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Sak: Bærekraftsanalyse Finnmarkssykehuset HF for perioden
2022-2030 og innspill til økonomisk langtidsplan 2023-2026,
inkludert rullering av investeringsplan til Helse Nord RHF
Ingress; Saken er en analyse av den økonomiske utviklingen i foretaket for perioden 20222030, foretakets omstillingsbehov, bærekraft, økonomisk risiko og innspill til økonomiske
langtidsplan 2023-2026 til Helse Nord RHF, inkludert rullering av investeringsplan 20232029.
Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak:
1.
2.

3.
4.
5.

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar bærekraftsanalysen for 2022-2030 til
etterretning.
Styret tar til etterretning at omstillingsutfordringen er forverret, den økonomiske
situasjonen er så alvorlig at styret ber administrerende direktør søke Helse Nord
RHF om en økt driftskreditt i 2 år. Styret forventer at effekt av tiltak vil gi
kostnadsreduksjoner som gir lavere likviditetsbelastning på noe sikt.
Styret ber administrerende direktør gjennomgå vedtatte tiltaksplaner for 2020 og
påse at vedtatte tiltak særlig innenfor digitalisering, ny teknologi og koding
implementeres og iverksettes i henhold til en forpliktende plan.
Styret ber administrerende direktør følge opp og rapportere tiltaksgjennomføring
annen hver måned, på operativt nivå.
Styret ber Helse Nord RHF prioritere utvikling av samiske helsetjenester med
tilførsler av frisk midler både til stillinger, areal og utstyr, jfr. vedtatt handlingsplan
for utvikling av samiske helsetjenester:
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Samisk helsetjeneste
Familieteam
Alderspsykiatri
Akutt/kriseteam

2023
1 800

2 behandlerstillinger, ambulering til kommunene
Etablere tilbud innen alderspsykiater (2024) med spesielt fokus på den samiske
pasient 1-100% stilling som alderspsykiater
Etablere et Akutt/kriseteam (2025) 2 -100% stillinger. Lokaliserin kan være utekontor

D-fact
D-fact Ung
Ekstern oversettingstjeneste

1 100% stilling spesialist
Avsette midler til D-fact Ung etter prosjektperioden

Tolketjeneste
Urfolksmedodologi
Forskning på samisk helse
SANKS FOU
PSHT
Utstyr
Totalt Sami Klinhkka - handlingsplan

2 stillinger lokalisasjon Kirkenes sykehus og Bodø
Kompetanseheving urfolksmedodologi
1-100% stilling
0,5 stilling kommuniasjojn og 1 100% stilling rådgiver
50% stilling
Sikre utstyr til tolkeoppdrag

2024

2025

1 200
1 800
1 200
Ikke beregnet
150

Finansiering til oversettelse av informasjonsmateriell til samisk språk, Sør-, lule og
nordsamisk (2023) For å sikre at alle språkene dekkes

700

700
Ikke beregnet

900
400
Ikke beregnet
5 150

800
400

3 100

1 800

6. Styret prioriterer følgene innspill til prioriteringer i perioden:
Driftsmidler
Ambulansestasjoner
Økte IKT kostnader
IKT-sikkerhet og beredskap
Alta økt utfordring
Kapitalkompensasjon investeringer
PHR Kirkenes
TSB Kirkenes
Endret intensivnivå Kirkenes
Videreutvikling av tilbud i Alta

Leide ambulansestasjoner må oppgraderes i hht. krav i AML. Leiekostnader øker
Finnmarkssykehuset søker å få finansiert opp 4 stillinger innenfor IKT-sikkerhet og
beredskap
I 2022 avviklet Alta kommune 6 sengeplasser, Finnmarkssykehuset fikk 2,0 mill i 2022 og
mangler rest finansiering
Investeringsrammen bør økes i 2022-2024, noe som gir økte kostnader pr. år
Styrking av VPP og BUP i Kirkenes. BUP særlig for å styrke fagmiljøen fra 1 til 2 psykiatere.
Totalt 2 stilligner
Det søkes om å styrke RUS-behandlingen i øst-Finnmarks.
Endelig kostnad er ikke beregnet, 15 stillinger vil utgjøre minimum 15 mill. med alle
kostnader.
videreutvikling av tilbudet i Alta er under utredning, endelig kostnade er ikke beregnet,
beregningen er foreløpig

Driftsmidler

7.

2023
2024
2025
3 000
3 000
3 000
ikke beregnet ikke beregnet ikke beregnet
3 200
2 800
1 136
2 400

2 803

1 900
15 000

900

5 000

5 000

34 436

11 703

3 409

6 409

Styret prioriterer følgende innspill til rullering, dvs. økt investeringsramme på i
investeringsplan:
Endring i Investeringsramme
Utvikling og utskifting eksisterende
bygg
Ambulansestasjoner
Helikopterlandingsplass Kirkenes
Helikopterlandingsplass
Hammerfeset
Arealer NHS SANO

Utvikling og utskifting i eksisterende bygg, investeringskostnader 250 pr. m2/70.000 m2.
Eide ambulansestasjoner må oppgraderes i hht. krav i AML.
Investeringsramme for helikopterlandingsplass Kirkenes er beregnet til 38 mill. inkludert
basefasiliteter, ambulansehelikopter. Økning fra 20 mill. -54 mill.
Helikopterlaningsplass Hammerfest AW101

2023
10 000

2024
10 000

2025
10 000

20 000

20 000
34 000

20 000

60 000

Arealer til SANO i NHS er redusert med 10 mill. I prosjektrammen ligger det investering i
areal på 20 mill. Økning fra 10 mill. til 20 mill.

Behov for investeringsmidler

10 000
30 000

74 000

8. Styret ber om at økt investeringsramme gis i form av langsiktig lån og
kapitalkompensasjon i driften for å finansiere dette.
Vivi Brenden Bech
Konstituert administrerende direktør
Vedlegg:
1. Saksfremlegg Bærekraftsanalyse
2. Bærekraftsanalyse 2022-2030
3. Vedtatt tiltaksplan 2022, risikojustert
4. Innspill til langsiktig plan fra klinikker
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Bærekraftsanalyse Finnmarkssykehuset HF for perioden
2022-2030 og innspill til økonomisk langtidsplan 2023-2026,
inkludert rullering av investeringsplan til Helse Nord RHF
Saksbehandler:
Møtedato:

Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi
27.-28. april 2022

1. Formål/Sammendrag
Formålet med denne saken er å vise Finnmarkssykehuset HF sin økonomiske bærekraft
basert på kjente faktorer i perioden 2022 – 2030, samt komme med innspill til
økonomisk langtidsplan 2022-2025, inkludert rullering av investeringsplan 2023-2030.
Oppdatert økonomisk bærekraftanalyse viser en økonomisk utfordring i langsiktig
økonomisk bærekraft for Finnmarkssykehuset HF. Bærekraftsanalysen er forverret fra
styresak 84/2021. Årsaken er en forverret resultatprognose for 2022.
Likviditetsprognosen er betydelig forverret som følge av et betydelig overforbruk i
driften over de siste 2 årene. Likviditetssituasjonen er så prekær at det er nødvendig
med økt driftskreditt i en periode.

2. Saksvurdering/analyse
Bærekraftsanalyse 2022-2030
Bærekraftsanalyse FIN HF (mill kr)
Basisramme
Sum driftsinntekter

2022
1786
2 429

2023
1797
2 434

2024
1806
2 443

2025
1864
2 501

2026
1873
2 510

2027
1873
2 510

2028
1873
2 510

2029
1873
2 510

2030
1873
2 510

Budsjetterte driftskostnader 2022 ekskl avskrivninger
Rekruttering og stabilisering styrets disp
Økning husleie Kirkenes
Dialysesatelitt
AIOJBK økte stillinger spesialsykepleiere
Økte kostnader IKT - prognose fra tidligere
Sum driftskostnader ekskl. avskrivninger
Sum avskrivninger
Netto rente
Totale kostnader
Prognose, avvik fra budsjett inneværende år
Økonomisk Resultat

2 250

2 250
7
3
2
1
8
2 270
127
27
2 424
-186
-167

2 250
7
3
2
1
11
2 273
216
87
2 576
-186
-261

2 250
7
3
2
1
14
2 276
218
95
2 589
-186
-265

2 250

2 250

2 250

2 250

2 250
125
30
2 405
-186
-162

2 250
7
3
2
1
6
2 268
127
27
2 422
-186
-174

3
2
1
17
2 272
219
91
2 583
-186
-259

3
2
1
17
2 272
218
87
2 578
-186
-254

3
2
1
17
2 272
218
83
2 574
-186
-250

3
2
1
17
2 272
218
80
2 570
-186
-246

24

24

24

5

5

5

5

5

5

-186

-198

-191

-266

-270

-264

-259

-255

-251

73

73

73

73

73

73

73
38
111

73
38
111

73
38
111

73
38
111

73
38
111

73
38
111

-113

-125

-118

-154

-158

-152

-147

-143

-139

Vedtatt resultatkrav
Avvik fra resultatkrav, før effekter av vedtatte tiltak
Tiltaksplan
Tiltaksplan risikojustert
Nye Hammerfest sykehus gevinstplan
Sum effekter tiltaksplan
Uløst omstilling

Bærekraftsanalysen viser at foretaket vil ha en uløst omstilling på -113 mill. i 2022
forutsatt at tiltaksgjennomføringen blir på 73,4 mill.
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I bærekraftsanalysen ligger det inne en prognose på resultatavvik, før gjennomførte
tiltak, på -186 mill.
Bærekraften er betydelig verre i 2022 sammenlignet med det som ble fremlagt i
styresak 89/2021 Budsjett, noe som i all hovedsak knytter seg til forventningen til
prognosen som er forverret fra 140 mill. til 186 mill. før tiltaksgjennomføring. Det er i all
hovedsak innleie og lønnskostnader som fortsetter å øke.
Likviditetsutvikling 2022-2030
Foretaket har fått innvilget 2,280 mrd. i lån til nye Hammerfest sykehus, og har
driftskreditt på 370 mill.
I prognosen legges det til grunn en uløst omstilling på -113 mill. i 2022. I
likviditetsprognosen ligger resultatkravet på +24 inne fra 2024.
Investering i nye Hammerfest sykehus 2,808 mrd.
Dersom investeringen i nye Hammerfest sykehus utløser reserven på P(85) vil
likviditetsutfordringen være betydelig, forutsatt ett forventet resultatavvik på -113 mill.

Driftskreditt og likviditetsbehov P(85)
( 100)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

( 200)
( 300)
( 400)
( 500)

( 600)

( 545)

( 700)
( 800)
( 900)

( 623)
( 754)

( 845)
Likviditetsbehov

( 807)

( 765)

( 724)

( 684)

( 643)

Kassekreditt

Investering i nye Hammerfest sykehus innenfor styringsrammen 2,530 mrd.
Dersom investeringen i nye Hammerfest sykehus gjennomføres innenfor p(50), og lånet
utbetales som innvilget på 2,280 mrd. vil likviditeten være noe bedre men fortsatt ikke
tilstrekkelig i årene fremover.
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Driftskreditt og likviditetsbehov P(50)
2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

( 100)
( 200)
( 300)
( 400)
( 500)
( 600)

( 545)

( 700)

( 553)

( 577)

( 549)

( 518)

( 488)

( 458)

( 428)

( 623)
Likviditetsbehov

Kassekreditt

Det er nødvendig å få tilført driftskreditt, inntil driftskostnadene er tatt ned. Alternativet
er å stoppe eller redusere investeringer som pågår.
Innspill til langsiktig plan
Det gis innspill til langsiktig plan, jfr. saksgrunnlag og vedlegg 3 innspill til langsiktig
plan.
Utvikling av samiske helsetjenester i henhold til vedtatt handlingsplan:
Samisk helsetjeneste
Familieteam
Alderspsykiatri
Akutt/kriseteam

2 behandlerstillinger, ambulering til kommunene
Etablere tilbud innen alderspsykiater (2024) med spesielt fokus på den samiske
pasient 1-100% stilling som alderspsykiater
Etablere et Akutt/kriseteam (2025) 2 -100% stillinger. Lokaliserin kan være utekontor

D-fact
D-fact Ung
Ekstern oversettingstjeneste

1 100% stilling spesialist
Avsette midler til D-fact Ung etter prosjektperioden

Tolketjeneste
Urfolksmedodologi
Forskning på samisk helse
SANKS FOU
PSHT
Utstyr
Totalt Sami Klinhkka - handlingsplan

2 stillinger lokalisasjon Kirkenes sykehus og Bodø
Kompetanseheving urfolksmedodologi
1-100% stilling
0,5 stilling kommuniasjojn og 1 100% stilling rådgiver
50% stilling
Sikre utstyr til tolkeoppdrag

Finansiering til oversettelse av informasjonsmateriell til samisk språk, Sør-, lule og
nordsamisk (2023) For å sikre at alle språkene dekkes

2023
1 800

2024

2025

1 200
1 800
1 200
Ikke beregnet
150
700

700
Ikke beregnet

900
400
Ikke beregnet
5 150

800
400

3 100

1 800

Prioritering av ramme i perioden 2023-2025:
Driftsmidler
Ambulansestasjoner
Økte IKT kostnader
IKT-sikkerhet og beredskap
Alta økt utfordring
Kapitalkompensasjon investeringer
PHR Kirkenes
TSB Kirkenes
Endret intensivnivå Kirkenes
Videreutvikling av tilbud i Alta

Leide ambulansestasjoner må oppgraderes i hht. krav i AML. Leiekostnader øker
Finnmarkssykehuset søker å få finansiert opp 4 stillinger innenfor IKT-sikkerhet og
beredskap
I 2022 avviklet Alta kommune 6 sengeplasser, Finnmarkssykehuset fikk 2,0 mill i 2022 og
mangler rest finansiering
Investeringsrammen bør økes i 2022-2024, noe som gir økte kostnader pr. år
Styrking av VPP og BUP i Kirkenes. BUP særlig for å styrke fagmiljøen fra 1 til 2 psykiatere.
Totalt 2 stilligner
Det søkes om å styrke RUS-behandlingen i øst-Finnmarks.
Endelig kostnad er ikke beregnet, 15 stillinger vil utgjøre minimum 15 mill. med alle
kostnader.
videreutvikling av tilbudet i Alta er under utredning, endelig kostnade er ikke beregnet,
beregningen er foreløpig

Driftsmidler
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2023
2024
2025
3 000
3 000
3 000
ikke beregnet ikke beregnet ikke beregnet
3 200
2 800
1 136
2 400

2 803

1 900
15 000

900

5 000

5 000

34 436

11 703

3 409

6 409
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Prioritering av økt investeringsramme 2023-2025:
Endring i Investeringsramme
Utvikling og utskifting eksisterende
bygg
Ambulansestasjoner
Helikopterlandingsplass Kirkenes
Helikopterlandingsplass
Hammerfeset
Arealer NHS SANO

Utvikling og utskifting i eksisterende bygg, investeringskostnader 250 pr. m2/70.000 m2.
Eide ambulansestasjoner må oppgraderes i hht. krav i AML.
Investeringsramme for helikopterlandingsplass Kirkenes er beregnet til 38 mill. inkludert
basefasiliteter, ambulansehelikopter. Økning fra 20 mill. -54 mill.
Helikopterlaningsplass Hammerfest AW101

2023
10 000

2024
10 000

2025
10 000

20 000

20 000
34 000

20 000

60 000

Arealer til SANO i NHS er redusert med 10 mill. I prosjektrammen ligger det investering i
areal på 20 mill. Økning fra 10 mill. til 20 mill.

