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Virksomhetsrapport 5/2022 Finnmarkssykehuset HF
Ingress: Denne saken beskriver utviklingen av driften i virksomheten innenfor personal,
økonomi og kvalitet for mai 2022.
Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 5/2022 til orientering.

Vivi Brenden Bech
Konstituert administrerende direktør
Vedlegg:
1. Saksfremlegg
2. Virksomhetsrapport 5/2022
3. Presentasjon – analyse
4. Status fra klinikkene på fremdriftsplan tiltaksgjennomføring
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Virksomhetsrapport 5/2022 Finnmarkssykehuset HF
Saksbehandler:
Møtedato:

Inger M. Kongsbak/Alf Petter Wilhelmsen
22. juni 2022

1. Bakgrunn
Denne saken er en statusrapportering til styret i Finnmarkssykehuset HF og Helse Nord
RHF.

2. Sakvurdering/analyse
Kvalitetsindikatorer
Ventetid
Gjennomsnittlig ventetid for pasienter i somatikk som er avviklet fra ventelistene er
69 dager i mai. Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som fortsatt venter er 66 dager.
Gjennomsnittlig ventetid for pasienter i VPP som er avviklet fra ventelistene er 49 dager
i mai. Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som fortsatt venter er 49 dager.
Gjennomsnittlig ventetid for pasienter i BUP som er avviklet fra ventelistene er 42 dager
i mai. Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som fortsatt venter er 37 dager.
Gjennomsnittlig ventetid for pasienter i TSB som er avviklet fra ventelistene er 36 dager
i mai. Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som fortsatt venter er 36 dager.
Fristbrudd
Det var totalt 8,1 % avviklede fristbrudd i mai. Av disse er 7,8 % innen somatikk og 13,3
% innen psykiatri.
Aktivitet somatikk
Aktiviteten i mai ligger over plantall og samme periode i 2021 både når det gjelder
dag/døgn og poliklinikk.
Aktivitet psykisk helsevern og rus
Aktiviteten i mai er høyere enn plantall innenfor VPP og BUP, men ligger under i TSB.
Målt mot samme periode i 2021 er aktiviteten økt innenfor alle områder.
Digitale konsultasjoner (video og telefon)
Målet for antall digitale konsultasjoner (telefon og video) i 2022 skal være 15 % i
forhold til totalt antall polikliniske konsultasjoner.
I mai er andelen sum digitale konsultasjoner 8,8 %. Andelen for samme periode i 2021
var 12,9 %. Andelen fordelt på somatikk og psykisk helsevern og rus er henholdsvis 4,5
% og 17,4 %. Andelen for 2021 ble 9,9 % - hittil i år er andelen 10,1 % for foretaket som
helhet.
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Økonomi
Finnmarkssykehuset HF har i mai et resultat på -17 mill. Hittil i år er resultatet
-92 mill., som gir et negativt avvik mot budsjett på -102 mill.

Inntektene viser et positivt avvik på 0,7 millioner hittil i år.
På kostnadssiden ser vi at det er kjøp av helsetjenester, varekostnader knyttet til
aktivitet, innleid arbeidskraft og lønn som utgjør de store avvikene i forhold til budsjett.
Kostnadene fortsetter å øke, og innleid arbeidskraft har økt med 110 % fra 2019. I 2019
var det tilnærmet ingen innleie fra byrå innen psykisk helsevern og rus.
Utvikling kostnader pr mai (millioner)
Kjøp av helsetjenester
Varekostnad knyttet til aktivitet
Innleid arbeidskraft
Lønnskostnader
Andre driftskostnader
Totalt

2019
63,8
68,8
25,2
528,1
234,5
920,3

2020
61,0
74,7
29,0
548,0
225,1
937,8

2021
60,5
89,2
40,1
592,9
253,2
1 035,8

2022
69,0
93,1
52,9
655,4
250,1
1 120,4
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Økning
KPI/lønnsv
8%
4,8 %
35 %
4,8 %
110 %
4,8 %
24 %
5,9 %
7%
4,8 %
22 %
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Tiltak
Den økonomiske situasjonen i foretaket er kritisk og styret har besluttet at det skal
iverksettes nye kostnadseffektiviserende tiltak.
Strakstiltak jfr. styrevedtak 34/2022
48,5 mill.
Øvrige kostnadseffektiviseringstiltak jfr. styrevedtak 36/2022
14,3 mill.
Totalt har Finnmarkssykehuset HF risikojusterte tiltak for 136,8 mill. i 2022, inkludert
nye tiltak. Pr mai er det realisert tiltak for 21,7 mill., som utgjør 15,8 % av risikojusterte
tiltak.
Rapportering på tiltaksplan pr klinikk ligger vedlagt.

Risiko for at tiltaket ikke blir
gjennomført
1 - Usannsynlig
2 - Lav sannsynlighet
3 - Middels sannsynlighet
4 - Høy sannsynlighet
5 - Tiltaket blir ikke gjennomført i 2022
Sum Finnmarkssykehuset HF

Sannsynlighet
100 %
80 %
50 %
20 %
0%

Justert
Budsjett
2022
73 727
55 103
44 205
13 570
186 605

RisikoRealiserte
justert
tiltak hittil
budsjett
i år
88 740
11 627
19 723
7 270
22 045
2 094
6 310
693
136 818
21 684

Andel av
risikojust.
budsjett
13,1 %
36,9 %
9,5 %
11,0 %
15,8 %

Prognose
Totalt
Resultat
Budsjett
Adm
- 1 424 639 1 436 076
Hammerfest Sykehus
368 026
298 052
Kirkenes Sykehus
291 115
237 817
Sami Klinihkka
115 755
114 496
Prehospital klinikk
393 823
379 141
Klinikk Alta
139 417
117 905
SDE
266 314
264 665
Totalt
149 811 24 000

-

Avvik
11 437
69 974
53 298
1 259
14 683
21 512
1 649
173 811

Prognosen er laget med utgangspunkt i resultatene hittil i år 2022 og budsjett.
Prognosen er korrigert siden forrige måned med resultat for mai og en ny
statusgjennomgang med klinikkene i fht tiltaksgjennomføring. Klinikkene har store
utfordringer med rekruttering, noe som gjør at nedtak av innleie blir vanskelig.
Likviditet og investeringer
Likviditetssituasjon i Finnmarkssykehuset HF er kritisk. Kassakredittrammen er på 370
mill., saldo pr 31. mai er 355,3 mill., det vil si tilgjengelig likviditet på 14,7 mill.
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Likviditetsprognose
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Investeringsbudsjettet for 2022 utgjør 660 mill., det er overførte rammer fra tidligere år
på 235,4 mill. Pr mai utgjør investeringene 257,9 mill.
Bemanning
Brutto månedsverk ligger 50 månedsverk over plan i mai. I tillegg utgjør omregnet
innleie fra byrå ca. 36 månedsverk.
Bemanning - månedsverkutvikling
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220

226

222

218

235

Faste mnd-verk 2022

1 584

1 596

1 593

1 586

1 597

Plantall 2022

1 780

1 782

1 782

1 780

Plantall faste mnd-verk 2022

1 626

1 628

1 628

1 626

Månedsverk 2021

1 757

1 782

1 767

1 798

Variable mnd-verk 2022

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

1 782

1 780

1 780

1 780

1 780

1 782

1 780

1 780

1 628

1 626

1 626

1 626

1 626

1 628

1 626

1 626

1 781

1 825

1 904

1 891

1 844

1 833

1 866

1 808

Sykefraværet var på 9 % i april som er 2,4 prosentpoeng lavere enn måneden før.

3. Konsekvenser for samisk språk, kultur og tjenestetilbud
En negativ økonomisk utvikling vil kunne påvirke foretakets mulighet til å utvikle
tjenestetilbudet for hele befolkningen i Finnmark. Dette vil også kunne ha konsekvenser
for samisk språk, kultur og tjenestetilbud.

4. Risikovurdering
Denne saken har ingen risiko.
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5. Budsjett/finansiering
Denne saken krever ingen egen finansiering.

6. Medbestemmelse
Denne saken ble drøftet i informasjons- og drøftingsmøte 16.juni 2022, og behandlet i
FAMU 14. juni 2022.
Saken blir drøftet i informasjons- og drøftingsmøte 16. juni 2022. I og med at saken blir
drøftet etter at saken ble sendt til styret, har ikke styresaken blitt endret etter
drøftingsmøtet.

7. Direktørens vurdering
Ventetidene viser en positiv trend, selv om målsetningen ikke er nådd. Aktiviteten i
foretaket er på rett vei og foretaket er nå på samme nivå som 2019. Kostnadssiden viser
fortsatt store utfordringer, og det er varekostnad i form av innleie og lønn som gir de
største avvikene. Utfordringer med rekruttering gjør at det er vanskelig å gjennomføre
planlagte tiltak.
Det er meldt om store kostnader knyttet til ferieavvikling og inngåtte sommeravtaler,
noe som vil gi ytterligere utfordringer i forhold til kostnadsbildet.
Prognosen er korrigert og ytterligere forverret, noe som viser at strategien med nedtak
av senger og derav endrede bemanningsplaner er nødvendig for at foretaket skal bli
bærekraftig.

Vedlegg:
1. Virksomhetsrapport 5/2022
2. Presentasjon – analyse
3. Status fra klinikkene på fremdriftsplan tiltaksgjennomføring
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Oppsummering av utvikling
Kvalitet

Resultat

69
49
42
36

6
-6
-11
-33

2
0
-5
-19

8,1 %

0,4 %

-4,8 %

80,2 %

0,3 %

-1,8 %

Ventetid somatikk gjennomsnitt ikke over 50 dager
Ventetid psykisk helsevern voksne < 40 dager
Ventetid psykisk helsevern barn < 35 dager
Ventetid TSB/Rus < 30 dager
Fristbrudd skal være 0
Andel kontakter til planlagt tid (overholde > 95 % av avtaler innen 2021)
Aktivitetsvekst PHR

Endring sist mnd

Prosentvis økning aktivitet målt mot 2021
Regnskap (MNOK)
mai 2022
Tiltak
TNOK
Likviditet
mai 2022 TNOK
Sykefravær (1 mnd etterskuddsvis)
Sum Sykefravær (samlet < 7,5 % innen 2021)
Bedre samhandling med kommunehelsetjenesten og sikre helhetlige
pasientforløp

Endring hiå mot hif

7,8 %
Resultat

-1,3 %
Budsj.avvik

-17,0

Hittil i år

Endring fra samme
mnd i fjor

Endring sist mnd

Endring resultat fra
samme mnd. i fjor
-19,0
1,8

-92,1

-102,1

-34,9

186 605

Risikojustert
136 818

Realisert hittil i år
21 684

Trekkramme
370 000

Disponibel saldo
14 737

Endring sist mnd.
-96 536

2022

apr. 2022

HiÅ
9,0 %

mai 2022

HiF
10,5 %

HiÅ

HiF

Meldt fra kommune

-

24

Meldt fra spesialisthelsetjenesten

-

8

Sikre god pasient- og brukermedvirkning

mai 2022

Antall publiserte behandlingsbeskrivelser
Andel faktura gjennom ClockWork (1 mnd etterskuddsvis)
Andel faktura "varekjøp" gjennom ClockWork (> 90 %)
Andel faktura "tjenestekjøp" gjennom ClockWork (> 50 %)

HiÅ
0

apr. 2022

9,9 %

17
27
Antall i fjor

0
HiÅ

53
HiF

65,4 %

67,7 %

62,9 %

0,1 %

0,2 %

0,1 %
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Kvalitet
Ventetid
Nasjonale måltall for avviklet ventetid i 2022:
•

Somatikk

•
•
•

Psykisk helsevern voksne
Psykisk helsevern barn
Tverrfag. Spesialisert beh. Ruslidelser

reduksjon i fht 2021
På sikt er målet lavere ventetid enn 50 dager
lavere enn 40 dager
lavere enn 35 dager
lavere enn 30 dager

Indikatoren viser gjennomsnittlig ventetid fra henvisningen er mottatt i spesialisthelsetjenesten til helsehjelpen har startet
behandling.

Ventetider avviklet og fortsatt ventende somatikk

Kilde: HN LIS (DIPS)

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter i somatikk som er avviklet fra ventelistene er på 69
dager i mai. Det er en økning fra forrige måned med 6 dager og en økning på 3 dager
sammenlignet med samme periode i 2021.
Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som fortsatt venter er på 66 dager i mai. Det er en
reduksjon fra forrige måned og målt mot samme periode i 2021.
Ventetider avviklet og fortsatt ventende psykisk helsevern voksne

Kilde: HN LIS (DIPS)

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter i VPP som er avviklet fra ventelistene er på 49 dager i
mai. Det er en reduksjon på 6 dager fra forrige måned, og en økning på 1 dag målt mot samme
periode i 2021.
Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som fortsatt venter er på 49 dager i mai. Det er en
reduksjon fra forrige måned, og målt mot samme periode i 2021.
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Ventetider avviklet og fortsatt ventende psykisk helsevern barn- og unge

Kilde: HN LIS (DIPS)

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter i BUP som er avviklet fra ventelistene er på 42 dager i
mai. Det er en nedgang fra forrige måned med 11 dager, og en nedgang på 6 dager målt mot
samme periode i 2021.
Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som fortsatt venter er på 37 dager i mai. Det er en
nedgang fra forrige måned og målt mot samme periode i 2021.
Ventetider avviklet og fortsatt ventende TSB/Rus

Kilde: HN LIS (DIPS)

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter i TSB som er avviklet fra ventelistene er på 36 dager i
mai. Det er en reduksjon på 33 dager fra forrige måned, og en reduksjon på 13 dager målt mot
samme periode i 2021.
Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som fortsatt venter er på 36 dager i mai. Det er en
reduksjon fra forrige måned og en stor reduksjon målt mot samme periode i 2021.

Fristbrudd
Nasjonalt er målet 0 fristbrudd. Finnmarkssykehuset HF måles på andelen pasienter som
starter sin behandling for sent i forhold til tidsfristen innenfor rapportmåneden.
Finnmarkssykehuset HF totalt
Det var totalt 8,1 % avviklede fristbrudd i mai, som er over målet om 0 fristbrudd. Av disse er
7,8 % innen somatikk og 13,3 % innen psykiatri.
Antall fristbrudd som fortsatt venter:

183 (142 somatikk, 41 psykiatri)

Antall fristbrudd avviklet fra venteliste: 124 (112 somatikk, 12 psykiatri)
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Kilde: HN LIS

Pr mai er det fortsatt 6 fristbruddpasienter under behandling i psykiatrien tidligere sendt
HELFO. 5 av disse pasientene er i behandling hos Ressursklinikken og 1 pasient hos Psykia.
Sistnevnte er bekreftet avviklet fra juni.
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Aktivitet
I aktivitetsrapporteringen måles aktiviteten mot planlagt aktivitet pr. måned med nivået for
samme perioder i fjor.
Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme små differanser i fht rapportering i 2021 da
FIN har endret rapporteringssystem fra ASL til Nimes fra 1. januar 2022.

Aktivitetsutvikling somatikk – Antall dag/døgn opphold
I mai er det høyere aktivitet innen somatikk for dagopphold og heldøgnsopphold både i
forhold til samme periode i 2021 og plantall.
Antall dag/døgnopphold somatikk
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Nov

Des

Dag/døgn opphold 2021

1 359

1 336

1 597

1 399

1 266

1 455

1 242

1 290

1 509

1 434

1 510

1 302

Dag/døgn opphold 2022

1 324

1 309

1 531

1 368

1 483

Plantall Dag/døgn 2022

1 502

1 491

1 548

1 489

1 471

1 558

1 287

1 396

1 638

1 502

1 608

1 562

Aktivitet i tabellen baseres på alle pasienter for dag/døgnopphold behandlet i Finnmarkssykehuset HF. Gjelder for egne pasienter
(i opptaksområdet til Finnmarkssykehuset), gjestepasienter tilhørende andre HF samt selvbetalende pasienter.
Kilde: Nimes.

Aktivitetsutvikling somatikk – Antall DRG Dag/døgn opphold
Utvikling for DRG-poeng i mai er positiv for dag/døgnopphold sett mot samme periode i 2021
og plantall.
Antall DRG-poeng dag/døgnopphold somatikk
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DRG Dag/døgn 2021

886

910

1 037

888

806

941

831

863

1 028

999

1 082

956

DRG Dag/døgn 2022

976

907

1 079

898

992

Plantall DRG 2022

992

983

1 023

982

972

1 027

849

924

1 082

993

1 062

1 030

Aktivitet i tabellen baseres på antall DRG-poeng for alle pasienter for dag/døgnopphold behandlet i Finnmarkssykehuset HF.
Gjelder for egne pasienter (i opptaksområdet til Finnmarkssykehuset), gjestepasienter tilhørende andre HF samt selvbetalende
pasienter. Kilde: Nimes.
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Aktivitetsutvikling somatikk – polikliniske konsultasjoner
I mai er det høyere aktivitet for antall polikliniske konsultasjoner i forhold til samme periode i
2021 og plantall.
Polikliniske konsultasjoner somatikk
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1 000
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Jul
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Okt
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Poliklinisk konsult 2021

6 271

6 393

7 327

7 032

5 637

6 803

4 234

5 638

7 041

6 523

7 214

5 913

Poliklinisk konsult 2022

6 743

6 741

7 821

5 830

7 451

Plantall Pol.kons. 2022

6 491

6 439

6 698

6 430

6 367

6 729

5 557

6 052

7 084

6 503

6 953

6 746

Aktivitet i tabellen baseres på alle pasienter for polikliniske konsultasjoner behandlet i Finnmarkssykehuset HF. Gjeldende egne
pasienter (i opptaksområdet til Finnmarkssykehuset), gjestepasienter tilhørende andre HF samt selvbetalende pasienter.
Kilde: Nimes.

