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Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og investeringsbudsjett 2013 

 

Styret i Helse Finnmark inviteres til å fatte følgende vedtak: 

1. Styret i Helse Finnmark HF viser til styresak 67/2012 Hovedlinjer budsjett 2013-

2016, vedtak om tiltak for å effektivisere driften 

2. Styret viser til faglige føringer og krav i oppdragsdokumentet vedrørende prioritering 

av pasientbehandling, kvalitet og pasientsikkerhet. Føringene skal legges til grunn 

for planleggingen i klinikkene. 

3. Styret vedtar overskuddskrav på 5,0 mill. Eventuelle gevinster ved salg av anlegg vil 

medføre at resultatkravet øker tilsvarende. Administrerende direktør skal informere 

styret og Helse Nord RHF når salgsgevinster realiseres og øke resultatkravet. 

4. Styret vedtar følgende rammer til den enkelte klinikk; 

 



 
 

5. Styret vedtar at aktivitetsplanen justeres med foreslåtte endringer i saken. Justering 

av DRG er i hovedsak av teknisk karakter, og knyttet til medisinsk fagområde. 

6. Styret vedtar foreliggende tiltaksplan, og forutsetter fortsatt høyt fokus på 

tiltaksgjennomføring. Vedtatte tiltak skal gjennomføres uavhengig av resultatmål. 

7. Styret vedtar investeringsplan 2013; 

 

 

Ramme 2013

Psykisk 

helsevern og 

rus Hammerfest Kirkenes

Prehospitale 

tjenester

Senter for Drift 

og eiendom

Administrasjon

en

Ramme pr. nov.2012 223 543 742   219 698 176        144 219 005        160 536 330        151 579 962        -904 577 212       

Div. trekk 2013 forskning, ny bankavtale etc -6 365 000            

Føde/gyn Kirkenes 800 000                

Følgetjeneste/vaktberedskap 750 000                 

Kompetanseheving fødsel -47 400                 -31 600                 

Opphold nært fødested, flyttes til samhandling -283 200              -188 800              471 000                 

Inntektsreduksjon utskrivn.klare pasienter -1 683 400           -1 135 734           

Inntektsfordelingsmodell somatikk 602 400                401 600                

Inntektsfordelingsmodell psykiatri -4 000 000      

Inntektsfordelingsmodell rus 1 000 000        

Økte pensjonskostnader 7 347 000              

Opptrapping smittevern 250 000                 

Handlingsplan Kreftplan 314 000                 

Handlingsplan Lungeplan 395 000                 

Handlingsplan Nyreplan 395 000                 

Samhandlingreformen, trekk -982 000               

Finansiering enkeltoppgjør, pasientreise 1 900 000              

Helseradionett, Prehsopitale tjenester 1 700 000             

Kapitalkompensasjon 2 294 000              

Forvaltning Clockwork, innkjøpssystem -121 000               

Forvaltning Nissy -471 000               

Vridning dag/døgn -806 000         

Økt egenandel pasientreise -2 307 000            

Økt ramme BHM 66 000                   

Økt ramme sykestue og turnustjeneste 307 000                 

Lønnsoverheng 3 310 000        3 817 000             2 474 000             2 267 000             636 000                25 237 000           

Prisjustering 300 000           100 000                60 000                  400 000                500 000                2 800 000              

Dekning 1 overlegehjemmel gyn.lege 1 200 000             

Dekning 1 med.legehjemmel samisk 1 200 000             

Økning 1 stipend jordmor AIOJB 369 000                 

Samhandling Nordkapp/Alta ø-hjelp 2 070 000              

Prosjekt FIKS 700 000                 

Kvalitetspatruljen 1 000 000              

Lønnsmidler Jobbank 500 000                 

Økning IKT 1 665 000             1 110 000              

Kvalitet- ephorte 700 000                 

RIPS- nytt personal- og lønnssystem 1 000 000              

Kvalitet pasientforløp barn 700 000                 

TNF-hemmere kostnadsredusksjon -11 000 000          

Rentereserve 12 777 000           

Generell styrking 2 990 000        2 900 000             1 910 000             1 000 000             1 200 000             

Rammejustering -66 463 000          

Sum Ramme 2013 226 337 742   227 503 576        148 508 471        165 903 330        155 580 962        -928 834 212       



 
 

Boligdelen for Finnmarksklinikken ferdigstilles i 2013, investeringsmidler øremerket 

i 2011/2012 forutsettes benyttet. 

 

 

Vedlegg: 

1. Budsjett 2013-2016 og investeringsbudsjett 2013 

2. Tiltaksplan 

 

 

 

Hans Petter Fundingsrud 

Adm. dir. 

 

Investeringsramme  Helse Finnmark 2013

Finnmarksklinikken, restramme fra 2011-2012 overf. 

2013

Spesialisthelsetjenesten Karasjok 2 000            

Spesialistlegesenteret Alta 2 000            

Kirkenes nye sykehus 53 000          

Ambulanser 8 000            

MTU

MTU Kirkenes 4 700            

MTU Hammerfest 7 050            

Røntgen Kirkenes 5 500            

Røntgenutstyr Hammerfest 1 750            

Drift bygg- og maskinteknisk, avfallsautoklave 3 000            

Drift bygg- og maskinteknisk, PABX-rom HS 2 000            

Drift bygg- og maskinteknisk, Brann vest og midt 2 000            

Drift bygg- og maskinteknisk, Enøk-titlak 3 000            

reserve 5 400            

Egenkapital KLP 3 600            

Totalsum 103 000      
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1 Sammendrag 
 

Helse Finnmark HF har fått økt basisrammen med 101,5 mill. Dette inkluderer; 

 

 Lønns- og priskompensasjon (41,836 mill) 

 Kompensasjon for økte pensjonskostnader (29,047 mill) 

 Kostnader nye nasjonale krav fødselsomsorgen (8,421 mill.) 

 Generell styrking – økt aktivitet (12,4 mill.) 

 Øvrige tekniske justeringer og trekk/overføring av oppgaver som kompenseres (ca 10 

mill. 

 

Gjennom Helse Nord RHF sin styresak 115/2012 Budsjett 2013 foretaksgruppen, rammer og 

føringer får Helse Finnmark HF en generell styrking på 9,3 mill., noe som er en endring i 

forhold til Helse Finnmark HF sin styresak 67/2012 Hovedlinjer budsjett 2013-2016. 

 

Gjennom økte budsjettrammer får Helse Finnmark HF større mulighet til å gjennomføre 

tiltakene innenfor de tre satsningsområdene 1) Finnmarkssykehuset – Proff 2) 

Pasientsikkerhet og kvalitet og 3) Samhandling og pasientforløp. Gjennom årets 

budsjettfordeling internt er det et fokus på bedre kvalitet, kortere ventetider og null fristbrudd.  

 

DPS MIDT/SANKS har 3 utekontorer i Snåsa, Tysfjord og Oslo. Disse har vært finansiert 

med prosjektmidler. Det foreslås at disse kontorene opprettholdes som et tilbud til den 

samiske befolkningen i disse områdene. Finansieringen sikres av Helse Finnmark HF i 2013. 

 

Helse Finnmark HF står fast på fastsatt strategi om å opprettholde krav til tiltak overfor 

klinikkene, jfr. Styresak 67/2012 Hovedlinjer for budsjett 2013-2016. Dette til tross for en 

prognose på +5-10 mill i 2012. Årsaken er at underliggende drift ikke er i balanse, og med 

økte avskrivings- og rentekostnader fra 2018 må underliggende drift være i balanse. 

Hovedfokus er også i 2013 å sikre økonomisk bærekraft i årene fremover, slik at Helse 

Finnmark HF kan  gjennomføre investeringer i nye bygg og medisinteknisk utstyr.  

 

Plantall for aktiviteten holdes på 2012-nivå, med en teknisk oppjustering av medisinsk 

aktivitet opp til virkelig oppnådd aktivitet. Innenfor fagområdene kirurgi, ortopedi, rehab og 

gynekologi er aktiviteten for lav i forhold til planlagt aktivitet. De fleste fagområdene her har 

for lange ventelister og til dels også fristbrudd. Gjennom tilførsel av friske midler får 

klinikkene i oppdrag å overholde kravene til ventetider og fristbrudd, og dermed skal 

aktiviteten også øke. Innen psykisk helsevern og rus har aktiviteten i 2012 vært lav som følge 

av vakante stillinger. Dette har til dels vært løst med at pasienter har fått tilbud andre steder i 

landet. Det forventes at ventelister og fristbrudd reduseres når aktiviteten øker som følge av 

flere spesialister i stillingene. 

 

Helse Finnmark HF skal gjennomføre investeringer for 120 mill i 2013. De største 

prosjektene er Nye Kirkenes sykehus og boligenhet Finnmarksklinikken. I tillegg investeres 

27 mill i røntgen, annet medisinteknisk utstyr og ambulanser. Det investeres 10 mill i bygg og 

anlegg. Dette belaster likviditeten med 120 mill. Dersom Helse Finnmark HF innfrir 

overskuddskravet også i 2013 vil en trekkramme på 400 mill. dekke likviditetsbehovet med 

god margin.



Styresak 89/2012 Budsjett 2013-2016 4 

Medvirkning 

Budsjett 2013-2016 Helse Finnmark ble drøftet med de foretakstillitsvalgte og 

hovedverneombud i Helse Finnmark HF den 27.11.2012. Alle tiltaksplaner er drøftet med 

klinikktillitsvalgte. Protokoll ligger vedlagt styresakene til styremøte i Helse Finnmark HF 

den 5-6. desember 2012. 

 

Brukermedvirkning 
Budsjett 2013-2016 Helse Finnmark vil bli behandlet i møte i Brukerutvalget den 3. desember 

2012. Protokollen fra møtet vil bli delt ut på styremøtet 5-6. desember 2012 

 

1.1 Den økonomiske situasjonen ved utgangen av 2012 

Helse Finnmark HF har i 2012 konsolidert den økonomiske situasjonen når man 

sammenligner prognose for 2012 med resultatavvik i 2011. Helse Finnmark vil 

sannsynligvis innfri kravet om drift i balanse, det vil si nå et resultatmål på + 5 mill, til 

tross for at foretaket ikke har gjennomført alle tiltak som planlagt.  

 

Helse Finnmark HF har fortsatt utfordringer knyttet til drift i balanse i de ulike 

klinikkene. Det er kun Senter for drift og eiendom (SDE) som har nådd resultatkravet, 

og i 2013 kan omdisponere midler til nødvendig vedlikehold og reparasjon av bygg og 

utstyr. Det er fortsatt betydelige økonomiske driftsutfordringer knyttet både til 

kvalitetsindikatorer og økonomi ved de somatiske klinikkene og i klinikk Psykisk 

helsevern og rus. Klinikk Prehospitale tjenester har fortsatt store økonomiske 

utfordringer knyttet til bilambulansedriften, men med bedring i driften. Klinikkene har i 

stor grad lykkes i å gjennomføre tiltak knyttet til omstilling og nedbemanning, men på 

langt nær alle planlagte tiltak er gjennomført, eller gjennomført med forventet 

økonomisk effekt. 

 

Helse Finnmark HF har hatt en liten økning i sykefraværet på 0,3% til 8,9% i 2012. 

Likevel har antallet årsverk gått ned, også om vi inkluderer årsverk innleie fra firma. 

Lønnskostnadene har imidlertid økt mer enn lønnsøkningen på 4% dersom vi hensyntar 

innleie fra firma.  

 

Utfordringen for Helse Finnmark i 2013 er å ta ned fristbrudd og ventetid kombinert 

med å gjennomføre allerede vedtatte og planlagte tiltak. Styret har i styresak 67/2012 

satt krav til tiltak på 34 mill for 2013. Prognosen for 2012 tilsier at 

omstillingsutfordringen i underliggende drift er på 35 mill ved inngangen til 2013. Det 

er utarbeidet tilstrekkelige tiltak på overordnet nivå i foretaket.  

 

Helse Finnmark HF vil  samarbeid med de øvrige helseforetakene i foretaksgruppen, 

foretakstillitsvalgte og hovedverneombud om tiltak knyttet til å redusere ventetid og 

fristbrudd samt utrede ambulering av nøkkelpersonell og felles vaktordninger og 

koordinering av ferieavvikling internt og mellom foretak for å minimere kostnader til 

innleie og vikarer. På denne måten ønsker man å sikre en forsvarlig drift resten av året. 

Dette samarbeidet om reduksjon av fristbrudd og ventetider skal ikke begrense eller 

erstatte interne tiltak som er lagt frem i styresaken. Kjøp av tjenester i helseforetak 

utenfor regionen, eller hos private sykehus og avtalespesialister skal også benyttes for å 

nå mål om ventetider og null fristbrudd. 
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1.2 Bevilgningen fra Helse Nord  

Helse Nord RHF vedtok i styresak 72-2012 og 115-2012 en ramme for Helse Finnmark 

HF på 1.406 mill (se vedlegg) for 2013. Det er i tillegg bevilget 8,6 mill til 

sykestueplasser og 0,8 mill til turnustjeneste som øvrig ramme. 

 

Helse Finnmark HF sin inntektsramme er justert med trekk og bevillinger fra/til 

konkrete tiltak og som følge av oppdatering av inntektsmodell somatikk, 

inntektsfordelingsmodell psykiatri og inntektsfordelingsmodell tverrfaglig spesialisert 

behandling (TSB). I tillegg er foretaket tilført friske midler på 12,4 mill. i 2013. 

Basisrammen er justert for følgende forhold: 

 

Oppdatering av inntektsmodell somatikk  

Oppdatering av befolkningsdata, andre kriterieverdier og pasientstrømmer i 

inntektsmodellen medfører at Helse Finnmark HF får økte ressurser i 2013. Adm. 

direktør i RHF har nedsatt et regionalt prosjekt som gjennomgår inntektsfordelingen i 

Helse Nord høsten 2012. 

 

Inntektsmodell psykisk helse og TSB 

Vedtatt inntektsmodell for psykisk helsevern viser at ressurser skal flyttes til 

Helgelandssykehuset fra blant annet Helse Finnmark. Innfasing av modellene skjer 

gradvis i forhold til krav om økt aktivitet, bedre kvalitet, tid til omstilling med mer. 

2013 er år 3 av 4 i innfasingen av modellen. Helse Finnmark reduseres med 4 mill kr. i 

basisrammen. 

 

Innenfor LAR TSB får Helse Finnmark tilført 1 mill kr. i basisrammen.   

 

Effekter samhandlingsreform 

Helseregionene er pålagt å bidra med 1 mrd kroner til etablering av samarbeidsavtaler 

med kommunene om etablering av ø-hjelp og observasjonsposter. Helse Nord forventer 

at dette vil medføre et trekk i basisrammen på ytterligere 7,3 mill kr i 2013 (7,3 mill kr 

ble trukket inn i 2012) Foretakene trekkes ut fra inntektsfordelingsmodell somatikk, noe 

som betyr at Helse Finnmark får et trekk i rammen på 0,982 mill. kr. I tillegg pålegges 

helseforetaket å sette av minimum 0,982 mill kr. til finansiering av samarbeidsavtaler 

med kommuner. 

 

Kompensasjon økte pensjonskostnader 

Helse Nord RHF er i revidert nasjonal budsjett 2012 tildelt kompensasjon for økte 

pensjonskostnader. Helse Finnmark HF tilføres 29,047 mill. kr. til pensjonskostnader, 

noe som er en økning på 7,347 mill kr. i 2013. 

 

Prioritering nye tiltak fra RHF 

Oppfølging av vedtatt opptrapping av tilbudet. 

 

Styrke bemanning føde/gyn opptrapping 

Det foreslås en styrking for gjennomføring av handlingsplan for barsel, svangerskap og 

fødselsomsorgen for å ivareta nasjonale krav til tjenesten gjennom fire ulike tilbud: 

Styrke tilbudet ved sykehusene 

Utvikle følgetjenesten for gravide 

Kompensere for at noen fødende må reise tidlig og oppholde seg ved sykehuset før 

fødselen 

Keisersnittberedskap ved Nordlandssykehuset Lofoten  
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Helse Finnmark HF tilføres 8,421 mill. kr. til gjennomføring av handlingsplan for 

barsel, svangerskaps og fødselsomsorgen. 

 

Generell styrking HF 

For å styrke foretakenes økonomi og mulighet til å prioritere viktige tiltak foreslås det å 

styrke helseforetakene med 20 mill kroner pr år. Fordelingen skjer i henhold til 

inntektsmodellen og Helse Finnmark HF er styrket med 3,109 mill. kr. 

 

Fagplaner 

For å bidra til gjennomføring av vedtatte fagplaner foreslås det å bevilge på 8 mill 

kroner, stigende til 20 mill kroner pr år i planperioden. 