Behov for investeringsmidler

10 000
30 000

74 000

90 000

3. Risikovurdering
- Den økonomiske risikoen er betydelig i foretaket. Til tross for at
investeringsprosjektene er i henhold til planlagte rammer. Risikoen ligger i at
pandemien har ført til at kostnadsnivået i foretaket er høyt, og om det er mulig å
redusere dette uten å reelt sett ta ned drift og tilbud. Innleiekostnadene fra byrå har
økt med 42 mill. som utgjør 59%, mens lønn og variabellønn har økt med 167 mill.
som utgjør 14% fra 2019-2021. Både innleie og lønn/variabel lønn fortsetter å øke.
- Likviditetsutfordringen er kritisk på grunn av det store overforbruket i drift. Med en
likviditetsprognose på -545 mill. i 2022, og driftskreditt på 370 mill. er risikoen
knyttet til likviditeten høy. Det bør derfor søkes en økt driftskreditt i 2 år.

4. Budsjett/finansiering

Det gis innspill til langsiktig plan til Helse Nord RHF i denne saken. Tiltak kan ikke
iverksettes uten tilførsel av nye midler. Dermed har saken ingen budsjett eller
finansieringsmessig konsekvens. Alle tiltak som skal iverksettes i 2022-2023 skal ha
finansiering.

5. Medbestemmelse og brukermedvirkning
Saken er drøftet med tillitsvalgte i informasjons- og drøftingsmøte 19. april 2022, og i
FAMU samme dato.
Det fremkom spørsmål og kommentarer i informasjons- og drøftingsmøtet. Saken har
ikke blitt endret som følge av disse.

6. Direktørens vurdering

Administrerende direktør er bekymret for økonomi- og likviditetsutviklingen i foretaket.
Det er en forventning om at nye tiltak som foreslås i styresak 34/2022
kostnadseffektivisering 2022 vil gi økonomisk effekt og dermed positivt bidrag til
likviditetsutviklingen. Administrerende direktør vurderer at det er nødvendig å øke
driftskreditten i en periode. Dette vil gjøres i dialog med eier.
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Vedlegg
1. Saksgrunnlag bærekraftsanalyse og innspill til langsiktig plan
2. Vedtatte tiltaksplaner 2022, risikojustert
3. Innspill til langsiktig plan fra klinikker
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1

Bakgrunn
Finnmarkssykehuset HF har oppdatert tiltaksplan, økonomisk bærekraftsanalyse,
kontantstrøm og lånebehov for perioden 2023-2030. Endringer i rammebetingelsene
som er gitt av Helse Nord RHF i budsjettbrev 1 2022, samt kjente endringer i driften er
hensyntatt. Resultat pr. mars 2022 ligger til grunn for bærekraftsanalysen. Oppdatert
bærekraftsanalyse styrebehandles av styret i Finnmarkssykehuset HF 28. april 2022.
Analysen gir en pekepinn på den forventede økonomiske utviklingen i foretaket
herunder resultatutviklingen, investeringsplaner, kontantstrøm og lånebehov.
Bærekraftsanalysen er estimater og inneholder betydelig risiko.

2

Planlagte økonomiske investeringer i perioden 2022–2030
Finnmarkssykehuset HF legger til grunn investeringene som er planlagt i foretaket.
Prosjekt nye Hammerfest sykehus ligger i investeringsplanen med en styringsramme på
2,520 mrd. inkludert arealer til UiT (200 mill) og SANO (10 mill).
Sum tidligere år 2022
Helikopterlandingsplass Kirkenes
Hammerfest nye sykehus p50 inkl. SANO
UiT arealer
HF styrets disposisjon
bioteknologi NIPT
2 operasjonsstuer Alta
Sum investeringer

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Totalt

20
983
50

20
2 320
200

500
100
45

612
50
45

225
45

50

50

50

45

45

15
660,0

707,0

270,0

70,0

50,0

50,0

45,0

45,0

4

*Investeringene for byggeprosjektenes nåværende P50 som ligger i denne investeringsplanen.
Investeringsplanen er oppdatert i tråd med Helse Nord RHF sitt budsjettbrev 1 2022.
Investeringsrammen til SANO er redusert med 10,0 mill. i forhold til det som har ligget i
planene til nye Hammerfest sykehus.
2 operasjonsstuer klinikk Alta
Oppdraget om å bygge 2 operasjonsstuer i Alta er lagt inn i planen.
Helikopterlandingsplass Kirkenes

Helikopterlandingsplass Kirkenes ligger inne med 20 mill. i 2025, inntil da fungerer den
midlertidige helikopterlandingsplassen inkludert basefasiliter. Prosjektkostnaden som
ligger i investeringsplanen tok i utgangspunktet høyde for landingsplass for
ambulansehelikopter, og ingen basefasiliteter. Nye beregninger viser følgende kostnader
for 4 ulike alternativer (alle tall inkl. mva):
-

Landingsplass ambulansehelikopter
Landingsplass redningshelikopter
Landingsplass ambulansehelikopter med basefasiliterer
Landingsplass redningshelikopter med basefasiliteter

42,50 mill.
56,25 mill.
53,75 mill.
92,50 mill.
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Både Helse Nord RHF, Sør-Varanger kommune og Finnmarkssykehuset HF er enige om
at det bør etableres en landingsplass for ambulansehelikopter med basefasiliteter. Dette
med bakgrunn i at dagens midlertidige ambulansehelikopter har gitt økt og god
beredskap i Øst-Finnmark, samt at redningshelikopteret har hatt svært få landinger i
Kirkenes etter etablering av midlertidig ambulansehelikopter.
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Forutsetninger i bærekraftsanalysen april 2022
Forutsetningene i den økonomiske bærekraftsanalysen er beskrevet i budsjettbrev 1
2022 fra Helse Nord RHF. De viktigste økonomiske planpremisser for analysen er
følgende:
De viktigste endringene i analysen siden styrebehandlingen av budsjett i desember 2021
er følgende:
• Prognosen for 2022 er satt til -89 mill. dvs. et resultatavvik på -113 mill.
• Renter langsiktig lån nye Hammerfest sykehus 3%.
• Renter driftskreditt 1,5%.
• Tiltaksplanene er risikovurdert og justert til 74 mill. og ligger inne i prognosen.
• Bærekraftsanalysen 2023 er justert med følgende kostnadsøkninger:
o Etablering av dialyse i Kautokeino 1,6 mill.
o Rekruttering og stabilisering 7 mill.
o Husleie psykisk helsevern og rus Kirkenes 2,5 mill.
o Økning i stillinger ABIJOK 1,2 mill. Økning til 15 stillinger.
o Økte IKT-kostnader, i henhold til tidligere prognose
• Langsiktig investeringsplan for Finnmarkssykehuset HF 2022 – 2030.
• Nye Hammerfest sykehus er lagt inn med investeringsbeløp 2,808 mrd. (P85)
• Lånefinansiering, 2,280 mill. for nye Hammerfest sykehus
• Det er ikke tatt høyde for økte driftskostnader ved 2 ekstra operasjonsstuer i Alta.
• Det er ikke tatt høyde for kostnader knyttet til øvrige innspill til langsiktig plan til
Helse Nord RHF.
• Det er ikke tatt høyde for strakstiltak i sak 34/2022 Virksomhetsrapport 3-2022 eller
tiltak som vedtas i styresak 36/2022 Kostnadseffektivisering 2022.

3.1 Resultatprognose 2022, klinikker
Klinikkenes tiltaksplaner skal gjenspeile utfordringsbildet til klinikkene. Pr. mars er
resultatprognosen oppdatert, og følgende er lagt til grunn:
- Regnskap og budsjett er korrigert for kompensasjon på covid-19 kostnader.
- Aktiviteten forutsettes å være i henhold til budsjett fra juli – desember 2022.
- Kostnader knyttet til covid-19 kompenseres i sin helhet frem til juni, og
kostnader reduseres til 0 fra juli- desember 2022.
- Tiltaksplaner er hensyntatt i prognosene til klinikkene.
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Totalt
Resultat
Budsjett
Adm
- 1 431 145 1 436 076
Hammerfest Sykehus
336 563
298 052
Kirkenes Sykehus
276 134
237 817
Sami Klinihkka
115 599
114 496
Prehospital klinikk
387 581
379 141
Klinikk Alta
136 603
117 905
SDE
267 984
264 665
Totalt
89 319 24 000

-

Avvik
4 931
38 510
38 317
1 103
8 440
18 698
3 319
113 319

Korrigert for tiltaksgjennomføring på 73,4 mill. er prognosen på -89 mill. i 2022. Det vil
si en uløst utfordring på -113 mill.

3.2 Bærekraftsanalyse
Bærekraftanalysen som presenteres i dette kapitlet er basert på forutsetningene
innledningsvis.
Resultatkrav 2022
Resultatkravet fra Helse Nord RHF for perioden 2022 til 2030 er gitt i budsjettbrev 1
2022. Styret i Finnmarkssykehuset HF har i styresak 33/2017 Investering og
bærekraftsanalyse for 2017-2025, vedtatt et høyere resultatkrav i perioden 2019-2023
for å bygge opp reserver til fremtidige investeringer.

Overskuddskrav
Resultatkrav fra Helse Nord
Resultatkrav internt styresak 33/2017, inkl.eiers krav

2022
24
44

2023
24
44

2024
24
44

2025
5
5

2026
5
5

2027
5
5

2028
5
5

2029
5
5

2030
5
5

Resultatprognose 2022
Resultatprognosen basert på resultat pr. mars 2022 vurderes å bli -113 mill. etter
gjennomføring av tiltak.
Basert på prognosen for 2022, oppdaterte premisser fra Helse Nord RHF, og
risikovurderte tiltak er bærekraften endret i forhold til styresak 84/2021 Budsjett 2022.
Endringer som påvirker bærekraften i 2022 er:
• Prognose uløst utfordring 2022 settes til -113 mill.
• Risikojustert tiltaksplan er 74 mill.
Endringer som påvirker bærekraften i 2023-2029:
• Rekruttering og stabilisering 7,0 mill.
• Husleie til psykisk helsevern, Kirkenes 2,5 mill.
• Drift av dialysesatelitt 1,6 mill.
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• Øke med 2 utdanningsstillinger til 15 ABIJOK 1,2 mill.
• IKT-kostnader, prognose 6,0 mill. til 17,0 mill. i perioden 2023-2029
Risikojusterte tiltaksplaner
Gjennomføring av tiltaksplaner påvirker bærekraften. I styresak 84/2021 budsjett 2022
ble tiltaksplanen risikovurdert til 73,5 mill. Foretaket har hatt effekt på tiltak på 11,1
mill. pr. mars. Klinikkene har gjennomført en ny risikovurdering av tiltaksplanene. Det
er beregnet effekt av noen nye tiltak, samt at det vurderes at nye avtaler og høy
byttegrad av dyre medikamenter gir høyere effekt enn tidligere antatt. Risikojustert og
oppdatert tiltaksplanen er på 73,4 mill.
Tiltaksplan 2022
nr
Tiltakets "navn"
Beskrivelse av tiltak
Hammerfest sykehus
Kirkenes sykehus
Sami Klinihkka
Sami Kliihkka nye tiltak
4
Ta ned stillinger på døgnenheten 2,5 (tiltak fra 2019 tatt inn igjen) Redusere 2,5 stillinger i hht harmonisering Døgnenheten
Klinikk Alta
Drift- og Eiendomssenteret
SDE Nye tiltak

NY13

Vakante stillinger

ubesatt frem til sommeren 2022

NY14

medisinske gasser kirkenes

Reduksjon innkjøp ved innstalasjon av eget anlegg for produsjon
av trykkluft (surstoff/lystgass)

Planlagt
økonomisk
effekt 2022 i
1000 kr
45 500
39 980
1 120

Risikojustert
effekt pr. mars
2022
22 706
19 350
1 094
854

6 918
6 700

854
2 853
6 727
2 000

1 000

500

Reduksjon innkjøp ved innstalasjon av eget anlegg for produsjon
Medisinske gasser Alta
av trykkluft (surstoff/lystgass)
Prehospitale tjenester
Prehospitale tjenester nye tiltak
Ny 11 Vakante stillinger, rådgiver stab, 1 rådgiver bilamb.
Vakante stillinger i stab, midlertidig
Sum Økonomi/ Personal og organsisasjon/ Fag, forskning og samhandling/ Foretaksadm
Anskaffelsesstrategi
SUM tiltak 2022

Ny15

11 700

4 150
3 000
119 068

500
11 140
1 008
1 008
3 330
6 222
73 422

Tiltaksplanen vil oppdateres med strakstiltak og nye tiltak etter styrebehandling av
styresak 34/2022 Virksomhetsrapport 3-2022 og styresak 36/2022
Kostnadseffektivisering 2022.
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Bærekraftsanalyse 2022-2030

Bærekraftsanalyse FIN HF (mill kr)
Basisramme
Sum driftsinntekter

2022 2023
1786 1797
2 429 2 434

Budsjetterte driftskostnader 2022 ekskl avskrivninger
Rekruttering og stabilisering styrets disp
Økning husleie Kirkenes
Dialysesatelitt
AIOJBK økte stillinger spesialsykepleiere
Økte kostnader IKT - prognose fra tidligere
Sum driftskostnader ekskl. avskrivninger
Sum avskrivninger
Netto rente
Totale kostnader
Prognose, avvik fra budsjett inneværende år
Økonomisk Resultat

2 250

Vedtatt resultatkrav
Avvik fra resultatkrav, før effekter av vedtatte tiltak
Tiltaksplan
Tiltaksplan risikojustert
Nye Hammerfest sykehus gevinstplan
Sum effekter tiltaksplan
Uløst omstilling

2024
2025 2026 2027 2028 2029
1806
1864 1873 1873 1873 1873
2 443 2 501 2 510 2 510 2 510 2 510

2030
1873
2 510

2 250
7
3
2
1
8
2 270
127
27
2 424
-186
-167

2 250
7
3
2
1
11
2 273
216
87
2 576
-186
-261

2 250
7
3
2
1
14
2 276
218
95
2 589
-186
-265

2 250

2 250

2 250

2 250

2 250
125
30
2 405
-186
-162

2 250
7
3
2
1
6
2 268
127
27
2 422
-186
-174

3
2
1
17
2 272
219
91
2 583
-186
-259

3
2
1
17
2 272
218
87
2 578
-186
-254

3
2
1
17
2 272
218
83
2 574
-186
-250

3
2
1
17
2 272
218
80
2 570
-186
-246

24

24

24

5

5

5

5

5

5

-186

-198

-191

-266

-270

-264

-259

-255

-251

73

73

73

73

73

73

73
38
111

73
38
111

73
38
111

73
38
111

73
38
111

73
38
111

-113

-125

-118

-154

-158

-152

-147

-143

-139

Bærekraftsanalysen viser at foretaket vil ha en uløst omstilling på -113 mill. i 2022
forutsatt at tiltaksgjennomføringen blir på 73,4 mill. I bærekraftsanalysen ligger det inne
en prognose på resultatavvik, før gjennomførte tiltak, på -186 mill.
Bærekraften er betydelig verre i 2022 sammenlignet med det som ble fremlagt i
styresak 89/2021 Budsjett 2022, noe som i all hovedsak knytter seg til forventningen til
prognosen som er forverret fra 140 mill. til 186 mill. før tiltaksgjennomføring. Det er i all
hovedsak innleie og lønnskostnader som fortsetter å øke.
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3.3 Uløst omstilling april 2022
Prognosen for resultatavvik 2022 er pr. mars -186 mill. målt mot resultatkrav på +24
mill. Med en tiltaksplan på 73,4 mill. gir dette en uløst utfordring i 2022 på -113 mill.