Aktivitetsutvikling somatikk – DRG polikliniske konsultasjoner
Utviklingen for antall DRG-poeng i mai er positiv målt mot plantall og samme periode i 2021.
DRG poeng polikliniske konsultasjoner somatikk
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DRG Pol.kons. 2021

272

272

317

308

249

306

207

255

305

281

325

272

DRG Pol.kons. 2022

311

310

362

283

332

Plantall DRG 2022

291

289

300

289

286

302

249

271

318

292

312

303

Aktivitet i tabellen baseres på alle pasienter for polikliniske konsultasjoner behandlet i Finnmarkssykehuset HF. Gjeldende egne
pasienter (i opptaksområdet til Finnmarkssykehuset), gjestepasienter tilhørende andre HF og selvbetalende pasienter.
Kilde: Nimes.

Aktivitetsutvikling – VOP
Aktiviteten i psykisk helsevern, VOP skal være høyere i 2022 sammenlignet med 2021, både
innen døgnbehandling og poliklinisk aktivitet.
Voksenpsykiatri har høyere aktivitet i mai sammenlignet med plantall og samme periode i
2021. Hittil i år ligger aktiviteten over plan og samme periode i 2021.
Polikliniske konsultasjoner ligger pr mai 1 059 over plan og 599 over samme periode i 2021.
Døgnbehandling ligger 30 over plantall og 15 under samme periode i 2021.
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Voksenpsykiatri
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Kilde: HN LIS (DIPS)

Aktivitetsutvikling – BUP
Aktiviteten i psykisk helsevern, BUP skal være høyere i 2022 sammenlignet med 2021, både
innen døgnbehandling og poliklinisk aktivitet. Foreløpig har man ikke oppnådd målet.
Barne- og ungdomspsykiatri har høyere aktivitet i mai sammenlignet med plantall og samme
periode i 2021. Hittil i år er aktiviteten lavere enn plantall og samme periode i 2021.
Polikliniske konsultasjoner ligger pr mai 169 under plan og 795 under samme periode i 2021.
Døgnbehandling ligger likt med plantall og 12 under samme periode i 2021.
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Kilde: HN LIS (DIPS)
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Aktivitetsutvikling - TSB/Rus
Aktiviteten i psykisk helsevern, TSB/Rus skal være høyere i 2022 sammenlignet med 2021,
både innen døgnbehandling og poliklinisk aktivitet.
Rusomsorg har lavere aktivitet i mai sammenlignet med plantall, men ligger over samme
periode i 2021. Hittil i år er aktiviteten under plantall og samme periode i 2021.
Polikliniske konsultasjoner ligger pr mai 214 under plan og 21 under samme periode i 2021.
Døgnbehandling ligger 5 over plantall og 4 over samme periode i 2021.

Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser
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DRG-poeng psykiatri egne pasienter
Tabellen under viser sum utvikling for DRG-poeng for egne pasienter innen psykiatrien pr.
måned i 2022 sett i forhold til plantall og 2021.
I mai er antall DRG poeng høyere enn plantall og samme periode i 2021. Hittil i år er antall
DRG poeng over plantall men under samme periode i 2021.
DRG poeng polikliniske konsultasjoner psykiatri 2021-2022
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DRG-Poeng 2021

720

735

803

728

662

736

346

482

684

640

694

551

DRG-Poeng 2022

724

653

790

579

677

Plantall DRG 2022

678

672

699

671

665

702

580

631

740

679

726

704

Kilde: Nimes (DRG-poengene er lagt inn pr. måned i forhold til godkjente DRG-poeng ved hver tertialslutt)
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Utvikling andel digitale konsultasjoner i Finnmarkssykehuset HF
Målet for antall digitale konsultasjoner (telefon-og video) i 2022 skal være på 15 % i forhold
til totalt antall polikliniske konsultasjoner.
I mai er andelen sum digitale konsultasjoner på 8,8 %. Andelen for samme periode i 2021 var
på 12,9 %. Andelen fordelt på somatikk og PHR er henholdsvis 4,5 % og 17,4 % i mai.
Andelen for 2021 ble 9,9 % - hittil i år er andelen 10,1 %. Innen somatikk er trenden positiv
med en økning fra 4,5 % i 2021 til 5,0 % hittil i år. Innen psykiatri/rus er trenden negativ med
en nedgang fra 19,6 % i 2021 til 19,1 % hittil i år.
Andel digitale konsultasjoner summert for somatikk/psykiatri 2021-2022
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Kilde: HN LIS
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Økonomi

Kilde: HN LIS

Resultat
Finnmarkssykehuset HF har i mai et resultat på -17 mill. Hittil i år er resultatet -92 mill., som
gir et negativt avvik mot budsjett på -102 mill.
•

Inntektene viser et positivt avvik på 0,7 mill. hittil i år.

•

På kostnadssiden ser vi at det er kjøp av helsetjenester, varekostnader knyttet til aktivitet, innleid
arbeidskraft og lønn som utgjør de store avvikene i fht budsjett.
o

Avviket på kjøp av helsetjenester er i hovedsak knyttet til gjestepasientkostnader

o

Av overforbruket på varekostnader er 12 mill. knyttet til medikamenter

o

Innleid arbeidskraft fordeles med 24,3 mill. i somatikk (inkl røntgen) og 13 mill. innenfor
psykiatri.

o

Avviket på lønn er hovedsakelig knyttet til vikarer (-13,8 mill.) samt overtid og ekstrahjelp (26 mill.).

Kostnadsutvikling pr mai 2019-2022
Utvikling kostnader pr mai (millioner)
Kjøp av helsetjenester
Varekostnad knyttet til aktivitet
Innleid arbeidskraft
Lønnskostnader
Andre driftskostnader
Totalt

2019
63,8
68,8
25,2
528,1
234,5
920,3

2020
61,0
74,7
29,0
548,0
225,1
937,8

2021
60,5
89,2
40,1
592,9
253,2
1 035,8

2022
69,0
93,1
52,9
655,4
250,1
1 120,4

Økning
KPI/lønnsv
8%
4,8 %
35 %
4,8 %
110 %
4,8 %
24 %
5,9 %
7%
4,8 %
22 %

KPI/lønnsvekst er hentet fra SSB 2019-2021

Kostnadene til korona er ikke trukket ut, men er pr mai kompensert, så disse utgjør svært lite. Tallene
for årene før 2022 er ikke indeksregulert, men indeksen er oppgitt for sammenligningens del.
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Kostnadsutvikling
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Resultat for klinikkene
Tabellen viser klinikkenes resultat i mai og pr mai, for 2022 mot 2021 samt avvik i prosent.

Årsak til avvik i hovedtrekk:
Der det ikke er vesentlige avvik kommenteres det ikke.

Pasientreiser – positivt avvik 4,4 hittil i år
•

Syketransport +5 mill.

Hammerfest Sykehus – negativt avvik 38 mill. hittil i år
•

ISF inntekter +5 mill.

•

Egenandelsinntekter -0,7 mill.

•

Medikamenter -3,3 mill.

•

Innleid arbeidskraft fra firma -21,4 mill.

•

Faste lønnskostnader -4,7 mill.

•

Vikarer, overtid og ekstrahjelp -11,4 mill.

Kirkenes Sykehus – negativt avvik 30,2 mill. hittil i år
•

ISF inntekter -3,2 mill.

•

Egenandelsinntekter -3 mill.

•

Medikamenter -4 mill.
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•

Innleid arbeidskraft fra firma -7 mill.

•

Vikarer, overtid og ekstrahjelp -9,6 mill.

Klinikk Alta – negativt avvik 15,3 mill. hittil i år
•

ISF inntekter +2,2 mill.

•

Innleid arbeidskraft fra firma -7 mill.

•

Fast lønn -4,3 mill.

•

Vikarer, overtid og ekstrahjelp -3 mill.

Prehospitale tjenester – negativt avvik 8,6 mill. hittil i år
•

Vikarer, overtid og ekstrahjelp -9,2 mill.

•

Fast lønn -1 mill.

•

Refusjoner +4,5 mill.

•

Andre driftskostnader -1,9 mill.

Service, drift og eiendom – negativt avvik 1,6 mill. hittil i år
•

Varekostnader -2,2 mill.

Gjennomføring av tiltak
Den økonomiske situasjonen i foretaket er kritisk og styret har besluttet at det skal
iverksettes nye kostnadseffektiviserende tiltak.
Strakstiltak jfr. styrevedtak 34/2022
48,5 mill.
Øvrige kostnadseffektiviseringstiltak jfr. styrevedtak 36/2022
14,3 mill.
Totalt har FIN risikojusterte tiltak for 136,8 mill. i 2022 inkl. nye tiltak. Pr mai er det realisert
tiltak for 21,7 mill., som utgjør 15,8 % av risikojusterte tiltak.
Rapport på fremdrift på tiltaksplan ligger vedlagt.

Risiko for at tiltaket ikke blir
gjennomført
1 - Usannsynlig
2 - Lav sannsynlighet
3 - Middels sannsynlighet
4 - Høy sannsynlighet
5 - Tiltaket blir ikke gjennomført i 2022
Sum Finnmarkssykehuset HF

Justert
Sann- Budsjett
synlighet
2022
100 %
73 727
80 %
55 103
50 %
44 205
20 %
13 570
0%
186 605

Risiko- Realiserte
justert tiltak hittil
budsjett
i år
88 740
11 627
19 723
7 270
22 045
2 094
6 310
693
136 818
21 684

Andel av
risikojust.
budsjett
13,1 %
36,9 %
9,5 %
11,0 %
15,8 %
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Prognose
Totalt
Resultat
Budsjett
Adm
- 1 424 639 1 436 076
Hammerfest Sykehus
368 026
298 052
Kirkenes Sykehus
291 115
237 817
Sami Klinihkka
115 755
114 496
Prehospital klinikk
393 823
379 141
Klinikk Alta
139 417
117 905
SDE
266 314
264 665
Totalt
149 811 24 000

-

Avvik
11 437
69 974
53 298
1 259
14 683
21 512
1 649
173 811

Prognosen er laget med utgangspunkt i resultatene hittil i år 2022 og budsjett. Har korrigert i
forhold til tiltaksgjennomføring og andre kjente hendelser de nærmeste månedene.
Hammerfest sykehus sin prognose er betydelig forverret siden sist. Det skyldes hovedsakelig
utfordringer med rekruttering til vakante stillinger. I forrige prognose var det tatt høyde for at
tiltak om å redusere innleie skulle få effekt utover året, men selv om kostnadene forventes
redusert utover høsten som følge av flere fast ansatte, så forventes det fortsatt et betydelig
overforbruk mot budsjett resten av året.
Kirkenes sykehus sin prognose er også forverret, noe som skyldes overforbruk på innleie av
spes.sykepleiere og på medikamenter. Lønnskostnadene ser heller ikke ut til at man klarer å
snu i forhold til effektivisering, selv om man ser effekt på spesifikke tiltak klarer man ikke å ta
ned kostnadene totalt sett.
Prehospital har jobbet med å endre på turnuser og redusere sykefravær, dette viser foreløpig
ingen effekt og prosessen ser ut til å strekke ut i tid og man forventer derfor ingen rask effekt
på dette heller.

Likviditet og investeringer
Likviditet og likviditetsprognose
Styret i Finnmarkssykehuset HF har forsterket fokus på framskrivning og overvåking av
likviditeten i den løpende virksomhetsrapporteringen.

Likviditetsprognose
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Likviditetssituasjon i Finnmarkssykehuset HF er fortsatt kritisk. Kassakredittrammen er på
370 mill., saldo pr 31. mai er 355,3 mill., det vil si tilgjengelig likviditet på 14,7 mill. Det er jfr.
styresak 34/2022 søkt om utvidet kreditt fra Helse Nord RHF.

Investeringer
Gjennomførte investeringer (1000 kr)
Finnmarksklinikken og Samisk Helsepark
Klinikk Alta
Kirkenes nye sykehus
Hammerfest nye sykehus
Bygg/påkostning Hammerfest/Kirkenes
MTU, ambulanser, rehab m.m.
Reserve/ egenkapitalsinnskudd KLP
Til styrets disp (sum)

Inv. ramme
tidligere år
(opprinnelig)
87 000
453 500
1 773 000
1 033 000

3 346 500

Investert
tidligere år
94 646
453 836
1 758 852
831 272

Overført inv.
Inv. ramme Inv. ramme
Ramme fra
i år
totalt
tidligere år
7 646
7 646
336
336
14 148
14 148
201 728
600 000
801 728
29 900
25 000
54 900
14
28 000
27 986
2 396
7 000
4 604
235 384
660 000
895 384

Investeringer
hittil i år
230
3 333
250 494
891
2 975
257 923

Investeringsbudsjettet for 2022 utgjør 660 mill., det er overførte rammer fra tidligere år på
235,4 mill. Pr mai utgjør investeringene 257,9 mill.
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Personal
Bemanning – månedsverkutvikling
NB: Tabellen under har sitt startpunkt på 1 200 månedsverk.

Bemanning - månedsverkutvikling
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1 584

1 596

1 593

1 586

1 597
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Plantall faste mnd-verk 2022

1 626

1 628

1 628
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Månedsverk 2021

1 757
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1 767

1 798
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1 782
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1 780

1 780

1 628

1 626

1 626
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1 626

1 628

1 626

1 626
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Kilde: HN LIS/PAGA. Brutto månedsverk består av fast lønn, variabel lønn og UTA lønn. Det er ikke korrigert for refusjon og innleie
utenom lønnssystemet.

Brutto månedsverk er 50 over plantall i mai og 51 flere sett i fht samme periode i 2021.
I tillegg til faste og variable månedsverk via lønn leier foretaket personell fra vikarbyrå. Det er
vanskelig å regne ut antall månedsverk uten å ta noen forutsetninger; vi har derfor forutsatt
at innleie leger koster i snitt 90.000 i uken, sykepleiere 45.000 og annet helsepersonell
75.000.
Under disse forutsetningene ser vi at antall månedsverk i mai øker med ca. 38 månedsverk og
hittil i år 178 månedsverk innleie fra byrå. Sammenligner vi mot 2019 under samme
forutsetninger var antall månedsverk innleid ca. 78.
Krav fra Helse Nord: Med utgangspunkt i nivå for 2019, redusere foretakets behov for innleid
personell med 30 prosent innen utgang 2023. Herunder utrede mulig etablering
av et foretaksinternt bemanningssenter som også administrerer all innleie av
personell fra eksterne vikarbyrå.
Art (T)
Innleie av leger fra firma
Innleie av sykepleiere fra firma
Innleie annet helsepersonell

Beløp
Pris pr uke Antall uker innl Uker pr mnd
26 296 964
90 000
292
4,33
14 014 151
45 000
311
4,33
12 536 978
75 000
167
4,33
52 848 094
771

Mnd verk
67
72
39
178
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Sykefravær
Sykefravær fordelt korttid/langtid
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Kilde: HN LIS (PAGA)

Sykefravær rapporteres en måned på etterskudd i Finnmarkssykehuset HF.
I april 2022 var sum sykefravær 9 %, som er 1,5 prosentpoeng over måltall på 7,5 %.
Vi ser at korttidsfraværet er redusert og langtidsfraværet er stabilt på 6 %.

Prosjekt stabilisering og rekruttering
Prosjektet har jobbet videre med kartleggingsprosess av erfaringer og innspill fra ansatte i
foretaket med bistand fra PwC AS. Det anvendes tjenestedesign, og i løpet av mai er
innledende intervjuer samt utforming og utsendelse av spørreundersøkelse til ansatte
gjennomført. Videre er det utført planleggingsarbeid i forhold til arbeidssamlinger i slutten av
juni.
Prosjektet har i løpet av mai deltatt i samarbeidsmøte på foretaksnivå i uke 18. Tillitsvalgte
har vært involvert i testing av spørreundersøkelsen.
Prosjektet fortsetter dialog med klinikkledelsene i foretaket, med hovedfokus på områder
med særlige rekrutterings og stabiliseringsutfordringer.

Bemanning 2022 sammenlignet med 2019
Alle foretakene i Helse Nord har fått en bestilling i oppdragsdokument om å redusere antall
årsverk til 2019 nivå.