 

Følgende planer er prioritert nå: 

Kreftplan. Helse Finnmark er tildelt 0,314 mill. kr 

Lungeplan. Helse Finnmark er tildelt 0,395 mill. kr 

Nyreplan. Helse Finnmark er tildelt 0,395 mill. kr 

 

Deflator 3,3 %  

Det er innarbeidet en generell pris- og lønnskompensasjon på 3,3 % i 2013, hvorav 

lønnskompensasjon utgjør 4,0 % og prisvekst 1,9 %. Lønns- og priskompensasjon 

foreslås videreført til helseforetakene uavkortet. Kapitaltilskuddet i basisrammen 

prisjusteres også. Dette innebærer en styrking av kapitalkompensasjonen i basisrammen 

siden avskrivningskostnader bokføres i faste kroner.   

 

Tilskudd til ”Raskere tilbake” videreføres. 

Beløpet er ikke endelig fordelt i forslag til Statsbudsjett 2013, men ordningen er 

videreført.  

 

Sykestuer i Finnmark  

Prosjekt for finansiering av sykestuer i Finnmark videreføres (8,6 mill kroner).  

 

Økt aktivitet 

Helse Finnmark er bevilget 9,3 mill til økt aktivitet.  

 

Samhandlingsreform 

Det foreslås å bevilge 3,3 mill kroner til Universitetssykehuset Nord-Norge HF, 

Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF som bidrag til implementering av 

samhandlingsreformen. Beløpet fordeles i henhold til inntektsmodellen for somatikk. 

Helse Finnmark HF får allerede 8,5 mill kroner fra Helse- og omsorgsdepartementet 

pluss 8,5 mill kroner fra Helse Nord til å utvikle samarbeidet med kommunene 

(sykestueplasser). 

 

Noen av endringene i rammen er av mer teknisk karakter:  

Redusert ramme som følge av krav til økt poliklinisk aktivitet innen psykisk helse. For 

Helse Finnmark HF utgjør dette -0,806 mill kroner. 

 

Redusert basisramme som følge av økte egenandeler, for Helse Finnmark HF utgjør 

dette;  

- 0,188 mill kroner som følge av økte egenandeler i somatikk  

-2,307 mill kroner som følge av økte egenandeler for pasientreiser.  

 

Bevilgning til behandlingshjelpemidler 0,066 mill er fordelt til Helse Finnmark basert 

på behovskomponenten for somatikk.  
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I forbindelse med oppgjørsordning for felles administrative IT-systemer foreslås 

forvaltning av innkjøpssystem og finansiering av pasientreisesystem flyttet fra 

helseforetakene til RHF-et. Basisramme flyttes derfor fra helseforetakene til RHF-et. 

For Helse Finnmark HF utgjør dette 0,121 mill kroner knyttet til Clockwork 

innkjøpssystem og 0,471 mill kroner knyttet til Nissy pasientreisesystem. 
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2 Hovedlinjer budsjett 2013-2016 Helse Finnmark HF 

2.1 Satsningsområder 2013-2016 

Styret i Helse Finnmark HF har i styresak 35/2011 ”Organisasjonsutvikling og 

forbedringsarbeid i Helse Finnmark HF” vedtatt en overordnet organisering av dette 

arbeidet. Prioriteringer i denne saken videreføres fra styresak 66/2011Budsjett 2012-

2015, og er styrende for budsjett 2013-2016. 

Tiltak/oppgaver 1. halvår 2013 2. halvår 2013 1. halvår 2014 2. halvår 2014 

Proff - Finnmarkssykehuset 

Nærværsarbeid/HMS     

Nytt HR-system     

Arkivsystemet ephorte     

Strategisk lederutvikling     

Pasientsikkerhet og kvalitet 

Hospitering spesialsykepleiere     

Oppfølging av kreftplan     

Oppfølging av lungeplan     

Oppfølging av nyreplan     

Kvalitetspatruljen     

FIKS     

Oppfølging av smittevernplan     

Samhandling og pasientforløp 

Samhandlingsreformen     

Utskrivningsklare pasienter     

Helhetlige pasientforløp     

Pasientforløp barn med overvekt     

Foretakets utviklingsplan Vest/ tidligfaseplanlegging 
bygg 

    

 

 
2.1.1 Proff - Finnmarkssykehuset 

 

Nærværsarbeid/HMS 

Fraværsprosenten viser en liten økning pr. september 2012 sammenlignet med 

samme periode året før. Sykefraværet pr. september 2012 er 8,8% mot 8,5% i 

2011. Ser vi perioden 2008-august 2012 ser vi at sykefraværet er redusert fra 10% 

til 8,5% i 2012. 
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Helse Finnmark har i flere år jobbet systematisk med reduksjon av sykefraværet. 

Det er blant annet fokusert på målrettede tiltak mot enkeltavdelinger med høyt 

sykefravær, kurs i konflikthåndtering og kurs i sykefraværsoppfølging for ledere, 

tillitsvalgte, verneombud og ansatte. Ved å gi opplæring til både ledere og ansatte 

får alle et felles grunnlag og en felles forståelse av sykefraværsoppfølgingen. 

Helse Finnmark har et tett samarbeid med NAV Arbeidslivssenter. 

Kontaktpersonene blir brukt både til kurs, rådgiving og oppfølging av enkeltsaker. 

 

Klinikkene jobber systematisk med sykefraværsoppfølging. Det er flere lokale 

tiltak som blant annet treningstilbud, kurs i forflytningsteknikk, 

tilretteleggingstiltak og samlinger med fokus på HMS. Klinikkene har 

kontinuerlig fokus på sykefraværsoppfølgingen, blant annet i Kvamråd. Ny 

organisering hos sykehusene vil gjøre oppfølgingen lettere.  

 

Fokuset på reduksjon av sykefravær har gitt en jevn reduksjon i sykefraværet. I 

perioden 2008-2011 var det årlig en nedgang i sykefraværet. Denne trenden har 

stoppet litt opp i 2012, og sykefraværet har gått opp til omtrent 2010-nivå. 

Langtidsfraværet er klart størst og utgjør cirka 80 % av sykefraværet. NAV 

melder at 40 % av sykemeldinger skyldes muskel- og skjelettplager. 24 % skyldes 

psykiske lidelser.    

 

Fokus i 2013 

Flere tiltak er planlagt for igjen få en positiv utvikling av sykefraværet. Det største 

tiltaket for 2013 er implementering av Jobbank. Dette er et tiltak som skal gi bedre 

tilrettelegging for sykemeldte, og de som står i fare for å bli sykemeldte. 

Jobbanken gir en oversikt over alternative arbeidsoppgaver på tvers av avdelinger 

og klinikker. Foretakets arbeidsmiljøutvalg er styringsgruppe for prosjektet, og 

følger arbeidet tett.  

 

Den overordnede handlingsplane for IA viser de viktigste satsingsområdene 

fremover. Handlingsplanen blir evaluert og oppdatert i løpet av høsten og 

vinteren. Målet er å spisse handlingsplanen med konkrete tiltak til de tre 

delmålene i IA-avtalen. Arbeidet blir gjort i samarbeid med tillitsvalgte og 

vernetjenesten.  

 

To viktige støttespillere i arbeidet for å redusere sykefraværet er NAV 

Arbeidslivssenter og bedriftshelsetjenestene. Helse Finnmark har et godt 

samarbeid med NAV Arbeidslivssenter, og jobber for å gjøre dette enda bedre. En 
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intern arbeidsgruppe skal vurdere bruken av bedriftshelsetjenesten for å sikre at 

helseforetaket bruker dette tilbudet på best mulig måte.  

 

Det foreslås å sette av 0,5 mill. til jobbank for at avdelinger lettere skal prioritere å 

tilrettelegge arbeidsoppgaver uten at det går utover drift. 

 

Nytt HR-system 

Innen oktober 2013 skal nytt lønns- og personalsystem implementeres i Helse 

Finnmark HF. Dette prosjektet krever involvering fra flere nivåer i 

organisasjonen, men betydelig innsats fra Senter for HR. Det settes av 1,0 mill til 

prosjektet. I tillegg vil senter for HR og senter for Økonomi bidra med ressurser 

over eget driftsbudsjett. 

 

Kvalitet - Ephort 

EPhorte ble innført som arkiv- og saksbehandlingssystem i foretaket fra 2005. 

EPhorte er fortsatt ikke tatt i bruk som forventet som saksbehandlingsverktøy og 

arkivsystem blant aktuelle ansatte. Systemet og bruken av dette er gjennomgått 

sommeren og høsten 2012. Det er avdekket flere forhold som ikke er optimale i 

forhold til blant annet lovverk rundt arkivering. Det er utarbeidet en liste over 

områder som må prioriteres framover for å utvikle bruken videre. Disse er relatert 

til utrulling av flere brukere, opplæring av nye og gamle brukere, 

kompetanseheving av superbrukere, organisering av post- og arkivfunksjonen, 

bemanning av post- og arkivfunksjonen m.m. Samlet skal det gjøres et betydelig 

arbeid neste år og i årene framover før systemet er tatt i bruk av alle og fungerer i 

henhold til intensjonene. Det settes av 0,7 mill til dette arbeidet i 2013, herunder 

skal det etableres en prosjektstilling. 

 

Strategisk lederutvikling 

En kvalitativt god, kontinuerlig og effektiv lederutvikling er en viktig forutsetning 

for å lykkes med å utvikle Helse Finnmark i årene fremover. Vår felles evne til å 

møte utfordringen som beskrives i strategiplanen for Helse Finnmark 2010-2015 

gir handlingskraften i det viktige arbeidet. Dette krever fokus på alle nivåer; fra 

styret til førstelinjelederne i foretaket. 

 

I 2012 har Foretaket lagt ny organisasjonsplan til grunn for fremtidens 

lederutvikling gjennom Finnmarkssykehuset del I. Denne vil være klar i drift 1. 

januar 2013. Det er etablert felles ledelsesnivåer på tvers av klinikker/senter som 

muliggjør en mer fokusert ledelsesstruktur og muliggjør tydeliggjøring av 

fullmakter i organisasjonen. En felles verdibasert ledelse er viktig for økt trivsel, 

økt nærvær, og derigjennom økt produktivitet til beste for våre pasienter.  

 

Foretaksledelsen i Helse Finnmark har i september avholdt ledelsesseminar over 

en uke der fokus på intern samhandling, mentalisering og derigjennom felles 

forståelse på tvers var tema. Samlingen ble en start på den fremtidige strategiske 

ledelsesutvikling i foretaket. Vi forventer at dette får stor effekt på den måten 

foretaksledelsen sammen vil møte de utfordringer som kommer. Som oppfølging 

av dette har administrerende direktør innført dialogavtaler i foretaket som verktøy 

for oppfølging av ledere gjennomgående fra foretaksledelsen til førstelinjeledere 

(pasientnært), samt tydelig- og offentliggjort personlige mål.  
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I 2012 har det nyetablerte HR-senteret iverksatt følgende tiltak som i 2013 vil bli 

videreført:  

1) Utviklet et Introduksjonsprogram for nye ledere. 

2) Gjennomført program for Verdibasert hverdag. 

3) Gjennomført kurs i Arbeidsgiverrollen for ledere.  

4) Gjennomført Deltidsundersøkelsen.  

5) Gjort klar for årlig felles Medarbeiderundersøkelse.  

 

Mange av disse tiltakene er også fokus i de andre foretakene i Helse Nord og et 

godt samarbeid på tvers vil gi resultater. 

 

Tidlig i 2013 vil foretaksledelsen sammen utvikle et Strategisk lederdokument der 

verdibasert ledelse forankres i følgende mål: Pasientens behov er utgangspunkt for 

all behandling og kjernen i all pleie. Vårt møte med pasienter, pårørende, 

kollegaer og eksterne samarbeidspartnere skal preges av: Kvalitet – Trygghet – 

Respekt. Det er planlagt en årlig samling for topp- og mellomledere 8.-9. januar 

og en felles ledersamling for alle i juni der dette vil være fokus.  

 

2.1.2 Pasientsikkerhet og Kvalitet 

Hospitering spesialsykepleiere  

På grunn av nye nasjonale krav til fødselsomsorgen videreføres ordningen med 

hospitering for jordmødre. Beløpet som videreføres er til sammen 0,3 mill. 

Beløpet disponeres av Senter for HR. 

 

Oppfølging av smittevernplan 

Helse Finnmark HF ble i 2012 styrket med 0,5 mill til smittevern. Midlene er 

benyttet til en smittevernsykepleier. I 2013 er foretaket styrket med ytterligere 

0,25 mill. til oppfølging av smittevernplan. Midlene prioriteres av medisinsk 

fagsjef i tråd med føringer i regional smittevernplan. Oppgaven legges til Senter 

for fag, forskning og samhandling.   

 

Oppfølging av Kreftplan 

Helse Finnmark HF er styrket med 0,314 mill til oppfølging av kreftplan. Midlene 

prioriteres av medisinsk fagsjef i tråd med føringer i regional kreftplan. Oppgaven 

legges til Senter for fag, forskning og samhandling.   

 

Oppfølging av Lungeplan 

Helse Finnmark HF er styrket med 0,395 mill til oppfølging av lungeplan. 

Midlene prioriteres av medisinsk fagsjef i tråd med føringer i regional Lungeplan. 

Oppgaven legges til Senter for fag, forskning og samhandling.   

 

Oppfølging av Nyreplan 

Helse Finnmark HF er styrket med 0,395 mill til oppfølging av nyreplan. Midlene 

prioriteres av medisinsk fagsjef i tråd med føringer i regional Nyreplan. Oppgaven 

legges til Senter for fag, forskning og samhandling.   

 

Kvalitetspatruljen 

Helse Finnmark HF foreslår å etablere en kvalitetspatrulje med fokus på 

kvalitetsarbeid. Det foreslås å sette av 1,0 mill dette arbeidet i 2013. Fokus på 

arbeidet er å innfri krav i oppdragsdokumentet knyttet til kvalitet jfr. Styresak 

90/2012 Kvalitetsarbeid i Helse Finnmark HF. 

 

Kvalitetspatruljen vil bidra på følgende områder i 2013; 
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Ventelister 

Helse Finnmark HF har for lang ventetid innenfor flere fagområder, både innenfor 

somatikk og psykisk helsevern. Det er et krav om maksimalt 60 dager ventetid i 

somatikk og psykisk helsevern voksne, men det innen psykisk helsevern barn er et 

krav om maksimalt 30 dager ventetid. Det er gjort et systematisk arbeid for å få på 

plass systemer og rutiner for å få ut korrekte ventelister. Det er gjennomført en 

betydelig rydding i ventelister i somatikken, og disse fremstår nå som korrekte. I 

2013 er det fokus på økt aktivitet gjennom å øke antallet legestillinger, innleieuker 

og til dels økt kjøp fra private i somatisk virksomhet. I psykisk helsevern og rus 

har det vært et stort antall vakante spesialiststillinger. Disse er nå i stor grad ansatt 

og ventelistene forventes å bli redusert. 

 

Fristbrudd 

Det er et krav at fristbrudd skal være 0. Helse Finnmark HF har pr oktober 15% 

fristbrudd. Det er klinikk Hammerfest som har flest fristbrudd, med 11%. Klinikk 

Kirkenes og klinikk Psykisk helsevern og rus har hhv. 5% og 2% fristbrudd. 

Dersom Helse Finnmark HF klarer å redusere andelen fristbrudd til 7% innen 1. 

januar vil foretaket tilføres 1,2 mill. Dersom foretaket klarer å redusere antall 

fristbrudd til 5% innen 1. mars og har null fristbrudd innen 1.april vi fortaket 

tilføres ytterligere 1,2 mill. 1. mars og 1,2 mill. 1 april. Totalt 3,6 mill innen første 

tertial. 

 

Epikrisetid 

Episkrisetiden er fortsatt for lang. 100% av epikrisene skal være sendt ut inne 7 

dager. Også på dette området har foretaket en utfordring. Størst er utfordringen i 

klinikk Hammerfest med 55% av epikrisene sendt ut innen fristen. Ved klinikk 

Kirkenes er 85% av epikrisene sendt ut innen fristen og i Psykisk helsevern og rus 

er 80% sendt ut innen fristen. Kvalitetspatruljen vil i løpet av januar 2013 komme 

med en handlingsplan og budsjett knyttet til sitt kvalitetsarbeid i 2013. Det settes 

av 1,0 mill til kvalitetspatruljen. 

 

Koderevisjon  

Som del av kvalitetspatruljens arbeid skal det i 2013 gjennomføres koderevisjon. 

Dette er en viktig del av kvalitetsarbeidet fordi korrekt koding er sentralt både 

som forskningsgrunnlag og inntektsgrunnlag for foretaket.  