Uløst omstilling pr mars 2022
150
100

50

73

73

73

2022

2023

2024

-125

-118

111

111

111

111

111

111

2025

2026

2027

2028

2029

2030

-154

-158

-152

-147

-143

-139

0
-50
-100

-113

-150
-200
Tiltaksplan

Uløst omstilling

Grafen ovenfor viser at omstillingsutfordringen er betydelig. I 2022 er utfordringen 113
mill. forutsatt at tiltak på 73,4 mill. gjennomføres som planlagt.
Utviklingen i døgnopphold går ned, mens polikliniske konsultasjoner går opp. Samtidig
viser kostnadsutviklingen at personalkostnadene øker betydelig fra samme periode
2019, både fastlønn, variabellønn og innleiekostnader øker betydelig mer enn lønns- og
prisstigning skulle tilsi.
Tiltaksplanen på 73,4 mill. er ikke tilstrekkelig for å nå balanse i 2022, og med dagens
kostnadsutvikling vil utfordringen øke i årene fremover dersom ikke driften tilpasses til
den faktiske aktivitetsutviklingen med færre innlagte og flere polikliniske
konsultasjoner.
Prognosen viser et utfordringsbilde på ca. -154 mill. fra 2025 når nye Hammerfest
sykehus står ferdig, og da er forutsetning om effektivisering av driften i henhold til den
vedtatte gevinstrealiseringsplanen for nye Hammerfest sykehus lagt inn. Dersom
gevinstrealisering ikke gjennomføres vil utfordringsbildet være -192 mill. fra 2025.

3.4 Endring i bærekraft siden 2019
Bærekraften har endret seg betydelig de siste årene. I 2019 da styret i
Finnmarkssykehuset HF og styret i Helse Nord RHF vedtok bygging av nye Hammerfest
sykehus.
Pr. august 2019 var resultatet -23 mill., og prognosen var et budsjettavvik på -42 mill.
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Gjennomføring av tiltak var på samme tidspunkt 17,8 mill, dvs. 33,7% . Fra mars 2020
har pandemien preget virksomheten, og det er knyttet stor usikkerhet til om nye krav til
virksomheten gir høyere kostnader enn 2019 nivå.
Avvik fra resultatkrav – prognose satt i hhv. 2022 og 2019
Tabellen under viser prognosen for resultatavvik basert på resultat pr. mars 2022 og pr.
august 2019. Begge prognosene legger til grunn at ingen tiltak er gjennomført.
Inngangsfarten som ligger til grunn for prognosen i 2022 er -140 mill. og i 2019 -42 mill.
Avvik fra resultatkrav prognose 2022 vs 2019
2022 Avvik fra resultatkrav 2022-2030
2019 Avvik fra resultatkrav fra 2019, 2022-2027
Differanse

2022

2023

2024

2025

2026

2027

(186)
(83)
(103)

(198)
(82)
(116)

(191)
(71)
(120)

(266)
(194)
(72)

(270)
(176)
(94)

(264)
(161)
(103)

Når resultatet forverres så betydelig som det har gjort gjennom 2020 og 2021 ble
inngangsfarten til 2022 betydelig verre enn forutsatt i 2019. Kostnadsøkningen har i all
hovedsak skjedd i økt forbruk av årsverk og innleie fra byrå.
Utvikling i årsverk 2019-2022
Antallet årsverk har økt med 201 i perioden 2019-2022 (pr mars). Av disse årsverkene
er 66 årsverk planlagt og finansiert eksternt. 38,6 årsverk er godkjent med
omprioritering av midler og ressurser. Samlet brukes det 51 flere årsverk enn budsjett.

Foretaket har 40 ledige stillinger pr. mars 2022, for å dekke inn disse stillingene brukes
det 66,8 flere variable årsverk og 25,2 flere innleide årsverk fra firma. I tillegg er det
brukt 101 årsverk som er merket med covid-19.
65,77 årsverk er planlagt økning fra 2019 til 2022 med ekstern finansiering/økt ISF som
følge av utvidet tjenestetilbud:
- Sengepost i Alta
- LIS2/3 leger i Hammerfest og Kirkenes
- Helse i Arbeid i Kirkenes
- Helikopter i Kirkenes
- Prosjekt nye Hammerfest sykehus
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-

Øyelege 2 med støttepersonell i Hammerfest
Uroterapeut Hammerfest
Ortoped Kirkenes med støttepersonell
Utvidet avtale med Tana kommune om drift av arealer
Stormottakersatsning
Samvalg
Utekontor Sámi Klinihkka
Kardiolog med støttepersonell Sámi Klinihkka

Foretaket har i tillegg prioritert å styrke med 38,6 stillinger innenfor egen ramme:
- Lis 2/3 Psykisk helsevern og rus Øst-Finnmark
- Samisk veiviser Sámi Klinihkka
- Samhandlingsrådgiver Sámi Klinihkka
- Bemanning hvite biler, Prehospital klinikk
- Fagrådgiver, Prehospital klinikk
- Psykologspesialister Rus med støttepersonell, klinikk Alta
- Klinikksjef Alta
- Renhold etter pandemi, SDE
- Medisintekniske ressurser øst og vest, SDE
- Brann og sikkerhetskonsulent, SDE
- Informasjonssikkerhetsrådgiver, Adm
- Prosjektstilling Dips Arena, Adm
- Bemanningskoordinator, Adm
- Hygienesykepleier Adm
- Ass. Med. Fagsjef
- Systemforvalter MetaVisjon
- Prosjektleder rekruttering og stabilisering
I tillegg er det 45,6 årsverk som ikke er finansiert med budsjettmidler.
Tiltaksplan – forventet effekt av tiltak satt av klinikkene i 2022 og 2019
Tabellen viser at tiltaksplan fra 2019 er redusert betydelig i 2022, dvs. tiltaksplanene er
redusert med 30 mill. i 2022 og 2023, og viser at planene for 2024-2027 er redusert
med rundt 63-65 mill.
Tiltaksplaner 2022 vs 2019
2022 - sum effekt tiltaksplan 2022-2027
2019 - sum effekt tiltaksplan 2022-2027
Endring tiltaksplaner

2022

2023

2024

2025

2026

2027

73
103
(30)

73
104
(31)

73
135
(62)

111
174
(63)

111
175
(64)

111
176
(65)

Endring i tiltaksplaner i 2022 og 2023 er i all hovedsak redusert effekt av tiltak på
klinikknivå. I 2019 hadde klinikkene tiltak for 103 mill, risikojustert. Pr mars 2022 har
foretaket risikojusterte tiltaksplaner på 73,4 mill. inkludert reduksjon i dyre legemidler
som belastes administrasjonen.
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Fra 2024 lå det inne ytterligere tiltak på 29 mill. knyttet til effektivisering knyttet til IKTinvesteringer. Det er så stor usikkerhet knyttet til disse tiltakene at de ble tatt ut av
tiltaksplanen inntil nye prognoser foreligger knyttet til IKT-prosjekter.
Oppsummert forårsakes endret bærekraft fra 2019 til 2022 av en kostnadsutvikling
knyttet til økte månedsverk i form av innleie og overtid. Foretaket har en vridning fra
døgn til poliklinisk aktivitet, som i utgangspunktet skal være mindre kostnadskrevende
drift. Samtidig har desentraliseringen av tjenestetilbudet i Finnmark også medført en
kostnadsøkning som delvis skulle finansieres med økt aktivitet. Forventningen om at
pasientstrømmen skulle snu tilbake fra UNN til Finnmarkssykehuset HF ser ikke ut til å
oppfylles. Dermed har heller ikke aktiviteten økt betydelig. Denne utviklingen må
hensyntas i arbeidet med langsiktige planer, og det det totale tilbudet i
Finnmarkssykehuset HF bør vurderes som helhet, basert på et realistisk
pasientgrunnlag.

4

Behov for kapitaltilførsel og bruk av driftskreditt
Foretaket har fått innvilget 2,280 mrd. i lån til nye Hammerfest sykehus, og har
driftskreditt på 370 mill.
Estimert utvikling i bruk av driftskreditten vises i figuren under. I prognosen legges det
til grunn en uløst omstilling på -113 mill. i 2022. I likviditetsprognosen ligger
resultatkravet på +24 inne fra 2024. Det er ikke sannsynlig at det nås, og
likviditetsutfordringen er kritisk. Utfordringen med likviditeten vil slå ut allerede i år
med forventet resultatavvik på -113 mill.

Driftskreditt og likviditetsbehov P(85)
( 100)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

( 200)
( 300)
( 400)
( 500)

( 600)
( 700)
( 800)
( 900)

( 545)
( 623)
( 754)

( 845)
Likviditetsbehov

( 807)

( 765)

( 724)

( 684)

( 643)

Kassekreditt

Det er i denne likviditetsanalysen lagt inn investering på p(85) dvs. en prosjektkostnad
på 2,808 mrd. og langsiktig lån på 2,280 mrd. Det er lagt inn en salgssum på gamle
Hammerfest sykehus på 60 mill. i 2025.
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Likviditetsprognosen viser at foretaket har en betydelig likviditetsutfordring fremover,
etter flere år med negativt resultat og dermed høy belastning på likviditet.
Dersom investeringen i nye Hammerfest sykehus gjennomføres innenfor p(50), og lånet
utbetales som innvilget på 2,280 mrd. vil likviditeten være noe bedre men fortsatt ikke
tilstrekkelig i årene fremover.

Driftskreditt og likviditetsbehov P(50)
2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

( 100)
( 200)
( 300)
( 400)
( 500)
( 600)
( 700)

( 545)

( 553)

( 577)

( 518)

( 458)

( 428)

( 623)
Likviditetsbehov

5

( 549)

( 488)

Kassekreditt

Strategi for arbeidet med økonomisk bærekraft
I styresak 84/2021 Budsjett 2022, ble tiltaksplanene for klinikkene vedtatt. Disse
tiltakene utgjorde 119 mill. og ble risikojustert til 75,2 mill. Finnmarkssykehuset HF
hadde dermed en restutfordring på 65,3 mill. Utfordringsbildet er betydelig forverret
sammenlignet med det styresak 84/2021 viste, og restutfordringen er økt til -113 mill.
pr. mars 2022.
Klinikkenes tiltaksplaner skal bygge opp under at budsjetter skal overholdes. I denne
saken har klinikkene risikovurdert tiltaksplanene som ble utarbeidet høsten 2021, og
effekten en justert til 73,4 mill. for 2022.
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5.1 Løsningsstrategi for økonomisk bærekraft
Styret vedtok i styresak 86/2021 handlingsplan kostnadseffektivisering 2022. I
prosessen har resultatene fra den eksterne konsulenten (KPMG) vært kvalitetssikret og
det foreligger en konkret plan for kostnadseffektivisering. De konkrete forslagene er
ikke tatt inn i økonomisk bærekraftsanalyse, i påvente av styrets vedtak.
I styresak 36/2022 Kostnadseffektivisering 2022 legger administrerende direktør frem
mål og en operasjonalisert plan for det videre arbeidet. Pleiefaktor og senger i
somatikken er gjennomgått og det synliggjøres et potensial for å redusere med 22
senger. Klinikksjefene foreslår en reduksjon på 15 senger. Det legges videre til grunn at
det skal planlegges med en pleiefaktor på 1,2 til 1,4 i bemanningsplaner. Det er et mål at
innleie og overtid skal kunne reduseres betydelig når sykehusets internlogistikk
vurderes endret, og legges til grunn for planleggingen. Administrerende direktør har
signalisert at omstilling skal skje uten oppsigelser.
Bruk av sykepleiere og spesialsykepleiere er også vurdert og det foreslås en endring og
oppgaveglidning. Endringen kan skje både på akuttavdeling og i sengeposter.
Bruk av spesialister internt er gjennomgått i prosessen. Pasientinnkalling viser seg å
være særdeles utfordrende og det er nødvendig å gjennomgå rutiner og ressurser for
innkalling av pasienter. Dette vil gi effekt på både ressursutnyttelse av spesialister og
sannsynligvis også redusert innleie.
Nye tiltak vil innarbeides i bærekraftsanalysen administrativt og sendes til Helse Nord
RHF når styrets vedtak i styresak 36/2022 kostnadseffektivisering 2022 foreligger.
Foretaksledelsen har gjennomgått ulike strakstiltak som vil ha økonomisk effekt. Disse
tiltakene legges frem i styresak 34/2022 Virksomhetsrapport 3-2022. Etter styrevedtak
legges også disse strakstiltak inn i bærekraftsanalysen.
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Innspill til rullering av plan
Helse Nord RHFs vedtatte investeringsplan og plan skal rulleres i styremøtet i Helse
Nord RHF i juni 2022. Vedtatt plan vil være førende for helseforetakenes
langtidsplanlegging og budsjetter for perioden. I den forbindelse ber Helse Nord RHF
foretakene komme med innspill til plan innen 29. april 2022. Det vises til vedlagte
innspill til plan. Oppsummert søker Finnmarkssykehuset HF slik:

6.1 Innspill prioritering av midler
6.1.1 Samiske helsetjenester
Finnmarkssykehuset HF ønsker å utvikle samiske helsetjenester til den samiske
befolkningen. Handlingsplan for utvikling av samiske helsetjenester ligger til grunn for
midler som søkes til økt virksomheten i 2023.
Anbefaling:

