Anskaffelsesstrategi
1
TNF hemmere

En pasient byttet til billigere medisin, og andre bytter

SUM tiltak 2021

115 519

1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan
2 - Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan

1,00
0,80

3 - Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan
4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan
5 - Tiltaket antas ikke å bli gjennomført etter plan i år

0,50
0,20
0,00

Vedlegg 3 Drøftingsprotokoller styresak 99/2020

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

Saker:

Saksnr:
19/2020
20/2020

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)

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

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

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.
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Finnmarkssykehuset
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Besøksadresse
Hammerfest sykehus
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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
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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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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.

Underskrift av godkjent protokoll/referat
Arbeidstaker

Organisasjon

Dato/Signatur

Ole I Hansen

Fagforbundet

14.09.20

Brynjar Larsen

HTV Delta

14.09.20

Vernetjenesten

Arbeidsgiver
Jørgen Nilsen

Ansvar

Stilling

Dato/Signatur

Stilling

Dato / Signatur

Klinikksjef prehospital klinikk

14.09.20

Dokumentet er godkjent pr e-post i etterkant av møtet.
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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 drøftingsmøte iht HA §30 og §31
Sámi Klinihkká
Dato: 26.08.2020, kl 08:30
Sted: Skype/ møterom 229
Tilstede:
Arbeidstaker
Frode Boyne
Siri Eliassen
Tone Merethe Haugli
Henriette Joks
Annlaug Maridal
Bernt Somby

Organisasjon
Den norske legeforeningen
Norsk psykologforening
Norsk sykepleierforbund
Akademikersammenslutningen
Fellesorganisasjonen
Fagforbundet

Til stede
Ikke meldt forfall
Meldt forfall
Ikke meldt forfall
Meldt forfall
Ikke meldt forfall
x

Vernetjenesten
Trine Johansen
Stine Karlstrøm
Berit Anette Somby

VO Døgneenheten
VO byggetrinn 3
HVO

Tilstede
Meldt forfall
x
x

Arbeidsgiver
Amund Peder Teigmo
Renathe Simonsen
Edit Johnsen
Ellen Kalstad

Stilling
Klinikksjef
Avdelingsleder FoU
Avdelingsleder psykisk helse og rus
Rådgiver (protokollfører)

x
x
x
x

Saker:
Saksnr:
09/2020

10/2020

Sakens navn:
Godkjenning innkalling og saksliste
Det var innkalt til drøftingsmøte vedr budsjettarbeid 2021. I innkallingen var
nåværende tiltaksplan, innspill fra Sámi Klinihkka vedr tiltaksplan 2021 samt mal
for tiltaksplan 2021 vedlagt.
Ingen merknader til innkallingen
Valg protokollsignering
Fra arbeidstakersiden ble Berit Anette Somby og Bernt Somby valgt til signering
av protokollen. Klinikksjefen signerer fra arbeidsgiversiden.

Ansvar

Drøftingssaker
Saksnr:
11/2020

Sakens navn:

Ansvar

I henhold til Hovedavtale § 30 og § 31 ble budsjettarbeidet for 2021 drøftet.
• Klinikksjefen presenterte prognosen fore 2020 for Sámi klinihkka. Dette er
utgangspunktet for budsjettarbeidet 2021.
• Videre ble innspillene fra Sámi klinihkka vedr tiltaksplan 2021 gjennomgått.
Tiltakene er utarbeidet før prognosen ble utarbeidet.
• Nåværende tiltaksplan gjennomgått, samt status for denne.
• Mal for tiltaksplan 2021 presentert
Vedlegg:
1. Nåværende tiltaksplan for 2020
2. Mal for tiltaksplan 2021
Postadresse
Finnmarkssykehuset
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest
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3.

Innspill fra Sámi klinihkka vedr tiltaksplan 2021

Fagforeningene har følgende tilføyelser til protokollen:
Klinikksjefen har fullmakt til å revidere innspillene fra Sámi klinihkka vedr
tiltaksplanen 2021.