 

FIKS 

Helse Finnmark skal sammen med resten av helse Nord utvikle og rulle ut FIKS – 

Felles Innføring av Kliniske  Systemer, hvori nye EPJ (Elektronisk 

Pasientjournal)  inngår. En del av dette prosjektet er innføringen av ny DIPS 

(Distribuert Informasjons og Pasientdatasystem.) Første del av prosjektet kalt 

HOS (Harmonisering og standardisering) er under etablering i hele 

foretaksgruppen. Helse Finnmark har ansatt egen prosjektleder i 100 % i HOS 

som har vært virksom siden i høst. I tillegg en 50 % laboratorieressurs som 

prosjektleder for denne delen. Viktigste arbeidsoppgave er å bidra til at vi i 

helseforetaket har felles systemer og rutiner innenfor pasientadministrasjon og 

pasientbehandling, som skal forenkle selve utviklingen av nye DIPS og 

utrullingen av denne. I tillegg til prosjektlederstillingen skal en rekke klinikere, i 

alt 23 stk., bidra med betydelig arbeidsinnsats i HOS. Arbeidet vil pågå fram til 

2015 før DIPS er rullet ut i foretaket. Det øremerkes 0,7 mill til prosjektet, 

herunder til dekning av intern prosjektlederstilling. 
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2.1.3 Samhandling og pasientforløp 

Samhandlingsreformen 

Ø-hjelp og sykestuer 

Samhandlingsreformen innebærer at pasientbehandling som i dag skjer i sykehus 

skal overføres til kommunehelsetjenesten. Helse Finnmark har fått et trekk i 

basisrammen på ca 1 mil. knyttet til ø-hjelpstilbud. 

 

Samhandlingsreformen er en retningsreform som er under gjennomføring. 2012 

har krevd stor ledelsesoppmerksomhet for å få nødvendig avtalegrunnlag på plass. 

Så må samarbeidet mellom pleie og omsorgstjenester, fastleger og sykehus utvikle 

det konkrete innholdet videre til beste for pasientene. Helsetilbudet i kommunene 

skal styrkes. Kommunene får ansvar for pasienter som er ferdig med sin 

behandling på sykehus. Dersom kommunen ikke kan gi et tilbud, må de betale 

sykehuset. 

Tilbudet for øyeblikkelig hjelp i kommunene skal styrkes ved at det bygges opp 

nye tilbud i perioden 2012 – 2015. Kommunene må delfinansiere tilbudet til 

medisinske pasienter på sykehus. Målsettingen er at kommunene skal bruke disse 

pengene til å bygge opp mer kvalifiserte tjenester slik at folk som ikke strengt tatt 

trenger sykehusbehandling, skal få et godt tilbud lokalt. De økonomiske rammene 

til helseforetakene reduseres for å bidra til å finansiere økte overføringer til 

kommunene. Sykehusene må bl.a. bidra i utviklingen av kompetansen i 

kommunene. Utfordringen for foretaket ligger i å utvikle egne strategier og 

tiltaksplaner for å kunne være med å bidra til at reformen gjennomføres til beste 

for pasienten. 

Helse Finnmark HF ønsker å finansiere to ø-hjelpsplasser i Alta og midler 

tilsvarende en plass i Nordkapp utover ø-hjelpsfinansieringen knyttet til 

samhandlingsreformen. Finansieringen legges på samme nivå som finansiering av 

sykestueplasser med 0,690 mill. pr. plass. Jfr styresak 67/2012. Et utvalg under 

ledelse av Kommunelege I i Nordkapp, Erik Langfeldt, arbeider med å se på 

innhold og faglig utvikling av sykestuemedisinen. 
 

Utskrivningsklare pasienter 

Helse Finnmark HF budsjettert i 2012 med inntekter knyttet til utskrivningsklare 

pasienter på 50% av trekket på 11,2 mill. Denne inntekten tas ned og budsjetters i 

2013 med 2,8 mill, dvs. 25% av trekket på 11,2 mill. 

 

Helhetlig pasientforløp 

I strategiplanen for Helse Finnmark HF 2010-2015 slås det fast at det skal 

arbeides med helhetlig pasientforløp som en del av strategiene for å bedre 

kvaliteten på tjenestene.  I styresak Helse Nord 15/2011, Kvalitetsstrategi Helse 

Nord 2011-2014, slås det fast at LEAN skal legges til grunn som framtidig 

standard for pasientforløpsarbeid. Pasientforløpsarbeidet vil bli gradvis utrullet i 

foretaket. Målet er å ha 4 pasientforløpsprosjekt gående til enhver tid i løpet. 

Første prosjekt var hofte- kne prosjektet i Hammerfest i 2012. Dette ble 

gjennomført med en redusert liggetid fra 10-4 dager som et direkte resultat av 

LEAN-arbeidet. 

 

Pasientforløpsarbeid bidrar til å øke den faglige kvaliteten på behandlingen. 

Arbeidet med det 
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enkelte pasientforløp tar utgangspunkt i dokumenterte, forskningsbaserte og 

anerkjente 

behandlingsmetoder og helsetjenester (såkalt beste praksis), standardiserer og 

kvalitetssikrer 

prosedyrer og rutiner for alle ledd i pasientforløpet. En premiss for dette er 

tverrfaglig og 

tverrprofesjonell deltakelse i arbeidet fra de som har befatning med den aktuelle 

pasientgruppen i sitt daglige virke på sykehuset. LEAN som prosjekt foreslås 

videreført i 2013.  

 

Pasientforløp barn med overvekt 

Avdeling for Kvinne/Barn ønsker å videreføre forskningsprosjektet ”barn med 

overvekt” til klinisk virksomhet og implementere prosjektet som del av 

Barneavdelingens tilbud. Den kompetansen Helse Finnmark HF innehar etter flere 

års forskning gjennomført av overlege Ane Kokkvoll, gjør at prosjektet anbefales 

gjennomført. Pasientforløpet utvikles i tråd med nasjonale retningslinjer med 

vektlegging av flerfaglig tilnærming og koordinert samarbeid med kommunen. 

Gjennom prosjektperioden 2013, utvikles et kvalitetsregister i henhold til. 

Nasjonale retningslinjer. Det foreslås å sette av 0,7 mill til prosjektet i 2013. 

 

Utvikling av spesialisthelsetjenesten i Vest-Finnmark 

Helse Finnmark HF har fått øremerket investeringsramme på 5,0 mill i 2013 til å 

gjennomføre et arbeid knyttet til restrukturering av døgnplasser i psykisk 

helsevern og rus. Fra desember 2012 er prosjektleder for prosjektet på plass. I 

forlengelsen av dette arbeidet har foretaket laget en skisse til utviklingsplan med 

tilhørende delprosjekter (Nye Hammerfest Sykehus, utvikling av 

spesialisthelsetilbudet i Alta og reorganisering av døgntilbudet i Psykisk helsevern 

og rus) hvor tidligfaseveilederen for sykehusbygg legges til grunn for 

planleggingen. Det er i 2012 gjennomført idèmyldring i Alta og Karasjok, og i 

2013 vil det gjennomføres en idèmyldring i Hammerfest. Til prosjektene i 

Karasjok og Alta er det totalt avsatt 160 mill. i investeringsramme. 

 

2.2 Rammer til den enkelte klinikk 

Helse Finnmark har pr. oktober en prognose for 2012 som er positiv med 5-10 mill, 

etter korreksjon for avskrivninger i henhold til ny avskrivningsplan. Helse Finnmark HF 

får en styrking av basisrammen på 12,4 mill i 2013. Dermed har foretaket anledning til å 

prioritere viktige områder i driften i 2013. Forslag til rammeøkning i budsjett for den 

enkelte klinikk gjenspeiler at fokuset i 2013 er nye nasjonale krav i fødselsomsorgen, 

pasientsikkerhet og kvalitet. 
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Ramme 2013

Psykisk 

helsevern og 

rus Hammerfest Kirkenes

Prehospitale 

tjenester

Senter for Drift 

og eiendom

Administrasjon

en

Ramme pr. nov.2012 223 543 742   219 698 176        144 219 005        160 536 330        151 579 962        -904 577 212       

Div. trekk 2013 forskning, ny bankavtale etc -6 365 000            

Føde/gyn Kirkenes 800 000                

Følgetjeneste/vaktberedskap 750 000                 

Kompetanseheving fødsel -47 400                 -31 600                 

Opphold nært fødested, flyttes til samhandling -283 200              -188 800              471 000                 

Inntektsreduksjon utskrivn.klare pasienter -1 683 400           -1 135 734           

Inntektsfordelingsmodell somatikk 602 400                401 600                

Inntektsfordelingsmodell psykiatri -4 000 000      

Inntektsfordelingsmodell rus 1 000 000        

Økte pensjonskostnader 7 347 000              

Opptrapping smittevern 250 000                 

Handlingsplan Kreftplan 314 000                 

Handlingsplan Lungeplan 395 000                 

Handlingsplan Nyreplan 395 000                 

Samhandlingreformen, trekk -982 000               

Finansiering enkeltoppgjør, pasientreise 1 900 000              

Helseradionett, Prehsopitale tjenester 1 700 000             

Kapitalkompensasjon 2 294 000              

Forvaltning Clockwork, innkjøpssystem -121 000               

Forvaltning Nissy -471 000               

Vridning dag/døgn -806 000         

Økt egenandel pasientreise -2 307 000            

Økt ramme BHM 66 000                   

Økt ramme sykestue og turnustjeneste 307 000                 

Lønnsoverheng 3 310 000        3 817 000             2 474 000             2 267 000             636 000                25 237 000           

Prisjustering 300 000           100 000                60 000                  400 000                500 000                2 800 000              

Dekning 1 overlegehjemmel gyn.lege 1 200 000             

Dekning 1 med.legehjemmel samisk 1 200 000             

Økning 1 stipend jordmor AIOJB 369 000                 

Samhandling Nordkapp/Alta ø-hjelp 2 070 000              

Prosjekt FIKS 700 000                 

Kvalitetspatruljen 1 000 000              

Lønnsmidler Jobbank 500 000                 

Økning IKT 1 665 000             1 110 000              

Kvalitet- ephorte 700 000                 

RIPS- nytt personal- og lønnssystem 1 000 000              

Kvalitet pasientforløp barn 700 000                 

TNF-hemmere kostnadsredusksjon -11 000 000          

Rentereserve 12 777 000           

Generell styrking 2 990 000        2 900 000             1 910 000             1 000 000             1 200 000             

Rammejustering -66 463 000          

Sum Ramme 2013 226 337 742   227 503 576        148 508 471        165 903 330        155 580 962        -928 834 212        
Tabellen inneholder korrigeringer i basisrammen i hht. Helse Nord sin styresak 115-2012, og Helse 

Finnmark sine interne prioriteringer. 

 

Midler knyttet til ulike områder som er tilført/trukket Helse Finnmark HF sin 

basisramme i Helse Nords styresak 115-2012, legges til eller trekkes ut fra disse 

områdene.  Utover dette foreslår administrerende direktør følgende disponeringer; 

 

Klinikk Psykisk helsevern og rus 

Helse Finnmark HF trekkes med 4,0 mill i rammen gjennom inntektsfordelingsmodell 

psykisk helsevern og styrkes med 1,0 mill gjennom inntektsfordelingsmodell TSB. Til 

grunn for denne omfordelingen av midler internt i Helse Nord ligger at Helse Finnmark 

HF har en for stor andel av rammen innen psykisk helsevern og for lav andel av 

tverrfaglig rusbehandling. I tillegg til at klinikk Psykisk helsevern og rus arbeider med 

en strukturendring knyttet til sengeposter, må arbeidet med henvisningspraksis fra 
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fastleger prioriteres i 2013. Data tyder på at det i Helse Nord at andelen pasienter som 

behandles i spesialisthelsetjenesten er høyere sammenlignet med landet for øvrig.  

 

Det er en sentral føring at aktivitet skal vris fra døgn til dag. Dermed trekkes Helse 

Finnmark HF i basis med den forventede inntektsøkning som ligger i denne føringen, 

dvs. 0,8 mill.  

 

SANKS har etablert utekontor i Oslo, Snåsa og Tysfjord gjennom bruk av 

opptrappingsmidler. Dette har vært et 3-årig prosjekt som hadde som mål å oppnå 

nasjonal finansiering innen utgangen av 2012. Det har ikke lykkes å få dette til. 

SANKS’s status som Nasjonalt Kompetansesenter eller Nasjonal Behandlingstjeneste er 

også uavklart. Adm. Direktør foreslår å videreføre aktiviteten ved utekontorene og 

tilfører SANKS 2,990 mill i prosjektmidler for 2013. Innen utgangen av 2013 må 

prosjektet søkes finansiert, enten gjennom inntektsfordelingsmodellen Psykisk 

helsevern eller gjennom at oppgjørsordning/avtale med de berørte regionene basert på 

faktisk beskrivelse av pris på utførte spesialistoppgaver, eller gjennom effektivisering i 

driften. 

 

Klinikken kompenseres for lønns- og prisstigning. 

 

Klinikk Hammerfest 

I 2013 ble klinikk Hammerfest trukket for 6,7 mill. knyttet til utskrivningsklare 

pasienter. Klinikken fikk budsjettere med 50% inntekter til utskrivningsklare pasienter. 

Historikken viser at kommunene i stor grad tar hjem pasienter som er utskrivningsklare 

og dermed reduseres inntektene med ytterligere 50%.  

 

Inntektsfordelingsmodell somatikk gir Helse Finnmark HF økt basisramme på 1,0 mill. 

Klinikk Hammerfest tildeles 0,6 mill. 

 

I forbindelse med nye nasjonale krav til fødselsomsorgen har klinikken søkt og fått 

tildelt en gynekologhjemmel. Det tilføres midler tilsvarende en overlegestilling 1,2 mill.  

 

Klinikk Hammerfest styrkes med 1 medisinsk legestilling, kr. 1,2 mill., som øremerkes 

samisktalende lege. Det skal vurderes en stillingsandel av denne hjemmelen ved 

spesialistlegesenteret i Karasjok. 

 

Helse Finnmark HF styrkes med 12,4 mill i 2013. Dette tilføres klinikkene, og klinikk 

Hammerfest tilføres midler på 2,9 mill. Styrkingen er knyttet til økt aktivitet for å innfri 

kravene om ventetid og null fristbrudd. Det er et krav i oppdragsdokumentet å vri 

aktivitet fra kirurgisk fagområder til medisinske fagområder. Klinikken har store 

utfordringer knyttet til ØNH-, Rauma- og ortopediventelister og fristbrudd. I tillegg er 

Klinikken må også vurdere tiltak knyttet til lavere pasientreisekostnader, dvs. økt 

aktivitet ved spesialistpoliklinikken i Alta og spesialistlegesenteret i Karasjok, 

øyelegetilbud og CPAP. 

 

Klinikken kompenseres for lønns- og prisstigning. 

 

Klinikk Kirkenes 

I 2013 ble klinikk Kirkenes trukket for 4,5 mill. knyttet til utskrivningsklare pasienter. 

Klinikken fikk budsjettere med 50% inntekter til utskrivningsklare pasienter. 

Historikken viser at kommunene i stor grad tar hjem pasienter som er utskrivningsklare 

og dermed reduseres inntektene med ytterligere 50%. Dersom klinikken mener det ikke 

er realistisk å nå inntekter på 1,1 mill. må budsjettet justeres ned. 
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Inntektsfordelingsmodell somatikk gir Helse Finnmark HF økt basisramme på 1,0 mill. 

Klinikk Kirkens tildeles 0,4 mill. 

 

I forbindelse med nye nasjonale krav til fødselsomsorgen har klinikken fått tildelt en 

gynekologhjemmel og en jordmorstilling i 2012. Det ble tilført 0,9 mill i 2012 og de 

resterende 0,8 mill tilføres i 2013. Totalt har klinikk Kirkenes fått tilført midler til disse 

to hjemlene på 1,7 mill. 

 

Helse Finnmark HF styrkes med 12,4 mill i 2013. Dette tilføres klinikkene, og klinikk 

Kirkenes tilføres midler på 1,9 mill. Styrkingen er knyttet til økt aktivitet for å innfri 

kravene om ventetid og null fristbrudd. Det er et krav i oppdragsdokumentet å vri 

aktivitet fra kirurgiske fagområder til medisinske fagområder. Det forventes at klinikken 

også vurderer tiltak knyttet til lavere pasientreisekostnader, eksempelvis øyelegetilbud. 

0,5 stilling sykepleier til å håndtere CPAP-pasienter skal prioriteres innenfor denne 

rammen. I tillegg må økt aktivitet ved DMS-Vadsø vurderes og ivaretas. 

 

Klinikken kompenseres for lønns- og prisstigning. 

 

Klinikk Prehospitale tjenester 

Helse Finnmark HF overtar betalingsansvaret for Helseradionett. Dette har tidligere 

vært håndtert av Helse Nord RHF. Midler på 1,7 mill legges til klinikk Prehospitale 

tjenester som overtar kostnaden fra RHF. 