18

Totalt FIN pr. mai for årene
Faste månedsverk
Omregnet variable månedsverk
Omregnet årsverk innleie
Totalt årsverk
Forklaring endringer årsverk
Korona
Endring sykefravær
Endring med ekstern finansiering
Endring etter foretakets egen prioritering
Sum forklart
Sum uforklart
Vedtatte tiltak, reduksjon overtid og innleie 2022
Rest

2019
1 442,9
192,1
14,0
1 649,0

2022
1 590,7
224,1
35,8
1 850,6

Endring 20192022
147,8
32,0
21,9
201,7

49,7
66,0
55,6
171,2
30,4
23,4
7,0

Oversikten viser at Finnmarkssykehuset pr. mai 2022 har økt antall årsverk med 201,7
sammenlignet med 2019.
Av økningen på 201,7 årsverk er 177,4 forklart med økning i fht koronatiltak, stillinger som er
besluttet eksternt og hvor det følger midler med, og sist stillinger som foretaket har besluttet
og hvor det har vært behov for interne omprioriteringer i budsjett.
Uforklarte årsverk på 23,4 er overforbruk hvor det er besluttet tiltak for å ta ned disse
årsverkene.
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Månedsrapport utbyggingsprosjekt nye Hammerfest
sykehus mai 2022
Byggeprosjektet
Byggeprosjektet er i god flyt og klarer å følge fremdrift til tross for noen avvik i leveranser
som skyldes uro i markedet og krigen i Ukraina spesielt. Consto har i sin månedsrapport
orientert om at tidligere utfordringer med vareleveranser nå er under kontroll. De har gjort
tiltak for å bøte på denne usikkerheten, og pr dato er det ikke rapportert utfordringer med
vareleveranser.
HMS: Det er ikke rapportert ulykker med personskade i perioden. I tertialrapporteringen
varslet vi at det hadde vært et uhell der man forventet fravær som følge av et fall på glatt føre.
Vedkommende som falt ble kunne gjøre alternativt arbeid noen dager, og det er derfor ikke
rapportert om fravær i denne saken. Det har vært økt aktivitet utendørs og fokus fra
byggeplass har vært arbeider utomhus, taktekking, arbeider i høyden, ryddighet. Byggherre er
generelt sett godt fornøyd med det arbeidet som utføres på HMS, men vi har hatt en uheldig
materiellskade i forbindelse med energisentralen.
Prosjektøkonomi: Totalt er det per kuttdato 31.05.2022 påløpt 1 112 MNOK. Påløpte
kostnader i perioden er på 88,1 MNOK. Likviditetsbehov neste 12 måneder er på 781 MNOK.
Prosjektets sluttestimat er per mars opprettholdt på 2.546 MNOK.
IKT og Utstyr følger pr dato oppsatt plan.
Risiko: Det overordnede risikobildet er uforandret i perioden.
Involvering: Det har i perioden vært 38 ansatte på omvisning på NHS. Det har vært
gjennomført funksjonsgjennomgang for en rekke avdelinger og enheter. Det har også vært
besøk fra vårt søsterprosjekt i Narvik – Nye Narvik Universitetssykehus (NUN). Det er også
igangsatt prosjekt for å kartlegge digitaliseringspotensiale ved flytting til NHS.
Prosjektdashboard

Forklaring til gule vurderinger:
-

U1 Consto totalentreprise / Kontraktstyring: Det er fremdeles knyttet usikkerhet knyttet til
kontrakten mellom BH og Consto for totalentreprisen.
U2 IKT utstyr / Fremdrift: På grunn av korona og krigen i Ukraina er det knyttet usikkerhet til
IKT leveranser. Det er blant annet varslet 15 måneders leveringstid på enkelte komponenter.
U2 IKT utstyr / Kostnad: Det er usikkerhet knyttet til hva som er inkludert i IKT budsjettet og
om enhetsprisene er korrekte.
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OU-prosjektet:
Delprosjektgruppen for kjøkken i Nye Hammerfest sykehus er i sluttfasen med å utrede
hvordan drift av kjøkkentjenesten skal være i nytt bygg. Gruppen planlegger ferdigstillelse av
sluttrapporten 2 kvartal 2022.
Mandat for delprosjektgruppene; «Felles poliklinikk», «Kvinne/barn» samt «Legemidler» er
ferdig og er behandlet i klinikkledelsen ved Hammerfest sykehus der mandatene godkjennes
før oppstart av delprosjektgrupper. Alle mandat foruten mandat for «Kvinne/barn» skal
behandles i informasjons- og drøftingsmøte i mai og juni før de behandles i Styringsgruppe
byggrelatert OU samt i strategisk ledermøte. Mandat for Kvinne/Barn skal behandles til
høsten.
Arbeidet med nye mandat skal igangsettes hhv. for Servicesenter, Teknisk/drift og
vedlikehold samt akuttavdelingen.
Lederne i 3-parts samarbeidet i NHS (KBS) har gjennomført 4 møter siden januar 2022.
Styringsgruppe OU NHS har gjennomført 3 møter.
Prosjektrådgiver OU i nye Hammerfest sykehus er ansatt og stillingen besettes 1.juni 2022.
Brukerkoordinator klinikk er lokalisert 1 dag i uken på prosjektkontoret.

Viktigste aktiviteter kommende periode
Delprosjektgruppe kjøkken fortsetter arbeidet med å utrede hvordan kjøkkentjenesten skal
driftes i nye Hammerfest sykehus. Sluttrapport fra arbeidet planlegges ferdigstilt våren 2022.
Alle mandat skal behandles i informasjons- og drøftingsmøte før de behandles i
Styringsgruppe byggrelatert OU samt i strategisk ledermøte. Mandat for delprosjekt «Felles
poliklinikk» og «Legemidler» skal etter planen behandles i Styringsgruppe byggrelatert OU i
juni 2022. I samme styringsgruppemøte skal Plan OU-NHS 2022-2025 også behandles.
Mandat for Kvinne /Barn skal behandles til høsten.
Møter mellom lederne i 3-parts samarbeidet i NHS fortsetter med jevnlige møter fremover.
Det samme gjør Styringsgruppe for byggrelatert OU i nye Hammerfest sykehus. Prosjektet
fortsetter også med faste ukentlige møter med ledelsen ved Hammerfest sykehus samt med
ledelsen i Senter for drift og vedlikehold (SDE). Disse møtene er en god arena der en sammen
ser på hvilke områder hvor det er sammenfallende interesser for klinisk drift og ikke kliniske
støttefunksjoner.
Når det gjelder andre mandat vil det være fokus på å utarbeide mandat for et «Servicesenter»
og for «teknisk/drift og vedlikehold» samt mandat for akuttavdelingen. Sommeren vil også gi
tid til innføring og opplæring av ny prosjektrådgiver for OU i nye Hammerfest sykehus.
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ORDFORKLARINGER
DRG – Diagnose Relaterte Grupper – klassifikasjonssystem som grupperer hvert enkelt
sykehusopphold i en periode i medisinsk meningsfulle og ressursmessig ensartede grupper.
For å gruppere sykehusopphold må det foreligge info om pasientenes opphold i sykehusets
datasystem om; diagnoser og prosedyrer, som beskrives ved hjelp av medisinske koder. DRG
brukes blant annet til å beregne gj.snittlig kostnad pr sykehusopphold og sammenligne
aktivitet mellom sykehus.
DRG-poeng Aktivitetsmål hvor sykehusopphold og poliklinikk justeres for forskjeller i
pasientsammensetning mellom sykehus. Refusjon for ett DRG-poeng i somatikk er for 2022
50% av kr. 47 742,-, som utgjør 23 871,- pr. DRG (kostnad for gj.snitts pasient). Refusjon for
ett DRG-poeng i psykiatrien er for 2022 fastsatt til 3 294,- kroner.
ISF – Innsatsstyrt finasiering – henger sammen med DRG-poeng og inntekter for disse.
DRG-vekt Kalles også kostnadsvekt. DRG-vekt uttrykker det relative ressursforbruk den ene
pasientgruppen har i forhold til gj.snitt for alle pasientgrupper. En enkel operasjon vil ha
relativt lav DRG-vekt, ift. til en stor og ressurskrevende operasjon som er høyt vektet.
Liggedøgn – En pasient som overnatter i sykehuset har et liggedøgn ved sykehuset. Hver
overnatting gir et nytt liggedøgn. Det blir ikke beregnet liggetid for dagpasienter.
Sykehusopphold – Sammenhengende opphold på sykehus for en innlagt pasient. Både
heldøgnsopphold og dagopphold regnes som sykehusopphold.
Poliklinikk – Undersøkelse/behandling av pasienter som ikke legges inn på sykehuset.
Poliklinisk konsultasjon – Fremmøte/besøk på en poliklinikk.
Somatikk – Kroppslig (i motsetning til psykisk).
Elektiv – Planlagt (i motsetning til akutt eller ø-hjelp).
ØH / Ø -hjelp – Øyeblikkelig hjelp.
Dagopphold – Planlagt innleggelse uten overnatting hvor pasienten behandles over en eller
flere dager. Ved dagopphold kan pasienten motta dagbehandling.
Dagbehandling – Behandling av pasient enten poliklinisk eller ved dagopphold.
Behandlingen er mer omfattende enn vanlig poliklinisk kontakt og forutsetter tilgang til seng,
men ikke overnatting.
Innleggelse – Mottak av pasient hvor de medisinske tiltak vanligvis er komplekse og krever
at sykehuset har ansvar for pasienten i ett eller flere døgn/dager.
Korridorpasient – Antall og andel pasienter som kl. 0700 er plassert i seng på korridor, bad,
skyllerom, dagligstue m.m.
PHR – Psykisk Helsevern og Rus
VOP – Voksenpsykiatri
BUP – Barn og ungdomspsykiatri
TSB/Rus – Tverrfaglig spesialisert behandling/Rusomsorg
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Økonomi pr mai

Aktivitet
Aktivitet målt i opphold/kontakter for hele
foretaket, både somatikk og PHR.
Opphold/kontakter gir DRG poeng, som igjen
gir ISF inntekter.
Ett opphold/kontakt vektes i fht hvor store
ressurser oppholdet/kontakten krever, og gis
poeng i fht det.
Alle opphold/kontakter telles en til en, mens
DRG poengene pr opphold/kontakt kan være
svært ulike.
ISF inntekt pr DRG er høyere i somatikk enn i
PHR.

ISF inntekt (mill.)

• ISF inntektene i Finnmarkssykehuset viser samme mønster som aktivitet og DRG.
• Pr mai 2022
•
•
•
•
•

Antall opphold/kontakter og DRG poeng ligger over budsjett
Inntektene ligger også over budsjett med 3 mill.
Aktivitet, DRG og inntekter ligger også over samme periode både for 2019 og 2021
Hovedårsaken til økning ligger på polikliniske konsultasjoner både i somatikk, VPP og BUP
Økningen i DRG poeng ligger på ca 3% pr mai 2022, sett i fht samme periode i 2019

Utvikling varekostnad (mill.)
• Varekostnad følger normalt
aktiviteten, økt aktivitet gir
økt varekostnad
• Alternativt er
innsatsfaktorene økt i pris
eller har endret seg
• I helsesektoren er det også
slik at «kundene» våre kan
velge å «kjøpe» tjenestene i
et annet foretak, mens vi
fortsatt må betale for noen
av innsatsfaktorene og
inntektene blir lavere

Kjøp av helsetjenester
• Økt med 5 mill. fra 2019 til 2022 (pr mai), 8%
• Årsak til økningen er i hovedsak:
• Gjestepasientkostnader, dette er kostnader vi får når
pasienter tilhørende vår region får behandling utenfor
Helse Nord.
• Kjøp av tjenester fra kommuner i fbm. følgetjenester
og/eller behandling ute i kommunene som f.eks. dialyse
• Alternativkostnaden i fbm. behandling i kommunen er
reisekostnader til sykehusene

• Gir ikke økte inntekter, bare økte kostnader
• (Svært liten andel merket korona)

Medikamenter
Summer av Beløp
Kolonneetiketter
Radetiketter
2019
2021
2022
4000 Medikamenter
15 751 154 22 792 404 24 708 942
4003 Medikamenter H-resept
22 826 006 29 404 493 29 007 448
Totalsum
38 577 160 52 196 896 53 716 390

Totalsum
63 252 500
81 237 947
144 490 446

• Kostnadsøkning generelt på medikamentbruk, men vi vet at spesielt cytostatika har økt.
•
•
•
•

Generelt har Hammerfest økt forbruk på 4 mill., Kirkenes 3 mill. og Alta 2 mill.
Kirkenes har økt antall kurer cytostatika fra 2021 til 2022, mens Alta og Hammerfest har omentrent samme antall kurer
Prisøkning på denne gruppen medikamenter har fra 2021 til 2022 vært på ca 9%
Årsak er at vi har fått onkolog og det gis på egne sykehus, rammen kommer et par år senere

• H-resepter, legemiddelbehandling utenfor sykehuset. Økt med 6 mill. fra 2019 til samme periode i 2022.
• Vi får flere pasienter som går over på H-resepter
• Er en forventet reduksjon i 2022 (pantete på legemidlene faller etter 6-7 år)
• Vi er tett på prosessene

• Svært lav registrering av kostnader knyttet til korona

Annen varekostnad knyttet til aktivitet
• Økning på 9 mill. (30%) fra 2019
• Økningen ligger i hovedsak på lab rekvisita og andre medisinske
forbruksvarer
• Andre medisinske forbruksvarer er bl.a. medisinteknisk utstyr som ikke regnes
som investeringer og forbruksmateriell i behandling som f.eks. kateter, sprøyter,
poser, slanger o.l.

• Andre varekostnader knyttet til aktivitet er normalt kostnader som følger
aktivitet
• Unntak – korona ga store merkostnader uten at aktiviteten økte
• Kostnaden redusert for korona utgjør likevel 23% økning fra 2019, mot 3% økning
i inntekt.

Innleie fra byrå
Summer av Beløp
Kolonneetiketter
Radetiketter
2019
4681 Innleie av leger fra firma
19 932 319
4682 Innleie av sykepleiere fra firma
1 437 964
4683 Innleie annet helsepersonell
3 795 943
Totalsum
25 166 226

2021
24 302 258
8 090 510
7 688 212
40 080 980

2022
26 296 964
14 014 151
12 536 978
52 848 094

Summer av Beløp
Kolonneetiketter
Radetiketter
2019
3 KLINIKK HAMMERFEST
15 939 887
4 KLINIKK KIRKENES
5 755 957
5 SÀMI KLINIHKKA
578 203
7 KLINIKK ALTA
2 892 178
Totalsum
25 166 226

2021
21 557 731
9 043 060
2 966 997
6 513 192
40 080 980

2022
31 196 464
8 035 890
4 319 058
9 296 681
52 848 094

• Økt med 28 mill. fra 2019 til 2022 (pr mai), 112%
• Målet er i første omgang å komme ned på 2019 nivå og deretter ytterligere reduksjon på 30%

• I Hammerfest ligger innleie på medisinsk leger, røntgen og psykiatri på innleie leger, mens øvrig innleie i hovedsak ligger på intensiv og
jordmødre
• I Kirkenes er det i hovedsak innleie av sykepleiere på intensiv og operasjon
• Sámi Klinihkka ligger innleien i hovedsak i psykiatri, men også spesialister til somatisk avdeling (medisinsk lege og kardiolog)
• I Alta er det i hovedsak innleie i psykiatri og rusbehandling. Vil se en effekt fra juni, overgang fra innleie til fast ansettelse.
• Svært lite er registrert som koronakostnad i 2022
• Denne «varekostnaden» øker ikke proporsjonalt med inntektene.
•
•

Personalkostnadene reduseres ettersom innleie normalt gjøres på vakante stillinger
Likevel betaler vi en mye høyere pris på innsatsfaktoren «personell» i behandlingen, uten å få høyere inntekt

Effekt på tiltak innleie fra byrå (mill)

• Tiltakene må måle mot
«noe»
• Tiltakene man hadde
med seg inn i 2022, blir i
all hovedsak målt mot
samme tall i 2021
• Strakstiltakene måles
mot snitt forbruk janmars 2022
• Totalt på innleie har
man ingen effekt mot
2021
• Strakstiltakene gir heller
ingen effekt, økt snitt
forbruk april og mai på
en mill.

Lønn og andre personalkostnader

•
•
•
•
•

Personalkostnadene er økt med 24% fra 2019 til 2022, samtidig er antall månedsverk økt med 11%.
Faste månedsverk er økt med 10%, mens fast lønnskostnad er økt med 22%
Variable månedsverk er økt med 17%, mens variable lønnskostnader er økt med 27%
Lønn er ikke justert for lønnsvekst, vi kan anta at denne utgjør 8-9% fra 2019-2022
Andre personalkostnader er kurs, opplæring, arbeidsgiveravgift, rekrutteringskostnader,
personalforsikringer, økningen her ligger i hovedsak på rekrutterings og opplæringskostnader.

Utvikling månedsverk pr år, prognose 2022

• I denne prognosen har vi sett på forbruk hittil i år og lagt inn et økt gjennomsnitt i månedene
fremover.
• Fra oktober er det lagt inn reduksjon månedsverk i fbm reduksjon senger
• Innleie fra byrå ligger ikke i denne oversikten og utgjør 178 månedsverk pr mai (snitt 36 pr mnd)

Strakstiltak reise - og innkjøpsstopp
Strakstiltak reise,- og innkjøpsstopp
16
14
12
10
8
6
4
2
Januar

Februar

Mars

Andre driftskostnader (innkjøpsstopp)

April

Mai

Reisekostnader

• Slik vi måler strakstiltaket reise- og innkjøpsstopp ser vi at innkjøpsstopp har gitt effekt, mens
reisekostnadene er økt.
• Totalt er det en effekt på 1,6 mill. i effekt på Kirkenes, Alta og SDE
• Samtidig er det en «negativ» effekt på de øvrige klinikkene på 1,3 mill.

• Reise på innleie utgjør hittil i år ca 2 mill. Det er likevel ikke effekt på tiltaket reisestopp om vi trekker
ut reise på innleie.