Underskrift av godkjent protokoll/referat
Arbeidstaker
Bernt Somby

Organisasjon
Fagforbundet

Dato/Signatur
Godkjennes elektronisk

Vernetjenesten
Berit Anette Somby

Stilling
HVO Sámi klinihkka

Dato/Signatur
Godkjennes elektronisk

Arbeidsgiver
Amund Peder Teigmo

Stilling
Klinikksjef

Dato / Signatur
Godkjennes elektronisk

Dokumentet er godkjent pr e-post i etterkant av møtet.
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Protokoll drøftingsmøte iht HA §30 og §31
Sàmi klinihkkà
Dato: 09.12.2020, kl 13:30
Sted: Skype/ møterom 229
Inviterte:
Arbeidstaker
Frode Boyne
Siri Eliassen
Tone Merethe Haugli
Henriette Joks
Annlaug Maridal
Bernt Somby

Organisasjon
Den norske legeforeningen
Norsk psykologforening
Norsk sykepleierforbund
Akademikersammenslutningen
Fellesorganisasjonen
Fagforbundet

Til stede
Ikke tilstede
Ikke tilstede
Ikke tilstede
x
x
Ikke tilstede

Vernetjenesten
Trine Johansen
Stine Karlstrøm
Berit Anette Somby

VO Døgnenheten
VO byggetrinn 3
HVO

x
x
Meldt frafall

Arbeidsgiver
Amund Peder Teigmo
Renathe Simonsen
Edit Johnsen

Stilling
Klinikksjef
Avdelingsleder FoU
Avdelingsleder psykisk helse og rus

x
x
Ikke tilstede

Ellen Inga Norvang

Avdelingsleder Somatikk

x

Anne Njuguna

(Sekretær)

x

Vår ref.:
Elements 2020/1636

Tilstede

Saksbehandler:
kl.sjef Amund Peder Teigmo

Sted / Dato:
Karasjok, 09.12.2020

Innkalling til informasjons- drøftings- og samarbeidsmøte Sámi
klinihkka
09.12.2020 kl. 13.30 – 14:00

I henhold til Hovedavtalen: § 30 og § 31 innkalles det til informasjons- og drøftingsmøte
09.12.2020.
Sted:
Møterom:
Sak nr.:
12/2020

Sakens navn:
Godkjenning innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste godkjent uten merknad

Ansvar

Protokoll signeres med mail

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

Drøftingssaker
13/2020

Drøfting av budsjett på klinikknivå med klinikktillitsvalgte
(samarbeidsfora og KVAM), budsjettnotat risikovurdering av
tiltak (og evt. Nye tiltak dersom det er avdekket)

Budsjettnotat Sámi
Klinihkka 2021.pdf

Klinikksjefen presenterte prognosen for 2021 for Sámi klinihkka. Dette er
utgangspunktet for budsjettet 2021.
Videre ble innspillene fra Sámi klinihkka vedr tiltaksplan 2021 gjennomgått med
gjeldende ROS
Budsjettnotat gjennomgått og godkjent uten merknader.
Vedlegg
1. Budsjettnotat
2. Tiltak oversikt med ROS analyse
3. Protokoll drøftingsmøte 26. august 20

Underskrift av godkjent budsjettnotat/referat
Arbeidstaker
Trine Johansen

Organisasjon
Verneombud

Dato/Signatur
Godkjennes elektronisk

Vernetjenesten
Stine Karlstrøm

Stilling
Verneombud

Dato/Signatur
Godkjennes elektronisk

Arbeidsgiver
Amund Peder Teigmo

Stilling
Kl.sjef

Dato/Signatur
Godkjennes elektronisk

Møtet avsluttet kl. 14:50

Dokumentet er godkjent pr e-post i etterkant av møtet.
Med vennlig hilsen
Finnmarkssykehuset HF
Navn Klinikksjef
Klinikksjef
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