Utvikling av samisk helsetjenester må finansieres.
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6.1.2 Dialysetilbud
Det er et mål at dialysepasienter ikke skal ha mer enn 1 time reisevei for å få sin
dialysebehandling. Finnmarkssykehuset HF har dialysebehandling ved klinikkene i Alta,
Hammerfest og Kirkenes. I tillegg har Finnmarkssykehuset HF inngått driftsavtaler med
kommunene Porsanger, Vadsø og Berlevåg om leie av lokaler og driftspersonell for å gi
pasienter tilbud om dialyse i hjemkommunen. Disse endringen er gjennomført innenfor
egen ramme. Finnmarkssykehuset HF har prioritert å etablere tilbud i Kautokeino uten
ekstern finansiering.
Anbefaling;
Finnmarkssykehuset HF søker om driftsmidler til dialysetilbud til Kautokeino 2 plasser.
6.1.3 Ambulansestasjoner
Finnmarkssykehuset HF leier 9 ambulansestasjoner. I tillegg leier foretaket fasiliteter i
Kirkenes og Alta til luftambulansepersonell. Foretaket har få nybygg. Uavhengig av om
foretaket eier eller leier arealer så er de fleste av stasjonene/basene i behov av betydelig
oppgradering grunnet mange år med manglende bevilgninger og fokus på vedlikehold.
Arbeidstilsynet har også gjennomført et nasjonalt tilsyn som avdekker de samme
utfordringene ved stasjonene i Finnmark.
Nybygg bør vurderes i tillegg til alternativ med omfattende rehabilitering. Uansett
løsning vil fremtidige kostnader være betydelig mer enn i dag, enten som
investering/avskrivning på egne arealer eller som leiekostnad ved leie av nye arealer fra
eksterne. 8 av 9 leide stasjoner har behov for oppgraderinger eller nybygg. Dette gjelder
2.700 kvadratmeter leide arealer. Oppgraderte basefasiliteter for fly i Kirkenes og Alta
vil trolig også være nødvendig de neste årene.
Oppgradering av leide stasjoner er beregnet å øke driftskostnader med 3,0 mill. i årlig.
Anbefaling:
Det bør i søkes driftsmidler til økte kostnader for leide stasjoner i langsiktig plan etter at
disse er oppgradert i henhold til krav fra arbeidstilsynet.
6.1.4 IKT
Finnmarkssykehuset HF forholder seg i grove trekk til regionale målsetninger og
strategier for utvikling av IKT området. Utviklingsarbeidet skjer i nært samarbeid med
Helse Nord RHF og de andre helseforetakene gjennom Helse Nord IKT. Det betyr at våre
IKT budsjetter i stor grad er et resultat av felles prosesser og felles prioriteringer i
foretaksgruppen. Foretaksgruppen er inne i en svært krevende økonomis situasjon der
det er viktig å få kontroll på kostnader. IKT området må få samme behandling som alle
andre områder i prosesser med å se på hvordan kostnader kan reduseres. Helse Nord
RHF er i gang med en slik prosess som Finnmarkssykehuset HF deltar aktivt i. Det antas
at dagens budsjetter på IKT i Finnmarkssykehuset HF skal reduseres i årene som
kommer som en konsekvens av prosessene nevnt ovenfor og dette må skje gjennom
harde prioriteringer av hvilke utviklingsløp på IKT som skal gjennomføres.
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Det har tidligere vært lagt inn 29 mill. i effektivisering pga. nye systemer. Dette er ikke
tilstrekkelig dokumentert i prosjektene, og tiltaket er tatt ut av tiltaksplanen.
Anbefaling;
Økte IKT-kostnader fra 2023 må finansieres gjennom tilstrekkelig dokumenterte
kvantitative gevinstrealiseringer eller rammeøkning. Dette må være diskutert med
klinisk virksomhet og være reelle gevinster. Alternativt må midler tilføres midler over
rammen.
6.1.5 IKT-sikkerhet og beredskap
Stortingsmelding nr. 5 (2020-2021) om samfunnssikkerhet i en usikker verden retter
oppmerksomheten særlig mot syv områder: 1) covid-19 pandemien, 2) sivilt-militært
samarbeid og totalforsvaret, 3) forebyggende nasjonal sikkerhet, 4) digital sikkerhet, 5)
sammensatte trusler, 6) forebygging og beredskap lokalt og regionalt, 7) forebygging,
beredskap og redningstjeneste i våre nordlige havområder. Med dette sammensatte og
brede utfordringsbildet blir forebygging enda viktigere enn tidligere: pro-aktivitet
bedrer vår evne til å beskytte verdier og øke Finnmarkssykehuset HF sin
motstandsdyktighet. Samtidig gir stramme økonomiske rammer det nødvendig å
prioritere og gjøre avveininger blant ulike risiko og trusler.
Tidligere har Finnmarkssykehuset HF hatt stillinger på omtrent 20-30% tilknyttet
sykehus og klinikker som skulle arbeide med beredskap på siden av annet virke. I tillegg
har det vært en beredskapsrådgiver og en informasjonssikkerhetsrådgiver ansatt på
strategisk nivå i 100% stilling. Dagens trusselbilde er krevende, og vår årvåkenhet må
være skjerpet – i lang tid fremover.
Finnmarkssykehuset HF mener derfor at det er et behov for økt arbeidskapasitet og
forsterkede krav til formalisert kunnskap blant de som skal skjøtte bredden og dybden i
dette arbeidsområdet på en tilfredsstillende måte fremover. Foretaksledelsen har
drøftet dette behovet i strategisk ledermøte, med vedtak om et ønske om å øke
kapasiteten til 3 100% stillinger ansatt på operasjonelt nivå, med ansettelsesforhold i en
avdeling for sikkerhet og beredskap i FFS. Finnmarkssykehuset HF har i budsjett 2022
økt med 1 stilling IKT-sikkerhetsrådgiver. Stillingen er ikke besatt, men midler er avsatt
over ordinær ramme.
Anbefaling:
IKT-Sikkerhet og beredskap er et prioritert område i Helse Nord, og
Finnmarkssykehuset HF ønsker å øke med 3 stillinger.
6.1.6 Økt beredskap på intensiv Kirkenes
Dersom det pålegges å endre intensivkapasiteten i foretakene i Helse Nord RHF, må
sykehusene styrkes med midler til økt beredskap ved intensivavdelingene.
Det er ikke gjort en beregning på hva nødvendig beredskap vil koste, bortsett fra rapport
fra Helse Nord RHF hvor det er beregnet behov for en økning i stillinger i Kirkenes for å
øke fra nivå 1 til nivå 2 intensiv. Finnmarkssykehuset HF drifter foreløpig
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intensivavdelingen i Kirkenes som nivå 1 Intensiv, og vil i denne forbindelse ha behov
for finansiering tilsvarende 15 intensivsykepleiere.
Anbefaling:
Finnmarkssykehuset HF avventer beslutning fra Helse Nord RHF, men forutsetter at økt
nivå finansieres i sin helhet. Det er lagt inn behov for 15 nye stillinger for å ivareta
beredskap.
6.1.7 Kostnadskompensasjon drift Klinikk Alta
Klinikk Alta har avviklet 6 kommunale senger i somatisk sengepost. I 2022 fikk
Finnmarkssykehuset HF dekket 2,0 mill. av 4,8 mill. som var beregnet i inntektstap. Da
hadde foretaket lagt til grunn en reduksjon i bemanning på sengeposten. Foretaket
søker om å få kompensert ytterligere 2,8 mill.
Anbefaling:
Det søkes om ytterligere kostnadskompensasjon på 2,8 mill. for avvikling av felles
sengepost med kommunen i klinikk Alta.
6.1.8 Økt tilbud psykisk helsevern og rus, Øst-Finnmark
I henhold til Helse Nord RHFs utviklingsplaner for TSB, så skal TSB være en del av
tilbudet ved DPS. Da må Finnmarkssykehuset HF bygge ut og harmonisere det
polikliniske tilbudet for denne pasientgruppen. Foretaket må avklare pasientens behov,
styrke pasientmedvirkningen og finne riktig tilbud. Det er ønskelig å prioritere kvalitet
og fagutvikling, og få på plass økt ruskompetanse slik at pasienter i opptaksområde til
Øst-Finnmark får det tilbudet de har krav på. Psykiatrien og tverrfaglig rusbehandling
bør derfor prioriteres slik det fremkommer av oppdragsdokumentet for 2022, om at
veksten i spesialisthelsetjenesten skal være høyere i psykiatrien og TSB enn i
somatikken.
Foretaket ønsker at rusteam Øst-Finnmark, som i dag består av en stilling utvides til et
team på 5 personer. På er det et mål å utvide rusteamet med 1,5 stillinger i Kirkenes,
totalt 6,5 stillinger. Dette vil gi lik dekningsgrad som det er nasjonalt.
Anbefaling:
Det søkes midler å øke med 2 psykiatere, 1 i BUP og 1 VPP. Samt styrke rusteam i hht.
beskrivelse
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6.1.9 Oppsummering innspill til økte driftsmidler
Samisk helsetjeneste
Familieteam
Alderspsykiatri
Akutt/kriseteam

2 behandlerstillinger, ambulering til kommunene
Etablere tilbud innen alderspsykiater (2024) med spesielt fokus på den samiske
pasient 1-100% stilling som alderspsykiater
Etablere et Akutt/kriseteam (2025) 2 -100% stillinger. Lokaliserin kan være utekontor

D-fact
D-fact Ung
Ekstern oversettingstjeneste

1 100% stilling spesialist
Avsette midler til D-fact Ung etter prosjektperioden

Tolketjeneste
Urfolksmedodologi
Forskning på samisk helse
SANKS FOU
PSHT
Utstyr
Totalt Sami Klinhkka - handlingsplan

2 stillinger lokalisasjon Kirkenes sykehus og Bodø
Kompetanseheving urfolksmedodologi
1-100% stilling
0,5 stilling kommuniasjojn og 1 100% stilling rådgiver
50% stilling
Sikre utstyr til tolkeoppdrag

Driftsmidler
Ambulansestasjoner
Økte IKT kostnader
IKT-sikkerhet og beredskap
Alta økt utfordring
Kapitalkompensasjon investeringer
PHR Kirkenes
TSB Kirkenes
Endret intensivnivå Kirkenes
Videreutvikling av tilbud i Alta

Finansiering til oversettelse av informasjonsmateriell til samisk språk, Sør-, lule og
nordsamisk (2023) For å sikre at alle språkene dekkes

Leide ambulansestasjoner må oppgraderes i hht. krav i AML. Leiekostnader øker
Finnmarkssykehuset søker å få finansiert opp 4 stillinger innenfor IKT-sikkerhet og beredskap
I 2022 avviklet Alta kommune 6 sengeplasser, Finnmarkssykehuset fikk 2,0 mill i 2022 og mangler
rest finansiering
Investeringsrammen bør økes i 2022-2024, noe som gir økte kostnader pr. år
Styrking av VPP og BUP i Kirkenes. BUP særlig for å styrke fagmiljøen fra 1 til 2 psykiatere. Totalt 2
stilligner
Det søkes om å styrke RUS-behandlingen i øst-Finnmarks.
Endelig kostnad er ikke beregnet, 15 stillinger vil utgjøre minimum 15 mill. med alle kostnader.
videreutvikling av tilbudet i Alta er under utredning, endelig kostnade er ikke beregnet,
beregningen er foreløpig

Driftsmidler

2023
1 800

2024

2025

1 200
1 800
1 200
Ikke beregnet
150
700

700
Ikke beregnet

900
400
Ikke beregnet
5 150

800
400

3 100

1 800

2023
2024
2025
3 000
3 000
3 000
ikke beregnet
ikke beregnet ikke beregnet
3 200
2 800
1 136
2 400

2 803

1 900
15 000
5 000

900
5 000

34 436

11 703

3 409

6 409

6.2 Innspill til justering av vedtatt investeringsplan
6.2.1 Bygg og teknisk infrastruktur
I dag bruker foretaket 7 mill. kroner på utskifting og utvikling i eksisterende
bygningsmasse. Bygningsmassens verdi har økt betraktelig de siste årene. Dette er
naturlig at dette vil kreve betydelig økte investeringsbudsjetter på utskifting og
utvikling framover. I dag bruker foretaket 100 kroner pr kvadratmeter på utskifting og
utvikling. Dersom nasjonale normer legges til grunn bør dette beløpet økes til 250
kroner pr kvadratmeter pr år. Med 70.000 kvadratmeter bygg så bør foretaket framover
øke dette beløpet til 17 mill. kroner årlig.
Anbefaling:
Investeringsrammen til bygg bør økes med 10 mill. enten gjennom økt basisramme eller
økt lån. Økt kapitalkompensasjon og tilført likviditet i form av langsiktig lån må
finansiere oppgradering av ambulansestasjoner. Det er ikke rom i foretakets langsiktige
plan å finansiere denne økningen selv.
6.2.2 Nye arealer
Ved etablering av nye tilbud er det kommet innspill på behov for mer areal til utvidelse
av klinisk virksomhet ved flere av lokasjonene. Dersom alle planene innenfor bygg
realiseres så er det ytterligere investeringsbehov på inntil 500. mill. kroner i nye arealer
som må prioriteres. Mer areal krever også økte budsjetter til drift, vedlikehold og
utvikling. Nasjonale normer tilsier at foretaket bør bruke 1.250 kroner på drift og
vedlikehold av bygningsmassen for å drive godt verdibevarende vedlikehold. Budsjettet
for 2022 viser at vi når den nasjonale standarden.
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Pålegg om å utvide tilbud ved ulike lokasjoner kan gjennomføre ved å ta ned aktivitet og
areal på en av de øvrige lokasjonene i Finnmarkssykehuset. Utvidet tilbud som medfører
økte drifts- eller investeringskostnader må finansieres før de iverksettes.
Anbefaling:
Nye tilbud som medfører økte drifts- eller investeringskostnader utover budsjettramme,
må finansieres med friske midler over ramme. Det søkes ikke ytterligere investeringeller driftsramme pr. nå.
6.2.3 Ambulansestasjoner
Finnmarkssykehuset HF eier 8 ambulansestasjoner og leier 9 stasjoner. I tillegg leier
foretaket fasiliteter i Kirkenes og Alta til luftambulansepersonell. Foretaket har få
nybygg. Uavhengig av om foretaket eier eller leier arealer så er de fleste av
stasjonene/basene i behov av betydelig oppgradering grunnet mange år med manglende
bevilgninger og fokus på vedlikehold. Arbeidstilsynet har også gjennomført et nasjonalt
tilsyn som avdekker de samme utfordringene ved stasjonene i Finnmark.
Nybygg bør vurderes i tillegg til alternativ med omfattende rehabilitering. Uansett
løsning vil fremtidige kostnader være betydelig mer enn i dag, enten som
investering/avskrivning på egne arealer eller som leiekostnad ved leie av nye arealer fra
eksterne. Eide arealer vil også kreve både utskifting og tilpasning framover, uavhengig
av om arealene er nye eller av eldre dato, og budsjettene for å kunne drive
verdibevarende vedlikehold på disse må økes. Av 8 egne eide stasjoner er det behov for
betydelig oppgradering eller nybygg på 5 av disse stasjonene med et samlet areal på
1.500 kvadratmeter. 8 av 9 leide stasjoner har behov for oppgraderinger eller nybygg.
Dette gjelder 2.700 kvadratmeter leide arealer. Oppgraderte basefasiliteter for fly i
Kirkenes og Alta vil trolig også være nødvendig de neste årene.
Investeringskostnad for eide stasjoner vil sannsynligvis beløpe seg til 60 mill.
Anbefaling:
Det bør søkes investeringsramme på 60 mill. til oppgradering av eide ambulansestasjoner, dvs. 20 mill. årlig fra 2023-2025. Økt kapitalkompensasjon og tilført likviditet
i form av langsiktig lån må finansiere oppgradering av ambulansestasjoner. Det er ikke
rom i foretakets langsiktige plan å finansiere denne økningen selv.
6.2.4 Helikopterlandingsplan Kirkenes sykehus
Det søkes utvidet ramme til helikopterlandingsplass Kirkenes sykehus fra 20 mill. til 54
mill., dvs. en økning på 34 mill. Dersom det besluttes at helikopterlandingsplass skal
bygges til redningshelikopter, må rammen utvides til 73 mill.
Anbefaling
Rammen søkes økt til 54 mill. Økt kapitalkompensasjon og tilført likviditet i form av
langsiktig lån må finansiere oppgradering av ambulansestasjoner. Det er ikke rom i
foretakets langsiktige plan å finansiere denne økningen selv.
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6.2.5 Helikopterlandingsplass nye Hammerfest sykehus
Det er ikke avsatt midler til helikopterlandingsplass ved nye Hammerfest sykehus. Det
har vært vurdert at dagens flyplass kan benyttes på lik linje med i dag. Argumentene
mot å gjennomføre landing og omlasting av pasienter på flyplassen er at det nye AW101
helikopteret vil prioritere å fly rett til UNN fordi det å skulle lande så langt unna
sykehuset vil gjøre at man taper tid, og helikopteret vil være utenfor beredskap fordi
personellet på helikopteret er de som må følge pasienten til sykehuset. Det bør avsettes
midler av prosjektets P(85) til en landingsplass ved nye Hammerfest sykehus.
Anbefaling
Rammen søkes økt til 50 mill. uten basefasiliteter. Økt kapitalkompensasjon og tilført
likviditet i form av langsiktig lån må finansiere oppgradering av ambulansestasjoner.
Det er ikke rom i foretakets langsiktige plan å finansiere denne økningen selv.
6.2.6 Oppsummering utvidet investeringsbehov
Dersom investeringsrammen øker, må det tilføres kapitalkompensasjon og lån til
investeringer. Der er ikke mulig for Finnmarkssykehuset HF å gjennomføre økte
investeringer uten tilført likviditet.
Endring i Investeringsramme
Utvikling og utskifting eksisterende bygg Utvikling og utskifting i eksisterende bygg, investeringskostnader 250 pr. m2/70.000 m2.
Ambulansestasjoner
Eide ambulansestasjoner må oppgraderes i hht. krav i AML.
Helikopterlandingsplass Kirkenes
Investeringsramme for helikopterlandingsplass Kirkenes er beregnet til 38 mill. inkludert
basefasiliteter, ambulansehelikopter. Økning fra 20 mill. -54 mill.
Helikopterlandingsplass Hammerfeset
Helikopterlaningsplass Hammerfest AW101
Arealer NHS SANO
Arealer til SANO i NHS er redusert med 10 mill. I prosjektrammen ligger det investering i areal på
20 mill. Økning fra 10 mill. til 20 mill.
Behov for investeringsmidler

2023
10 000
20 000

2024
10 000
20 000
34 000

60 000
10 000
30 000

74 000

6.2.7 Investeringsplan nye Hammerfest sykehus
Investeringsplanen til nye Hammerfest sykehus er i henhold til opprinnelig kontrakt.
Det er ikke lagt inn noen forsering av planen. I oppsettet ligger P(50) til grunn, og lån
ligger inne med innvilget lån på 2,280 mrd. Sykehusbygg HF har satt opp følgende
likviditetsbudsjett.