Prognose økonomi
Totalt
Adm
Hammerfest Sykehus
Kirkenes Sykehus
Sami Klinihkka
Prehospital klinikk
Klinikk Alta
SDE
Totalt

Inntekter
- 1 937 472
- 249 378
- 167 107
18 209
19 610
50 651
22 405
- 2 464 832

Varekostnad
178 342
147 191
65 122
11 236
19 338
35 330
11 959
468 517

Lønn
133 113
451 391
381 379
112 649
194 237
148 981
80 650
1 502 399

Andre dr.kostn
170 721
18 821
11 721
10 079
199 860
5 757
196 110
613 068

Finans
Resultat
Budsjett
30 658 - 1 424 639 1 436 076
368 026
298 052
291 115
237 817
115 755
114 496
393 823
379 141
139 417
117 905
266 314
264 665
30 658
149 811 24 000

-

Avvik
11 437
69 974
53 298
1 259
14 683
21 512
1 649
173 811

• Følgende endringer er gjort i prognose
• Lagt inn faktiske tall for mai, som dessverre ikke ble som forventet og forverrer prognosen
• Hammerfest og Kirkenes sykehus økt forventet forbruk på varekostnad og lønn, men lagt
inn effekt på nye tiltak (reduksjon senger) fra oktober.
• Hovedbegrunnelse for dette er utfordringer med rekruttering til vakante stillinger, noe som får
effekt både med økt innleie og økte lønnskostnader.

• Prehospital klinikk har økt forventet forbruk på lønn da man ikke klarer å gjennomføre
tiltak på endring av turnuser og reduksjon sykefravær

KOSTNADSEFFEKTIVISERING KIRKENES SYKEHUS
Forslag til fordeling av tiltak ifbm styresak 36-2022 fra øk sjef 09.05.22
Her følger klinikksjefens tilbakemelding på forslagene (vedlagt):

Senger og pleiefaktor.
Kirkenes sykehus skal ta ned 3 senger og ha en pleiefaktor på 1,4. Nedtaket som er foreslått
tilsvarer 2,0 årsverk.
Kir/ort sengeenhet: En seng er tatt ned med virkning fra 1. mai 2022 bemanningsplanen for 15
senger er under utarbeidelse i samarbeid med tillitsvalgte på sengeenheten. Pga mange ledige
vakter i sommer vil sengeenheten kun ha åpent 8 senger i ukene 26-33. Bemanningen tilsier at
det ikke er mulig å åpne tun 1 dersom det blir et økt antall pasienter i perioden. Pasientene må
da sendes til annet sykehus dersom det ikke er ledig kapasitet på medisinske sengeenhet.
Medisinsk sengeenhet: Enheten jobber med å utarbeide en ny bemanningsplan basert på
sengetallet. Enheten ser at i rapport 4,5 er det ikke hensyntatt at medisinsk sengeenhet har
slagenhet og geriatriske senger der anbefalingen er en høyere bemanningsfaktor enn ordinære
senger. (jmf. Tilsyn fra statsforvalteren sak 2018/1766) Det er også usikkerhet om stillingene
på dialyseenheten er beregnet som fulle stillinger tilknyttet sengeenheten eller om kun
stillingsprosenten på helg er beregnet inn i tallgrunnlaget i rapport 4,1. det samme gjelder ass.
Enhetsleder og fagutviklingssykepleier stilling.

Bruk av spesialsykepleiere
Nedtak av innleie fra byrå på intensiv mad akuttmottak fordrer at enheten får søkere på
stillinger som sykepleiere/spesialsykepleiere på enheten. Enheten har pr i dag 8,5 ledige
stillinger som spesialsykepleiere og 4 stillinger som sykepleier.
På intensiv med akuttmottak gjennomføres det nå et miniprosjekt for å se om en merkantil
ressurs kan benyttes på enheten for å gjennomføre oppgaver som en sykepleier
/spesialsykepleier ikke trenger å gjøre. Dersom dette miniprosjektet er vellykket og enheten
ser det er hensiktsmessig å ha et merkantilt personell tilknyttet enheten må en tilføring av
merkantil ressurs medføre redusert behov for innleie.
Operasjonsenheten har brukt innleie fra byrå i 2022 grunnet tre ledige stillinger kombinert
med sykefravær. Stillingene som operasjonssykepleiere er lyst ut uten søkere da
søknadsfristen gikk ut. Akuttavdelingen har fått signaler på at ytterligere en
operasjonssykepleier vurdere å si opp stillingen på sykehuset.

Kostnad pr DRG
Utskrivningsklare pasienter: Dialog med prehospitale tjenester slik at pasientene reiser den
dagen kommunen er klar til å motta pasienten. Hittil i 2022 har KS ikke kunne fakturert
kommunene for xx liggedøgn pga mangel på transport.

Lønnsmidler knyttet mot innleie og stabilisering og rekruttering
Mål om å redusere innleie av personell fra byrå for spesialister. I PHVR reguleres det seg selv
da det er vanskelig å få ta i personell også fra vikarbyrå. Øvrige innleie fra byrå vurderes
fortløpende.

Pr. april er det et planlagt innleie fra byrå på 80 uker, faktisk innleid er 24,4 en reduksjon på
55,6 uker
Pr. april er det planlagt innleie over eget lønnssystem på 73 uker, faktisk innleie er 55,5 uker.
En reduksjon på 17,5 uker.
Innleie av personell fremover vurderes fortløpende. Slik det ser ut akkurat nå på sykehuset er
det størst utfordring å rekruttere sykepleiere/spesialsykepleiere. Dersom ikke sykehuset
lykkes å få dekket ledige stillinger ut over høsten vil det ha konsekvensedr for aktivitet, for
overtid/innleie. Det kan også være aktuelt å leie inn sykepleiere fra byrå.

Ansettelser som vil redusere behov for innleie samt øke aktivitet:
• Har ansatt ØNH lege fra 1/1-23 vil få en høyere dekning av ØNH lege sammenlignet
med 2022.
• Har ansatt barne og ungdomspsykiater fra 1/1-23. Vil øke antall konsultasjoner på
BUP og redusere innleie fra byrå.
Dersom KS får søkere til de utlyste stillingene vil det bidra til å redusere behovet for innleie
samt økt aktivitet.
• Har følgende stillinger utlyst. Dersom det tilsettes i disse vil fastlønnsutbetalingene gå
opp og innleie ned. Samt at aktiviteten vil øke innenfor de fagområdene vi ikke har
lykkes med å få inn vikarer.
o Psykologspesialist/psykolog VVP Tana
o Psykolog/behandler VPP Tana
o Enhetsleder psykisk helsevern og rus
o Psykologspesialist BUP
o Barnepsykiater BUP
o LIS 3 VPP Kirkenes
o Overlege /psykiater døgnenheten i Tana
o Overlege/spesialist i psykiatri VPP Kirkenes
o Sykepleier/vernepleier døgnenheten Tana x 2
o Enhetsleder poliklinikk
o Fagutviklingssykepleier poliklinikk
o Sykepleier medisinsk sengeenhet x 7
o Lis2 indremedisin x2
o Overlege anestesi
o Fagledende fysioterapeut
o Psykolog /psykologspesialist HAVO
o Operasjonssykepleier x 4
o Sykepleier kir/ort x 8
o Sykepleier medisinsk poliklinikk/dialyse x 2
o Kvalitetsrådgiver

Pasientkontakter pr lege/sykepleie/behandler årsverk

BUP:
I rapport 4,5 viser det til at hver behandler skal ha 2 tiltak pr dag i 220 dager pr år. Dvs. 440
tiltak pr år. Før arbeidet iverksettes vil klinikksjefene i foretaket harmoniserer prosess rundt
arbeidet for å tilstrebe lik praksis på de ulike enhetene i foretaket.
VPP:
I rapport 4,5 viser det til at hver behandler skal ha 3 tiltak pr dag i 220 dager pr år. Dvs. 660
tiltak pr år. Før arbeidet iverksettes vil klinikksjefene i foretaket harmoniserer prosess rundt
arbeidet for å tilstrebe lik praksis på de ulike enhetene i foretaket
Oppsett av timebøker på poliklinikk?
Rapport 4,5 viser at poliklinikkene på sykehuset har ulik oppstart og avslutnings tidspunkt. Er
det mulig å starte tidligere eller avslutte senere på dagen for å øke antall konsultasjoner pr
dag?
For noen behandlere er det avsatt åpne timer i timeboka for å kunne ivareta ø-hjelps pasienter
som meldes i løpet av dagen. Er det mulig å justere disse for å kunne ta inn flere pasienter?
Er det mulig å gjennomføre flere polikliniske konsultasjoner med den bemanningen sykehuset
har pr i dag.
Hjertesviktpoliklinikk:
KS har lyst ut og ansatt sykepleier på poliklinikken med spesialutdanning som
hjertesykepleier. Vedkommende starter i stillingen fra høsten 2022. Det vil medføre
oppgaveglidning fra kardiolog til sykepleier.
Kontroll etter hofte og kneoperasjoner:
KS ønsker å overføre kontroll etter operasjoner til fysioterapeut i stedefor kontroll hos
ortoped. Det vil bli iverksatt et arbeid for å kartlegge hva som skal til for å klare å
gjennomføre det.
Artroseskole:
KS har iverksatt et arbeid for å kartlegge hva som skal til for å gjennomføre artrose skole for
alle pasienter som blir henvist grunnet denne problemstillingen. Dette for å avklare om
pasientene trenger en operasjon eller for å forberede pasientene til en evt. operasjon. Avdeling
rehabilitering følger opp saken.
Redusere antall sykepleiere fra to til en i forbindelse med scopier som gjennomføres på
sykehuset:
KS har to sykepleiere som bistår scopør under skopiene. Andre sykehus har en sykepleier og
en helsefagarbeider/ assistent som bistår under scopien. Poliklinikken ser på hvordan dette
skal løses i praksis.
Utskrivningsklare pasienter:
Pr. april har KS ikke kunne fakturere kommunene for xx Liggedøgn grunnet mangel på
transport ut fra sykehuset.
Gjennomgang av liggetid på sengeenhetene:
Arbeidet er ikke iverksatt

Digitale konsultasjoner:
KS har utarbeidet en handlingsplan for digitiale konsultasjoner der det er laget en prioritering
av hvilke fagområder sykehuset skal prioritere for å komme i gang med digitale
konsultasjoner.
Hver avdelingsleder har fått i oppdrag å følge opp fagområde i egen avdeling.

Strakstiltak:
Reiserestriksjoner:
Fagutviklingsseminar:
KS anbefalte at ikke fagutvikler seminar skulle avholdes i 2022. Saken ble behandlet i
foretaksledermøte der det var enighet om at seminaret skulle avholdes og finansiert av
stabiliseringsmidlene som HR disponerer.
Kurs i internrevisjon:
Internrevisjonskurset der KS skulle sende 2 representanter er endret til at kun en fra FFS
deltar fra FIN
Innleie:
Se punkt over
Innkjøpsstopp
Alt innkjøp som kan vente er utsatt og satt på en liste over inventar det er behov for. KS vil
være nødt til å foreta noen innkjøp i forbindelse med at BUP/VPP skal flytte ut av sykehuset
høsten 2022. Har pr i dag ikke oversikt over hva kostnaden blir.
En pc pr bruker:
Avdelingslederne KS er informert om at de ikke får bestilt ny PC før det er sjekket ut at ikke
KS har en pc som kan omdisponeres.

Tiltak som er drøftet i forbindelse med budsjettprosess 2022 samt på informasjon og
drøftingsmøte mai 2022:
Øke poliklinisk aktivitet somatikk, nå plantall
Har fra slutten av april iverksatte et tiltak der en i merkantil går gjennom alle timebøkene for
påfølgende uke for å sikre at den fylles opp så langt som mulig.
Har startet med sykepleierpoliklinikk innenfor fagområdet nevrologi. Planen er å gjennomføre
sykepleierpoliklinikk hver onsdag fremover. Skal overta pasienter som skal ha botox
injeksjoner fra UNN så snart sykepleierne har fått opplæring. Skal overta pasienter som skal
ha infusjon i tilknytning til sin nevrologiske sykdom så snart KS finner areal og sykepleiere til
å gjennomføre dette.
Øke poliklinisk aktivitet psykiatri
Fortsatt flere stillinger som ikke er besatt. Fører til lavere aktivitet enn plantallene.
Avdelingene har gått gjennom aktiviteten for å kvalitetssikre at alle oppholdene er registrert
riktig. Gjennomgangen har avdekket at det er mange feilregistreringer som ble gjennomgått
før tertial stenging.

Forbedret kodekvalitet på Kirurgisk, Medisinsk og Akutt avdeling :
Har gjennomgå kodekvaliteten for mars for DKI for å sjekke at vi koder oppholdene riktig.
Ikke funnet feil, men vurdere om sykehuset bør ha en ekstern gjennomgang av koding på
DKI.
Reduksjon innleie leger fra byrå
Klarer å redusere to ukers innleie fra byrå i sommer på VPP Tana. Har lyst ut ferievikariat på
nytt nå i mai og håper å få dekke flere uker via eget lønnssystem på døgnenheten i Tana.
Tidlig booking av ferievikarer
Fortsatt få søkere på ferievikariater. Har utfordring med hybler til ferievikarene. SDE deltok
på klinikkledermøte 1/6 for å informere om status hybler, fortsatt mangel på hybler. Skulle
avdelingene få ansatt vikarer på kortvarsel kan det bli en utfordring med bolig.
Redusere sykefravær til 7,5 %
Medisinsk avdeling har startet med et samarbeidsprosjekt med NAV for å få redusere
sykefraværet.
Redusere månedsverk forbruk på sengeenhetene / Redusere overtid og innleie på
døgnenhetene
Det er svært liten tilgang til søkere både til ferievikariat og faste stillinger noe som med fører
a det vil bli en del overtid fremover for å sikre forsvarlig bemanning. I tillegg vil det bli gitt
godkjenning til sommer avtale vakter under ferieavviklingen. Pr nå har sykehuset gitt
godkjenning til ca 450 vakter fordelt på medisin, akutt og kir/ort avdeling.
Redusere innkjøp av pcr hurtigtest
Har tatt ned varelageret på PCR hurtigtester.
Avvikle smittesporingsteamet fra 1/3-22
Gjennomført
Avvikle testteamet fra 1/9-22.
Gjennomføres i henhold til plan

Med vennlig hilsen
Rita Jørgensen
Klinikksjef
Kirkenes sykehus
Finnmarkssykehuset HF

Tiltak

Start

Kommentar fra Kirkenes sykehus(KS) se
også vedlegg til saken status
kostnadseffektiviserende tiltak

Slutt

Planlagt
Aktivitet pr behandler
Definere et tilnærmet likt antall konsultasjoner pr budsjetterte stillinger innenfor
alle fagområdene

29.4.

1.9.

Digitale kontroller: Vurdere hvilke kontroller som kan gjennomføres som digital
konsultasjon

29.4.

KS har prioritert å jobbe med disse
fagområdene nevrologi,
HAVO,hud,revmatologi,diabetes,
klinisk ernæring fys, indremed,VPP,
BUP jf. Jhandlingsplan digitale
1.9. konsultasjoner

Formalisert samarbeid på tvers av klinikker for å redusere innleie

29.4.

1.9.

Generell kirurgi:
Planlegge
for og følge opp
indikasjonenehos
i analysen
fra 4.5. for
Gjennomgå
behovet
for støttepersonell
på poliklinikken
alle behandlerne
å vurdere om det er mulighet for ytterligere harmonisering samt vurdere om

29.4.

1.9.

29.4.

1.9.

Iverksette planleggingshorisont for behandlere på minimum 6 mnd

29.4.

Ortopedi: Planlegge for og følge opp indikasjonene i analysen fra 4.5.
Psykisk helsevern og rus: Planlegge for og følge opp indikasjonene i analysen fra
4.5

29.4.

KS gjennomfører en
planleggingshorisont på 6. mnd der det
er mulig basert på hvilke resursser KS
1.9. har tilgjengelig
KS planlegger jobbglidning kontroller
hofte/kne fra ortoped til fysio. Ks
sjekker også mulighet for å starte med
1.9. artrose skole

29.4.

1.9.

Ta i bruk digital innkalling så snart den er klar til bruk.

29.4.

KS vil ta det i bruk så snart det er klart
og frigi merkantil ressurs til annet
1.9. arbeid.

Utnyttelse av intern kapasitet på tvers før innleie
Utvidet arbeidstid for merkantile for å håndtere avbestillinger/innkallinger
utenfor ord åpningstid
Vurdere felles norm for støttepersonell på poliklinikken og krav til fag (sykepleier,
helsefagarbeider, helsesekr)

29.4.

1.9.

29.4.

1.9. KS gjør det dersom det er mulig

29.4.

1.9.

Vurdere flere sykepleierpoliklinikker for frigi tid til leger til nyhenviste

29.4.

KS har etablert nevro pol for
sykepleiere 2022 og ansatt kardiologisk
sykepleier som skal starte med
1.9. hjertepoliklinikk fra høsten 2022

Vurdere om det er mulig å harmonisere tiden som er satt av til hver konsultasjon
Vurdere om kontrollene kan gjennomføres som digital konsultasjon hvis det ikke
skal gjennomføres noen fysiske undersøkelser under konsultasjonen

29.4.

1.9.

29.4.

1.9.

Vurdere oppstart og avslutningstidspunkt felles for alle poliklinikker

29.4.

KS har hatt saken oppe på ledermøte
og vil i neste runde ta saken opp på
1.9. møtet med overleger

Vurdere strukturen på ambulante tjenester i BUP i FIN

29.4.

1.9.

29.4.

KS er med i sykefraværsprosjektet "der
skoen trykker", avdelingsleder vil
vurdere om merkantil også skal delta i
prosjektet via NAV grunnet liten effekt
1.9. av det andre prosjektet.