 

I 2011 ble båtambulansekontrakten reforhandlet og medførte i første omgang 

besparelser på 6 mill. Klinikk Prehopitale tjenester ble styrket med 4 mill av dette. 

Prognose for 2012 viser at båtambulansetjenesten gjennomført av redningsselskapet gir 

ytterligere lavere kostnader. Adm.direktør anbefaler at midler overføres internt i 

klinikken slik at bilambulansetjenesten styrkes med ca 4,0 mill. I tillegg jobber 

klinikken med å tilføre en dagbil i Alta som skal stå for transport av pasienter mellom 

kommuner og sykehus. Fortrinnvis er det et ønske om en bårebil. Dette er under 

utredning, og forutsatt at dette blir gjennomført foreslår adm.direktør å styrke klinikken 

med 1,0 mill, som innebærer minimum 2 stillinger. 

 

Klinikken kompenseres for lønns- og prisstigning. 

 

Senter for Drift og eiendom 

Senter for drift og eiendom har gjennom mulighetsstudien gjennomført store 

effektiviseringer som har gitt kostnadsreduksjoner. Det har vært en forutsetning at disse 

besparelsene skal gå til økt vedlikehold av bygg- og medisinteknisk utstyr. I 2013 vil 

kostnadseffektivisering på 1,8 mill. omprioriteres til; 

 

 Vedlikehold av Medisinteknisk utstyr i hht. plan for lukking av avvik fra DSB 0,7 

mill. 

 Økte portokostnader 0,4 mill. 

 1 stilling vedlikehold 0,5 mill 

 Rens og vask av tøy 0,2 mill. 

 

Budsjettet til kjøp av medisinteknisk utstyr under 100.000,- (ikke investeringer) til 

somatisk virksomhet har ikke vært regulert på flere år. I tillegg er budsjettene så lave at 

det innimellom stopper virksomheten og derigjennom fører til utsettelser av 

pasientbehandling. Adm. Direktør foreslår å øke driftsbudsjettet til kjøp av utstyr under 
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100.000,- med 1,2 mill. Beløpet fordeles 60/40 mellom Medisinteknisk enhet, 

Hammerfest og Medisinteknisk enhet, Kirkenes. 

 

Senteret kompenseres for lønns- og prisstigning. 

 

Administrasjonen 

Rammeøkningen i Administrasjonen er i stor grad tekniske. I tillegg legges midler som 

ikke er fordelt her i påvente av tildeling. Eksempelvis gjelder dette handlingsplaner fag, 

midler til vaktberedskap, opphold nært fødested og følgetjeneste i hht. nye nasjonale 

krav i fødselsomsorgen. 

 

Reelle økninger som legges til administrasjonen er; 

 Økte kostnader pasientreiser kr. 1,9 mill. 

 Økte egenandeler pasientreiser kr. -2,3 mill. 

 Midler tilsvarende 3 ø-hjelpsplasser Alta og Nordkapp kr.  2,0 mill. 

 Jobbank 0,5 mill. 

 Økt pensjonskostnad kr. 7,3 mill. (klinikkene kompenseres for økte 

pensjonskostnader). 

 IKT-kostnader merkantile systemer 

 Prosjektmidler samles i administrasjonen, men prosjekteier er ansvarlig for 

midlene. Dette gjelder følgende prosjekter i 2013: 

o FIKS, prosjekteier Medisinsk fagsjef  

o Kvalitetspatruljen, prosjekteier Medisinsk fagsjef 

o Kvalitet Ephorte, prosjekteier Administrasjonssjef 

o Nytt HR-system, prosjekteier HR-sjef 

o Pasientforløp barn med overvekt, prosjekteier Klinikksjef Hammerfest 

 

Administrasjonen kompenseres for lønns- og prisstigning. 

 

2.3 Økonomiske utfordringer 2012 

Helse Finnmark HF har pr. oktober et positivt avvik på 15 mill. Korrigert for 

avskrivninger knyttet til Kirkens sykehus på 11 mill. er avviket positivt med 4,0 mill pr. 

oktober. Prognosen for 2012 er et positivt avvik fra styringsmålet blir på + 5-10 mill.   

 

 
Bærekraft

Helse Finnmark HF 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Sum inntekter 1 644,0  1 703,9  1 703,9  1 703,9  1 703,9       1 703,9  1 712,9  1 712,9  1 712,9  

Sum driftskostnader 1 568,2   1 663,8   1 667,8   1 671,8   1 675,8        1 679,8   1 683,8   1 687,8   1 691,8   

Sum driftsbesparelser -          -          -          -          -              -          -          (24,4)       (24,4)       

Sum andre forh. vedr. drift (overskuddskrav) 5,1          5,1          15,4        25,6        37,9             41,0        48,7        48,7        24,9        

Sum driftskostnader ink. Overskuddskrav 1 573,3   1 669,0   1 683,2   1 697,5   1 713,8        1 720,8   1 732,5   1 712,1   1 692,3   

Avskrivninger åpningsbalansen 33,7        33,7        32,9        30,3        28,2             8,2          22,2        (0,9)         (1,1)         

Øvrige avskrivninger åpningsbalansen 9,3          8,8          8,2          2,0          1,2               1,2          1,2          1,2          1,2          

Avskrivninger nye bygg og økt ramme 3,3          10,4        16,8        24,5        31,2             36,2        41,2        100,3      103,2      

Øvrige avskrivninger 33,8        30,0        29,0        20,0        14,0             9,0          4,0          -          -          

Sum avskrivninger 80,1        82,9        86,9        76,8        74,6             54,6        68,6        100,7      103,3      

Netto renter 2008 10,5 0,5          (0,3)         1,8          16,1        37,3             56,8        72,8        80,3        76,0        

Endring renter 10,0        10,8        8,7          0,5          (11,5)           (21,5)       (28,3)       (31,3)       (28,9)       

Sum finanskostnader 10,5 10,5 10,5 10,5 16,6096 25,829167 35,27922 44,5269 49,0228 47,1

Totale kostnader 1 658,8  1 757,2  1 765,3  1 765,2  1 776,3       1 769,7  1 797,0  1 837,5  1 842,3  

Identifiserte og iverksatte  tiltak for 

kostnadseffektivisering jfr. Tiltaksplan 2013 24,8       53,6       53,6       53,6       53,6            53,6       53,6       53,6       53,6       

Behov ytterligere tiltak -         -         -         -              -         -         -         -         

1 634      1 704      1 712      1 712      1 723           1 716      1 743      1 784      1 789      

Resultatavvik 10,0        0,3          (7,7)         (7,7)         (18,7)           (12,2)       (30,4)       (71,0)       (75,7)        
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Hittil i 2012 

I forbindelse med Stortingets vedtak om bygging av Nye Kirkenes sykehus må Helse 

Finnmark HF øke avskrivningstakten på sykehuset i Kirkenes. Dette medfører økte 

avskrivninger på ca 11 mill. i perioden 2012- 2019 i sammenlignet med tidligere 

avskrivningsplan.  

 

På bakgrunn av dette har foretaket pr oktober en inngangsfart til 2013 med en prognose 

på +5-10 mill. Årsaken til den positive driften de senere årene skyldes redusert 

rentekostnader og at foretaket har hatt fokus på målet om å regulere driften mer i tråd 

med andre sammenlignbare sykehus. Foretaket har lykkes i å redusere antall årsverk, og 

vil fortsatt ha fokus på dette i 2013. 

 

Når vi ser på resultatutviklingen i underliggende drift er resultatet pr. oktober betydelig 

bedre enn året før for enkelte klinikker. Klinikk Hammerfest og klinikk Psykisk 

Helsevern og rus har en forverring i økonomien. Alle klinikker har i stor grad 

gjennomført tiltak knyttet til omstilling og nedbemanning og har redusert med totalt 49 

stillinger hittil i år.  

 

Budsjett 2013 

Helse Finnmark HF får økt basisrammen med ca 101 mill. i 2013, en stor andel av dette 

er pris- og lønnskompensasjon. Den økningen går både til øremerkede prioriteringer og 

en generell styrking av drift. Det siste utgjør 12,4 mill i 2013. Inkludert her er en 

omfordeling av psykisk helsevern sin ramme med 4,0 mill. fra Helse Finnmark HF til 

Helgelandssykehuset gjennom inntektsfordelingsmodellen i psykisk helsevern. 

Gjennom inntektsfordelingsmodell TSB styrkes Helse Finnmark HF med 1,0 mill til 

oppbygging av rusbehandling.  

 

Kostnader til KLP og utbygging av rustilbud øker og dekkes opp av økt 

rammefinansiering. Det samme gjelder økte kostnader knyttet til nye nasjonale krav til 

fødselsomsorgen og finansieringsansvar for enkeltoppgjør pasientreiser.  

 

Som følge av godkjenning av Nye Kirkens sykehus øker avskrivningskostnadene 

allerede fra 2012 med ca 11 mill i året. Dette håndteres ved at reserver i budsjettet som 

tidligere var knyttet til avskrivninger tilbakeføres til avskrivninger. Dermed er det ikke 

nødvendig å benytte friske midler til dette.   

 

Rammeøkning knyttet til smittevern-, kreft-, nyre-, og lungeplan på totalt 1,3 mill er 

øremerket, og settes av til dette arbeidet. 

 

Helse Finnmark HF legger opp til en kostnadsøkning i 2013. Det meste finansieres av 

økning i basisrammen. Det er imidlertid også lagt opp til en økning i kostnadsrammen 

til den enkelte klinikk gjennom omprioritering av midler. Det foreligger en viss risiko i 

å frigi reserver. Likevel ansees det som nødvendig dersom krav om pasientsikkerhet og 

kvalitet skal innfris. Denne omdisponeringen av budsjettmidler gjør at foretaket har en 

strammere økonomi i 2013 enn tidligere, og behovet for å lykkes med 

tiltaksgjennomføring er betydelig høyere en de siste årene. 

 

Langtidsbudsjett 2014-2016 

Helse Finnmark HFs inntektsramme justeres med kjente trekk og bevillinger for 

perioden 2014-2016 fra/til konkrete tiltak. Avskrivningskostnadene øker med 11 mill i 

2012 i fht. opprinnelig avskrivningsplan. Bokført verdi på Kirkenes sykehus settes til 20 

mill ved utgangen av 2019.  
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Helse Finnmark HF vil få økt utfordring i fremtiden knyttet til inntektsfordelingsmodell 

psykisk helsevern, hvor rammen reduseres med inntil 20 mill. i 2015. Ut fra signaler om 

at rammen skjerpes ytterligere i årene fremover, har foretaket påbegynt arbeidet med 

tiltak knyttet til omstrukturering av virksomheten i psykisk helsevern. Dette arbeidet 

sees i sammenheng med nye byggeprosjekter. Økonomisk effekt er foreløpig usikkert, 

og er foreløpig ikke lagt inn i tiltaksplanen.  

 

Det er lagt inn en tiltaksplan på 34 mill. i 2013. Tiltaksplanen beskrives i kapitel 3.4 

 

2.4 Krav til tiltak 2013 

Pr. oktober har Helse Finnmark et positivt avvik på 15 mill. Prognosen for 2012 gir et 

positivt avvik på +5-10 mill når avskrivninger økes ved Kirkenes sykehus iht ny 

avskrivningsplan. Ser vi på de ulike klinikkene og pasienttransport isolert sett er 

underliggende utfordring nå i oktober i overkant av 30 mill. Utfordringsbildet er 

omtrent det samme som i styresak 67/2012 fra august hvor hovedlinjer og 

budsjettpremisser 2013-2016 ble behandlet. Styresaken fra august la vekt på at vi har 

ytterligere utfordringer knyttet til ny inntektsmodell for psykisk helsevern og rus, store 

investeringsbehov framover med mer. Krav til tiltak for 2013 opprettholdes derfor på 

34. mill kroner som i tidligere sak fra august. 

 

Pasientreiser 

Pr. oktober har Helse Finnmark HF et budsjettavvik på -8,7 mill. på pasienttransport. 

Pasientreisekostnadene i 2012 ligger høyere enn i 2011. Det har vært en økning i antall 

reisende, mens prisen pr. reise er redusert. Foretaket har lykkes med å redusere kostnad 

pr. reise, i tillegg til å samordne drosjeturene i større grad enn i fjor. Drosjekostnadene 

utgjør imidlertid en betydelig andel av pasientreisekostnadene og utfordringen ligger i å 

redusere disse i 2013. 

 

Pasientreise gruppa har stor fokus på samordning av langdistanse drosjeturer. 

Samordningsgraden har gått opp, men fortsatt er det mulig å øke denne. Ny drosjeavtale 

skal på plass høsten 2013. Dette vil kunne gi lavere drosjekostnader. I samarbeid med 

klinikk Prehospitale tjenester arbeides det med en pilot for bårebil med ekstra 

sitteplasser. Det er ansatt hudlege i Kirkenes som vil ambulere til Alta og Vadsø, noe 

som vil føre til færre pasientreiser. Færre reiser for dialysepasienter fra Vardø og Vadsø 

til Kirkenes vil fortsette å gi positiv effekt på kostnadene i 2012. 

 

Budsjettrammen for pasientreisekostnader holdes på samme nivå som i 2012, kun 

korrigert for prisstigning. Det er imidlertid sannsynlig at pasientreisekostnadene øker i 

fremtiden basert på at antallet eldre pasienter krever ledsager. Det er likevel et mål å 

redusere pasientreisekostnadene til budsjettert ramme. Utfordringen for 2013 vil være 

knyttet til å redusere antall reiser, øke samordningsgrad og redusert pris pr. reise.  

 

Innsparingskrav knyttet til pasientreisekostnader settes til kr. 4,0 mill 

Det iverksettes et arbeid sammen med klinikker og medisinsk fagsjef med fokus på; 

 Pasientstrøm, spesielt fra kommunene Sør Varanger, Hammerfest og Alta. 

 Innkallingsrutiner 

 Samordning (også helg og kveld) 

 Bedre samarbeid og møter med primærhelsetjenesten  

 NEON, Flere kontroller på rett nivå, i eget HF og hos fastlegen. 

 LEAN/kontinuerlig forbedring 
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Klinikk Psykisk helsevern og rus 

Pr. oktober har klinikken et budsjettavvik på -7.5 mill kroner. Klinikken har betydelige 

kostnader knyttet til gjestepasienter både innenfor rus og psykiatri. Den nye 

inntektsfordelingsmodellen har vist at Helse Finnmark HF får en for stor andel av 

rammen i Helse Nord innenfor psykisk helsevern, og skal frem mot 2015 trekkes for 20 

mill. I 2013 utgjør trekket 4.0 mill. Det langsiktige perspektivet gir foretaket mulighet 

til å tilpasse driften til rammene. Inntektsfordelingsmodell TSB har vist at Helse 

Finnmark HF har en for lav andel av rammen knyttet til rus og vil i perioden frem mot 

2014 tilføres midler gjennom inntektsfordelingsmodellen for å styrke russatsningen i 

Finnmark på 11,5 mill.  

 

Klinikk Psykisk helsevern og rus får økte utfordringer knyttet til trekk i budsjettrammen 

for psykisk helsevern på 20 mill. i 2015. Klinikken har i styresak 48/2011 omstilling og 

nedbemanning informert om arbeidet som er iverksatt knyttet til utredning av 

omstrukturering av tilbudet i Finnmark. Det er naturlig å se arbeidet i sammenheng med 

investeringsprosjektene knyttet til Alta, Karasjok og nytt sykehus i Kirkenes. 

Utfordringene i 2013 er knyttet til reduksjon av kostnader for gjestepasienter innenfor 

rus og psykiatri. 

 

Innsparingskrav knyttet til gjestepasientkostnader i psykisk helsevern og rus settes 

til 5,0 mill. 

Dette skal løses ved; 

 Reduksjon gjestepasientkostnader rus 2,5 mill. 

 Reduksjon gjestepasientkostnader psykisk helsevern 3,0 mill 

 

Klinikk Kirkenes 

Pr. oktober har klinikken et budsjettavvik på -3,0 mill.  

 

Innsparingskrav til klinikk Kirkenes er satt til 5,0 mill. 

Dette skal innfris gjennom; 

 

Det er foretatt en gjennomgang av legeavtaler og tjenesteplaner for 2013 i samarbeid 

med legeforeningen. Gjennomgangen har medført at klinikken vil få en 

kostnadsbesparelse i 2013 på 2,0 mill gjennom færre innleieuker og oppretting av 

arbeidsavtaler. Nye tjenesteplaner iverksettes i 2013. 