2020
2021
2022
2023
2024
2025
Totalt

2025
10 000
20 000

Revidert
likviditet
216 885
540 876
729 227
525 777
531 542
257
2 544 565

I oppsettet under er utbetalingene i 2024 lagt inn med 260 mill. i 2024 og 184 mill. i
2025.
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90 000

Prosjekt Nye Hammerfest sykehus
Investeringsramme vedtatt investeringsplan
Herav byggelånsrenter

tidl.år
831

2022
729
9,8

2023
525
9,8

2024
260
9,8

2025
184

Egenfinansiering
Lånebehov investering
Herav lån fra HOD

131
700

166
563

97
428,4

(34)
294

(111)
295

Akkumulert lånebehov

700

1263

1691,4

1985,4

2280,4
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Vedlegg 2 Risikojustert tiltaksplaner pr. mars 2022
Tiltaksplan 2022
nr
Tiltakets "navn"
Hammerfest sykehus
1 Økt aktivitet

Beskrivelse av tiltak

Planlagt
økonomisk
Risikojustert
effekt 2022 i
effekt pr. mars
1000 kr
2022
45 500
22 706
4 000
2 667

2 Stabilisering

-

3 Rekruttering

12 000

5 000

3 Rekruttering

9 000

6 000

11 000
2 500

4 583
1 040

5 000
2 000

2 083
1 333

39 980

19 350

18 000

6 000

2 000

1 066

5 000

2 666

4 680
500

3 744

4 300

3 706

5 500

1 834

1 120

1 094

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

570
450

76
150

Redusert sykefravær i klinikken

100

14
854

4 Bemanningsplanlegging
5 Nærværsarbeid
6 Forbedret kodekontroll
7 Medikamentbruk
Hammerfest sykehus nye tiltak
Kirkenes sykehus
Øke poliklinisk aktivitet somatikk, nå plantall
1

Øke poliklinisk aktivitet psykiatri, 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

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

Reduksjon innleie leger fra byrå

Sikre fast ansatte leger.

2

3

Harmonisere turnus med riktig pleiefaktor og rett budsjett

4
5 Tidlig booking av ferievikarer

Redusere sykefravær til 7,5 %

Tidlig annonsering, kontakte vikarer som var her i år.
Samarbeid med HR for å sikre oppføling av ansatte/enheter med
fravær over 7,5%.

6

Redusere overtid og innleie på døgnenhetene
7

Sikre at alle stillingene er besatt, tidlig booking av vikarer
dersom langtidsfravær, permisjoner.

Kirkenes sykehus nye tiltak
Sami Klinihkka
1

2
3

Øke poliklinisk aktivitet
Øke gjestepasienter
Redusere sykefraværet
Sami Kliihkka nye tiltak

334

4
Ta ned stillinger på døgnenheten 2,5 (tiltak fra 2019 tatt inn igjen) Redusere 2,5 stillinger i hht harmonisering Døgnenheten

854

Tiltaksplan 2022
nr
Tiltakets "navn"
Klinikk Alta

1 Øke poliklinisk aktivitet i somatikken

2 Økt aktivitet røntgen

Beskrivelse av tiltak
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)

Planlagt
økonomisk
effekt 2022 i
1000 kr
6 918

Risikojustert
effekt pr. mars
2022
2 853

182

566

140

94

355

113

4 Øke gjestepasientinntekter PHR

Antall røntgen konsultasjoner skal øke
Omorganisering i VPP/BUP, økt fokus på rekruttering og utdanning
av spesialister vil gi økt mulighet for måloppnåelse.
Gitt kontroll på ventelistene så vil dette gi en mulighet for økte
inntekter.

1 701

908

5 Redusere innleie fra byrå PHR

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

2 300

766

6 Redusere fristbruddkostnader PHR

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

2 040

340

8 Redusere sykefravær PHR

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

200

66

6 700

6 727

1 000

783

3 Øke poliklinisk aktivitet i PHR

klinikk Alta nye tiltak
Drift- og Eiendomssenteret

1 Energi FIN (KS/HS/Tana/Karasjok)

Innregulering av SD anlegg./Gjennomgang av innreguleringer

2 Revidert Tana avtale

Ny driftsavtale Tana etter nybygg

900

900

3 Parkering Kirkenes

Økt inntekt ved ny parkeringsordning

700

94

4 Lavere kostnader avtaler og økte inntekter

Økonomisk effekt av nytt system for avtaleforvaltning
(avtaleforvalter)

500

504

5 Husleie Porsanger

Økonomisk effekt av nytt system for avtaleforvaltning
(avtaleforvalter)

300

300

6 Nye driftsrutiner Bolig Drift FINN

Økt inntekt boliger. Utarbeide rutiner for internfakturering,
annen fakturering - økt utnyttelsesgrad og bookinger.

500

266

7 Serviceavtaler

Serviceavtaler, gjennomgang av avtaler.

500

266

8 IKT Kostnader (utgått)

Engangseffetkt pga lavere kostnader knyttet til IKT I 2021, ble
fjernet i budsjettsak 2022

9 Brøyting Hammerfest

Ny avtale - besparelse

1 000

700

10 Porto FIN

Nytt sms system

300

160

11 Inntekter Kjøkken

Normalisering av drift og inntekter kantine og klinikk

500

250

12 Kostnader Alta - renovasjon

Bortfall ekstraordinære kostnader Alta på renovasjon

500

504
2 000

SDE Nye tiltak

NY13

Vakante stillinger

ubesatt frem til sommeren 2022

NY14

medisinske gasser kirkenes

Reduksjon innkjøp ved innstalasjon av eget anlegg for produsjon
av trykkluft (surstoff/lystgass)

500

Ny15

Medisinske gasser Alta

Reduksjon innkjøp ved innstalasjon av eget anlegg for produsjon
av trykkluft (surstoff/lystgass)

500

1 000

Tiltaksplan 2022

Planlagt
økonomisk
effekt 2022 i
1000 kr
11 700

Risikojustert
effekt pr. mars
2022
11 140

1 Redusere sykefravær

Utvikle og lære opp enh. Ledere, enh. Ledere følge opp ansatte i
adm. tid, turnusplaner, faglig utvikling og bruk av lærlinger,
bruke bemanningsrådgiver

900

480

2 Bidra til riktig og ressursmessig god koordinering i AMK

Øke antall koordinatorer, hyppig kontakt med AMK og amb.
Tjenesten

800

427

Spre aktiv tid slik at oppdrag ikke går på overtid
Redusere antall oppdrag fra sykehus på ettermiddag, kveld Samarbeid med sengepostene, informasjon,
4 og helg
pasienttransportbiler

300

75

300

120

5 Reduksjon reisekostnader

Være kritisk til behov for reise, bruk av Skype

240

64

6 Redusere forbruk av ambulansetransporter i Øst-Finnmark

Samarbeid og kommunikasjon med PAS, bilamb. og AMK

300

100

6 000

6 000

660

66

10 Redusere internreise i Finnmark samt ut av fylket
Øke andelen digitale konsultasjoner, ta i bruk E- helse
Prehospitale tjenester nye tiltak
Ny 11 Vakante stillinger, rådgiver stab, 1 rådgiver bilamb.
Vakante stillinger i stab, midlertidig
Sum Økonomi/ Personal og organsisasjon/ Fag, forskning og samhandling/ Foretaksadm

2 200

4 150

2 800
1 008
1 008
3 330

Økonomiavdelingen

1 350

1 350

400

400

100
350

100
350

400

400

nr
Tiltakets "navn"
Prehospitale tjenester

Beskrivelse av tiltak

Endre turnus på enheter som kan redusere forbruk på
3 transport på passiv tid

8 Innfri effekt etter åpning av klinikk Alta

Klinikkene må snu pasientstrømmen fra UNN til Alta, særlig på
polikliniske kontroller

9 Redusere forbruk av alenedrosjer på ettermiddag og kveld

Møter med sengepost, vurdere forlenget åpningstid PAS

1 Redusere reisekostnader
2 Rådgivertjenester
3 Lisens

5 Stilling B&A
6 Redusere koderevisjon

Økonomiavdelingen Budsjettet for reisekostnader reduseres i
2022. Det innføres begrenset reiseaktivitet. Gjelder 11200-1121011220-11700
Engangseffekter på analyser gjennomført i 2021 Prodacapo
(aktivitetsanalyse)
Avslutte avtale med analysesenteret
Engangseffekt, stilling ligger i budsjett, men er i permisjon til
sept
Redusere koderevisjon i 2022 fra 2 til 1

Personal og organisasjon
9 Redusere reisekostnader
Fag, forskning og samhandling

PO - redusere reisebudsjett. Fagseksjon 15

8 Redusere reisekostnader
Foretaksadm

FFS - redusere reisebudsjett. Fagseksjon 16

3 Rådgivertjenester
4 Eksterne tjenester
7 Redusere reisekostnader
Anskaffelsesstrategi
1

TNF hemmere
SUM tiltak 2022

Engangseffekter på analyser gjennomført i 2021 fra KPMG
Engangseffekt. Innleie eksterne på nye bygg (advokat,
sykehusbygg).
Foretakssekretariatet - reduserer reisebudsjett. K-sted 11110
En pasient byttet til billigere medisin, og andre bytter

100

100

270

270

270

270

250

250

250
2 280

1 460

700

700

1 500

680

80
3 000

80
6 222

3 000
119 068

6 222
73 422

250

Rusteam DPS Øst, lokalisasjon Tana
1 Bakgrunn og Historisk forankring
I 2017-18 var det et landsomfattende tilsyn i Voksenpsykiatrien. Fylkesmannen skulle se på hvordan
poliklinikkene hjelper pasienter med psykisk lidelse og mulig samtidig ruslidelse. Vpp Tana ble
plukket ut som en av poliklinikker som Fylkesmannen i Finnmark hadde tilsyn på. Tilsynet har
konkludert med at foretaket ikke har lagt til rette for samordnet og/ eller integrert behandling av
disse pasientene ved VPP Tana.
Ledelsen ved Vpp Tana har jobbet godt for å få lukket avviket. 2 faste psykiatere er på plass,
systematisk gjennomgang av interne prosedyrer og intern gjennomgang av pas. journaler viser mer
systematisk kartlegging og gjennomføring.
Hovedvekten av behandlere ved poliklinikken har ikke ruskompetanse slik at pasienter med
rusproblematikk har blitt videre henvist til Sanks.
Samarbeidet om disse pasientene har etter det Vpp Tana erfarer fungert dårlig. Enheten har forsøkt å
få på plass bedre samhandling mellom de og TSB/ rusteam i Finnmarksklinikken. Dette har ikke blitt
bedre.
Fra klinikkledelsens side ble det bestemt å starte etablering av et rusteam i Dps Øst. Det ble avsatt
lønnsmidler til en stilling, lokalisert til kirkenes. Da ble det begrunnet med den gylne regel som la til
grunn at aktivitetsveksten i psykisk helsevern og rus skal være høyere enn somatisk virksomhet. En
forutsetning for å få dette til er å gi et tilbud ved alle DPS. Dps Øst hadde da ikke tilbud innen
ruspoliklinikk, noe som skulle prioriteres.
Teamet har bestått av en person som har vært mye ut i permisjon. Pr i dag har den personen
avsluttet sitt engasjement på Klinikk Kirkenes. Klinikksjef Rita Jørgensen og avdelingsleder Siv Anita
Carlsen har ultimo 2021 flyttet stillingen til Tana.

2 Målsetting
Vi ønsker å kunne gi et bedre tilbud for denne pasientgruppen ved å øke kapasiteten på rusfeltet.
Dette er i tråd med regjeringens prop. 15 S (2015-2016), opptrappingsplanen for rusfeltet (20162020). Vi lokaliserer teamet i Tana da poliklinikken har lokaliteter klare.
Et team består av 2 eller flere personer, vi ønsker å utvide teamet slik at det består av 5,5 stk. Vi har
1 stilling, ber om midler til 4,5 totalt nye stillinger med en opptrapping fordelt på 2023 og 2024..
Vi ønsker å inkludere unge voksne ned til 16 år, da unge bør fanges opp i en tidlig problemutvikling.
Vi ser for oss et samarbeid om ressurser internt, mellom poliklinikkene, D- Fact team (se under DFact team), og rusteamet. Vi må tilpasse hjelpetilbudet for den enkelte pasient og dette vil stille
store krav til samarbeid både innad i spesialisthelsetjenesten og mellom kommuner og
spesialisthelsetjenesten.
Tilbudet til innsatte i Vadsø fengsel utbedres også med opprettelsen av et rusteam.
Vi må ta ansvar og utvikle vårt behandlingstilbud.
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3 Resultat
Et rusteam bestående av 5,5 personer. Og et bedre behandlingstilbud nærmere pasienten.

4 Argumentasjon
ressurser
Fra 1.januar 2020 ble psykisk helsevern underlagt ny organisering. De tall som nå blir presentert er
etter gammel struktur men er overførbare for å sammenligne ressurs i de ulike dps èr sett mot
befolkningsgrunnlag i opptakskommunene. %-vis bor 33% av befolkningen i Øst, 16% i midt og 51% i
Vest. Ressursfordelingen ser slik ut; 20% i Øst, 40% i Midt og 40% i vest.

DPS Øst
Opptakskommuner
Berlevåg
Båtsfjord
Tana
Nesseby
Vadsø
Vardø
Sør Varanger

Folketall pr 4. kvartal
2020 (SSB)
928
2200
2829
880
5642
1959
10103

Totalt 24541

DPS Midt
Opptakskommuner
Kautokeino
Porsanger
Karasjok
Lebesby
Gamvik

Andel i % som bor i Øst

Folketall pr 4. kvartal
2020 (SSB)

33%

Andel i % som bor i Midt

2920
3921
2641
1271
1097

Totalt 11850

16%

DPS midt har og satellitt kontorer i Tysfjord, Snåsa og Oslo.

DPS Vest
Opptakskommuner
Hammerfest(+Kvalsund)
Alta

Folketall pr 4. kvartal 2020
(SSB)

Andel i %som bor i Vest

11331
20847
2

Loppa
Hasvik
Måsøy
Nordkapp

860
983
1197
3075

Totalt 38293

Totalt ant innb.
Finnmark
Dps Øst
Dps Midt
Dps Vest

51%

Folketall pr 4. kvartal 2020
(SSB)
24541
11850
38293

Totalt 74684

Dps Øst
Dps Midt
Dps Vest
Totalt

Sum ant. stillinger

% av totale ressurser

61,15
116,16
116,12
293,43

20%
40%
40%

Andel som bor i

% av totale ressurser

Dps Øst 33%
Dps Midt 16%
Dps Vest 51%

20%
40%
40%

Dps Øst ønsker å kunne gi et likeverdig tilbud til innbyggerne i Øst Finnmark. Tabellen viser tydelig at
midlene er skjevfordelt.