Øke nærværet i merkantile tjenester ved gjennomgang av arbeidsprosesser og
kompetanseheving (tjenestedesign)
Bruk av spesialsykepleiere
Implementere sykepleiere i spesialavdelinger - implementere planen.

29.4.

1.10.

Kodeansvarlig sykepleiere i akuttavdelingene for å sikre riktig koding

1.6.

1.10.

Oppgaveglidning : Endre kompetansetrapp og utdanne helsefagarbeidere på barn

29.4.

1.10.

Oppgaveglidning : Endre kompetansetrapp og utdanne sykepleiere

29.4.

1.10.

Strukturert gjennomgang av bemanningsplanene på intensiv

29.4.

30.6.

Bemanningspool eller koordinator dialog og drøfting

1.6.

30.6.

Beslutte ressurs koordinering prosess overorndet nivå

1.6.

30.6.

Kostnadseffektivisering og omstilling

Dialog og drøfing av forpliktende fremdriftsplan på foretaksnivå

1.6.

Drøfte endringsprosesser, omstilling, endringsoppsigelser etc.

1.6.

Nødvendige drøftinger på KS er
30.6. gjennomført.
Nødvendige drøftinger på KS
30.6. gjennomført.

Endelig drøfting og beslutning på foretaksnivå

1.6.

30.6.

Etablere kostnadseffektivsieringsgruppe på tvers av klinikker

1.5.

31.5.

Fleksible stillinger mellom sengeenheter dialog og drøfting

1.6.

Bemanningsplanene på kir/ort og
medisinsk sengeenhet er ikke klar
ennå. Liten sansynlighet for i
omfordeling av stillinger da rapport 4,1
ikke tok høyde for at det er behov for
økt bemanning på slagenheten og for å
bemanne de geriatriske sengene ved
medisinsk sengeenhet. Det er også
utsikker på om sykepleierne som
jobber på dialysen var beregnet som
100% stillinger på medisinsk
sengeenhet eller den stillingen de har i
forbindelse med arbeid hver 3. helg.
30.6. Arbeidet vil være klart innen 30/6.

innkalle til drøftingsmøte med FTV og FHV

1.6.

30.6.

Interne utlysninger av stillinger

1.6.

30.6.

Involvere tillitsvalgte på riktig nivå, dialog og planlegge prosess, riktig nivå i
klinikken

1.6.

KS:TV er på sengenehetene er
involvert i arbeidet med ny
30.6. bemanningsplan

Iverksatt intern kommunikasjonsplan

1.6.

30.6.

kommunikasjonsplan

1.6.

30.6.

Opplæringsplaner ved oppgaveglidning

1.6.

31.12.

Nye bemanningplaner i GAT
Bemanningsplanlegging - videreføre arbeidet som startet i 2021 (ihht plan)
leger/sykepleiere, ny bemanningsplan og turnus. Hensynta pasientlogistikk

29.4.

30.6.

Harmonere pleiefaktor til ensengsrom HSYK Barn/ung

29.4.

30.6.

Pleiefaktor ny bemanningsplan i GAT 1,4 eller lavere. Alta

29.4.

30.6.

Pleiefaktor ny bemanningsplan i GAT 1,4 HSYK KIR/ORT

29.4.

30.6.

Pleiefaktor ny bemanningsplan i GAT 1,4 HSYK MED

29.4.

30.6.

Pleiefaktor ny bemanningsplan i GAT 1,4 KSYK Kir ort

29.4.

Pleiefaktor ny bemanningsplan i GAT 1,4 KSYK MED

29.4.

På KS er TV på sengenehetene er
involvert i arbeidet med ny
30.6. bemanningsplan
På KS er TV på sengenehetene er
involvert i arbeidet med ny
30.6. bemanningsplan

Bemanningsplanlegging med oppgaveglidning, bemanningsplaner og ny turnus
Integrere timeboka i Dips med GAT slik at merkantil til enhver tid har oversikt
over hvilke behandlere som er tilgjengelig.

29.4.

30.6.

Iverksette handlingsplan jobbglidning (oppgaveglidning) HSYK KV/FØDE

29.4.

30.6.

Ny turnus med oppgaveglidning HSYK KIR/ORT

29.4.

30.6.

Ny turnus med oppgaveglidning HSYK MED

29.4.

30.6.

Nye bemanningsplaner poliklinikk/bemanningspool etc.

29.4.

1.9. KS : arbeidet er iverksatt

Ny turnus med oppgaveglidning KSYK Kir ort

29.4.

Ny turnus med oppgaveglidning KSYK Med

29.4.

Ny turnus vil ikke bli utarbeidet før
30.6. bemaningsplanen er klar /30/6)
Ny turnus vil ikke bli utarbeidet før
30.6. bemaningsplanen er klar /30/6)

Overføring av stillinger til poliklinikken som kombistillinger HSYK MED

29.4.

30.6.

Planleggingshorisont i innkalling og bemanningsplaner 6 mnd (koordineres)

29.4.

30.6. KS: se tidligere punkt

Redusere senger, fysisk nedtak av senger
Reduksjon av 1 seng fra 1. oktober KSYK Kir ort

2.5.

1.10. KS: Gjennomført fra 1/5

Reduksjon av 2 senger fra 1. oktober HSYK Barn/ung

2.5.

1.10.

Reduksjon av 2 senger fra 1. oktober KSYK MED

2.5.

1.10. KS: ikke gjennomført

Reduksjon av 2 senger fra 1. oktober, HSYK MED

2.5.

1.10.

Reduksjon av 4 senger fra 1. oktober - Alta

2.5.

1.10.

Reduksjon av 4 senger fra 1. oktober HSYK KV/FØDE
Vakante stillinger vurderes fortløpende til off godkjente og helsefagarbeidere i
bem.planer

2.5.

1.10.

29.4.

31.12.

Rekruttering og stabilisering
Kontroll av utnyttelsesgraden av innleie på poliklinikk - innleie / antall
konsultasjoner/ventelistesituasjon
Koordinering av innleie på tvers av klinikk - ingen innleie på poliklinikk før alle
spesialistene internt er brukt opt
Planleggingshorisont i innkalling og bemanningsplanlegging 6 mnd (koordineres)
Stabilisering og rekruttering - videreføre arbeidet som startet i febru 2022 (ihht
plan) utarb handlingsplan

1.6.
1.6.
29.4.
1.6.

Utskrivning og liggetid

Somatikk/PHV/TSB: Kontakter klinikk
Alta for å sjekke hvilke skjema de
30.6. benytter til dette arbeidet.
Klinikksjefmøte somatiskk/PHV/TSB
31.12. samarbeider og følger opp timebok.
Iverksatt innenfor de fagområdene det
1.11. er mulig
31.12.

29.4.

KS. Har mange liggedøgn som
sykehuset ikke får fakturert grunnet
mangel på transport ut av sykehuset.
Problemstillingen er sendt til
Prehospitale tjenester. Har hatt
opplæring i bruk av PLO på
døgnenheten i Tana for å siker at KS
følger opp kravene i tjenesteavtalene
for å kunne definere pasientene som
31.12. utskrivingsklare.

29.4.

31.12.

Utskrivning og liggetid
Øke beleggs% i Alta ved å overføre hjemmehørende pasienter i Alta fra
Hammerfest Alta/HSYK

0.1.

31.12.

Samarbeid på tvers av klinikker
Digital avstandsoppfølging: Definere arbeidsprosesser/prosedyrer for å sikre
måloppnåelse pr fagområde

0.1.

31.12.

Forbedre samarbeidet Generell kirurigi

0.1.

31.12.

Forbedre samarbeidet LMS tilbud

0.1.

31.12.

Forbedre samarbeidet Nevrologi

0.1.

31.12.

Forbedre samarbeidet Revmatologi

0.1.

31.12.

Følge opp og evaluere det gode samarbeidet Barne og ungdomspsykiatri

0.1.

31.12.

Følge opp og evaluere det gode samarbeidet Gastro/Kolon

0.1.

31.12.

Følge opp og evaluere det gode samarbeidet Hud

0.1.

Følges opp i klinikksjefmøte. Sak om
rekr av hudlege sendt til med
31.12. fagsjef/AD 7. juni.

Følge opp og evaluere det gode samarbeidet Øre nese hals (ØNH)

0.1.

31.12.

Samhandling: Utskrivningsklare pasienter forlenger liggetiden og kostnader pr
opphold FFS
Strukturert klinisk gjennomgang av liggetid på pasientnivå innenfor DRG
gruppene
*

Styre pasientstrømmen: Vurdere felles henvisningsmottak og felles tilgang til
ventelister for alle klinikker

0.1.

31.12.

KOSTNADSEFFEKTIVISERING KLINIKK ALTA
Forslag til fordeling av tiltak ifbm styresak 36-2022 fra øk sjef 09.05.22
Her følger klinikksjefens tilbakemelding på forslagene (vedlagt):

Senger og pleiefaktor.
Klinikk Alta skal ta ned 4 senger og ha en pleiefaktor på 1,4. Nedtaket som er foreslått
tilsvarer 5,6 årsverk.
- Personalmøte avholdt, plan ut 2022 foreligger herunder ukentlige møter på
sengeenheten samt personalmøter med avdelingsleder/klinikksjef.
- Null samtaler gjennomført i regi av HR hvor alle ansatte har fått komme med ønsker.
- Drøftingsmøte om situasjonen avholdt med fagforeninger og vernetjeneste, protokoll
foreligger.
- Sommerferieavvikling planlagt lavdrift 6 senger (fra 14). Antallet senger korrigeres til
10 etter ferieavviklingen. Økonomi beregner effekten.
- Ny turnus med 10 senger frem til 1.10.22 utarbeidet og godkjent. Totalt 2,5-3,0
stillinger kan omdisponeres til poliklinikk. Det vil si et avvik fra beregnet (1,4*4 til
faktisk mulig etter bemanningsplan er på 5,6-2,5/3. Økonomi beregner effekten.
- Poliklinikk: Kompetansekrav definert. Hvem som får tilbud om å omdisponeres
avgjøres i samarbeid med NSF og Fagforbundet ihht omstillingsveilederen før
sommerferieavviklingen.
- Innsparingen skjer ved poliklinikken som har overforbruk som følger av ikkefinansierte stillinger til infusjon/kreft og økte antallet operasjonsuker (fra 12 i budsjett
til 20 i pandemi).
- Det er besluttet å operere 20 uker i Alta i 2022 som i 2021. Ventelistene er lange. Det
er budsjett til 12 uker, noe er ikke justert opp til dagens kostnadsnivå. Dette er en av
hovedårsakene til det negative resultatet ved klinikken.

Bruk av spesialsykepleiere
Klinikk Alta lyser ut en hjerte sykepleier til hjertepoliklinikk i samråd med indremedisiner i
klinikken. Økonomi beregner økt inntekt på dette og vi får lagt dette inn i budsjettene.
Kommunikasjon i media godt mottatt.

Kostnad pr DRG
Utskrivningsklare pasienter: Somatisk sengeenhet har hittil i år en inntekt på ca 15, mill kr
som følger av antallet utskrivningsklare pasienter til kommunen. Enhetsleder fører statistikk
på hvor pasientene kommer fra (sykehus/legevakt/fast lege), hvor mange utskrivningsklare
pasienter som ligger inne pr dag, samt følger med liggetid, system etablert.

Lønnsmidler knyttet mot innleie og stabilisering og rekruttering
Somatikk: Somatisk avdeling har kun innleie fra byrå frem til 1. september på fødestua. Etter
det er alle leger som kommer til klinikken ansatt over lønn. Det foreligger en plan ut året
innenfor alle fagfelt der Alta skal ha tilbud på poliklinikk.
Helse Nord har bidratt med kr 1,4 mill for å etablere et ØNH kontor nr 2 i Alta. Ny ØNH
spesialist (nr 2) er ansatt og starter 1. august. Da har Vest Finnmark totalt 3 ØNH spesialister

og skal håndtere behovet i Sami Klinihkka som da reduserer innleie. Denne driften er
kalkulert med støttepersonell (merkantil og helsefagarbeider) og inntektene bærer kostnadene.
Psykisk helsevern og rus: Det foreligger en oversikt (dynamisk) ut 2022 som viser planlagt
innleie ved VPP og BUP. VPP har ansatt en psykiater og har en til som ønsker å flytte til Alta
vi er i dialog med. Behovet for innleie reduseres dermed i tråd med dette. Viser til styresak
22. juni der en oversikt over dette foreligger.

Pasientkontakter pr lege/sykepleie/behandler årsverk
BUP:
I rapport 4,5 viser det til at hver behandler skal ha 2 tiltak pr dag i 220 dager pr år. Dvs. 440
tiltak pr år. Før arbeidet iverksettes vil klinikksjefene i foretaket harmonisere prosess rundt
arbeidet for å tilstrebe lik praksis på de ulike enhetene i foretaket og i regionen.
VPP:
I rapport 4,5 viser det til at hver behandler skal ha 3 tiltak pr dag i 220 dager pr år. Dvs. 660
tiltak pr år. Før arbeidet iverksettes vil klinikksjefene i foretaket harmonisere prosess rundt
arbeidet for å tilstrebe lik praksis på de ulike enhetene i foretaket og i regionen.
Oppsett av timebøker på poliklinikk?
Rapport 4,5 viser at poliklinikkene på sykehuset har ulik oppstart og avslutnings tidspunkt. Er
det mulig å starte tidligere eller avslutte senere på dagen for å øke antall konsultasjoner pr
dag?
Tiltak: Avdelingsledere og enhetsledere innen somatikk og psykisk helsevern og rus følger
opp timebøkene fortløpende for å sikre god utnyttelse av alle ressurser. Merkantil ressurser
bidrar.

Gjennomgang av liggetid på sengeenhetene:
Se ovenfor.
Digitale konsultasjoner:
Alta har utarbeidet en handlingsplan for digitiale konsultasjoner der det er laget en prioritering
av hvilke fagområder klinikken skal prioritere for å komme i gang med digitale
konsultasjoner.
- Egen intern ressurs i klinikkadministrasjon.
- Videreutvikler samarbeidet med UNN innen nevro og kreft der e-helserommet i
klinikken blir brukt. Søkt innovasjonsmidler, fikk avslag forrige uke. Det er behov for
en e-helse sykepleier. Teknologiske utfordringer løst (DIPS). Første test gjennomført i
mai der en pasient med pårørende, kreftsykepleier og spesialist på UNN gjennomførte
konsultasjon. Gode tilbakemeldinger.
- Klinikksjef hospiterer dette året ved Nordlandssykehuset som er god på dette og har
måloppnåelse, bidrar inn med nettverk særlig på fag for å sikre at våre spesialister kan
starte opp med digitale konsultasjonen særlig innen somatikk (pacemaker, CPAP/Søvn
for å nevne noe).

Strakstiltak:
Reiserestriksjoner:
Tjenstereiser stoppet i klinikken. Det forbruket som er på reisebudsjettet er kun reiser for
spesialister inn/ut fra Alta ihht arbeidsavtaler.
Innkjøpsstopp
Alt innkjøp som kan vente er utsatt og satt på en liste over inventar det er behov for. Det har
vært et stort overforbruk på spesialistpoliklinikken som følger av at vi har økt antallet
operasjonsuker fra 12 til 20 (ventelistearbeid etter pandemi i samarbeid med HSYK). Det
gjennomføres mer kompliserte operasjoner i Alta nå. Det er positivt. Engangskostnader og
flergangskostnader, økonomi har fått en kalkyle fra klinikksjef. Ca 500.000 pr operasjonsuke.
En pc pr bruker:
Gjennomført.

Annet
Uløst omstilling
Som følger av at Alta kommune har trukket ut 6 senger med tilhørende inntekter fra 1.1.22,
avviklet samarbeidet om laboratoriet, samt økte IKT kostnader og pensjonskostnader (jf
ledermøtesak i forkant av budsjett 2022) har klinikken en uløst utfordring på kr 7 mill kr.
Helse Nord har kompensert FIN med kr 2 mill kr pga førstnevnte.

Boliger
Alta leier 7 boliger til tilreisende spesialister. 95% utnyttelse av boligene hittil i år. Vi
organiserer dette lokalt. Det er ikke budsjett for denne leien. Vi regner besparte
hotellkostnader hittil i år på kr 800.000. Vises ikke godt nok i reiseregnskapet i klinikken da
det er svært lavt fra før. Vi har forhindret et overforbruk med dette tiltaket og det gir et godt
omdømme fordi de som bor der er svært fornøyde.
Besluttede – ikke finansierte stillinger
- LIS VPP (budsjettprosess 2019-2020-2021-2022) der er 3 LIS men kun finansiering til
2
- Infusjonssykepleier Spesialistpoliklinikken (ledermøtesak 163-2020)
- LAR Ruspoliklinikken (ledermøtesak 80-2021)

Øke poliklinisk aktivitet psykiatri
VPP i Alta har en god produksjon, langt over budsjett.
Forbedret kodekvalitet
Klinikken har mye bedre kontroll på koding enn i 2021.