 

Administrerende direktør har gitt klinikksjefene et mandat om å gjennomgå 

sekretærtjenesten ved de to somatiske klinikkene. Dette er en oppfølging av rapporten 

”sammenligning av kostnader i Helse Nord” (Stemland-rapporten), som viste at Helse 

Finnmark HF har høye kostnader knyttet til sekretærtjenesten. Arbeidets målsetting er å 

utvikle systemer, rutiner og kultur for økt samhandling og samarbeid i 

sekretærtjenesten, samt bidra til mer effektiv ressursutnyttelse i forhold til personell, 

utstyr og arealer. I tillegg er det en målsetting at arbeidet skal bidra til økt kvalitet ved 

fokus på DIPS-arbeid, innkallingsrutiner, fristbrudd, ventelister, epikrisetid m.m.. Den 

økonomiske effekten av tiltaket anslås til 1,5 mill. for klinikk Kirkenes. 

 

Samhandlingsreformen fordrer at Helse Finnmark HF gjør grep med hensyn til at 

pasientene etter hvert vil ligge kortere tid i sykehusene etter at de blir utskrivningsklare. 

Klinikk Kirkenes har hatt overkant av 1000 liggedøgn pr. år knyttet til utskrivningsklare 

pasienter. Intensjonen i reformen betyr at klinikken bør redusere sengekapasiteten med 

flere senger dersom samhandlingsreformen gir ønsket effekt. Administrerende direktør 

vil be klinikksjefene gjennomføre et arbeid i løpet av 2013 knyttet til å justere 

sengetallet ned i hht. intensjonen i reformen. Den økonomiske effekten er usikker, men 
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er stipulert bli 2,5 mill. Utfordringene for 2013 er relatert til Reduksjon i antall senger, 

omorganisering av sekretærtjenesten, reduksjon av stilling og kostnader ved stengning 

av basseng, radiologisamarbeid med Hammerfest og reduksjon av antallet stryk. 

 

Klinikk Hammerfest 

Pr. oktober har klinikk Hammerfest et budsjettavvik på -15,0 mill.  

 

Innsparingskravet til klinikk Hammerfest er satt til 14, 0 mill. 

Det er iverksatt et arbeid med å gjennomgå legeavtaler og tjenesteplaner i klinikken. 

Arbeidet er igangsatt og vil være ferdigstilt i 2013. På bakgrunn av funn gjort ved 

klinikk Kirkenes, antas den økonomiske effekten ved klinikk Hammerfest å bli 3,0 mill. 

Effekten vil sannsynligvis komme i form av færre innleieuker.  

 

Nå har administrerende direktør gitt klinikksjefene et mandat om å gjennomgå 

sekretærtjenesten. Arbeidets målsetting er å utvikle systemer, rutiner og kultur for økt 

samhandling og samarbeid i sekretærtjenesten, samt bidra til mer effektiv 

ressursutnyttelse i forhold til personell, utstyr og arealer. I tillegg er det en målsetting at 

arbeidet skal bidra til økt kvalitet ved fokus på DIPS-arbeid, innkallingsrutiner, 

fristbrudd, ventelister, epikrisetid m.m. Arbeidet skal ferdigstilles innen 1 mars 2012, og 

den økonomiske effekten av tiltaket er i styresak 48/2011 anslått til 1,5 mill. for klinikk 

Hammerfest. 

 

Samhandlingsreformen fordrer at Klinikk Hammerfest gjør grep med hensyn til at 

pasientene etter hvert vil ligge kortere tid i sykehuset etter at de blir utskrivningsklare. 

Kommunene er styrket økonomisk for å ta i mot utskrivningsklare pasienter fra 

spesialisthelsetjenesten. Kostnadsøkningen for kommunene ved å la pasienter ligge i 

spesialisthelsetjenesten er så høy at det forventes at kommunene, i større grad enn 

tidligere, vil ta i mot utskrivningsklare pasienter. Dette betyr at Klinikk Hammerfest 

som har i underkant av 1000 liggedøgn knyttet til utskrivningsklare pasienter vil kunne 

redusere sengekapasiteten med flere senger. Administrerende direktør vil be 

klinikksjefen om å gjennomføre et arbeid i 2013 for å tilpasse sengetallet til en evt. 

reduksjon i antall liggedøgn.  

 

Nye tiltak i 2013 er; 

 Innstramming av permisjoner 0,9 mill. 

 Sammenslåing av 5. etasje(gyn/føde) 0,5 mill.  

 Gjennomgang akuttmottak 0,3 mill. 

 Årsplanlegging og turnusarbeid 0,5 mill. 

 Reduksjon av vakante stillinger medisinsk avdeling 2,0 mill. 

 Prosjekt fra døgn til dag 0,5 mill. 

 Kodeforbedringsarbeid 2,0 mill. 

 

Klinikk Prehospitale tjenester 

Pr. oktober har klinikk Prehospitale tjenester et budsjettavvik på -5,0 mill..  Avviket 

gjelder i all hovedsak overtidskostnader på bilambulansetjenesten.  Klinikk Prehospitale 

tjenester har forhandlet ny båtambulansekontrakt som gir besparelse på ca 6,0 mill. 

Denne effekten har vist seg å holde i hele 2012. Utover dette har tiltak for 2012 hatt 

liten effekt i klinikken. Avviket i klinikken er likevel betydelig lavere enn i 2011.  
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Innsparingskrav i ambulansetjenesten er satt til 5,0 mill. 

Tiltak for 2013 er; 

 Reduksjon av bruk bilambulanse 1,4 mill. 

 Redusere døgnvakt på vikarer 0,7 mill. 

 Sommerturnuser 0,250 mill. 

 transportbil Alta/Hammerfest 1,750 mill. 

 Logistikkforbedringer 1,0 mill. 

 Redusere overtid luftambulansen i Alta 0,25 mill. 

 

Senter for drift og eiendom 

Senter for drift og eiendom har et positivt avvik pr oktober på 7,5 mill. Gjennom 

mulighetsstudien har senter for drift og eiendom effektivisert driften i 2012. Deler av 

overskuddet er relatert til IKT kostnader som ikke har kommet som planlagt. 

Effektiviseringsgevinst gjennom mulighetsstudiet skal i all hovedsak benyttes til 

bygnings- og maskinteknisk vedlikehold, brannteknisk arbeid og øvrig drift i 2013. Det 

ligger i planene at effektiviseringsgevinst knyttet til mulighetsstudien benyttes på bygg 

og vedlikehold. Senter for drift og eiendom, og særlig medisintekniske og tekniske 

avdelinger har hatt lave budsjetter til maskin og byggteknisk vedlikehold.  

 

Til tross for positivt avvik legges et innsparingskrav også på senter for drift og eiendom. 

Det er et mål å ta ned driftskostnader i form av effektivisering frem mot bygging av nytt 

sykehus. 

 

Innsparingskrav i SDE er satt til 3,4 mill. 

Utfordringen i 2013 skal håndteres ved  

 Reduksjon av energikostnader 1,5 mill.  

 Reduksjon av stillinger sentralbord ved overgang til tekniske løsninger 0,5 mill. 

 Reduksjon stillinger renhold Vest 0,5 mill.  

 Reduksjon stilling portør 0,5 mill. 

 Overtakelse av totalansvar for renhold 0,4 mill. 

 

Økonomisk status og omstillingsutfordringer i Helse Nord       

Helse Nord RHF har i styresak 115/2012 oppfordret helseforetakene til økt samhandling 

på tvers av foretaksgruppen, herunder 

 Bruk av ledig kapasitet i andre foretak for å redusere ventetid og fristbrudd. 

Utrede muligheter for felles vaktordninger og ambulering av nøkkelpersonell  

 Koordinere ferieavvikling internt og mellom foretak slik at pasienter sikres 

nødvendig hjelp og foretaksgruppen samtidig minimerer kostnader til innleie og 

vikarer 

 Følge opp ENØK-tiltakene som blir besluttet gjennomført i ENØK-planen som 

utarbeides for Helse Nord mot slutten av 2012 etter behandling av søknad om 

støtte til planen fra ENOVA. 

Helse Finnmark HF vil i samarbeid med de øvrige helseforetakene i foretaksgruppen, 

foretakstillitsvalgte og hovedverneombud samarbeid om ovenfornevnte tiltak. Dette 

samarbeidet om reduksjon av fristbrudd og ventetider skal ikke begrense eller erstatte 

interne tiltak som er lagt frem i styreskaen. Kjøp av tjenester i helseforetak utenfor 

regionen, eller hos private sykehus eller avtalespesialister skal også benyttes for å nå 

mål om ventetider og null fristbrudd. 
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3 Bemanningsplan 2013 
Budsjett 2012, jfr. Styresak 66/2011 Budsjett 2012-2015, ble bemanningsplanen for Helse 

Finnmark satt til 1533,8 stillinger/årsverk. Dette er stillingsbudsjettet ekskl. overtid og innleie. 

Budsjettet baserer seg på budsjetterte faste stillinger.  

 

Klinikk/senter Budsjett 2012

Gj.snittlig forbruk pr. 

oktober 2012, korrigert 

for refusjoner og 

innleie fra firma

Økning, jfr. 

Budsjettsak Plan 2013

Administrasjon 95 92,4                                     1 96

Senter for drift og eiendom 88 94,5                                     0 88

Klinkk Hammerfest 468 465,9                                   2 470

Klinikk Kirkenes 301,8 303,7                                   2,5 304,3

Klinikk Prehospitale tjenester 240 241,8                                   2 242

Klinkk Pyskisk helsevern og rus 341 330,3                                   0 341

1533,8 1528,6 7,5 1541,3  
Antall årsverk refusjoner er beregnet med en snittpris pr. årsverk på 500.000,-, og innleie fra firma er beregnet med en 

snittpris pr. årsverk på 1.000.000,- 

Budsjetterte stillinger er 1533,8 i Helse Finnmark. Det reelle forbruket etter korrigering for 

syke-/fødselspengerefusjoner og innleieårsverk fra firma er 1529 årsverk pr. oktober 2012. 

Månedsverkrapporteringen viser at antall årsverk hittil i år har vært 1553 (snitt pr. oktober). 

Dette viser at månedsverkrapporteringen avviker noe fra det som er realiteten når vi tar 

hensyn til refusjoner og innleie fra firma. Refusjoner og innleie fra firma går ikke via 

lønnssystemet, og må beregnes manuelt. Beløpsmessig har Helse Finnmark HF hatt 21 mill i 

refusjoner og har utbetalt 18 mill for innleie fra firma. 

 

Konklusjonen er at Helse Finnmark i 2012 har brukt ca 5 årsverk mindre enn budsjettert, og 

har i stor grad lykkes med tiltaket omstilling og nedbemanning. 

 

Det budsjetteres med en økning på 7 årsverk. I tillegg vil det legges inn innleieuker knyttet til 

ventetid og fristbrudd. Dette er ikke lagt inn i planen ovenfor. Administrerende direktør vil 

fortsatt holde trykk på å få gjennomført planlagte stillings/årsverksreduksjon som er vedtatt i 

budsjettsak 48/2011 omstilling og nedbemanning. Samtidig er det en forutsetning at antall 

stillinger ikke skal øke som resultat av ny organisasjonsplan. 

 

Det budsjetteres med 1541 stillinger i 2013. 
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4 Aktivitetsplan 2013  

4.1 Total aktivitetsplan somatikk 
Somatikk Prognose 2012 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Antall DRG, egen prod, egne pasienter dag/døgn og poliklinikk 12 684 12 575 13 111 13 111 13 111 13 111

Antall DRG, kjøp, egne pasienter dag/døgn  og poliklinikk 1 447 1 589 1 589 1 589 1 589 1 589

Antall DRG, biologiske legemidler egen behandling og kjøp 887 850 850 850 850 850

Sum antall DRG poeng "sørge for" 15 018 15 014 15 550 15 550 15 550 15 550  
 

Helse Finnmark HF har lavere aktivitet enn planlagt på alle fagområder, bortsett fra på 

medisinsk fagområde hvor aktiviteten er høyere enn plantall. Medisinske plantall 

justeres opp til faktisk aktivitetsprognose. Det forventes samtidig at 

samhandlingsreformen bidrar til at kommunene behandler flere medisinske pasienter i 

2013, slik at plantall for 2013 legges 100 DRG lavere enn prognosen for 2012 viser for 

medisinsk fagområde. 

 

Innenfor de øvrige fagområdene er det lange ventetider og fristbrudd. Det iverksettes 

økt ambulering og innleie for å ta ned ventetider og fristbrudd, dermed opprettholdes 

plantallene for øvrige fagområder selv om prognosen for 2012 viser lavere aktivitet enn 

planlagt. 

 

Plantallene i Helse Finnmark HF er i hovedsak justert i forhold til historisk aktivitet. 

Medisinsk fagområde har vært underbudsjettert i forhold til faktisk aktivitet. Totalt 

utgjør dette 492 DRG. Utover dette budsjetteres det med en liten økning ved eksterne 

poliklinikker. Totalt øker Helse Finnmark HF plantallene i i forhold til plan 2012 med 

536 DRG-poeng. 

 

4.2 Aktivitetstall 2013 Klinikk Hammerfest 
Somatikk Pr. oktober Prognose 2012 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Barn Antall DRG, egen prod, egne pasienter dag/døgn og poliklinikk514 617 615 615 615 615 615

Eksterne pol.kl Antall DRG, egen prod, egne pasienter dag/døgn og poliklinikk293 352 380 424 424 424 424

pol.alta Antall DRG, egen prod, egne pasienter dag/døgn og poliklinikk0 0 0 0 0 0 0

Gyn/føde Antall DRG, egen prod, egne pasienter dag/døgn og poliklinikk849 1 019 1 130 1 130 1 130 1 130 1 130

Kirurgi Antall DRG, egen prod, egne pasienter dag/døgn og poliklinikk1211 1 453 1 425 1 425 1 425 1 425 1 425

Medisin Antall DRG, egen prod, egne pasienter dag/døgn og poliklinikk2542 3 050 2 675 2 950 2 950 2 950 2 950

Ortopedi Antall DRG, egen prod, egne pasienter dag/døgn og poliklinikk1092 1 310 1 475 1 475 1 475 1 475 1 475

Sum antall DRG poeng "sørge for" 6 501 7 801 7 700 8 019 8 019 8 019 8 019  
 

Plantallene for medisinsk fagområde har tidligere vært budsjettert for lavt. Aktiviteten 

har gjennom flere år vært betydelig høyere enn det som ligger i plantallene. Økningen 

innenfor medisinsk fagområde er derfor en teknisk justering, samtidig forventes 

aktiviteten å gå ned i forhold til 2012 som følge av lavere vekting av medisinske DRG, 

samt at det er en forventing om at samhandlingsreformen medfører en oppbygging av 

kommunale tilbud. 

 

Det forventes en økning i aktiviteten ved spesialistpoliklinikken i Karasjok som følge av 

at det skal ansettes en medisinsk lege. 

 

Klinikken planlegger en økning på 319 DRG poeng i 2013. I all hovedsak er økningen 

en teknisk justering samt at det forventes at kodeforbedring vil gi effekt.  Den reelle 

aktivitetsøkningen målt i DRG er på 44 DRG. 
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Pr. oktober Prognose 2012 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Totalt antall opphold somatikk 11 240 10 010 10 110 10 110 10 110 10 110

herav

Eksterne pol.kl dagkirurgi 139 167 140 140 140 140 140

Gyn/føde dagkirurgi 123 148 290 190 190 190 190

Kirurgi dagkirurgi 209 251 710 500 500 500 500

Medisin dagkirurgi 826 991 500 800 800 800 800

Ortopedi dagkirurgi 279 335 600 500 500 500 500

Sum Dagkirurgi 1576 1 891 2 240 2 130 2 130 2 130 2 130

Pr. oktober Prognose 2012 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Barn elektive dagopphold 26 31 50 50 50 50 50

Eksterne pol.kl Alta elektive dagopphold 655 786 700 800 800 800 800

Medisin elektive dagopphold 696 835 510 750 750 750 750

Sum elektive dagopphold 1377 1 652 1 260 1 600 1 600 1 600 1 600

Pr. oktober Prognose 2012 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Barn innlagte heldøgnsopphold 656 787 810 780 780 780 780

Gyn/føde innlagte heldøgnsopphold 1357 1 628 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100

Kirurgi innlagte heldøgnsopphold 1073 1 288 1 100 1 050 1 050 1 050 1 050

Medisin innlagte heldøgnsopphold 2553 3 064 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600

Ortopedi innlagte heldøgnsopphold 775 930 900 850 850 850 850

Sum innlagte heldøgnsopphold 6414 7 697 6 510 6 380 6 380 6 380 6 380

kontroll (0= ok) 0 0 0 0 0 0

Pr. oktober Prognose 2012 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Barn Antall polikliniske konsultasjoner 1442 1 730 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700

Eksterne pol.kl Antall polikliniske konsultasjoner 7311 8 773 3 300 10 100 10 100 10 100 10 100

Eksterne pol.kl Antall polikliniske konsultasjoner 0 0 6 700 0 0 0 0

Gyn/føde Antall polikliniske konsultasjoner 3055 3 666 3 500 3 700 3 700 3 700 3 700

Kirurgi Antall polikliniske konsultasjoner 4315 5 178 4 600 5 200 5 200 5 200 5 200

Medisin Antall polikliniske konsultasjoner 5325 6 390 5 550 5 650 5 650 5 650 5 650

Ortopedi Antall polikliniske konsultasjoner 4188 5 026 5 000 5 100 5 100 5 100 5 100

Sum Antall polikliniske konsultasjoner Klinikk Kirkenes25636 30 763 30 350 31 450 31 450 31 450 31 450  
 

Heldøgnsopphold: 

I tråd med retningslinjer om dreining fra døgn til dagbehandling, planlegger Klinikk 

Hammerfest med en reduksjon i antall heldøgnsopphold for 2013 i forhold til 

plantallene for 2012. Dette gjøres til tross for at klinikken har en reell økning 

heldøgnsopphold i 2012. Reduksjon av plantall fordeler seg slik: 

Barn: 10 opphold. 