DPS Øst
Opptakskommuner
Berlevåg
Båtsfjord
Tana
Nesseby
Vadsø
Vardø
Sør Varanger

Folketall pr 1. kvartal
2021 (SSB) fra 15 år
830
1862
2470
762
4790
1730
8579

Totalt 21023

3

Befolkning i Øst Finnmark over 15 år; 21023. Med utgangspunkt i landsgjennomsnittet for
dekningsgraden pr 100 000, så bør DPS Øst ha: 0,21023x31=6,52 stillinger innenfor rus. (Rapport
Organisering og dimensjonering av TSB ved Helgelandssykehuset 12.11.20 s.38)

TSB kompetanse
I følge utviklingsplanen for Helse Nord så skal alle DPS i deres region inneha kompetanse på
utredning og kunnskapsbasert behandling av de vanligste rus- og avhengighetslidelse, samt
behandling av mer lavfrekvente lidelser i samarbeid med spesialiserte enheter. Dps skal ha
basiskompetanse innenfor TSB. Basiskompetansen er:
-

Behandlingsansvar for pasienter med nyoppdaget, uavklart og/ eller milde til moderate
rusproblem med mild til moderat samtidig psykisk lidelse
Utredning og behandling av patologisk spilleavhengighet
Utredning og behandling av bruk av doping/ anabole steroider
Kunnskap om virkning og effekt av ulike rusmidlers innvirkning på kognisjon, psykisk, fysisk
og sosial helse.
Utredningskompetanse om milde til moderate ruslidelser og psykiske lidelser
Kompetanse om milde til moderate affektive lidelser og angstlidelser,
personlighetsforstyrrelser, symptomer på psykose, OCD, traume og ADHD
Kunnskap om recovery-baserte tilnærminger
Kompetanse på tilbakefallsforebygging
Kompetanse på motiverende intervju

Områder som krever spisskompetanse er:
-

Nevropsykologisk funksjonskartlegging
Avrusning, nedtrapping og stabilisering
Forebyggende familiebehandling
Kortvarig stabilisering og behandling (4-6 uker)
Behandling av pasienter med ruslidelser som har behov for innleggelser utover (4-6 uker)
Pasienter innlagt etter helse- og omsorgsloven § 10-2
Pasienter innlagt etter helse- og omsorgsloven § 10-3
Behandling av gravide med ruslidelser
Inntaksvurdering/ oppstart av legemiddelassistert rehabilitering og bytte av
substitusjonsmedikament (switch)
Pasienter med ruslidelser og samtidig nedsatt kognitivt funksjonsnivå.

Slik vi ser organisering av TSB i Finnmarkssykehuset så ligger kjernen av tilbudet i DPS vest, Alta. Her
sitter blant annet inntaksteamet for rus og LAR. For at tilbudet for denne pasientgruppen skal
utvikles er det essensielt at de ivaretar veiledning og faglig støtte til øvrige team i eget helseforetak.
Vi ønsker at det etableres faste samarbeidsrutiner med andre rusteam og TSB poliklinikker.
Vi har en ambisjon om at tilbudet i denne omgang også skal innbefatte ungdom fra 16 år. Det vil
derfor også være naturlig at det etableres interne samarbeidsrutiner med BUP KKN.

Helse Nord RHF «Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 2016-2025»
Utviklingsplanen kommer med en rekke anbefalinger for TSB, som oppsummeres i følgende punkter:
4

•
•
•
•
•
•
•

•

•

Pasienter med sammensatte og samtidig behov skal tilbys koordinerte tjenester fra somatikk,
psykisk helsevern og TSB.
Alle helseforetak i Helse Nord skal bygge ut poliklinisk kapasitet slik at det samsvarer med
landsgjennomsnittet.
Helse Nord skal bygge opp spesialistkompetanse slik at alle helseforetak har tilstrekkelig med
spesialister i rus- og avhengighetsmedisin.
Frem mot 2025 må DPS ha innarbeidet rus- og avhengig hetsbehandling i poliklinikker,
ambulante tilbud og døgnenheter.
For å ivareta TSB-faglig kompetanse, fagutvikling og veiledning, må det etableres egne
enheter med overordnet og særskilt ansvar for TSB i helseforetakene.
Det er behov for å utvikle akutte tjenester til pasienter i TSB.
ACT-/FACT-team er en organisering som legger til rette for samhandling med kommunale
tjenester. Disse anbefalingene viser behov for en helhetlig tilnærming, med utvikling av
akuttfunksjoner, differensiering av døgntilbud og styrking av polikliniske tjenester.
Koordinering og samhandling med kommunene er viktig.
Planen gir faglig og organisatorisk retning som fagfeltene og skisserer utvalgte
satsingsområder. Styret i Helse Nord ga i behandling av utviklingsplanen tilslutning til å
utarbeide en regional fagplan for TSB.
Det skal utarbeides en regional fagplan for TSB som skal beskrive innhold, organisering og
kapasitet i tjenestetilbudet i dag, samt gi forslag til endringer for å møte utfordringene i feltet
frem mot 2025.

Oppdragsdokument 2022
Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal styrkes:
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Gjennomsnittlig ventetid skal være lavere enn 40 dager for psykisk helsevern voksne, lavere
enn 35 dager for psykisk helsevern barn og unge og lavere enn 30 dager for TSB.
Aktiviteten i psykisk helsevern skal være høyere i 2022 sammenlignet med 2021, både innen
døgnbehandling og poliklinisk aktivitet.
Andel pasientforløp som har gjennomført evaluering av behandling i poliklinikk for psykisk
helsevern barn og unge, psykisk helsevern voksne og TSB skal være minst 80 pst.
Andel pasienter i pasientforløp som sammen med behandler har utarbeidet en
behandlingsplan, skal være minst 80 pst.
Minst 70 pst. av epikrisene skal være sendt innen 1 dag etter utskrivning fra psykisk
helsevern for voksne og TSB.
I tråd med nasjonal alkoholstrategi 2021 – 2025 sørge for gode basistjenester innen TSB i alle
helseforetak, styrke rusbehandlingstilbudet til barn og unge og utvikle rutiner for
samhandling mellom somatiske avdelinger, psykisk helsevern og TSB.
Legge til rette for å tilby vurderingssamtale innen psykisk helsevern, særlig for barn og unge
og der det er uklart om pasient har rett til helsehjelp eller det er behov for supplerende
informasjon, eller der lege/henviser mener det er behov for rask avklaring før eventuell
henvisning.
Sikre ambulante tilbud til barn og unge innen psykisk helse og TSB.
Sørge for god dekningsgrad og kompletthet i lovpålagt rapportering til de nasjonale
kvalitetsregistrene.

5

D-Fact team
Finnmarkssykehuset har fått 12 millioner til etablering av tre D-Fact team. Det er besluttet å gå i gang
med to team, ett i Karasjok og ett i Tana. Samarbeidsavtalen med kommunene i opptaksområdet er
signert. Teamet er godt i gang med utdanning innen ACT/FACT i regi av Napha. Rutiner skal etableres
og prosedyrer skrives. Første pasient er tenkt igangsatt mars 2022.
I Tana skal spesialisthelsetjenesten inn med 50% psykiater, 50% psykolog, 50% teamleder og 50%
sekretær. Primærhelsetjenesten stiller med casemanagere i forskjellige prosentandeler avhengig av
innrapportert caseload.
Det er fra prosjektbeskrivelse lagt inn føringer i forhold til at spesialisthelsetjenesten skal benytte seg
av allerede eksisterende ressurser. Noe ledelsen anser som vanskelig ut fra dagens ressurssituasjon.
Det at ressurser fra Vpp Tana tas inn i D-Fact teamet gir mindre kapasitet på poliklinikken i Tana.
Det kan være aktuelt å løse ressursbehovet med eksempelvis delte stillinger mellom et D-Fact team
og et rusteam.

«Null Visjonen»
Pasienter i psykisk helsevern og TSB er sårbare pasientgrupper med vesentlig kortere levealder enn
resten av befolkningen. Det kan skyldes skadelig bruk av rusbruken, og / eller sviktende egenomsorg.
Det er ikke ukjent at det i denne pasientgruppen ses økt ant. selvmord/forsøk på selvmord,
selvskading, overdose, vold og overgrep.
I Norge ble det i 2018 registrert 335 alkoholutløste dødsfall og 286 narkotikautløste dødsfall
(folkehelserapporten, oppdatert 06.12.2019)
Det er viktig med en samordnet innsats for å styrke den somatiske helsen da disse pasientene gjerne
går underbehandlet for sin somatiske sykdom.
I juni 2020 introduserte helse- og omsorgsminister Bent Høie nullvisjon for selvmord i Norge.
Visjonen er å jobbe ut fra at vi ikke har noen å miste. Antall selvmord i Norge går ikke ned. I 2018
mistet vi 674 mennesker. Selvmordsforebygging skal prioriteres høyere. Spesialisthelsetjenesten må
være synlig i alle ledd også innenfor rusomsorgen i Dps Øst.
Spesialisthelsetjenesten bør organisere sitt behandlingstilbud til denne pasientgruppen på en slik
måte at pasienter og pårørende opplever et tilstedeværende helsevesen som er opptatt av å gi et
tilbud som retter seg mot det som den enkelte pasient har av utfordringer. Vi må kunne gi rask og
rett hjelp til pasienter og pårørende.

5 Fremtidsplan
TSB behandlingsplasser på døgnenheten i Tana, må vurderes på sikt. Anbefalt er 2 plasser pr DPS. I
2024 se på muligheten å utvide rusteamet med 1,5 stillinger lokalisert i Kirkenes.
«Fram mot 2025 må Dps ha innarbeidet rusbehandling i poliklinikker, ambulante tilbud og
døgnenheter. Ruskompetanse må være representert i felles inntaksteam i Dps.» (Utviklingsplan for
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Nord 2016-2025).
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6 Budsjett
1 Russpesialist: (i dag ansatt psykiater fra 01.04.22 i Tana utfordring på 600 000)
1 Ruskonsulent med spiss kompetanse innenfor fagfeltet for barn-og unge
1 Ruskonsulent
1 Erfaringskonsulent
Totalt

600 000
700 000
700 000
600 000
1900000

Totalt vil kostand utgjøre ca. kr 1900000 ved oppstart i 2023 (lagt til utfordringen fra 2021,
Ruskonsulent -Ansatt psykiater i Tana), samt ca. 900 000 til 1,5 stillinger ved poliklinikken i Kirkenes
oppstart 2024. Lønnsnivå er et anslag. Det er ikke tatt med sosiale kostnader eller kostnader til drift
av rusteamet eller kostnader til areal.

7 Konklusjon/ Anbefaling
I henhold til Helse Nord utviklingsplaner for TSB, så skal TSB være en del av tilbudet ved Dps. Da må
Finnmarkssykehuset bygge ut og harmonisere det polikliniske tilbudet for denne pasientgruppen. Vi
må avklare pasientens behov, styrke pasientmedvirkningen og finne riktig tilbud. Vi ønsker å
prioritere kvalitet og fagutvikling. Vi ønsker å få på plass økt ruskompetanse slik at pasienter i vårt
opptaksområde får det tilbudet de har krav på. Vi ber derfor om at psykiatrien og tverrfaglig
rusbehandling prioriteres slik det fremkommer av oppdragsdokumentet for 2022, om at veksten i
spesialisthelsetjenesten skal være høyere i psykiatrien og TSB enn i somatikken. Vi ber at vårt
rusteam, som i dag består av en person kan utvides til et team på 5 personer. Vi ber om å få økte
rammer i vårt budsjett slik at dette lar seg gjennomføre. På sikt ønsker vi å utvide rusteamet med 1,5
stillinger i Kirkenes, totalt 6,5 stillinger. Dette vil gi lik dekningsgrad som det er nasjonalt.

8. Kilder
- Rapport etter tilsyn med spesialisthelsetjenester til pasienter med psykisk lidelse og mulig samtidig
ruslidelse. Fra Fylkesmannen i Finnmark; Geir Åge Bendiksen og revisor; Cathrine Ditlefsen
- Rapport om «Bruk av spesialisthelsetjenester innen rus og psykiatri i Nord- Norge 2015- 2017. SKDErapport 28. november 2019.»
- Stortinget prop. 15S (2015-2016) Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020)
- Statistisk sentralbyrå- for folketall
- Budsjett 2020 Klinikk Psykisk Helsevern og Rus v/ Inger Lise Balandin og Charlotte Bakken
- Digital FACT Kirkenes, rapport utarbeidet av Sofie Bjørnå
- Meld. St. 7 (2019-2020) – regjeringen .no Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023
- Utviklingsplan for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Nord 2016-2025
- Oppdragsdokument 2021 fra Helse Nord til helseforetakene
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- Veileder for rapportering i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
- Folkehelserapporten; rusbrukslidelser i Norge, publisert 30.06.2014, oppdatert 06.12.2019
- Rapport Organisering og dimensjonering av TSB ved Helgelandssykehuset 12.11.20
-Oppdragsdokument 2022 fra Helse Nord til helseforetakene
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Budsjettbrev 1 - Økonomisk langtidsplan 2023-2026 inkludert rullering av
investeringsplan

Innspill til budsjettprosess 2023-2026, samt investeringsplan
Innspill fra Kirkenes
1. Styrke psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Rus team ved VPP Tana
Viser til innsendt sak om etablering av rus team i DPS øst.

Døgnenheten i Tana:
Døgnenheten i Tana bemannes i dag med en 100% psykiater i tillegg til annen helse
personell. Det er vanskelig å rekruttere til ene stillinger generelt. I tillegg til at det er
vanskelig å sikre forsvarlig drift og det er vanskelig å planlegge uttak av ferie og annet fravær
med en spesialist på enheten. Det er ønskelig å opprette en LIS3 på døgnenheten for å sikre
fremtidig rekruttering av psykiatere til Kirkenes sykehus. Kirkenes sykehus ber derfor om 2100% stillinger til døgnenheten i Tana.

D-FACT:
Dette tilbudet er opprette som et prosjekt, viktig at det settes av midler i driftsbudsjettet
etter prosjektperioden. Sykehuset anbefaler at det planlegges at det opprettes en 100%
spesialist stilling som legges til D-FACT.

D- FACT ung:
Finnmarkssykehuset gjennomfører nå en pilot på D-FACT ung. Dersom det viser seg at det
bør etableres D-FACT ung i Finnmark er det viktig at det avsettes midler til drift av D-FACT
ung etter pilotperioden. Omfang av dette tilbudet er foreløpig ikke klart.

TUD:
Kirkenes sykehus og resten av Fin har i perioden 2019-2021 jobbet med å overføre ansvaret
for oppfølgingen av TUD pasienter fra UNN til FIN. Kirkenes sykehus har overtatt mange
pasienter og erfaringen så langt at dette pasienter som har behov for oppfølging noen som
behandlerne i dag ikke har kapasitet til uten at det går ut over ventelistene for øvrige
pasienter. For å sikre en forsvarlig oppfølging av disse pasientene er det behov for å styrke
bemanningen på VPP enten i Kirkenes eller Tana med 1-100% stilling som psykiater.