Reduksjon innleie leger fra byrå
Plan foreligger ut året. Bedre rekruttering gir mindre behov.
Ferieavvikling
- Lavdrift ved somatisk sengeenhet. Økonomi beregner.
- Sommerstegning ved TSB sengeenhet 4 uker. Tilbudet i Karasjok opprettholdt.
Økonomi beregner.
- Nedtak fra 12 til 10 senger ved psykisk helsevern sengeenhet. Ingen økonomisk effekt,
kun tiltak fordi vi mangler vikarer.
Redusere sykefravær til 7,5 %
Spesialistpoliklinikken har iverksatt to prosjekter som kan påvirke sykefraværet; 1) Helse i
Arbeid, og 2) Forbedringsutdanning enhetsleder i regi av Helse Nord der logistikk ved
operasjonsaktiviteten gjennomgås. Økonomi beregner.
Redusere innkjøp av pcr hurtigtest
Har tatt ned varelageret på PCR hurtigtester. Belastet avdelingsledelse somatisk. Økonomi
beregner.
Avvikle smittesporingsteamet fra 1/3-22
Gjennomført. Ingen økonomisk effekt i Alta.
Avvikle testteamet fra 1/9-22.
Gjennomføres i henhold til plan. Ingen økonomisk effekt i Alta.

Med vennlig hilsen
Lena E. Nielsen
Klinikksjef
Klinikk Alta
Finnmarkssykehuset HF

Tiltak

Start

Klinikk Alta 08.06: Ledergruppen har
laget en omstillingsplan basert på
nedtak av senger, økt digitale
konsultasjoner jf handlingsplan samt
reduksjon av innleie.

Slutt

Planlagt
Aktivitet pr behandler
Definere et tilnærmet likt antall konsultasjoner pr budsjetterte stillinger innenfor
alle fagområdene
Digitale kontroller: Vurdere hvilke kontroller som kan gjennomføres som digital
konsultasjon

29.4.

1.9.

29.4.

1.9.

Formalisert samarbeid på tvers av klinikker for å redusere innleie

29.4.

1.9.

Generell
kirurgi:
Planlegge
for og følge opp
indikasjonenehos
i analysen
fra 4.5. for
Gjennomgå
behovet
for støttepersonell
på poliklinikken
alle behandlerne
å vurdere om det er mulighet for ytterligere harmonisering samt vurdere om

29.4.

1.9.

29.4.

1.9.

Iverksette planleggingshorisont for behandlere på minimum 6 mnd

29.4.

1.9.

Ortopedi: Planlegge for og følge opp indikasjonene i analysen fra 4.5.
Psykisk helsevern og rus: Planlegge for og følge opp indikasjonene i analysen fra
4.5

29.4.

1.9.

29.4.

1.9.

Ta i bruk digital innkalling så snart den er klar til bruk.

29.4.

1.9.

Utnyttelse av intern kapasitet på tvers før innleie
Utvidet arbeidstid for merkantile for å håndtere avbestillinger/innkallinger
utenfor ord åpningstid
Vurdere felles norm for støttepersonell på poliklinikken og krav til fag (sykepleier,
helsefagarbeider, helsesekr)

29.4.

1.9.

29.4.

1.9.

29.4.

1.9.

Vurdere flere sykepleierpoliklinikker for frigi tid til leger til nyhenviste

29.4.

1.9.

Vurdere om det er mulig å harmonisere tiden som er satt av til hver konsultasjon
Vurdere om kontrollene kan gjennomføres som digital konsultasjon hvis det ikke
skal gjennomføres noen fysiske undersøkelser under konsultasjonen

29.4.

1.9.

29.4.

1.9.

Vurdere oppstart og avslutningstidspunkt felles for alle poliklinikker

29.4.

1.9.

Vurdere strukturen på ambulante tjenester i BUP i FIN
Øke nærværet i merkantile tjenester ved gjennomgang av arbeidsprosesser og
kompetanseheving (tjenestedesign)

29.4.

1.9.

29.4.

1.9.

Implementere sykepleiere i spesialavdelinger - implementere planen.

29.4.

1.10.

Kodeansvarlig sykepleiere i akuttavdelingene for å sikre riktig koding

1.6.

1.10.

Oppgaveglidning : Endre kompetansetrapp og utdanne helsefagarbeidere på barn

29.4.

1.10.

Oppgaveglidning : Endre kompetansetrapp og utdanne sykepleiere

29.4.

1.10.

Strukturert gjennomgang av bemanningsplanene på intensiv

29.4.

30.6.

Bemanningspool eller koordinator dialog og drøfting

1.6.

30.6.

Beslutte ressurs koordinering prosess overorndet nivå

1.6.

30.6.

Bruk av spesialsykepleiere

Kostnadseffektivisering og omstilling

Dialog og drøfing av forpliktende fremdriftsplan på foretaksnivå

1.6.

Drøfte endringsprosesser, omstilling, endringsoppsigelser etc.

1.6.

Nødvendige drøftinger i Alta
30.6. gjennomført.
Nødvendige drøftinger i Alta
30.6. gjennomført.

Endelig drøfting og beslutning på foretaksnivå

1.6.

30.6.

Etablere kostnadseffektivsieringsgruppe på tvers av klinikker

1.5.

31.5.

1.6.

Ligger i plan for ny turnus ved
30.6. sengeenheten.

Fleksible stillinger mellom sengeenheter dialog og drøfting

innkalle til drøftingsmøte med FTV og FHV

1.6.

30.6.

Interne utlysninger av stillinger
Involvere tillitsvalgte på riktig nivå, dialog og planlegge prosess, riktig nivå i
klinikken

1.6.

30.6.

1.6.

God involvering i Alta. Drøftinger
30.6. dokumenteres.

Iverksatt intern kommunikasjonsplan

1.6.

30.6.

kommunikasjonsplan

1.6.

30.6.

Opplæringsplaner ved oppgaveglidning

1.6.

31.12.

Nye bemanningplaner i GAT
Bemanningsplanlegging - videreføre arbeidet som startet i 2021 (ihht plan)
leger/sykepleiere, ny bemanningsplan og turnus. Hensynta pasientlogistikk

29.4.

30.6.

Harmonere pleiefaktor til ensengsrom HSYK Barn/ung

29.4.

30.6.

Pleiefaktor ny bemanningsplan i GAT 1,4 eller lavere. Alta

29.4.

Turnus laget til 1.10 med pleiefaktor
30.6. 1.5 inkl dialyse.

Pleiefaktor ny bemanningsplan i GAT 1,4 HSYK KIR/ORT

29.4.

30.6.

Pleiefaktor ny bemanningsplan i GAT 1,4 HSYK MED

29.4.

30.6.

Pleiefaktor ny bemanningsplan i GAT 1,4 KSYK Kir ort

29.4.

30.6.

Pleiefaktor ny bemanningsplan i GAT 1,4 KSYK MED

29.4.

30.6.

Nye bemanningsplaner poliklinikk/bemanningspool etc.

Behovet på spes pol definert.

Bemanningsplanlegging med oppgaveglidning, bemanningsplaner og ny turnus
Integrere timeboka i Dips med GAT slik at merkantil til enhver tid har oversikt
over hvilke behandlere som er tilgjengelig.

29.4.

30.6.

29.4.

1.9.

Iverksette handlingsplan jobbglidning (oppgaveglidning) HSYK KV/FØDE

29.4.

30.6.

Ny turnus med oppgaveglidning HSYK KIR/ORT

29.4.

30.6.

Ny turnus med oppgaveglidning HSYK MED

29.4.

30.6.

Ny turnus med oppgaveglidning KSYK Kir ort

29.4.

30.6.

Ny turnus med oppgaveglidning KSYK Med

29.4.

30.6.

Overføring av stillinger til poliklinikken som kombistillinger HSYK MED

29.4.

30.6.

Planleggingshorisont i innkalling og bemanningsplaner 6 mnd (koordineres)

29.4.

30.6.
Alta tar ned 4 senger og
fremdriftsplanen følges.

Redusere senger, fysisk nedtak av senger
Reduksjon av 1 seng fra 1. oktober KSYK Kir ort

2.5.

1.10.

Reduksjon av 2 senger fra 1. oktober HSYK Barn/ung

2.5.

1.10.

Reduksjon av 2 senger fra 1. oktober KSYK MED

2.5.

1.10.

Reduksjon av 2 senger fra 1. oktober, HSYK MED

2.5.

1.10.

Reduksjon av 4 senger fra 1. oktober - Alta

2.5.

Drøftinger iverksatt, nullsamtaler
gjennomført, fremdriftsplan laget,
møteplan med avdeling og tillitsvalgte
1.10. lagt.

Reduksjon av 4 senger fra 1. oktober HSYK KV/FØDE
Vakante stillinger vurderes fortløpende til off godkjente og helsefagarbeidere i
bem.planer

2.5.

1.10.

29.4.

31.12.

Rekruttering og stabilisering

Kontroll av utnyttelsesgraden av innleie på poliklinikk - innleie / antall
konsultasjoner/ventelistesituasjon
Koordinering av innleie på tvers av klinikk - ingen innleie på poliklinikk før alle
spesialistene internt er brukt opt
Planleggingshorisont i innkalling og bemanningsplanlegging 6 mnd (koordineres)
Stabilisering og rekruttering - videreføre arbeidet som startet i febru 2022 (ihht
plan) utarb handlingsplan

1.6.
1.6.
29.4.
1.6.

Somatikk/PHV/TSB: Plan laget, eget
skjema for kontinuerlig planlegging
fortløpende herunder opp mot
budsjetterte stillinger. Kan deles med
30.6. andre.
Klinikksjefmøte somatiskk/PHV/TSB
31.12. samarbeider og følger opp timebok.
1.11. Iverksatt
31.12.

Utskrivning og liggetid

Samhandling: Utskrivningsklare pasienter forlenger liggetiden og kostnader pr
opphold FFS
Strukturert klinisk gjennomgang av liggetid på pasientnivå innenfor DRG
gruppene

29.4.

Alta har fulgt opp saken med daglig
føring og fortløpende samarbeid med
kommunen. Ligger i rapportering til AD
31.12. for april.

29.4.

31.12.

*
Utskrivning og liggetid
Øke beleggs% i Alta ved å overføre hjemmehørende pasienter i Alta fra
Hammerfest Alta/HSYK

0.1.

Beleggsprosenten er økt etter godt
31.12. samarbeid særlig med med avd HSYK.

Samarbeid på tvers av klinikker
Digital avstandsoppfølging: Definere arbeidsprosesser/prosedyrer for å sikre
måloppnåelse pr fagområde

0.1.

31.12.

Forbedre samarbeidet Generell kirurigi

0.1.

31.12.

Forbedre samarbeidet LMS tilbud

0.1.

31.12.

Forbedre samarbeidet Nevrologi

0.1.

31.12.

Forbedre samarbeidet Revmatologi

0.1.

31.12.

Følge opp og evaluere det gode samarbeidet Barne og ungdomspsykiatri

0.1.

31.12.

Følge opp og evaluere det gode samarbeidet Gastro/Kolon

0.1.

31.12.

Følge opp og evaluere det gode samarbeidet Hud

0.1.

Følges opp i klinikksjefmøte. Sak om
rekr av hudlege sendt til med
31.12. fagsjef/AD 7. juni.

Følge opp og evaluere det gode samarbeidet Øre nese hals (ØNH)
Styre pasientstrømmen: Vurdere felles henvisningsmottak og felles tilgang til
ventelister for alle klinikker

0.1.

31.12.

0.1.

31.12.

KOSTNADSEFFEKTIVISERING SÁMI KLINIHKKA(SK)
Forslag til fordeling av tiltak ifbm styresak 36-2022 fra øk sjef 09.05.22

Kostnad pr DRG
Det ligger en inntekt ført på utskrivningsklare pasienter på SK. I budsjett prosess 2023 må
denne inntekten fjernes da det ikke er realistisk å få inn inntekter på denne arten. SK har ikke
utskrivningsklare pasienter.

Lønnsmidler knyttet mot innleie, stabilisering og rekruttering
SK har et høyt innleie av spesialister via byrå grunnet flere ledige stillinger.
Pr. april er det et planlagt innleie fra byrå på 56 uker, faktisk innleid er 55,2.
Pr. april er det planlagt innleie over eget lønnssystem på 7 uker, faktisk innleie er 6,2 uker.
Altså i henhold til plan for innleie fra byrå og over eget lønnsystemege
Ansettelser som vil redusere behov for innleie samt øke aktivitet:
• Alta har ansatt en ØNH lege fra høsten 2022. Når denne starter skal en av de tre ØNH
legene i vest ambulere til SK og det vil da ikke lenger være nødvendig å leie inn
spesialist fra byrå. Totalt vil antall innleie fra byrå reduseres med 26 uker, men vil bli
erstattet av utbetaling av ambuleringstillegg.
Dersom SK får søkere til de utlyste stillingene vil det bidra til å redusere behovet for innleie
samt økt aktivitet.
• Har pr. 30/5 følgende stillinger utlyst. Dersom det tilsettes i disse vil
fastlønnsutbetalingene gå opp og innleie ned. Samt at aktiviteten vil øke innenfor de
fagområdene vi ikke har lykkes med å få inn vikarer.
o Klinisk pedagog BUP
o Sykepleiere/vernepleier Døgnenheten PHV og avhengighet
o Klinisk sosionom/sosionom SANKS
o Psykolog/psykologspesialist TSB poliklinikk
o Miljøarbeider med ansvar for kjøkken UPA
o Miljøterapeut UPA
o Overlege i psykiatri VPP
o Overlege PHVR og avhengighet -døgnenheten
o LIS3 i TSB poliklinikk

Pasientkontakter pr legeårsverk
BUP:
Krav om 440 tiltak pr år pr behandler. Avdelingsleder har startet et arbeid for å se på
muligheter for å innfri kravet. Før arbeidet iverksettes vil klinikksjefene i foretaket
harmoniserer prosess rundt arbeidet for å tilstrebe lik praksis på de ulike enhetene i foretaket.
I SK er det viktig å beregne ekstra tid pr. konsultasjon nå konsultasjonen skal ivareta samisk
språk og kulturtilpasning. Det er også viktig at det hensyn tas at SK har
kompetansetjenesteoppdrag i form av undervisning /informasjon som nasjonalt
kompetansesenter.

VPP:
Krav om 660 tiltak pr år pr behandler. Per i dag er ikke alle stillingene besatt og
avdelingsleder vil ha en utfordring å oppnå kravet. Avdelingsleder har startet et arbeid for å se
på muligheter for å innfri kravet for de stillingene som er på VPP pr. i dag.
I SK er det viktig å beregne ekstra tid pr. konsultasjon nå konsultasjonen skal ivareta samisk
språk og kulturtilpasning. Det er også viktig at det hensyn tas at SK har
kompetansetjenesteoppdrag i form av undervisning /informasjon som nasjonalt
kompetansesenter.
Hjertesvikt poliklinikk og andre oppgaver som kan overføres fra lege til annet helsepersonell:
SK som har fast ansatt kardiolog må se på mulighet på å opprette en sykepleierpoliklinikk
tilknyttet SK. Stillingen ligger allerede i budsjettet og avdelingsleder må lage en plan for
rekruttering av sykepleie med utdanning som hjertesykepleier.
SK bør vurdere om en sykepleier skal gjennomføre en tilleggsutdanning som revmasykepleier
for å kunne overta noen av kontrollene som i dag gjennomføres av overlege.
Pr. i dag mangler SK geriater, men har ansatt koordinator for geriatriteamet som er sykepleier
samt fysioterapeut og ergoterapeut (vedkommende slutter i løpet av sommeren 2022)
SK må vurder om stillingene kan benyttes til annen virksomhet i påvente av at SK får ansatt
geriater. I sommer låner Kirkenes sykehus fysioterapeuten, vedkommende vil dekke noe av
mangelen i Kirkenes og det vil også være et fagligpåfyll for vedkommende.

Status eksisterende tiltak:
Senger og pleiefaktor.
SK jobber med å ta ned overforbruk på døgnenheten for å sikre økonomisk balanse. Ved
oppstart 2022 hadde SK et krav å ta ned antall stillinger på døgnenheten til 34,1 årsverk. Den
ene stillingen er midlertidig omplassert ved en er flyttet til annen ledig stilling i klinikken.
Øvrige ledige stillinger jobber avdelingsleder med å redusere.
Økt aktivitet på poliklinikken:
Se kommentar over vedrørende BUP og VPP. I somatikken har jobber avdelingsleder med å
få tilgang for alle merkantile i SK å innkalle til egne poliklinikk. Dette skal redusere antall
hull i timebøkene på poliklinikken. Det er en utfordring å få dette på plass. Saken er nå videre
sendt til medisinsk fagsjef i foretaket og journalutvalget.
Økt gjestepasientinntekter:
Status: Avdelingsleder i samarbeid med økonomiavdelingen og HR jobber med å se på
avtalene med Sverige og Finland for å hente inn utestående beløp for pasienter som allerede er
behandlet i SK. I tillegg må avtalene gjennomgås slik at det ikke er hull i avtalen som gjør at
SK i fremtiden må avvise henvisninger som ikke er innenfor avtalen som er signert.
Redusere sykefraværet:
Avdelingslederne er i dialog med NAV den 10/6 for å mulig starte opp et
sykefraværsoppfølgingsprosjekt.

Servicemedarbeider:
Når vikariatet utgår i juni vil ikke kontrakten bli videreført. Medfører en besparelse resterende
av 2022.