Kirurgi: 50 opphold. 

Ortopedi: 50 opphold. 

 

Planlagt reduksjon skal skje gjennom leanforløp på de nevnte områdene. Vridning fra  

heldøgnsopphold til dagopphold er i tråd med nasjonale føringer. 

 

For de øvrige fagområder beholdes plantallene som 2012.  

   

Dagkirurgi: 

Klinikken reduserer plantallene for dagkirurgiske opphold. Dette er kun en teknisk 

korrigering fordi plantallene for 2012 var lagt urealistisk høyt. 

Føde/Gyn: Plantall for 2013 reduseres med 100 på grunn av endret behandlingsnivå. 

Pasienter som tidligere ble behandlet dagkirurgisk, behandles nå poliklinisk. 

Avdelingen har videre økt aktivitet innen urologi, noe som har medført en økning av 

heldøgnsopphold.  

Kirurgi: Plantallene for 2013 er reduser med 210 opphold. Prognosen for 2012 viser et 

høyt avvik ift plantall. Reduksjon i plantall tilsvarer ikke prognosen for 2012 fordi 

klinikken planlegger en økning av dagkirurgisk behandling innen ØNH. 

Ortopedi: Reduserer plantall for 2013 ift plantall 2012. Klinikken planlegger en økning 

av aktiviteten og derfor er ikke plantallene redusert tilsvarende prognosen for 2012.  

Medisin: Øker plantall med 300 iht prognosen for 2012. Dette på bakgrunn av økt 

medisinsk aktivitet i Karasjok.   
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Elektiv dagopphold: 

Elektive dagopphold viser en økning i henhold til plantallene for 2012. I klinikken er 

det fortrinnsvis dialyse som er registrert under dagopphold. Plantallene for 2013 økes 

derfor med 340 opphold, noe som tilsvarer pasientgrunnlaget i dag. 

 

Polikliniske konsultasjoner: 
Klinikken planlegger en økning i den polikliniske aktiviteten i 2013. 

Ortopedi: Plantall for 2013 økes med 100 i forhold til plan 2012.  

Generell kirurgi, ØNH, øye og urologi: Plantall for 2013 økes med 600 i forhold til 

plantall 2012. Klinikken planlegger økning innen ØNH og har hatt en økning i urologi i 

2012.  

Gynekologi: Plantall for 2013 økes med 200 i forhold til plan 2012. Dette med 

bakgrunn i endring av behandlingsnivå og økt ressurs.  

Medisin: Plantall for 2013 økes med 100 i forhold til plan 2012. Dette på bakgrunn av 

økning av aktivitet i 2012 i forhold til plantall.  

Eksterne poliklinikker: Plantall for 2013 økes med 100 i forhold til plan 2012. Dette 

til tross for lavere prognose en plantall i 2012. Planlagt økning innen bl.a. ortopedi, 

ØNH, reumatologi og indremedisin. 

 

4.3 Aktivitetstall 2013 Klinikk Kirkenes 
Somatikk Per oktober Prognose 2012 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Medisin Antall DRG, egen prod, egne pasienter dag/døgn og poliklinikk1806 2 167 1 950 2 167 2 167 2 167 2 167

Rehab Antall DRG, egen prod, egne pasienter dag/døgn og poliklinikk108 130 185 185 185 185 185

Kirurgi Antall DRG, egen prod, egne pasienter dag/døgn og poliklinikk1691 2 029 2 120 2 120 2 120 2 120 2 120

Gyn/føde Antall DRG, egen prod, egne pasienter dag/døgn og poliklinikk464 557 620 620 620 620 620

Sum antall DRG poeng "sørge for" 4 069 4 883 4 875 5 092 5 092 5 092 5 092  
 

DRG 

Plantallene for medisinsk fagområde har tidligere vært budsjettert for lavt. Aktiviteten 

har gjennom flere år vært betydelig høyere enn det som ligger i plantallene. Økningen 

innenfor medisinsk fagområde er derfor en teknisk justering. DRG-poeng medisinsk 

fagområde justeres med 217. 

 

Klinikken planlegger en økning på 17 DRG poeng i 2013. I all hovedsak er økningen en 

teknisk justering av medisinsk fagområde. Klinikken har jobber konkret med å øke 

pasientgrunnlaget innen Rehab og opprettholder plantall. Innenfor kirurgi/ortopedi er 

prognosen lavere enn plantall 2012. I 2013 øker antallet ortopediuker med 10-14, og det 

forventes en økning slik at plantallene opprettholdes. Klinikken øker med 1 

gynekologstilling og plantall opprettholdes også innenfor det området. Dermed 

opprettholder klinikk Kirkenes plantallene målt i DRG-poeng, med en teknisk justering 

av medisinske DRG. 
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Per oktober Prognose 2012 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Totalt antall opphold somatikk 6 174 6 007 6 182 6 182 6 182 6 182

herav

Medisin dagkirurgi 257 308 200 250 250 250 250

Kirurgi dagkirurgi 983 1 180 1 050 1 060 1 060 1 060 1 060

Gyn/føde dagkirurgi 35 42 220 220 220 220 220

Sum Dagkirurgi 1275 1 530 1 470 1 530 1 530 1 530 1 530

Per oktober Prognose 2012 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Medisin elektive dagopphold 594 713 800 800 800 800 800

Rehab elektive dagopphold 1 1 30 0 0 0 0

Sum elektive dagopphold 595 714 830 800 800 800 800

Per oktober Prognose 2012 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Medisin innlagte heldøgnsopphold 1493 1 792 1 767 1 767 1 767 1 767 1 767

Kirurgi innlagte heldøgnsopphold 1147 1 376 1 140 1 300 1 300 1 300 1 300

Gyn/føde innlagte heldøgnsopphold 570 684 710 700 700 700 700

Rehab innlagte heldøgnsopphold 65 78 90 85 85 85 85

Sum innlagte heldøgnsopphold 3275 3 930 3 707 3 852 3 852 3 852 3 852

kontroll (0= ok) 0 0 0 0 0 0

Per oktober Prognose 2012 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Medisin Antall polikliniske konsultasjoner 8160 9 792 8 800 9 350 9 350 9 350 9 350

Kirurgi Antall polikliniske konsultasjoner 9150 10 980 11 450 11 450 11 450 11 450 11 450

Gyn/føde Antall polikliniske konsultasjoner 2418 2 902 3 000 2 900 2 900 2 900 2 900

Rehab Antall polikliniske konsultasjoner 246 295 290 295 295 295 295

Sum Antall polikliniske konsultasjoner Klinikk Kirkenes19974 23 969 23 540 23 995 23 995 23 995 23 995  
 

Heldøgnsopphold 

Kirurgi: Klinikken planlegger en økning i heldøgnsopphold kirurgi. Dette fordi 

klinikken fra høsten 2012 har fått tilbakeført de aller fleste ø-hjelps pasientene innen for 

ortopedi(som følge av endring av tjenesteplanen for ortopedene). Økningen ligger er 

ikke tilsvarende prognosen for 2012 som følge av arbeidet med en dreining av 

pasientbehandlingen fra døgn til dagbehandling. 

Føde/gyn: Opprettholder plantallet på 710 i 2013 pga økt gynekologressurser. 

Medisinsk avdeling: Opprettholder plantall på samme nivå som 2012 selv om 

prognosen er noe høyere. Dette grunnet arbeidet med en dreining fra døgn til 

dagbehandling 

Rehabilitering: Reduserer antall heldøgnsopphold grunnet prognosen 2012.  

 

Dagkirurgi 

Kirurgi og føde/gyn.: Plantallene for kirurgi og føde/gyn må sees i sammenheng pga. 

at en del gynekologiske operasjoner ligger i de tallene til kirurgi.  

Plantall på kirurgi økes med 10 da det blir noen flere uker med ortoped i 2013 kontra 

2012. Det ansettes i løpet av 2013 en ekstra gynekolog. Klinikken opprettholder derfor 

plantallene fra 2012 på 220. Både kirurgi og gynekologi har en høy styrkeprosent. 

Klinikken har som tiltak for 2013 å redusere antall strykninger på operasjon og dermed 

en bedre forutsetning til å klare aktivitetstallene. 

Medisinsk avdeling: Øker plantall for dagkirurgi medisinsk poliklinikk da det ikke 

ligger an til større endringer på avdelingen sammenlignet med aktiviteten i 2012 

 

Elektiv dagopphold 

Elektive dagopphold viser en nedgang i henhold til plan for 2012. I klinikken er det 

fortrinnsvis dialyse som er registrert under dagopphold, slik at denne vil naturlig svinge 

ut fra antall pasienter som har behov for dialyse til en hver tid. Klinikken reduserer 

antall dagopphold på rehabiliteringsenheten til 0 da klinikken ikke har pasienter som 

faller under denne kategorien. Klinikken reduserer antall dagopphold tilsvarende, dvs en 

reduksjon med 30 opphold i 2013 sammenlignet med 2012. 
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Polikliniske konsultasjoner 

Ortopedi: Antall uker med ortoped til stede i 2013 øker noe sammenlignet med 2012. 

Klinikken har ikke klart plantallene innen kirurgi i 2012 men regner med å klare de i 

2013 basert på de ekstra ukene med ortoped tilgjengelig. Klinikken har venteliste til 

poliklinikk ortopedi. 

Generell kirurgi, ØNH, øye og urologi: Planlegger samme aktivitet som i 2012.  

Gynekologi: I løpet av 2013 blir det ansatt en ekstra gynekolog, men opprettholder 

samme aktivitet som 2012, årsak til at den ikke økes er pasientgrunnlaget til poliklinikk.  

 

4.4 Aktivitetstall 2013 Klinikk Psykisk Helsevern og rus 
Psykisk helse for voksne Prognose 2012 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Antall utskrivninger 888 730 810 810 810 810

Antall liggedøgn 11 081 11 160 11 480 11 480 11 480 11 480

Antall dagopphold 190 385 0 0 0 0

Antall polikliniske konsultasjoner NAV refusjon 16 625 16 000 19 052 19 052 19 052 19 052

28 783 28 275 31 342 31 342 31 342 31 342

Psykisk helse for barn og unge Prognose 2012 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Antall utskrivninger 72 49 55 55 55 55

Antall liggedøgn 2 559 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Antall dagopphold 3 153 0 0 0 0 0

Antall polikliniske konsultasjoner NAV refusjon 18 972 16 600 16 700 16 700 16 700 16 700

Antall tiltak 38 835 38 835 38 835 38 835 38 835 38 835

63 591 57 484 57 590 57 590 57 590 57 590

Rusomsorg Prognose 2012 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Antall utskrivninger Finnmarksklinikken 118 110 110 110 110 110

Antall liggedøgn Finnmarksklinikken 3 946 3 700 3 720 3 720 3 720 3 720

Antall dagopphold 0 0 0 0 0 0

Antall polikliniske konsultasjoner NAV refusjon 22 140 140 140 140 140

4 085 3 950 3 970 3 970 3 970 3 970  
Aktivitetstall 2013 for Klinikk psykisk helsevern og rus er utarbeidet med grunnlag i 

erfaringstall og kapasitet. For å oppnå plantall for 2013 forutsettes det at klinikken 

unngår vakante stillinger spesielt når det gjelder spesialistdekningen.  

  

Det jobbes aktivt med å dreie behandlingen fra døgn til dag, noe som er vanskelig å 

gjennomføre før planlagt strukturendring er gjennomført slik at økonomiske midler som 

i dag benyttes til døgnbehandling i større grad kan dreies til tilbud om økt poliklinisk 

behandling samt flere og ressursmessig sterkere ambulante team.  

Oppdragsdokumentets krav til økning i poliklinisk aktivitet vil være førende.  

  

For å redusere gjestepasientkostnader rus vil det allerede fra 2013 legges opp til økt 

aktivitet ved at ruspoliklinikken ved Finnmarksklinikken styrkes bemanningsmessig og 

at det ambulante rusteamet som er under oppbygging i Alta øker sin aktivitet. Ved 

poliklinikken på Finnmarksklinikken planlegges det utekontordager i Tana, Hammerfest 

og Alta. Videre vil det i 2013 jobbes med å etablere kontakt med kommunene/NAV 

som henvisende instans, spesielt i forhold til fastleger. Det legges opp til bistand og 

samarbeid med praksiskonsulent og medisinsk fagsjef i Helse Finnmark for å etablere 

samarbeidsarenaer parallelt med at det utarbeides henvisningsrutiner på systemnivå. 

Bygging av nye boenheter ved Finnmarksklinikken allerede i 2013 vil føre til at Helse 

Finnmark kan tilby samme bostandard som øvrige rusinstitusjoner i Helse Nord området 

samt at det vil gi bedre rom for å tilby par og familiebehandling. Realisering av 

boprosjektet allerede i 2013 vil ikke være til hinder for endring av driftskonsept som 

eventuelt resultat av prosess tilknyttet "PROFF-Finnmarkssykehuset" - ny organisering 

psykisk helsevern og rus. 
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På døgnenhetene legges det opp til 85% belegg inklusive akutt og brukerstyrte senger. 

Det er og fokus på antall liggedøgn pr pasient for å unngå at pasienter blir inneliggende 

lenger enn behov. Kommunal plikt til å betale for utskrivningklare pasienter for 

oppfølging av samhandlingsreformen vil ut fra nye signaler innføres fra 2014.  

Dagbehandling ved døgnenhetene er ikke et prioritert tilbud og vil kun gis sporadisk og 

ved behov etter oppfølging. Tilbudet vil fremover hovedsakelig være et kommunalt 

tilbud, som oppfølging av samhandlingsreformen. Tilbudet er ikke refusjonsberettiget.    

  

Etter overgang i BUPene fra BUP Data til BUP DIPS 29.05.12, har aktivitetstallene blitt 

redusert med ca 25%, noe som er i tråd med erfaringer i øvrige foretak i Helse Nord. 

Forklaringer på den streke nedgangen synes å være reduksjon i aktivitet som registreres 

i det nye systemet samt startproblemer med behov for opplæring i det nye systemet.  

Det er høyt fokus på å få korrekt registrering av poliklinisk aktivitet noe som forventes å 

avspeile seg i planlagt aktivitetsnivå i 2013.  
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5 Investeringer 2013-2020 
 

Overordnet investeringsramme 

Styret i Helse Nord RHF har i styresak 117-2012 Investeringsplan 2013-2020, revidert fastsatt 

Helse Finnmark HF sin investeringsramme for perioden 2013-2020. Helse Finnmark sin 

investeringsramme for 2013 er satt til 103 mill. 

 
Overordnet investeringsplan Helse Finnmark HF 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Rusinstitusjon 20 000           10 000           

Spesialistlegesenteret Karasjok 1 000             2 000             17 000           20 000           

Spesialistsenter Alta 2 000             4 000             44 000           50 000           

Kirkenes nye sykehus 40 000           53 000           60 000           300 000         400 000         200 000         135 000         -                 -                 

Tiltak Hammerfest- Kirknes 10 000           10 000           10 000           10 000           10 000           

Økt MTU

Hammerfest nybygg 300 000         

MTU, ambulaner, rehab med mer 40 000           36 100           36 000           34 000           30 000           30 000           30 000           40 000           40 000           40 000           

Investeringsramme  Helse Finnmark 60 000           97 100           103 000         125 000         404 000         490 000         230 000         175 000         40 000           340 000          
 

Det er øremerket 4,0 mill til spesialist legesentret i Karasjok og spesialistsenter i Alta i tillegg 

til en million som ble satt av i 2012. Investeringsrammen til Kirkenes nye sykehus er 

fremskyndet slik at planlagt ferdigstillelse er 2018. Det øremerkes fortsatt 10,0 mill til 

bygningsmessige tiltak i Hammerfest og Kirkenes, samt at rammen til MTU og ambulanser 

settes til 36,0 mill. 

 

Av midlene som er avsatt til rusinstitusjon i 2011 og 2012 er ca 20 mill ikke benyttet. Disse 

midlene vil benyttes i 2013 til bygging av rusboliger i tilknytning til Finnmarksklinikken. En 

andel av investeringsmidler knyttet til tiltak Hammerfest-Kirkenes overføres også til 2013. 