BUP
BUP Kirkenes bemannes i dag med en 100% barne og ungdomspsykiater i tillegg til annen
helse personell. Det er vanskelig å rekruttere til ene stillinger generelt. Nå har sykehuset
lykkes å tilsette en barne og ungdomspsykiater fra 1.1.23. Frem til vedkommende starter i
jobben må enheten leie inn psykiater via vikarbyrå, noe som også har vært vanskelig. Med
en stilling på enheten vil det være vanskelig å planlegge uttak av ferie og annet fravær. Det
er også utfordrende å sikre et godkjent forløp av LIS3 på enheten når enheten i perioder

bemannes med barne og ungdomspsykiater fra vikarbyrå. Enheten ønsker at det opprettes
en 1-100% stilling som barne og ungdomspsykiater ved enheten for å sikre en mere robust
enhet.
2. Styrke forskning, innovasjon og kompetanse og forbedre kvalitet og pasientsikkerhet

Simulator utstyr
For å klare å gjennomføre læringsmålene er det nå påkrevd at det finnes simulatorutstyr
tilgjengelig på sykehuset. Kirkenes sykehus ber om at det prioritereres å kjøpe inn
simulatorutstyr som er nødvendig for å gjennomføre læringsmålene for legene under
spesialisering ved sykehuset.

Utdanningsstillinger
Det er behov for å lage en langsiktig plan på kompetanseheving på sykehuset. I dag er det en
god oversikt over antall utdanningsstillinger det er behov å utdanne for å få dekket inn
behovet for spesialsykepleieren som går under ABIJOK. Utfordringen i dag er å få tilstrekkelig
med søkere til spesialavdelingene. Det bør opprettes rekrutteringsstillinger på enheter som
sykehuset har problemer med å rekruttere kandidater til spesialutdanning. I Kirkenes burde
det vært opprettet rekrutteringsstillinger på operasjon og føde/gyn enheter(jordmor) til
sammen 2-100% stillinger.

Annen kompetanseheving:
I forbindelse med arbeidet med kostands reduserende tiltak ser en nødvendighet å overføre
flere oppgaver fra leger til sykepleiere. Det er derfor viktig å øke kompetansen til sykepleiere
slik at de blant annet kan ha egen poliklinikk. Kirkenes sykehus ønsker å utdanne flere
ultralydjordmødre, diabetessykepleiere, lungesykepleiere og geriatrisk sykepleier.
For å gjennomføre det er sykehuset avhengig av finansiering til disse utdanningene på lik
linje med ABIJOK.

Logoped:
Avdeling Rehabilitering opplever at etterspørselen etter bistand fra logoped har økt de siste
årene. Den ene stillingene klinikken har er i utgangspunktet beregnet til å kunne ivareta
pasienter inneliggende på FMR. Nå som klinikken har fått jobbet med pakkeforløp for
slagpasientene ser klinikken at det er behov for å styrke tilbudet til slagpasienter innen
logopedi i akuttfasen. I tillegg kommer andre typer henvendelser til sykehuset om å kunne gi
et tilbud til pasienter innen logopedi. For å kunne gi et optimalt tilbud til pasienter også når
den ene logopeden er borte grunnet permisjoner/ferier og annet fravær er det behov for å
styrke avdeling rehabilitering med en 100% logoped.

Nevrologi:
Kirkenes sykehus har lykkes å ansette en nevrolog som har ansvaret for oppfølging av
pasienter innlagt på FMR samt ordinær nevropoliklinikk på sykehuset. For å sikre et mer
robust miljø innen fagområde nevrologi bør det opprettes en sykepleier stilling i tilknytning
til nevrologen for å ivareta oppgaver som kan utføres av sykepleier. Sykepleier stillingen bør
kunne benyttes i helg på sengeenhet FMR. I tillegg er det behov for å styrke avdelingen med
ytterligere en nevrolog for å sikre et bedre tilbud innen nevrologi i FIN. Dersom det er mulig
å få ansatt ytterligere en nevrolog bør det søkes om godkjenning til å ha en LIS 3 innen
nevrologi for å sikre fremtidig rekruttering i FIN.

Sengeenhet Fysikalsk medisin og rehabilitering:
FMR er en sengeenhet som skal ivareta tilbudet til hele FIN. Da Nye Kirkenes sykehus (NKS)
ble planlagt var det plan om å øke antall senger på FMR fra seks heldøgns senger til ni
heldøgns senger. Dette ble ikke iverksatt fordi Kirkenes sykehus ikke har budsjettmidler til å
øke bemanningen for å kunne ivareta ni heldøgns senger. I perioden etter innflytting har tre
senger vært brukt som hotellsenger og senger for ut lokaliserte pasienter fra medisinsk
avdeling. Det siste året har de tre sengene vært benyttet som kontor og behandlingsrom
grunnet arealmangel på sykehuset. I løpet av 2022 vil BUP /VPP flytte ut av sykehuset og det
vil da bli mulig å frigjøre de tre pasientrommene igjen. Dersom de skal benyttes til ordinære
FMR senger er det nødvendig å styrke bemanningen på FMR med ytterligere 6-100%
sykepleierstillinger (5 hvis den ene kombineres med nevrospl.)

Habiliteringstjenesten for voksne (HAVO)
HAVO har gjennomført en risikovurdering for å vurdere om de har tilstrekkelig
kompetanse/ansatte til å kunne gi et tilbud til pasientene i Finnmark. Det risikovurderingen
viser er at omfanget av behovet for utredning og diagnostisering i denne pasientgruppen har
økt i omfang noe som har medført at enheten har problemer med å klare og gi et
kvalitetsmessig godt nok tilbud til pasientene. For å øke kvaliteten på tilbudet er det behov
for å styrke enheten med 1-100 % Nevropsykolog.

Føde/gyn sengeenhet:
I forbindelse med at det er bestemt at det skal gjennomføres tidlig screening med ultralyd er
det behov for å sikre at sykehuset har en ekstra jordmor med kompetanse innen ultralyd til å
gjennomføre denne undersøkelsen. Kirkenes sykehus ber om at det opprettes 1-100% stilling
som jordmor for å kunne ivareta disse undersøkelsene på poliklinikken. Stillingen
kombineres med arbeid på føde/gyn. enheten på sykehuset

Kir/ort sengetun:
Sengetun 1 var opprinnelig planlagt som et hotell tun i forbindelse med bygging av nytt
sykehus. FIN har iverksatt et arbeid for å komme frem til kostnadsreduserende tiltak. I den
forbindelse vurderes det om antall senger på sykehuset skal reduseres. Hva som blir utfallet
etter at arbeidet med kostands reduserende tiltak er gjennomført er ennå usikkert. Men
dersom tun 1 fortsatt skal drives som fem døgns enhet og åpnes dersom det er behov for
flere heldøgns senger i helg er det nødvendig å styrke bemanningen på helg med minimum
tre sykepleier stillinger for å dekke de mest sårbare vaktene samt for å redusere

overtidskostandene og arbeidsbelastningen for ansatte. Gjennom pandemien har antall
innlagte på sykehuset gått ned. Det er usikkert om antall innleggelser vil opprettholdes på
nivået som er i dag, eller om det vil øke til samme nivå som før pandemien. Kirkenes sykehus
ber om at sykehuset får budsjettmidler til 3- 100% sykepleierstillinger.

Sengetunene på sykehuset:
Det er behov for å opprette 4 -100% stillinger som assistenter som jobber på tvers av
sengeenhetene (kir/ort, medisin og føde/gyn). Dette for å avlaste pleierne i enhetene slik at
de kan konsentrere seg om pasientbehandlingen. I mangel på ferievikarer sommeren 2021
ble det leid inn assistenter for å avlaste pleiepersonalet. På dagtid i ukedagene var det en
assistent på medisin og en assistent på kir/ort og føde/gyn, dette fungerte bra for alle
enhetene. På kveld og helg er det en assistent som bistår på alle enhetene. Denne ordningen
var alle enhetene svært fornøyd med og det var ønskelig fra alle om at ordningen må
videreføres.
Med å ansette fire assistenter vil man kunne frigi tid for helsefagarbeidere/barnepleiere,
sykepleiere og jordmødre til å bruke mer av tiden sin på pasientbehandlingen. Dette vil føre
til bedre pasientbehandling. Bidra til at vi utfører riktig oppgave av rett person.

Geriatriske senger
Kirkenes sykehus har ansatt en geriater som ønsker å videreutvikle tilbudet til den
geriatriske pasient. I den forbindelse er det ønskelig å etablere geriatriske senger som en del
av tilbudet på medisinsk avdeling. For å kunne ivareta denne pasientgruppen er det behov
for å styrke bemanningen på medisinsk sengeenhet.

Intensiv med akuttmottaket:
I årene før innflytting i nytt sykehuset og etter innflytting har det vært jobbet med å styrke
bemanningen på intensiv med akuttmottaket. Etter at det ble gjennomført et tilsyn fra
Fylkesmannen i 2019 fikk enheten godkjent å øke bemanningen intensiv med akuttmottak.
Enheten fikk overført en stilling fra klinikksjef samt at klinikken kunne ansette ytterligere tre
til, men da uten å få tilført lønnsmidler til stillingene. Øvrig inndekning av helgevakter skulle
forsøkes løst gjennom hyppigere arbeidshelg for ansatte på enheten. Foretaket har et
grunnprinsipp om at arbeidstakere skal jobbe hver 3. helg samt at i kalenderplan er det
frivillig å jobbe hyppigere helg enn hver 3. helg. Få på intensiv med akuttmottak ønsker å
jobbe hyppigere helg enn hver 3. helg. For å dekke en minimumsbemanning på 4-1-4-4, har
enheten behov for 39 personer som jobber helg på intensiv med akuttmottak. Under
pandemien har bemanningen vært 6+6+6 noe som også er anbefalt i rapporten som ble
laget på bestilling fra Helse Nord om endring av nivå inndelingen på intensiv enhet på KS.
I påvente av beslutningen om fremtidig drift av intensiv enheten med akuttmottak på
Kirkenes sykehus er det besluttet at bemanningen skal være 5+1+5+5 i helg, som medfører
et behov for 48 stillinger . Det betyr at enheten har behov for budsjettmidler til 15-100%
stillinger så fremt ikke det er mulig å tilsette deltidsstillinger.

Operasjonsenheten:
Enhetsleder har i tillegg til sine ordinære lederoppgaver ansvaret for fagutvikling i enheten.
Hun har også ansvaret for sterilsentralen og sikre at enheten har tilstrekkelig utstyr til
enhver tid. Mengde utstyr og oppfølging øker stadig. I tillegg går hun i drift dersom det er
fravær på enheten. For å bedre arbeidsforholdene til enhetsleder operasjon er det derfor

ønskelig at det etableres en 50% fagutviklingssykepleier på enheten kombinert med 50%
ordinær operasjonssykepleier stillinger. Til sammen 1-100% stilling.

Medisinskbiokjemi og blodbank:
Ansvarsområdet for bioingeniører øker stadig også krav til dokumentasjon og for å sikre at
alt gjennomføres i henhold til gjeldende retningslinjer for enheten. Det er vanskelig å
rekrutter bioingeniører. For å stabilisere bioingeniører er det vesentlig å redusere
arbeidsmengden i helg på den ene som har vakt alene i helgen på dagtid.
For å få til dette og arbeid hver 3 helg er det behov for å øke antall bioingeniører med 3100% bioingeniørstillinger.

Klinikkledelsen:
Klinikkledelsen opplever at de har en stadig mer belastende arbeidshverdag. Har ikke fått
gjennomgått siste forbedringsundersøkelse for 2022, men tilbakemeldingen er at det er
svært liten tid til ledelse. Det meste av arbeidstiden går til å sikre at administrative oppgaver
utføres og at de får bistått lederne under seg. Det oppleves at stadige flere oppgaver
overføres til klinikken fra stab og støtte.
Kirkenes sykehus har sette på flere muligheter for å bedre arbeidsforholdene for lederne.
Klinikken fikk godkjent en 100% stilling som administrasjonssekretær stilling og ber i budsjett
2023 å få tilført lønnsmidler

3. Rask tilgang til helsetjenester og sammenhengende pasientforløp
Ingen kommentar fra Kirkens sykehus
4. Samhandling

PSHT
Kirkenes sykehus har gjennom pandemien forsøkt å etablere PSHT. Dessverre har sykehuset ikke
lykkes så langt. Årsak er at de ansatte som skal delta i et PSHT ikke klarer å prioritere dette arbeid i
tillegg til ordinært arbeid. Kirkenes sykehus ber derfor om midler til teamet både til å lønne en 20%
lege resurs til teamet, 50% stilling som leder av PSHT teamet og 130% stilling til resten av teamet.
Det er i tillegg til ressurser til personell, behov for å legge inn noen driftsmidler til teamet slik at de
kan gjennomføre noe opplæring og ha mulighet med nettverksbygging med kommunene i ØstFinnmark og andre PSHT i FIN og Helse Nord. Det vil også være behov få moderne og brukervennlig
utstyr for å kunne gjennomføre oppfølging digitalt samt ha fasiliteter som møterom.
• Teknologi
Ingen kommentar fra Kirkens sykehus
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Innspill til budsjettprosess 2023-2026, samt investeringsplan
Innspill fra klinikk: Sámi klinihkka
1. Styrke psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Familieteam
Det er behov for å styrke tilbudet innen familieterapi med to stillinger som kan reise ut å
følge opp familier i nærmiljøet. Dette er basert på at erfaringsmessig så har familier sjelden
tid til å kunne være i behandling over tid borte fra hjemmet. Med et slik tilbud kan familiene
ha noen dager på familieenheter i Karasjok for senere bli fulgt opp av et familieteam som
reiser ut og følger opp familien i nærmiljøet (2023)

Alderspsykiatri
I handlingsplan for samiske helsetjenester som er sendt inn til Helse Nord er det foreslått å
etablere et tilbud innen alderspsykiater (2024) med spesielt fokus på den samiske pasient I
den forbindelse ber Sámi klinihkka om budsjett midler til 1-100% stilling som alderspsykiater.

Akutt/kriseteam
I handlingsplan for samiske helsetjenester som er sendt inn til Helse Nord er det foreslått å
etablere et Akutt/kriseteam (2025) som kan rykke ut i Norge når det er behov for bistand fra
helsepersonell som kan samisk eller som har kjennskap til samisk kultur. I den forbindelse er
det behov for å opprette 2 -100% stillinger. Lokalisasjonen på stillingene er det ikke tatt
stilling til, men de kan tilknyttes et av utekontorene.

D-FACT:
Dette tilbudet er opprette som et prosjekt, viktig at det settes av midler i driftsbudsjettet
etter prosjektperioden. Sámi klinihkka anbefaler at det planlegges at det opprettes en
100% spesialist stilling som legges til D-FACT.

D- FACT ung:
Finnmarkssykehuset gjennomfører nå en pilot på D-FACT ung. Dersom det viser seg at det
bør etableres D-FACT ung i Finnmark er det viktig at det avsettes midler til drift av D-FACT
ung etter pilotperioden. Omfang av dette tilbudet er foreløpig ikke klart.
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2. Styrke forskning, innovasjon og kompetanse og forbedre kvalitet og

pasientsikkerhet

Oversettelse av informasjonsmateriell
Det er behov for å styrke finansiering til oversettelse av informasjonsmateriell til samisk
språk, Sør-, lule og nordsamisk (2023) For å sikre at alle språkene dekkes er det behov for å
øke budsjettrammen slik at det er mulig å kjøpe tjenesten eksternt.