Status strakstiltak:
Redusere reisevirksomheten:
Avdelingen vurdere alle reiser om de er nødvendige og overfører møter til teams dersom det
er nødvendig.
SK leier ikke lokaler eksternt til møter så fremt møtene kan avholdes på SK.
Det er kommet inn forslag om at Lis 2 utdanningene (felleskompetansemodul) gjennomføres
som teams og ikke som fysiske møter.
Følgende kurs / møter er avlyst eller overført til teams etter vedtaket i styret:
• Nasjonalt team sitt fagseminar/faguke
• Internrevisjons kurs avlyst
• Kvam dag flyttet fra hotell til egne lokaler
• Opplæring vold og trusler fra hotell til egne lokaler
SK vil redusere reisevirksomhet så langt det er mulig. Men som et nasjonalt kompetansesenter
er det viktig at SK deltar på kurs/møter/seminar både lokalt, regionalt, nasjonalt og
internasjonalt for å være synlig på de stedene som er viktig. Avdelingslederne har laget
følgende oversikt over kurs/møter/seminar de mener det er viktig at de deltar på i 2022:
SANKS lederteam og FOU har hatt en gjennomgang av kompetansetjeneste oppdrag, som det
er kommet bestilling på, eller som vi har vurdert som viktige å delta i pga. vårt mandat.
Følgende er planlagt:
- Samisk kirkeråds-dager i Enare 5-8.august 22. Berit Frøydis, Anja T.
- Samenes 22. konferanse som finner sted i Gällivare 10.-14. august 2022 – Stand med
2-3 ansatte
- Hamarøy/ Tysfjord – har tatt kontakt avventer tilbakemelding fra kommunen.
Foreløpig ingen tilbakemelding, kan bli aktuelt fra høsten
- Pitesamisk festival i Bodø 16.09.22 – Stand 2-4 ansatte, viktig å være synlig i
Lulesamisk og sør-samiske område, har høy prioritet
- Samiske veckan i Umeå 1.-06-11. (uke 44). Stand 2-4 ansatte, viktig å markedsføre
vårt tilbud på Svensk side, ikke bestilt av noen, SANKS initiativ.
- 4-5.mai: møte mellom flere instanser og Sannhets og forsoningskommisjonen for
dialog/ informasjon. Berit F. fra sannhets og forsoningskommisjonen
- Kontakt med Samisk hus i Oslo, eks. på samisk helsetreff. Møte i mars, avventer mail
fra SH. Deltakelse på helsetreff ved forespørsel
- Kontakt m. samisk studentforening i Tromsø. Vårt lokal kontor i Tromsø følger opp
denne.
- Verdensdagen for selvmordsforebygging 10. sept. Markering på sosiale medier, da
dagen faller på en søndag.
- Markere verdensdagen for psykisk helse 10.oktober. Dagen markeres med Stand
ulike steder i Norge, fokus på sør-samisk og Lulesamisk område, samt Oslo og
samisk hus. Stand på Kirkenes Sykehus for å synliggjøre tilbudet og
tolketjenesten.
- Delta på internasjonale arrangement for urfolk. Ingen konkrete arrangement
planlagt i år.

-

Samarbeidsavtaler med kommunene i samisk forvaltningsområde, årlig
gjennomgang
Intensjonsavtaler med universitet, høyskoler o.l., årlig gjennomgang.

Undervisning:
• Vadsø – Helsesykepleier om selvskading Minna og Laila L.W.- Ikke et
kompetansetjeneste oppdrag, men SANKS velger likevel å prioritere dette, gir
trening i å undervise, ikke dyr reise.
• Samisk kvinnehelse – Umeå uke/helg 37 eller 38 – Anna Melkeråen forelesning om
kvinner og rus, deltar også med stand 2-4 ansatte.
• Undervisning til Sverige 7. november , Skellefteå, (systematiskt sätt använder
forskningsresultat som vägledning i vårdarbetet av unga samer)- Uavklart
• Undervisning til Sverige – samme som i fjor, digital, Anne Silviken, Berit A.
Somby, Elisabeth Gerhardsen
• Bedre i lag – oppfølging fra våren 21.sept i Karasjok
• Lavterskel tilbud til reindrifta og andre ved behov- familieteam/akutt team, hvordan
organisere? Viktig å prioritere et tilbud med akutt funksjon, som kan gjelde flere
enn for reindrifta.
Klinikksjef i samarbeid med adm. dir vurder om dette kan gjennomføres med hensyn til
reisebegrensningen som er innført.
Fagutviklingsseminar:
SKl anbefalte at ikke fagutvikler seminar skulle avholdes i 2022. Saken ble behandlet i
foretaksledermøte der det var enighet om at seminaret skulle avholdes og finansiert av
stabiliseringsmidlene som HR disponerer.

Med vennlig hilsen
Rita Jørgensen
Konst. Klinikksjef
Sámi klinihkka
Finnmarkssykehuset HF

Tiltak

Start

Sámi klinihkka (SK)08.06: Ledergruppen
har hatt en gjennomgang av plan for
tiltakene som gjelder SK. Tiltakene
skulle vært drøftet 8/6, men kun en
ansatte representant stilte på møtet og
møtet ble derfor avlyst. Saken vil bli
behandlet på et senere drøftingsmøte.

Slutt

Planlagt
Aktivitet pr behandler
Definere et tilnærmet likt antall konsultasjoner pr budsjetterte stillinger innenfor
alle fagområdene

29.4.

1.9.

Digitale kontroller: Vurdere hvilke kontroller som kan gjennomføres som digital
konsultasjon

29.4.

Formalisert samarbeid på tvers av klinikker for å redusere innleie

29.4.

SK har en hatt fokus på digitale
konsultasjoner spesielt innen PHVR,
jobber nå med en gjennomgang av
hvilke konsultasjoner som kan gjøres
digitalt i somatikk spesielt hud og
1.9. revma.
Klinikk Alta ansetter ØNH lege,
forutsettningen for denne ansettelsen
var at en av tre ØNH legene i vest skal
1.9. ambulerer inntil 26 uker til SK

Generell kirurgi:
Planlegge
for og følge opp
indikasjonenehos
i analysen
fra 4.5. for
Gjennomgå
behovet
for støttepersonell
på poliklinikken
alle behandlerne
å vurdere om det er mulighet for ytterligere harmonisering samt vurdere om

29.4.

1.9.

29.4.

1.9.

29.4.

SK gjennomfører en
planleggingshorisont på 6. mnd der det
er mulig basert på hvilke resursser Sk
har tilgjengelig, en utfordring med å
planlegge aktivitet der Sk er avhengig
av ambulering fra Hammerfest
1.9. sykehus(gynekologi/barn)

29.4.

KS planlegger jobbglidning kontroller
hofte/kne fra ortoped til fysio. Ks
sjekker også mulighet for å starte med
1.9. artrose skole

29.4.

1.9.

Ta i bruk digital innkalling så snart den er klar til bruk.

29.4.

SK vil ta det i bruk så snart det er klart
og frigi merkantil ressurs til annet
1.9. arbeid.

Utnyttelse av intern kapasitet på tvers før innleie
Utvidet arbeidstid for merkantile for å håndtere avbestillinger/innkallinger
utenfor ord åpningstid
Vurdere felles norm for støttepersonell på poliklinikken og krav til fag (sykepleier,
helsefagarbeider, helsesekr)

29.4.

1.9.

29.4.

1.9.

29.4.

1.9.

Vurdere flere sykepleierpoliklinikker for frigi tid til leger til nyhenviste

29.4.

SK vil i dialog med kardiolog vurdere
om en sykepleier skal få utdanning som
1.9. hjertespl.

Vurdere om det er mulig å harmonisere tiden som er satt av til hver konsultasjon
Vurdere om kontrollene kan gjennomføres som digital konsultasjon hvis det ikke
skal gjennomføres noen fysiske undersøkelser under konsultasjonen

29.4.

1.9.

29.4.

1.9.

Vurdere oppstart og avslutningstidspunkt felles for alle poliklinikker

29.4.

1.9.

Iverksette planleggingshorisont for behandlere på minimum 6 mnd

Ortopedi: Planlegge for og følge opp indikasjonene i analysen fra 4.5.
Psykisk helsevern og rus: Planlegge for og følge opp indikasjonene i analysen fra
4.5

Vurdere strukturen på ambulante tjenester i BUP i FIN

29.4.

Øke nærværet i merkantile tjenester ved gjennomgang av arbeidsprosesser og
kompetanseheving (tjenestedesign)

29.4.

1.9. SK ambulerer til Tana.
SK skal i dialog med NAV og
sykefraværsoppfølging . Etter møtet vil
det vurderes om Sk skal delta i et
sykefraværsoppfølgings program i
1.9. samarbeid med NAV og HR.

Bruk av spesialsykepleiere
Implementere sykepleiere i spesialavdelinger - implementere planen.

29.4.

1.10.

Kodeansvarlig sykepleiere i akuttavdelingene for å sikre riktig koding

1.6.

1.10.

29.4.

1.10.

Oppgaveglidning : Endre kompetansetrapp og utdanne sykepleiere

29.4.

SK må vurdere om en av sykepleierne
bør få utdanning som revmasykepleier
for å kunne overføre kontroller fra lege
1.10. til sykepleier

Strukturert gjennomgang av bemanningsplanene på intensiv

29.4.

30.6.

Bemanningspool eller koordinator dialog og drøfting

1.6.

30.6.

Beslutte ressurs koordinering prosess overorndet nivå

1.6.

30.6.

Dialog og drøfing av forpliktende fremdriftsplan på foretaksnivå

1.6.

SK har ikke gjennomførst
drøftingsmøte da det kun var en
ansattesrepresentant som kom på
30.6. møtet.

Drøfte endringsprosesser, omstilling, endringsoppsigelser etc.

1.6.

30.6.

Endelig drøfting og beslutning på foretaksnivå

1.6.

30.6.

Etablere kostnadseffektivsieringsgruppe på tvers av klinikker

1.5.

31.5.

Fleksible stillinger mellom sengeenheter dialog og drøfting

1.6.

30.6.

innkalle til drøftingsmøte med FTV og FHV

1.6.

30.6.

Interne utlysninger av stillinger
Involvere tillitsvalgte på riktig nivå, dialog og planlegge prosess, riktig nivå i
klinikken

1.6.

30.6.

1.6.

30.6.

Iverksatt intern kommunikasjonsplan

1.6.

30.6.

kommunikasjonsplan

1.6.

30.6.

Opplæringsplaner ved oppgaveglidning

1.6.

31.12.

Nye bemanningplaner i GAT
Bemanningsplanlegging - videreføre arbeidet som startet i 2021 (ihht plan)
leger/sykepleiere, ny bemanningsplan og turnus. Hensynta pasientlogistikk

29.4.

30.6.

Harmonere pleiefaktor til ensengsrom HSYK Barn/ung

29.4.

30.6.

Pleiefaktor ny bemanningsplan i GAT 1,4 eller lavere. Alta

29.4.

30.6.

Pleiefaktor ny bemanningsplan i GAT 1,4 HSYK KIR/ORT

29.4.

30.6.

Pleiefaktor ny bemanningsplan i GAT 1,4 HSYK MED

29.4.

30.6.

Pleiefaktor ny bemanningsplan i GAT 1,4 KSYK Kir ort

29.4.

30.6.

Pleiefaktor ny bemanningsplan i GAT 1,4 KSYK MED

29.4.

30.6.

Bemanningsplanlegging med oppgaveglidning, bemanningsplaner og ny turnus
Integrere timeboka i Dips med GAT slik at merkantil til enhver tid har oversikt
over hvilke behandlere som er tilgjengelig.

29.4.

30.6.

29.4.

1.9.

Iverksette handlingsplan jobbglidning (oppgaveglidning) HSYK KV/FØDE

29.4.

30.6.

Ny turnus med oppgaveglidning HSYK KIR/ORT

29.4.

30.6.

Ny turnus med oppgaveglidning HSYK MED

29.4.

30.6.

Ny turnus med oppgaveglidning KSYK Kir ort

29.4.

30.6.

Ny turnus med oppgaveglidning KSYK Med

29.4.

30.6.

Oppgaveglidning : Endre kompetansetrapp og utdanne helsefagarbeidere på barn

Kostnadseffektivisering og omstilling

Nye bemanningsplaner poliklinikk/bemanningspool etc.

Overføring av stillinger til poliklinikken som kombistillinger HSYK MED

29.4.

30.6.

Planleggingshorisont i innkalling og bemanningsplaner 6 mnd (koordineres)

29.4.

30.6. SK: se tidligere punkt

Redusere senger, fysisk nedtak av senger
Reduksjon av 1 seng fra 1. oktober KSYK Kir ort

2.5.

1.10.

Reduksjon av 2 senger fra 1. oktober HSYK Barn/ung

2.5.

1.10.

Reduksjon av 2 senger fra 1. oktober KSYK MED

2.5.

1.10.

Reduksjon av 2 senger fra 1. oktober, HSYK MED

2.5.

1.10.

Reduksjon av 4 senger fra 1. oktober - Alta

2.5.

1.10.

Reduksjon av 4 senger fra 1. oktober HSYK KV/FØDE
Vakante stillinger vurderes fortløpende til off godkjente og helsefagarbeidere i
bem.planer

2.5.

1.10.

29.4.

31.12.

Rekruttering og stabilisering
Kontroll av utnyttelsesgraden av innleie på poliklinikk - innleie / antall
konsultasjoner/ventelistesituasjon
Koordinering av innleie på tvers av klinikk - ingen innleie på poliklinikk før alle
spesialistene internt er brukt opt
Planleggingshorisont i innkalling og bemanningsplanlegging 6 mnd (koordineres)
Stabilisering og rekruttering - videreføre arbeidet som startet i febru 2022 (ihht
plan) utarb handlingsplan

1.6.
1.6.
29.4.
1.6.

Somatikk/PHV/TSB: Kontakter klinikk
Alta for å sjekke hvilke skjema de
30.6. benytter til dette arbeidet.
Klinikksjefmøte somatiskk/PHV/TSB
31.12. samarbeider og følger opp timebok.
Iverksatt innenfor de fagområdene det
1.11. er mulig
31.12.

Utskrivning og liggetid

29.4.

Det ligger en inntekt ført på
utskrivningsklare pasienter på SK. I
budsjett prosess 2023 må denne
inntekten fjernes da det ikke er
realistisk å få inn inntekter på denne
arten. SK har ikke utskrivningsklare
31.12. pasienter

29.4.

31.12.

Utskrivning og liggetid
Øke beleggs% i Alta ved å overføre hjemmehørende pasienter i Alta fra
Hammerfest Alta/HSYK

0.1.

31.12.

Samarbeid på tvers av klinikker
Digital avstandsoppfølging: Definere arbeidsprosesser/prosedyrer for å sikre
måloppnåelse pr fagområde

0.1.

31.12.

Forbedre samarbeidet Generell kirurigi

0.1.

31.12.

Forbedre samarbeidet LMS tilbud

0.1.

SK: LMS koordinatorne samarbeider
31.12. om LMS kurs.

Forbedre samarbeidet Nevrologi

0.1.

31.12.

Forbedre samarbeidet Revmatologi

0.1.

31.12.

Følge opp og evaluere det gode samarbeidet Barne og ungdomspsykiatri

0.1.

31.12.

Følge opp og evaluere det gode samarbeidet Gastro/Kolon

0.1.

31.12.

Samhandling: Utskrivningsklare pasienter forlenger liggetiden og kostnader pr
opphold FFS
Strukturert klinisk gjennomgang av liggetid på pasientnivå innenfor DRG
gruppene
*

Følge opp og evaluere det gode samarbeidet Hud

0.1.

Følge opp og evaluere det gode samarbeidet Øre nese hals (ØNH)
Styre pasientstrømmen: Vurdere felles henvisningsmottak og felles tilgang til
ventelister for alle klinikker

0.1.

Følges opp i klinikksjefmøte. Sak om
rekr av hudlege sendt til med
31.12. fagsjef/AD 7. juni.
SK forutsetter at det i løpet av kort tid
vil foreligge en plan for ambulering av
ØNH fra Alta foreligger for høsten 2022
31.12. og etter hvert for 2023

0.1.

31.12.

KOSTNADSEFFEKTIVISERING HAMMERFEST SYKEHUS
Forslag til fordeling av tiltak ifbm styresak 36-2022 fra øk. Sjef 09.05.22
Her følger klinikksjefens tilbakemelding på forslagene (vedlagt):

Senger og pleiefaktor
Hammerfest sykehus skal ta ned 2 senger på medisinsk enhet, 4 senger på føde/ gyn enhet
og 2 senger på barne- og ungdomsenheten som steg 1 innen 01.10.22.
-

Drøftingsmøte er avholdt både ift styresak og framdriftsplan.

Medisinsk sengeenhet: 2 senger vil bli tatt ned med virkning fra 01.10.22. Bemanningsplan
er under utarbeidelse i samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste. En bemerkning som er
anført er at enheten har slagenhet og geriatriske senger (4 stk) der bemanningsfaktor er
anbefalt høyere enn ordinære senger. Det er også usikkerhet om antall stillinger som er
beregnet ift eksisterende pleiefaktor er iberegnet fagutviklingssykepleier og stillinger ikke i
direkte pasientrettet arbeide.
Barne- og ungdomsenhet: 4 senger vil bli tatt ned fra 01.10.22. Enheten har manko på
spesialsykepleiere, sykepleiere og barnepleiere, og har i dag ikke tilstrekkelig bemanning til å
få helger til å gå opp i eksisterende turnus. Ny bemanningsplan utarbeides før sommeren i
samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste, tilpasset redusert sengetall. Pleiefaktor i
barne- og ungdomsenheten antas å være høyere enn 1,4 da enheten også har kuvøseenhet.
Føde/ gyn enhet: 2 senger vil bli tatt ned fra 01.10.22. Jordmorsiden i enheten drives med
høy grad av innleie fra byrå, og det er mangel på personell i enheten. Ny bemanningsplan er
under utarbeidelse i samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste.