Disse midlene benyttes til relativt omfattende brann-/el.- og bygningsmessige tiltak som går 

over flere år.  

 

Investeringsrammer 2013 prioritering i Helse Finnmark 

Oversikten nedenfor viser prioritering internt i Helse Finnmark for 2013. 
Investeringsramme  Helse Finnmark 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Finnmarksklinikken, restramme fra 2011-2012 overf. 2013 20 000           10 000           

Spesialisthelsetjenesten Karasjok 1 000             2 000            17 000          20 000          -                -                -                -                

Spesialistlegesenteret Alta 2 000            4 000            44 000          50 000          -                -                -                -                

Kirkenes nye sykehus tomt og videre arbeid 40 000           53 000          60 000          300 000       400 000       200 000       135 000       -                

Ambulanser 8 000            8 000            8 000            8 000            8 000            8 000            8 000            8 000            

MTU 36 100           15 900          15 900          15 900          15 900          25 900          25 900          25 900          

MTU Kirkenes 2 000             4 700            

MTU Hammerfest 7 050            

Røntgen Kirkenes 5 500            

Røntgenutstyr Hammerfest 1 750            4 000             

Drift bygg- og maskinteknisk, avfallsautoklave 10 000           3 000            10 000           10 000          10 000          

Drift bygg- og maskinteknisk, PABX-rom HS 2 000            

Drift bygg- og maskinteknisk, Brann vest og midt 2 000            

Drift bygg- og maskinteknisk, Enøk-titlak 3 000            

Drift bygg- og maskinteknisk, brann og el.teknisk

reserve 5 400            2 500            2 500            2 500            2 500            2 500            2 500            2 500            

Egenkapital KLP 3 600            3 600            3 600            3 600            3 600            3 600            3 600            3 600            

Hammerfest nybygg 300 000       

Totalsum 22 000        97 100        103 000      125 000      404 000      490 000      230 000      175 000      40 000        340 000       
 

Investeringsrammen for 2013 er 103,0 mill, i tillegg kommer restramme fra 2012 knyttet til 

ulike investeringer som ferdigstilles i 2013. Blant annet boligdel til rusinstitusjon på ca. 22,0 

mill og tiltak knyttet til bygg og anlegg på ca 5 mill. 

 

Rusintstitusjon 

I 2011/2012 har Helse Finnmark HF fått øremerket investeringsramme til rusintitusjon. Det er 

i samme periode gjennomført et større prosjekt ved Finnmarksklinikken. De resterende 

investeringsmidlene på 22,0 mill skal benyttes til ny boligdel for ruspasienter. Dette arbeidet 

ferdigstilles i 2013.  

 

Spesialisthelsetjenesten i Karasjok og Alta 
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Det er avsatt totalt 5,0 mill. til spesialistlegesenteret i Karasjok og spesialistsenter i Alta, 

hvorav en mill. er avsatt i 2012. Midlene overføres til 2013. Jfr. Kapitel 3.1.3 utvikling av 

spesialisthelsetjenesten i Vest-Finnmark, hvor prosjektarbeidet beskrives på overordnet nivå. 

Til prosjektene i Karasjok og Alta er det totalt avsatt 160 mill. i investeringsramme i perioden 

2012-2016. 

 

Nye Kirkenes sykehus 

Nye Kirkenes sykehus (NKS) har en investeringsramme i 2013 på 53 mill, i tillegg til 

restramme fra 2012. Ferdigstillelse av NKS er fremskyndet og skal stå ferdig i 2018. 

Investeringsrammen er tilpasset foreløpig fremdriftsplan. 

 

Medisinteknisk utstyr, ambulanser og rehabilitering 

Investeringsramme for 2013 knyttet til medisinteknisk utstyr, ambulanser, rehabilitering m.m 

er på 36,0 mill. Av dette er 8,0 mill foreslått til utskifting av ambulansebiler, 3,6 mill settes av 

til egenkapital KLP og 5,4 mill settes av til reserve. Reserven i 2013 settes så vidt høyt fordi 

en bårebil er under vurdering. Dersom denne investeringen viser seg å være gunstig både av 

hensyn til pasienter og økonomi vurderes denne gjennomført. Det avsettes en ramme til 

medisinteknisk utstyr på 19,0 mill. Denne er av medisinteknisk utvalg disponert slik; 

 

Røntgenlab 3 KS   4,00 mill. 

Transportabelt røntgen KS  1,50 mill. 

C-bue HS    1,50 mill. 

Kjøleanlegg    0,25 mill 

Totalinvestering røntgen  7.25 mill 

Medisinteknisk utstyr klinikk HS 7,05 mill.*) 

Medisinteknisk utstyr klinikk KS 4,70 mill.*) 

Totalt MTU             19,00 mill. 

 

*) For nærmere spesifisering av interne prioriteringer av medisinteknisk utvalg, se vedlegg 1. 

 

I prioriteringene fra medisinteknisk utvalg er utstyr i forbindelse med nye nasjonale krav til 

fødselsomsorgen ivaretatt. 

 

Tiltak Hammerfest – Kirkenes 

Fra 2012 har 10,0 mill. av investeringsrammen vært prioritert til tiltak knyttet til bygg og 

anlegg. Det har vært en grundig gjennomgang av byggene, både mht. el.teknisk, brann og 

øvrige bygningspåkostninger. Det har vært gjennomført anbudsprosesser i hht. regler om 

offentlige anskaffelser. Investeringsrammen vil benyttes i sin helhet i 2013. Prioritering av 

midlene i 2013 er som følger; 

 

 Avfallsautoklav Hammerfest  3,0 mill 

 PABX-rom Hammerfest  2,0 mill 

 Branntiltak vest og midt  2,0 mill 

 ENØK-tiltak   3,0 mill 
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6 Likviditetsbudsjett 2013 
Detaljert likviditetsbudsjett som er utarbeidet vises nedenfor. Helse Finnmark har en 

trekkramme på 400 mill. kr.  

 

                        Likviditetsbudsjett 2013 (mill kr)

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 

Budsjettert resultat 5

Ordinære avskrivninger 80

Diff pensjonskostnad/premie 8

Andre forhold (endr kortsiktig gjeld/fordringer) som påvirker likv.behold.

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 93

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 

Ubrukte investeringsrammer 2002-2012 estimat -25

Investeringsbudsjett 2013 -103

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -128

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 

Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld 

Avdrag Lån 0

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 0

Netto endring i kontanter 01.01.2013-31.12.2013 -35

IB  01.01.2013 estimat -280

UB 31.12.2013 -315

Trekkramme -400

Estimat ubenyttet trekkramme 85

 
 

Det budsjetteres med et resultat på + 5 mill i 2013. Likviditetsbudsjettet viser at 

trekkerammen på 400 mill. skal være tilstrekkelig til å dekke likviditetsbehov i 2013. Det 

estimeres en ubenyttet kreditt på 85 mill. Det er da tatt hensyn til et investeringsbudsjett på 

103 mill i 2013 og restinvesteringsramme på 20 mill fra 2012. 
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Vedlegg 1  

Prioritering av medisintekniske investeringer. 
Prioriteringsliste Kirkenes; 

 

Klinikk Kirkenes. utstyrsbehov 2013

Utstyr over 100 000.-
Medisinsk teknisk utstyr.   Beløp i 1000kr Avd: Røntgen Uprioritert Antatt kostnad Prioritet

Dato:09.10.2012

Ultralyd Urologi KirPol 700 1

CTG Gyn/føde 150 2

Asfyksibord Gyn/føde 200 3

Ultralyd Ekko Med.Pol 1500 4

Laparoskop Optikk HD 2 stk Opr 500 5

Inkubator blodkultur Lab 250 6

Nedkjølings enhet Intensiv 200 7

Oppgradering calling MTA 200 8

Skopiutstyr (Colon, Gastro, Broncho) HD Med.Pol 700 9

Intensivseng Intensiv 250 10

Koledocoskop Opr 200 11

Ultralydkniv Opr 250 12

Ultralyd Gyn Gyn/føde 1000 13

Røntgen lab 3 RTG 5000

Transportabelt rtg app. RTG/Int 1500

Opr.lampe 2 stk Opr 500

Kolposkop benkmontert 2 stk. Gyn/føde 150

Oppgradring Servo i Intensiv 200

Hjerte/lunge test Tredemølle Med.Pol 750

EEG Med.Pol 250

Lysterapi utstyr Med.Pol 300

MR oppgradering RTG 3000

C-bue Rtg/Opr 1500

Sykesignal anlegg Div avd 300

Innkjøpsbehov for  2013 (tusen kr) 6500 6950 6100   
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Prioriteringsliste Hammerfest; 

 
Klinikk Hammerfest. Prioritert utstyrsbehov 2013 Merknader:

Utstyr over 100 000.-
Medisinsk teknisk utstyr.   Beløp i 1000kr Avd: Røntgen Uprioritert Antatt kostnad Prioritet

Dato:11.10.2012

2 stk. Anestesi apparat Anestesi 1200 4

Ultralyd Ekko Med. 1450 5

Gastro/Kolon Skop Skopi 1100 6

Lysbehandling kombisol Hammerfest Hud.Pol 320 7

Ultralyd Gyn Føde/Gyn 1500 8

Colibri Opr. 150 9

Ultralyd Anestesi Anestesi 400 10

EEG apparat Med.Pol 250 11

CTG apparat Føde/Gyn 150 2

Asfyxi bord Føde/Gyn 200 1

Utralyd Fødsel Føde/Gyn 300 3

Røntgen lab.1 Røntgen 3000

C-bue til operasjon Røntgen 1500

Kjøleanlegg CT Røntgen 250

Innkjøpsbehov for  2013 (tusen kr) 4750 0 7020 11770  
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Vedlegg 2  

Basisramme og øvrig ramme fra Helse Nord, styresak 115-2012. 

Rammer 2013 (tall i 1000 kr) 

Basisramme 2013 (1000 kr) RHF Styrets disp  Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum

Sum basisramme 2012 vedtatt november 2011 1 049 200 278 360 1 313 672 4 188 962 2 530 482 1 056 465 10 417 141

Indragning engangsbevilgning radiologi 2 000 -2 000 0

Styrking drift foretak -20 000 3 109 8 438 5 754 2 699 0

Smittevernplan, opptrapping Finnmark og Helgeland -500 250 250 0

Styrke regionale kompetansesentre -250 250 0

Hjerteflimmer 1 200 -1 200 0

Avslutte rusprosjekt Helgeland 800 -800 0

Styrke Føde/gyn opptrapping -18 000 1 700 6 800 6 100 3 400 0

Følgetjeneste gravide -10 000 6 250 417 2 083 1 250 0

Opphold nært fødested -3 000 471 1 163 846 520 0

Fødetilbud Nordlandssykehuset -4 000 4 000 0

Traumebehadling/karkirurgi NLSH -3 000 3 000 0

Avslutning prosjekter med mer. RHF -40 000 40 000 0

Inntektsmodell somatisk virksomhet 1 004 6 126 -8 452 1 322 0

Inntektsmodell psykisk helsevern -4 000 -4 000 8 000 0

Inntektsmodell TSB 1 000 4 000 -4 000 -1 000 0

Nasjonal inntektsmodell 2012 -42 000 -42 000

Realvekst 0,5 % 50 000 50 000

RNB - pensjonskostnader med mer 297 000 297 000

Pensjonskostnader -192 610 28 456 85 693 53 898 24 563 0

Økt kostnad som følge av innfasing luftambulansen 22 000 -22 000 0

Økt betaling gjestepas 18 000 -18 000 0

Fly Svalbard 10 000 -10 000 0

Økt kjøp private 10 000 -10 000 0

Kreftplan -2 000 314 775 564 347 0

Lungeplan -2 500 395 965 705 435 0

Nyreplan -2 500 395 965 705 435 0

Revmatologi -1 000 1 000 0

Pasientsikkerhet 3 550 -3 550 0

Samhandlingsreform - Ø-hjelp -982 -3 317 -1 933 -1 068 -7 300

Finansieringsansvar enkeltoppgjør -8 800 1 900 2 900 2 300 1 700 0

Helseradionett -6 600 1 700 500 2 800 1 600 0

Sum basisramme 2013 pr. juni 2012 1 057 350 304 450 1 355 635 4 304 437 2 594 852 1 098 119 10 714 841

Lønns- og priskompensasjon 34 624 9 186 41 836 128 706 77 671 33 610 325 633

Styrking kapital kompensasjon 2 294 8 375 5 448 2 015 18 133

Helseradionett Nordland tilbakeføres RHF 4 900 -500 -2 800 -1 600 0

Forvaltning Clockwork - innkjøpssystem 900 -121 -409 -238 -132 0

Finansiering av Nissy pasientreisesystem 3 000 -471 -1 163 -846 -520 0

Liverpool Care Pathway -1 600 1 600 0

Styrking HF- aktivitetsvekst 2012 -65 000 9 300 30 000 18 000 7 700 0

Nasj. register ryggkirurgi og arvelig og nevromusk. sykdommer -1 600 1 600 0

Samhandlingsreform -3 300 1 500 1 100 700 0

Miljøgiftsenter -1 200 1 200 0

Nasj.komp.senter for klinisk pasientsikkerhet NLSH -700 700 0

Klinisk eksponeringsterapi psykisk helse -1 000 1 000 0

Pensjonskostnader, utover forutsatt i sak 72 591 1 780 1 119 510 4 000

Øyeblikkelig hjelp - døgntilbud i kommunene, utover forutsatt i sak 72 -100 -100

Regionale fagmiljøer for ADHD, tourettes syndrom og Narkolepsi 2 500 2 500

Luftambulansetjenesten, fra kap. 732.70 9 600 9 600

Ny kreftstrategi - vardesentre 500 300 800

Ny kreftstrategi- pusterom 600 600

Generell aktivitetsvekst, utover forutsetning i sak 72 101 900 101 900

Vridning døgn til dag Psykisk helse, til kap. 732.77 -806 -1 987 -1 600 -707 -5 100

Brystrekonstruksjon bevilgning 2013 8 900 8 900

Brystrekonstruksjon, ubrukt 2012 2 000 -2 000 0

Helsebiblioteket, til kap. 725.01 -3 800 -3 800

Tilskudd til turnusplasser, til kap 732.70 -100 -100

Trekk egenandel, pasientreiser -2 307 -1 909 -2 268 -1 316 -7 800

Trekk egenandel ISF-somatikk -188 -636 -371 -205 -1 400

Behandlingshjelpemidler 66 163 118 73 420

Nasjonal inntektsmodell, utover forutsetning i sak 72 56 793 56 793

Styrking RHF 25 329 -25 329 0

Sum basisramme 2013 pr. oktober 2012 1 141 202 372 000 1 405 829 4 475 756 2 691 186 1 139 848 11 225 820

Eks brystrekonstruksjon

Øvrig ramme 2013 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 

Omlegging arbeidsgiveravgift 749            49 826    25 775    76 350       

Sykestueprosjekt 8 565       8 565          

Kvalitetsregistre -              Ikke fordelt i statsbudsjett

Tilskudd til turnustjeneste 151           757          1 754      1 268      772          4 701          Estimat - Tilskudd ikke bekreftet før oppdragsdokument

SUM 900            9 322       51 579    27 043    772          89 616       

Øremerket tilskudd 2013 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 

NST+ Antibiotikaresistens 37 208    37 208       

NMK 7 091       7 091          

Nasjonal komp.tjeneste for barn og unge med funksjonsneds. 2 066         2 066          

Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk. 2066 2 066          

Nasjonal kompetansesenter for døvblinde 47 000      47 000       

Ufordelt kompetansesentra 469            469             

Klinisk eksponeringsterapi psykisk helse - opplæringskostnader 300         300             

Rusmestringsenhet Fengsel 1 007      749         1 756         Estimat - Tilskudd ikke bekreftet før oppdragsdokument

Forskning resultatbasert 67 500      67 500       

SUM 117 035    -               -           47 673    749          -           165 457     

TOTAL SUM 1 259 137 372 000 1 415 151 4 575 008 2 718 978 1 140 619 11 480 892  
 

 



Klinikk Kirkenes

b l i i i d t

Klinikk Hammerfest

TILTAKSPLAN 2013

nr Tiltakets "navn" Beskrivelse av tiltak

Pl
økono

2013 

anlagt 
misk effekt 
i  1000 kr Effekt 1. tertial Effekt 2. tertial

Effe
ter

kt 3. 
tial Måles ved Effekt 2014 Effekt 2015 Effekt 2016

An
per
opp

svarlig 
son for 
følging

Planla
iverks
år/mn

gt 
att 
d

Full effek
oppnås 
år/mnd

t Gjennomførings- 
risiko (1-5 der 5 er 

størst risiko)