Tolketjenesten
For å sikre at den samiske befolkningen har behov for tolk får det er det viktig at de større
lokalisasjonene har tilgang til fysisk tolketjeneste tilsvarende det tilbudet som i dag er ved
Hammerfest sykehus. Anbefaler at budsjettet styrkes til to stillinger med forslag om
lokalisasjon på Kirkenes sykehus og Bodø. (2023-2024)

Kompetanseheving innen urfolksmedodologi
I Sámi klinihkka er det behov for å heve kompetansen innen urfolksmedodologi (2025). I den
forbindelse ber Sámi klinihkka om midler (ikke definert beløp ennå) til å gjennomføre denne
kompetansehevingen for en ansatt fra Sámi klinihkka.
Styrking av forskning på samisk helse.
I handlingsplan for samiske helsetjenester som er sendt inn til Helse Nord er det foreslått å
styrke forskning på samisk helse og da som kombinasjonsstilling forsker /klinikk. Det foreslås
at det opprettes en stilling til dette formålet i 2024

Styrke SANKS FoU
For å videreutvikle tjenesten er det nødvendig å styrke bemanningen i avdeling. 1-100%
rådgiver(2023) og øke stillingen innen kommunikasjon fra 50% til 100% stilling (2024)
3. Rask tilgang til helsetjenester og sammenhengende pasientforløp

Ingen kommentar fra Sámi klinhikka
4. Samhandling

PSHT
Sikre samisk språk og kulturkompetanse inn i PSHT i Finnmarkssykehuset. Forslag om at det
opprettes en 50% stilling i hvert av teamene som skal ivareta denne funksjonen samt at de kan
veilede andre PSHT i Helse Nord (2023)
5. Teknologi

Sikre tilstrekkelig utstyr for gjennomføring av tolkeoppdrag (2023-2024). Omfanget av hvor
stort behovet er ikke kartlagt pr i dag.
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Innspill til budsjettprosess 2023-2026, samt investeringsplan
Innspill fra Service, drift og eiendom og beredskap
Bygg, infrastruktur og utstyr
1. Bygg og teknisk infrastruktur
Driftsmidler
Finnmarkssykehuset har de siste årene økt bygningsmassen betydelig i antall kvadratmeter
og verdien av bygninger og teknisk infrastruktur har økt fra noen hundre millioner kroner til
flere milliarder kroner. Tilstandsgraden er god på ny bygningsmasse, men vedlikeholdsetterslepet er stort på den eldre bygningsmassen som foretaket fortsatt eier. Ny og gammel
eiendomsmasse skal driftes, vedlikeholdes og utvikles i henhold til gode prinsipper og
standarder for dette. Vedlikeholdsetterslepet ligger i dag på mellom 70-100 mill. kroner på
eldre bygningsmasse. Det må settes av betydelige beløp årlig for å ta igjen dette
vedlikeholdsetterslepet. I budsjettet for 2022 er det satt av 10. mill. kroner i driftsmidler til
dette. Dersom det årlig brukes samme beløp så vil det ta 10 år å ta igjen etterslepet. Styret
har tidligere vedtatt å sette av 10 mill. i 5 år til dette etterslepet i driftsbudsjettene.
Anbefaling:

Driftsmidler til vedlikeholdsetterslep på 10 mill. bør allerede nå videreføres til
2032.

Investeringsrammer
I dag bruker foretaket 7. mill. kroner på utskifting og utvikling i eksisterende bygningsmasse.
Bygningsmassen verdi har økt betraktelig de siste årene. Dette er naturlig at dette vil kreve
betydelig økte investeringsbudsjetter på utskifting og utvikling framover. I dag bruker
foretaket 100 kroner pr kvadratmeter på Utskifting og utvikling. Dersom nasjonale normer
legges til grunn bør dette beløpet økes til 250 kroner pr kvadratmeter pr år. Med 70.000
kvadratmeter bygg så bør foretaket framover øke dette beløpet til 17 mill. kroner årlig.
Økt ramme på 10 mill. betyr avskrivninger på ca 0,5 mill. Utfordringen for FIN. En økning på
driftskostnader på 10 mill. uten tilført driftsramme eller lån gir utfordringer på en anstrengt
likviditet.
Anbefaling:

Investeringsrammen til bygg bør økes med 10 mill. enten gjennom økt
basisramme eller økt lån.

Økt leie av arealer i 2022-2023
Finnmarkssykehuset har planlagt alle nybygg ut fra eksisterende prinsipper. Uenighet om
prinsippene, særlig knyttet til kontorarealer har medført at administrative ressurser flyttes ut
av eksisterende bygg, og leiekostnader øker. I ett av sykehusene flyttes nå psykisk helsevern
og rus ut, for å gi rom til kontorer.
I 2022 har Finnmarkssykehuset inngått leieavtaler for nye arealer med kr. 3,8 mill. i
årskostnad. Som følge av utvidelse av tilbud i Alta, er det foreløpig spilt inn behov for nye
arealer til ekstra ØNH-lege og arealer til eget teknisk driftspersonell pga at avtalen om drift
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av bygget med Alta kommune er avviklet. Dette anslås å ha en kostnad i 2022 på 150.000
kroner. Dersom tilbudet i Alta øker ytterligere vil dagens arealer være for små. Det er
imidlertid ikke tatt høyde for at 6 sengerom som er frigitt fra kommunal drift kan benyttes til
noe av dette. I tillegg til evt. nedtak av somatiske senger.
Normal årskostnad for nye arealer nevnt ovenfor er på 4. mill. kroner. Avtaler er inngått og
det må settes av budsjettmidler til disse leieavtalene utover det som er avsatt i 2022 dvs- 2,5
mill.

Innspill til fremtidig utvikling (økt investeringsbehov)
Ved etablering av nye tilbud er det kommet innspill på behov for mer areal til utvidelse av
klinisk virksomhet ved flere av lokasjonene. Dersom alle planene innenfor bygg realiseres så
er det ytterligere investeringsbehov på inntil 500. mill. kroner i nye arealer som må
prioriteres. Mer areal krever også økte budsjetter til drift, vedlikehold og utvikling. Nasjonale
normer tilsier at foretaket bør bruke 1.250 kroner på drift og vedlikehold av bygningsmassen
for å drive godt verdibevarende vedlikehold. Budsjettet for 2022 viser at vi når den nasjonale
standarden.
Pålegg om å utvide tilbud ved ulike lokasjoner må gjennomføre ved å ta ned aktivitet og areal
på en av de øvrige lokasjonene i Finnmarkssykehuset. Utvidet tilbud som medfører økte
drifts- eller investeringskostnader må finansieres før de iverksettes.
Anbefaling:

Nye tilbud som medfører økte drifts- eller investeringskostnader utover
budsjettramme, må finansieres med friske midler over ramme.

2. Ambulansestasjoner
Finnmarkssykehuset eier 8 ambulansestasjoner og leier 9 stasjoner. I tillegg leier foretaket
fasiliteter i Kirkenes og Alta til luftambulansepersonell. Foretaket har få nybygg. Uavhengig av
om foretaket eier eller leier arealer så er de fleste av stasjonene/basene i behov av betydelig
oppgradering grunnet mange år med manglende bevilgninger og fokus på vedlikehold.
Arbeidstilsynet har også gjennomført et nasjonalt tilsyn som avdekker de samme
utfordringene ved stasjonene i Finnmark.
Nybygg bør vurderes i tillegg til alternativ med omfattende rehabilitering. Uansett løsning vil
fremtidige kostnader være betydelig mer enn i dag, enten som investering/avskrivning på
egne arealer eller som leiekostnad ved leie av nye arealer fra eksterne. Eide arealer vil også
kreve både utskifting og tilpasning framover, uavhengig av om arealene er nye eller av eldre
dato, og budsjettene for å kunne drive verdibevarende vedlikehold på disse må økes. Av 8
egne eide stasjoner er det behov for betydelig oppgradering eller nybygg på 5 av disse
stasjonene med et samlet areal på 1.500 kvadratmeter. 8 av 9 leide stasjoner har behov for
oppgraderinger eller nybygg. Dette gjelder 2.700 kvadratmeter leide arealer. Oppgraderte
basefasiliteter for fly i Kirkenes og Alta vil trolig også være nødvendig de neste årene.
Kostnader til oppgradering/nybygg egne stasjoner vil trolig ligge på 60. mill. kroner og økte
kostnader for leie av oppgraderte stasjoner vil trolig ligge på over 3. mill. kroner årlig.
Investeringskostnad for eide for eide stasjoner vil sannsynligvis beløpe s seg til 60 mill. årlig
Oppgradering av eide stasjoner er beregnet å øke med 3,0 mill. i årlige driftskostnader.
Anbefaling:
1. Det bør søkes investeringsramme på 60 mill. til oppgradering av eide
ambulansestasjone.
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2. Det bør i søkes driftsmidler til økte kostnader for leide stasjoner i langsiktig plan
etter at disse er oppgradert i hht. krav fra arbeidstilsynet.
3. IKT
Finnmarkssykehuset forholder seg i grove trekk til regionale målsetninger og strategier for
utvikling av IKT området. Utviklingsarbeidet skjer i nært samarbeid med Helse Nord og de
andre helseforetakene gjennom Helse Nord IKT. Det betyr at våre IKT budsjetter i stor grad er
et resultat av felles prosesser og felles prioriteringer i foretaksgruppen. Foretaksgruppen er
inne i en svært krevende økonomis situasjon der det er viktig å få kontroll på kostnader. IKT
området må få samme behandling som alle andre områder i prosesser med å se på hvordan
kostnader kan reduseres. Helse Nord er i gang med en slik prosess som vi i
Finnmarkssykehuset deltar aktivt i. Det antas at dagens budsjetter på IKT i
Finnmarkssykehuset skal reduseres i årene som kommer som en konsekvens av prosessene
nevnt ovenfor og dette må skje gjennom harde prioriteringer av hvilke utviklingsløp på IKT
som skal gjennomføres.
Det foreligger ikke
Anbefaling;

Økte IKT-kostnader fra 2023 må finansieres gjennom tilstrekkelig
dokumenterte kvantitative gevinstrealiseringer. Dette må være diskutert
med klinisk virksomhet og være reelle gevinster. Evt. må det tilføres midler
over rammen.

4. Medisinteknisk utstyr (MTU)
Foretakets medisintekniske utstyr (MTU) har i dag en gjennomsnittlig alder på 6-7 år. Dette
er en lav alder sammenlignet med andre helseforetak.
Verdien på dette utstyret har også økt betydelig de siste årene og også her øker verdien mer
i prosent enn de vi sammenligner oss med. Årsaken til lav gjennomsnittsalder og økt verdi
skyldes at Finnmarkssykehuset har investert i mye nytt utstyr knyttet til nye lokalisasjoner,
samt at det investert i mer utstyr som følge av etablering av aktivitet på nye lokasjoner.
Dersom alderen på utstyret skal ligge på samme nivå som i dag så må investeringsrammen til
MTU økes. I 2022 er det satt av 11. mill. kroner. Samlet verdi på MTU ligger et sted mellom
150-200. mill. kroner. Med økning av budsjettene til 15-20. mill kroner så vil gjennomsnittlig
alder kunne beholdes også i årene som kommer. Driftsbudsjettene må i tillegg økes betydelig
framover da mer utstyr og dyrere vil kreve økte kostnader til blant annet vedlikehold og
serviceavtaler.
Foretaket har planlagt investeringer i MTU på 15 mill. årlig. Overforbruk av rammen i 20202022 knyttet til covid-19 har ført til at rammen til MTU ble redusert.
Anbefaling:

Foretaket søker å opprettholde rammen på 15,0 mill. til MTU.

5. Bolig
Finnmarkssykehuset er avhengig av betydelig tilrettelegging for rekruttering og stabilisering
av arbeidskraft. Foretaket har derfor hatt som strategi å eie et stort antall boliger for utleie til
vikarer og spesielle yrkesgrupper med behov for tilrettelegging. Boligene er gjennom årene
ikke vedlikehold og det vil kreve store beløp for å oppgradere disse. Styret har derfor vedtatt
å selge alle boliger i foretaket og tanken er å leie enheter i markedet i stedet. Samlet
leiebehov er beregnet til 160 boenheter. I dette tallet ligger det en relativt stor reserve, eller
overkapasitet for å ivareta «topper». Økt behov for å leie nye enheter og behov for økt
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kvalitet på utleieenhetene fører til økte kostander for foretaket som da må subsidiere
leietakerne i enda større grad. Det er beregnet at kostnaden for foretaket knyttet til ny
strategi på boliger vil øke betraktelig og i størrelsesorden 5-10. mill kroner årlig.
Salg av boliger er vedtatt av styret, og foretaket må søke å finansiere behovet for økte
leiekostnader innenfor dagens driftsramme.

IKT-sikkerhet og beredskap
Stortingsmelding nr. 5 (2020-2021) om samfunnssikkerhet i en usikker verden retter
oppmerksomheten særlig mot syv områder: 1) Covid-19 pandemien, 2) sivilt-militært samarbeid og
totalforsvaret, 3) forebyggende nasjonal sikkerhet, 4) digital sikkerhet, 5) sammensatte trusler, 6)
forebygging og beredskap lokalt og regionalt, 7) forebygging, beredskap og redningstjeneste i våre
nordlige havområder. Med dette sammensatte og brede utfordringsbildet blir forebygging enda
viktigere enn tidligere: pro-aktivitet bedrer vår evne til å beskytte verdier og øke Finnmarkssykehuset
HF sin motstandsdyktighet. Samtidig gir stramme økonomiske rammer det nødvendig å prioritere og
gjøre avveininger blant ulike risiko og trusler.
Dagens moderne sykehus digitaliseres i økende grad, og IKT blir en stadig viktigere del av
kjernevirksomheten. Trusselvurderinger fra blant annet NSM og NHN viser at helseforetakene kan
være interessante mål for både datakriminalitet, industrispionasje og statlig etterretning. Digitale
løsninger som tas i bruk i helsetjenesten, må derfor tilfredsstille krav til informasjonssikkerhet.
Tidligere har vi hatt stillinger på omtrent 20-30% tilknyttet sykehus og klinikker som skulle arbeide
med beredskap på siden av annet virke. I tillegg har det vært en beredskapsrådgiver og en
informasjonssikkerhetsrådgiver ansatt på strategisk nivå i 100% stilling. Dagens trusselbilde er
krevende, og vår årvåkenhet må være skjerpet – i lang tid fremover. Aktuelle problemstillinger og
farer fra det som nå foregår i Ukraina er knyttet til CBRNE-feltet, forsyningssvikt, digitale trusler
m.m., og det vil kreve en utvikling og tilpasning av systemer og planverk hos oss. Samtidig kjenner vi
ikke det som vil være morgendagens krise, og som vi må forvente at kommer.
Finnmarkssykehuset mener derfor at det er et behov for økt arbeidskapasitet og forsterkede krav til
formalisert kunnskap blant de som skal skjøtte bredden og dybden i dette arbeidsområdet på en
tilfredsstillende måte fremover. Foretaksledelsen har drøftet dette behovet i strategisk ledermøte,
med vedtak om et ønske om å øke kapasiteten til 3 stykk 100% stillinger ansatt på operasjonelt nivå
(med arbeidssted på sykehus/klinikker, med ansettelsesforhold i en avdeling for sikkerhet og
beredskap i FFS). Dette vil la de jobbe tverrfaglig med sikkerhet og beredskap – herunder også
informasjonssikkerhetsfaglige problemstillinger, og gi FIN HF en økt risikoforståelse og forbedret
krisehåndteringsevne.
Finnmarkssykehuset har i budsjett 2022 økt med 1 stilling IKT-sikkerhetsrådgiver. Stillingen er ikke
besatt, men midler er avsatt over ordinær ramme.
Anbefaling:

IKT-Sikkerhet og beredskap er et prioritert område i Helse Nord, og
Finnmarkssykehuset ønsker å øke med 3 ressurser i tillegg til dagens 3.

4