Bruk av spesialsykepleiere
Intensivavdelingen er storforbruker av innleid arbeidskraft fra byrå. I perioder med høyt
sykefravær øker innleie. Enheten har i dag 9,5 stillinger ledige, og kan forvente økt frafall
grunnet høy gjennomsnittsalder i enheten.
Enheten har allerede startet innføring av flere offentlig godkjente sykepleiere for å demme
opp for bemanningsutfordringene. Det vurderes hele tiden å øke andelen offentlig godkjente
sykepleiere.
Anestesi- og operasjonsenhetene har liten bruk av vikarbyrå, men anestesi har i den siste tid
vært tvunget til dette grunnet mangel på personell.
Utdanning av nye spesialsykepleiere på alle områder er en nødvendighet for
Finnmarkssykehuset, og det bør arbeides mot UiT om muligheter for kvote for Finnmark
framover. Dette for å sikre normal turnover og naturlige avganger.

Kostnad pr. DRG
Hammerfest sykehus fakturerer kommunene for utskrivningsklare pasienter. Det arbeides og
aktivt opp mot kommunene gjennom LFSO (Lokalt Faglig SamarbeidsOrgan) for å sørge for at
kommunene i en tidlig fase er klare til å ta i mot egne utskrivningsklare pasienter.

Hammerfest sykehus benytter sin kommunekoordinator aktivt for å sørge for at sykehuset
gjør sin del av meldingsrutinene.

Lønnsmidler knyttet mot innleie og stabilisering og rekruttering
Det er et klart mål om å redusere innleie av personell fra vikarbyrå.
PHVR har en stor manko på spesialister og baserer en stor del av egen drift på innleie. Dette
gjelder særlig for VPP. Den nasjonale mangelen på spesialister har også ført til at VPP for
tiden ikke tar i mot nye henviste pasienter, men samarbeider med andre klinikker om dette.
Det er noe bedre behandlerkapasitet i BUP, som ikke har en like høy grad av innleie.
Intensivavdelingen er nevnt tidligere, og behovet for innleie vil reduseres ut over året
dersom ansettelse og opplæring av offentlig godkjente sykepleiere gjennomføres som
planlagt.
Jordmorbemanningen ved føde/ gyn enheten er kritisk. Denne situasjonen har vært
vedvarende over en tid, og det arbeides med faglig utvikling og rekruttering i enheten.
Medisinsk avdeling har de siste årene hatt en høy grad av innleie på legespesialister for å få
dekket vakter i avdelingen. Det er nettopp tilsatt en geriater og det er en avtale med en
kardiolog som skal komme i løpet av høsten. Dette vil redusere innleiebehovet.
Mangelen på gynekologiske leger er stor. Det er gjennomført flere utlysninger uten hell.

Pasientkontakter pr behandlerårsverk
BUP:
I rapport 4.5 vises det til at hver behandler skal ha 2 tiltak pr dag i 220 dager pr år; dvs. 440
tiltak pr år. Før arbeidet iverksettes vil klinikksjefene i foretaket harmonisere prosess rundt
arbeidet for å tilstrebe lik praksis på de ulike enhetene i foretaket og regionen.

VPP:
I rapport 4.5 vises det til at hver behandler skal ha 3 tiltak pr dag i 220 dager pr år; dvs. 660
tiltak pr år. Før arbeidet iverksettes vil klinikksjefene i foretaket harmonisere prosess rundt
arbeidet for å tilstrebe lik praksis på de ulike enhetene i foretaket og regionen.

Oppsett av timebøker på poliklinikk:
Rapport 4,5 viser at poliklinikkene på sykehuset har ulik oppstart og avslutnings tidspunkt. Er
det mulig å starte tidligere eller avslutte senere på dagen for å øke antall konsultasjoner pr
dag?

Hjertesviktpoliklinikk:
Hammerfest sykehus vil få ansatt kardiolog i løpet av høsten, og har startet planlegging for å
etablere hjertesviktpoliklinikk. Dette vil gi oppgaveglidning fra kardiolog til sykepleier. Det er
dessverre ikke oppsatt utdanning i Norge for spesialutdanning som kardiologisksykepleier før
2023. Sykehuset vil i perioden vurdere hvilke oppgaver som kan utføres i denne poliklinikken
uten spesialutdanning av sykepleier.

Kontroll etter protesekirurgi:
Det er startet en planlegging med å overføre kontroller etter protesekirurgi til fysioterapeut i
stedet for kontroll hos ortoped. Målet er å ha tilbudet på plass i løpet av høsten.

Gjennomgang av liggetid i enhetene:
Arbeidet er ikke igangsatt.

Digitale konsultasjoner:
Hammerfest har utarbeidet egen handlingsplan for digitale konsultasjoner og e-helse. Det er
også vedtatt en prioritering av fagområder klinikken skal arbeide videre med for å komme
videre med digitale konsultasjoner. Det er egen ressurs i klinikkadministrasjonen som følger
dette opp. Barne- og ungdomsenheten har hatt en svært positiv utvikling og skal videreføre
dette arbeidet. Avdelingsledere følger opp fagområdene i sin avdeling.

Strakstiltak
Reiserestriksjoner
Tjenestereiser er stoppet i klinikken. Det er kun faglige nødvendige reiser som gjennomføres
samt reiser for innleid personell.
Innkjøpsstopp
Alt innkjøp som kan vente er utsatt og satt på en liste over inventar det er behov for.
En pc pr bruker
Gjennomført der det ikke allerede eksisterer en stasjonær pc på kontoret. Det kjøpes ikke
inn nye pc’er dersom noen kan omdisponeres.
Innleie
Beskrevet over

Annet
Øke poliklinisk aktivitet psykiatri
Aktiviteten på VPP har vært tilfredsstillende sett opp i mot mangelen på personell i enheten.
Forbedret kodekvalitet
Alle innleggelser kontrolleres. Høyt sykefravær i merkantile tjenester gir noen utfordringer
på kodekontrollen, men det arbeides med kontroll.
Reduksjon innleie av leger fra byrå
Stillinger lyses jevnlig ut og en bedre rekruttering gir et lavere innleiebehov
Ferieavvikling
Ikke tilstrekkelig med søkere på ferievikariater gir behov for overtid for å sikre forsvarlig
drift. Størst behov i spesialavdelingene.
Redusere sykefravær til 7,5 %
Medisinsk enhet skal i gang med samarbeidsprosjekt med NAV.
Føde/ gyn enhet har nærværsprosjekt i gang.

Redusere innkjøp av PCR hurtigtest
Har tatt ned varelager på PCR hurtigtester
Avvikle smittesporingsteamet fra 1/3-22
Gjennomført
Avvikle testteam
Gjennomført 1/3-22. Testing foretas av medisinsk poliklinikk.

Med vennlig hilsen
Jørgen Nilsen
Klinikksjef
Hammerfest sykehus
Finnmarkssykehuset HF

Hammerfest sykehus
Tiltak

Start

Slutt

Kommentarer fra Hammerfest sykehus
(HS)

Planlagt
Aktivitet pr behandler
Definere et tilnærmet likt antall konsultasjoner pr budsjetterte stillinger innenfor
alle fagområdene
Digitale kontroller: Vurdere hvilke kontroller som kan gjennomføres som digital
konsultasjon

29.4.

1.9.

29.4.

1.9. HS skal arbeide med barne- og
ungdomsenheten, reumatologi, psykisk
helsevern, HABU, jmf. Jhandlingsplan
digitale konsultasjoner

Formalisert samarbeid på tvers av klinikker for å redusere innleie

29.4.

1.9.

Generell kirurgi: Planlegge for og følge opp indikasjonene i analysen fra 4.5.

29.4.

1.9.

Gjennomgå behovet for støttepersonell på poliklinikken hos alle behandlerne for
åIverksette
vurdere om
det er mulighet forfor
ytterligere
harmonisering
vurdere om
planleggingshorisont
behandlere
på minimumsamt
6 mnd

29.4.

1.9.

29.4.

1.9. HS gjennomfører en
planleggingshorisont på 6. mnd der det
er mulig basert på hvilke resursser vi
har tilgjengelig. Medisin er utfordrende

Ortopedi: Planlegge for og følge opp indikasjonene i analysen fra 4.5.

29.4.

Psykisk helsevern og rus: Planlegge for og følge opp indikasjonene i analysen fra
4.5
Ta i bruk digital innkalling så snart den er klar til bruk.

29.4.

1.9. HS planlegger oppgaveglidning på
kontroller protesekirurgi fra ortoped til
fysioterapeut
1.9.

Utnyttelse av intern kapasitet på tvers før innleie

29.4.

1.9. HS vil ta i bruk digital innkalling så snart
det er klart
1.9.

Utvidet arbeidstid for merkantile for å håndtere avbestillinger/innkallinger
utenfor ord åpningstid
Vurdere felles norm for støttepersonell på poliklinikken og krav til fag (sykepleier,
helsefagarbeider, helsesekr)
Vurdere flere sykepleierpoliklinikker for frigi tid til leger til nyhenviste

29.4.

1.9.

29.4.

1.9.

29.4.

1.9. HS skal etablere hjertepoliklinikk fra
høsten 2022 i samarbeid med kardiolog

Vurdere om det er mulig å harmonisere tiden som er satt av til hver konsultasjon

29.4.

1.9.

Vurdere om kontrollene kan gjennomføres som digital konsultasjon hvis det ikke
skal gjennomføres noen fysiske undersøkelser under konsultasjonen
Vurdere oppstart og avslutningstidspunkt felles for alle poliklinikker

29.4.

1.9.

29.4.

1.9. Saken er diskutert på ledermøte og vil i
neste runde bli tatt opp med overleger

Vurdere strukturen på ambulante tjenester i BUP i FIN

29.4.

1.9.

Øke nærværet i merkantile tjenester ved gjennomgang av arbeidsprosesser og
kompetanseheving (tjenestedesign)

29.4.

1.9. HS arbeider med en endring av
merkantile tjenester for å sikre kvalitet
og kompetanse i alle fagområder.

29.4.

Bruk av spesialsykepleiere
Implementere sykepleiere i spesialavdelinger - implementere planen.

29.4.

1.10.

Kodeansvarlig sykepleiere i akuttavdelingene for å sikre riktig koding

1.6.

1.10.

Oppgaveglidning : Endre kompetansetrapp og utdanne helsefagarbeidere på barn

29.4.

1.10.

Oppgaveglidning : Endre kompetansetrapp og utdanne sykepleiere

29.4.

1.10.

Strukturert gjennomgang av bemanningsplanene på intensiv

29.4.

30.6.

Kostnadseffektivisering og omstilling

Bemanningspool eller koordinator dialog og drøfting

1.6.

30.6.

Beslutte ressurs koordinering prosess overorndet nivå

1.6.

30.6.

Dialog og drøfing av forpliktende fremdriftsplan på foretaksnivå

1.6.

Drøfte endringsprosesser, omstilling, endringsoppsigelser etc.

1.6.

Endelig drøfting og beslutning på foretaksnivå

1.6.

30.6. Nødvendige drøftinger på HS er
gjennomført.
30.6. Nødvendige drøftinger på HS
gjennomført.
30.6.

Etablere kostnadseffektivsieringsgruppe på tvers av klinikker

1.5.

31.5.

Fleksible stillinger mellom sengeenheter dialog og drøfting

1.6.

30.6. Bemanningsplanene på medisinsk
sengeenhet er ikke klar ennå. Liten
sansynlighet for i omfordeling av
stillinger da rapport 4,1 ikke tok høyde
for at det er behov for økt bemanning
på slagenheten og for å bemanne de
geriatriske sengene ved medisinsk
enhet. Fleksible stillinger vil bli forsøkt
mellom føde/gyn og barn.

innkalle til drøftingsmøte med FTV og FHV

1.6.

30.6.

Interne utlysninger av stillinger

1.6.

30.6.

Involvere tillitsvalgte på riktig nivå, dialog og planlegge prosess, riktig nivå i
klinikken

1.6.

Iverksatt intern kommunikasjonsplan

1.6.

30.6. TV og VO er på sengenehetene er
involvert i arbeidet med ny
bemanningsplan
30.6.

kommunikasjonsplan

1.6.

30.6.

Opplæringsplaner ved oppgaveglidning

1.6.

31.12.

Bemanningsplanlegging - videreføre arbeidet som startet i 2021 (ihht plan)
leger/sykepleiere, ny bemanningsplan og turnus. Hensynta pasientlogistikk
Harmonere pleiefaktor til ensengsrom HSYK Barn/ung

29.4.

30.6.

29.4.

30.6.

Pleiefaktor ny bemanningsplan i GAT 1,4 eller lavere. Alta

29.4.

30.6.

Pleiefaktor ny bemanningsplan i GAT 1,4 HSYK KIR/ORT

29.4.

Pleiefaktor ny bemanningsplan i GAT 1,4 HSYK MED

29.4.

Pleiefaktor ny bemanningsplan i GAT 1,4 KSYK Kir ort

29.4.

30.6. TV og VO er involvert i arbeidet med ny
bemanningsplan
30.6. TV og VO er involvert i arbeidet med ny
bemanningsplan
30.6.

Pleiefaktor ny bemanningsplan i GAT 1,4 KSYK MED

29.4.

30.6.

Bemanningsplanlegging med oppgaveglidning, bemanningsplaner og ny turnus

29.4.

30.6.

Integrere timeboka i Dips med GAT slik at merkantil til enhver tid har oversikt
over hvilke behandlere som er tilgjengelig.
Iverksette handlingsplan jobbglidning (oppgaveglidning) HSYK KV/FØDE

29.4.

1.9.

29.4.

30.6. Iverksettes august/september

Ny turnus med oppgaveglidning HSYK KIR/ORT

29.4.

Ny turnus med oppgaveglidning HSYK MED

29.4.

Ny turnus med oppgaveglidning KSYK Kir ort

29.4.

30.6. Ny turnus vil ikke bli utarbeidet før
bemaningsplanen er klar
30.6. Ny turnus vil ikke bli utarbeidet før
bemaningsplanen er klar
30.6.

Ny turnus med oppgaveglidning KSYK Med

29.4.

30.6.

Overføring av stillinger til poliklinikken som kombistillinger HSYK MED

29.4.

30.6.

Planleggingshorisont i innkalling og bemanningsplaner 6 mnd (koordineres)

29.4.

30.6.

Reduksjon av 1 seng fra 1. oktober KSYK Kir ort

2.5.

1.10.

Reduksjon av 2 senger fra 1. oktober HSYK Barn/ung

2.5.

1.10.

Reduksjon av 2 senger fra 1. oktober KSYK MED

2.5.

1.10.

Nye bemanningplaner i GAT

Nye bemanningsplaner poliklinikk/bemanningspool etc.

Redusere senger, fysisk nedtak av senger

Reduksjon av 2 senger fra 1. oktober, HSYK MED

2.5.

1.10.

Reduksjon av 4 senger fra 1. oktober - Alta

2.5.

1.10.

Reduksjon av 4 senger fra 1. oktober HSYK KV/FØDE

2.5.

1.10.

29.4.

31.12.

Vakante stillinger vurderes fortløpende til off godkjente og helsefagarbeidere i
bem.planer
Rekruttering og stabilisering
Kontroll av utnyttelsesgraden av innleie på poliklinikk - innleie / antall
konsultasjoner/ventelistesituasjon

1.6.

Koordinering av innleie på tvers av klinikk - ingen innleie på poliklinikk før alle
spesialistene internt er brukt opt
Planleggingshorisont i innkalling og bemanningsplanlegging 6 mnd (koordineres)

1.6.
29.4.

30.6. Somatikk/PHV/TSB: Kontakter klinikk
Alta for å sjekke hvilke skjema de
benytter til dette arbeidet.
31.12. Klinikksjefmøte somatiskk/PHV/TSB
samarbeider og følger opp timebok.
1.11. Iverksatt innenfor de fagområdene det
er mulig
31.12.

Stabilisering og rekruttering - videreføre arbeidet som startet i febru 2022 (ihht
plan) utarb handlingsplan
Utskrivning og liggetid

1.6.

Samhandling: Utskrivningsklare pasienter forlenger liggetiden og kostnader pr
opphold FFS
Strukturert klinisk gjennomgang av liggetid på pasientnivå innenfor DRG
gruppene
*

29.4.

31.12.

29.4.

31.12.

Øke beleggs% i Alta ved å overføre hjemmehørende pasienter i Alta fra
Hammerfest Alta/HSYK
Samarbeid på tvers av klinikker

0.1.

31.12.

Digital avstandsoppfølging: Definere arbeidsprosesser/prosedyrer for å sikre
måloppnåelse pr fagområde
Forbedre samarbeidet Generell kirurigi

0.1.

31.12.

0.1.

31.12.

Forbedre samarbeidet LMS tilbud

0.1.

31.12.

Forbedre samarbeidet Nevrologi

0.1.

31.12.

Forbedre samarbeidet Revmatologi

0.1.

31.12.

Følge opp og evaluere det gode samarbeidet Barne og ungdomspsykiatri

0.1.

31.12.

Følge opp og evaluere det gode samarbeidet Gastro/Kolon

0.1.

31.12.

Følge opp og evaluere det gode samarbeidet Hud

0.1.

Følge opp og evaluere det gode samarbeidet Øre nese hals (ØNH)

0.1.

31.12. Følges opp i klinikksjefmøte. Sak om
rekr av hudlege sendt til med
fagsjef/AD 7. juni.
31.12.

Styre pasientstrømmen: Vurdere felles henvisningsmottak og felles tilgang til
ventelister for alle klinikker

0.1.

31.12.

Utskrivning og liggetid