Endring i 
årsverk 2012 

vs. 2011

Konsekvens av 
inntreffelse av 
risikoelement 

(prosent effekt) Planlagte tiltak for å redusere gjennomføringsrisiko
Risikoelementer for 
gjennomføring

Klinikk Psykisk Helsevern og Rus 5 500 1 833 1 833 1 833 5 500 5 500 5 500

Gjestepasienter RUS

Reduksjon av kostna
rus. Fakturaoppfølgi
pasientflyt, kontakt m
tilbud poliklinikk, V
Rusteam, Utvide tilb

der gjenstepasien
ng, oppfølging 

ed henvisere, øk
eien inn går via D
ud familier

ter 

e 
PS, 

2 500 833 833 833
k-ste
gjest

d 
epasienter rus 2 500 2 500 2 500 Klinikksjefen 01.01.13 01.01.13 2

Kjenner ikke navn på 
pasient før regning 
foreligger. Etablere 
kontaktpunkt med 

fastleger
Manglende kjennskap til 

Gjestepasienter psykisk helsevern

Reduksjon av kostna
psykisk helsevern. U
bedre rutiner, Faktur
Oppfølging "tunge p

der gjenstepasien
nngå fristbrudd v
aoppfølging, 
asienter", 

ter 
ed 

3 000
5 000

1 0
1 4

00
00

1 000
1 900

1 000

k-ste
gjest
psyk

1 900

d 
epasienter 
isk helsevern 3 000

5 000
3 
5 0

000 3 000 Klinik
00 5 000

ksjefen 01.01.13 01.01.13 2

pasient før regning 
foreligger. Unngå 

ledighet i stillinger med 
oppfølgingsansvar

Reduksjon senger

Reduksjon av seng
b l i tilliarnep e erst ll ng g
kirurgisk avdeling m
poliklinikk og Redu
medisinsk avd. og 
stilling til poliklinikk
Reduksjon av stillin

er: En 
/fød dyn/føde, sam

ellom avd. og 
ksjon innleie 
overføring av 

ger i 

iftrif  

           1 500         5                 00                  500   500

 Ant
anta
bem
mån

all senger og 
ll nye 
anningsplane
edsverk 

r, 
1500 1500 1500 Klinikksjef 01.01.13 01.01.13 3                             

 Etablere nye 
bemanningsplaner er 
utfordrende 

Omorganisering 
sekretærtjeneste

sekretærtjenesten.
arbeidsoppgaver m
og sykepleiertjenes
Stenge bassenget 

 Fordelign av 
ellom sekretæ
ten
og redusere me

rer 
           

d 
1 500         5                 00                  500   500

 Ant
sekr
Løn

all 
etærstillinger.
n sekretærer 

 
1500 1500 1500 Klinikksjef 01.01.13 01.01.13 2                              Arbeidet er igangsatt 

Uenigheter knyttet til 

Reduksjon fys/ergo
50% stillign+ 250.0
drftskostnader

00 kroner i 
250 0 125 125

Løn
drifts

n fys/ergo+ 
utgifter SDE 250 250 250 Klinikksjef 01.04.12 01.04.12 3

gjennomføring av 
tiltaket

Reduksjon fys/ergo
Reduksjon 1 stilling
legetjenesten

 i samarbeid med 
500 0 250 250 Lønn fys/ergo 500 500 500 Klinikksjef 01.04.12 01.04.12 3

Avdelignsleder 

Radiologi Øke aktivitet på MR
Lik praksis godgjør
ferieplanlegging, in

 i 42 uker pr. å
else  kurs, bed
nstramming 

r.
re 

300 167 167 167 Inntekter røntgen 300 300 300
medisins 
service 01.01.12 01.01.12 2

Ferieplanlegging og ful
etc.

lmakter fullmakter, somme
uker m m

rstengning FMR 4 
550 183 183 183 550 550 550 Klinikksjef 01.01.12 01.01.12 2

Redusere antall ikke møtt
Øke inntektene ved
flere pasienter på m

Redusere stryk og 

 behandling av
edisinsk polikl

ikke møtt gir 

 
inikk 150 50 50 50

Antall stryk, økt 

150 150 150
Avdelingsleder 
med. Service 01.01.12 01.01.12 2

Etablere gode nok 
Redusere stryk effektiv drift og lave

Innstramming av fu

re kostnader

llmakter, stramme 

250
14 050 3 9

0
82

125
5 032

125 polik
5 032

linikkinntekter
1

250
4 050 14 0

250 250 Klinikk
50 14 050

sjef 01.04.12 01.04.12 2 oppfølgingsrutiner

inn rutiner finnmarkspermisjoner, Faktiske 
Innstramming av permi
etc

 Sammenslåing enhete

sjoner  justere permisjonsr
bruk av kursmidler

ne 5. 
Arbeidsfordeling pa
sekretærer. Redus

eglement, restr
, fellesferie
sienthotell, 

ere innleie 

iktiv 
950 317 317 317

instr
endr
lønn
kost

amminger og
inger
 sekretærer, 
nader innleie 

 
950 950 950 Klinikk

Avdel

sjef 01.01.012 01.01.012 2
Krever tydelig ledelse. 
Mye forarbeid er gjort

ingsleder Krever tydelig ledelse 
etasje uforutsette vakter.

Benchmarking mot Kirkenes og 

500 0 250 250 og o

ordin

vertid

ær lønn, lønn 

500 500 500 føde/gyn/barn 01.04.12 01.04.12 3 og god planlegging

Samarbeid med 
kommunen, 

Gjenomgang akuttmottak
avstemme driftsfor
bemanningsplaner
Ta i bruk prosedyre
og etablere ferietur
benamming, samm

m, 
 og turnuser
 for årsplanleg
nuser med lave
arbeid med an

ging 
re 

dre 

300 0 150 150
innle
innte

lønn
ferie

ie overtid, 
kter komunen

skostander 
måneder vs 

300 300 300
Avdelingsleder 
akuttavdelingen 01.04.12 01.04.12 2

bilambulansen kan 
skape utfordringer

Krever klar ledelse og 
Årsplanlegging og ferie

Rekruttering Med. Avd.

turnus og stenging ved be
Ansette i vakante s
arbeidsmiljøtiltak, s
høgskolen, pilot ny

hov
tillinger, 
amarbeid med
e lønnssystem

 

500

2 000

0

666

250

666

250 2012

666
Løn
innle

n overtid og 
ie

500

2 000 2 0

500 500 Klinikk
Avdel

00 2 000
Medis

sjef 01.04.12 01.04.12 3 god planlegging
ingsleder 
in/ 

Klinikksjef 01.01.12 01.01.12 3
Utfordringen er tilgang 
på personell og boliger

Prosjekt "fra døgn til dag"

Bestilling til alle av
vedrørende gjenno
tjenesten for vridni

delingsledere 
mgang av 
ng av aktiviteten 500 0 250 250

lønn
døg
polik

 
navdelinger, 
linikkinntekter 500 500 500 Klinikksjef 01.04.12 01.04.12 3

Tilgang til pasienthotell 
utfordrende

Egne sekretærer m
gjennomgår epikris
H resepter og bruk

ed egen opplæ
er. Oppfølging 
 av dyre medisi

ring 
av 
ner. Inntekter Alta og h-

DRG koderer og kodefo

Radiologisamarbeid mo
Kirkenes

rbedring
Inntekter h-våg, fød
Alta

t Samkjøre sommer
friperioder

estue og dialy

turnus og 

se 
2 000

300

666

0

666

150

666
våg,
med

150

 inntekter dyre
isiner

 
2 000

300

2 000 2 000 Klinikk

300 300

Avdel

sjef 01.01.12 01.01.12 2
Opplæring nødvendig. 
Mye arbeid påbegynt

ingsleder 
medisinsk 
service 01.04.12 01.04.12 2

Hvordan finne 
praktiske løsninger på 

blant annet øhjelp

Reduksjon senger

Reduksjon av seng
nye bemaningsplan
sengepostene tilpa

er og etablerin
er ved 
sset ny kapasit

g av 

et            2 500         833                                  833   833      2 500               2500 2500 2500 Klinikksjef 01.01.13 01.01.13 3                             

 Etablere nye 
bemanningsplaner er 
utfordrende 



Klinikk Prehospital

turnus sommer L d l b

Stab/støtte

4 000

Økonomisjef og 
leder for 
Pasientreiser

Drift- og Eiendomssentere 5 900

       

innen   

TILTAKSPLAN 2012 MED OVERHENGSEFFEKT I 201

Omorganisering 
Reduksjon av stillin
sekretærtjenesten 

ger i 
i forbindelse med 

sekretærtjeneste. 

Gjennomgang tjeneste 

ny vedtatt organise

og 

Gjennomgang av t
innstramming på in
er overført fra 2012

ring av denne
jenesteplaner o
nleieuker. Titak
 da det ikke ble

           
g 
et 
 

1 500         5                 00                  500   500      1 500               1500 1500 1500 Klinikksjef 01.01.13 01.01.13 2                              Prosess startet opp 

 Langsiktig arbeid med 
usikker effekt på kort 

arbeidsplaner leger

Reduksjon bruk av bila

startet opp da.

mbulanse Analyse gruppe sa
planmessig med 26

tt ned. Jobbe 
 ukers turnus. 

           3 000         
5 350

1 0              00                  
333

1 000
2 508

1 000      
2 508

3 000               3000
5 350

30
5 3

00 3000 Klinikk
50 5 350

sjef 01.01.13 01.01.13 4                             sikt 

Høy risiko knyttet til 
å oppnå enighet 

Ambulanse Hammerfest Kjørte kilometer, vedrørende turnuser
Redusere døgnvakt på
bilambulanse

 vikarer i I forbindelse med f
egen turnus i forho

erie kan vikarer
ld til døgnvakt

 ha 
1 400 0 700 700 Lønn passiv vakt 1 400 1 400 1 400 Klinik

Ledere

ksjef 01.04.13 01.04.13 3

bilamb. 

Utfordring knyttet til 
uenigheter rundt 
tiltaket

Transportbil i Alta Leie/innkjøp av bil 
+ 3 sitteplasser. Be
mindre overtid bil 3

med 2 båreplas
dre logistikk, 
, samarb. med

ser 

 

700 0 350 350 Lønn

Lønn

 ferievikarer

 passiv vakt 

700 700 700 Øst/vest og midt 01.04.13 01.04.13 2
Kostnader ny bil

Redusere kostnad bilam
sommer

pas.reiser
bulanse Redusere beredsk

Vardø og Båtsfjord
turnus sommer .

apen på dag bil
 sommer. Vikar

 
 

750 250 250 250 Alta 750 750 750 Klinik

L de er 

ksjef 01.01.13 01.01.13 2

bil b

Motstand fra 
lokalsamfunnet

bi am . 

Reduksjon bruk av bila
Alta

mbulanse 
Stasjonsvakt bered
Alta.  Bil 1 med 1:1

skap for bil 2 n
 vakt kjører til 

att i 

250 0 125 125 Lønn

Lønn

 ferievikarer

  passiv vakt 

250 250 250 Øst

Leder 

01.04.13 01.04.13 2

bilamb. 

Motstand mot 
endringer av turnus

Logistikk forbedring
Hammerfest

Bruk av fly/bil spes
Samarbeid med AN

ielt Alta og Vad
S, UNN og 

sø. 

1 000 0 500 500 Alta

Antall bilkilometer 

1 000 1 000 1 000 Vest 01.04.13 01.04.13 2
Om en får til 
samarbeid med 

Redusere overtid luftam
i Alta

kommuneleger
bulansen 

1 000 0 500 500 vs antall flyvninger 1 000 1 000 1 000 Klinikksjef 01.04.13 01.04.13 3 berørte parter

Aktiv jobbing med 
for 26 ukes turnus

Nye rutiner rekvisis

sykefravær, Job

jonspraksis, 

be 
250

4 000 1 3
83
33

83
1 333

83 Lønn
1 333

 overtid 250
4 000 4 0

250 250
Leder luftamb. 
Alta 01.01.13 01.01.13 3

00 4 000

dialysetilbud Vadsø, CPAP kontroll Totale kostnader 

Pasientreiser
t

Kirkenes, reforhan
polikliniske kontroll
elektronisk fakturak

Energieffektiviserin

dling flyavtaler,
er fra UNN, 
ontroll etc.,

g gjennom 

 

4 000
3 400

1 333
501

1 333
1 201

1 333

gitt n
målt
mån

1 701

åned 2011 
 mot samme 
ed 2012 4 000

4 400
4 0
4 9

00
00

01.01.12 31.12.12 3
Kultu
foreta

rendring i hele 
ket nødvendig 333

investering og besparende tiltak. Her Positivt avvik på 

1 Energiinnsparinger

har vi utarbeidet ethar vi utarbeidet et
regi av Eienedoms
søkt støtte fra Eno
en pakke med tiltak
rulles utgjennom å

Utarbeidet i 2012, 

 komplett opplekomplett opplegg
forum og det er
va. Det foreligg
 som gradvis v

ret.

men iverksettes

gg i i
 
er 
il 

 

1 500 0 500

buds

1 000

budsjett
strø
hand
fore
bygn

j  artene 
m og olje. Om
ler hele 

takets 
ingsmasse.

ett artene for for
 

1 500 2 000 3 000 Jan-Egil Blix Løpende Løpende 3

Investeringsmidler til 
gjennomføring av 
ENØK-prosjektet

Iverksettelse av ny 
2 Stilling sentralbord 2013

Utarbeidet i 2012, men iverksettes 

500 167 167 167 Årsverksforbruk 500 500 500 Frode Larsen 01.03.13 01.03.13 1 sentralbordløsning

3 Stilling renhold vest 2013

Utarbeidet i 2012, men iverksettes 

500 167 167 167 Årsverksforbruk 500 500 500 Kristin Sivertsen 01.03.13 01.03.13 1 Turnusomlegging

Iverksettelse av ny 
4 Stilling portør 2013

SDE overtar fra 1.1
for renhold innen H

.13 totalansvar
FHF. Her skal 

et 
vil 

500 167 167 167 Årsverksforbruk 500 500 500 Frode Larsen 01.03.13 01.03.13 1 sentralbordløsning

5 Overtakelse totalansvar renhold.
effektiveisere renh
innenfor opr/intens

SDE overtar fra 1.1

oldet, spesielt 
iv på klinikkene

.13 totalansvar

.

et 

400 0 200 200
Øko
(evt

nomisk result
 også årsverk

at 
) 400 400 400 Kristin Sivertsen 01.05.13 01.08.13 3 Prosess for om legging

Ge
6 Drift Psykisk helsevern
nerelle overgripende tiltak

for forvaltning og d
utstyr innen psykisutstyr  psykisk
SDE har ambisjone
identifiserte potens
mulihgetsstudien in
Det presiseres at d
som det må gjøres
på for å realisere

Gjennomgang av b

rift av bygg og 
k helsevern oghelsevern og 
r om å realiser
ialer som ligge
nenfor dette fe
ette er ambisjo
 en vesentig job

ruken av 

 rus. rus. 
e 
r i 
lt. 
ner 
b 

0
2 000

0
0

0
1 000

0
Bed
tjene

1 000

ret kvalitet på
sten

 
1 000
2 000

1 0
2 0

00
00

1 000
Øyvin 

Grongstad Løpende Uklart 5 Prosess for om legging
2 000

legemidler ved klinikkene med tanke 

Gjennomgang legemidd
SUM nye tiltak 2013

elbruk

på mindre bruk, rik
avtalemedisiner, ov
til tabletter tidligere

tig bruk av 
ergang fra ves
 etc.

ke 
2 000

39 300 9 3
0

82 1
1 000
4 807

1 000

Kos
lege
klini

15 307

tander 
midler ved 
kkene

4
2 000
0 300

2 0
40 8

00 2 000 Harald
00 41 800

 Sunde 01.04.12 01.04.12 2
Kapasitetsutfordring i 

avdelingene

3



nr
Klin

Tiltakets "navn"
ikk Prehospital

Beskrivelse av tiltak

Pl
økono

2012 

anlagt 
misk effekt 
i  1000 kr E

2 000
ffekt 1. tertial Effekt 2. te

666
rtial

Effe
ter

666

kt 3. 
tial

666
Effekt 2013

2 00
Effekt 2

0
014 E
2 000

ffekt 201
2 0

5 Effekt 2016

An
per
opp

00 2 000

svarlig 
son for 
følging

Planla
iverkse

sesda

gt 
ttel
to

Dato for 
full effekt

Gjennomførings- 
risiko

Risikoelementer for 
gjennomføring

Konsekvens av 
inntreffelse av 
risikoelement Planlagte tiltak for å redusere gjennomføringsrisiko

Reduksjon stillinger iht plan for Reduksjon av 2-3 stillinger knyttet til 
omstilling og nedbeman
2012
SUM tiltak med overh

ning vikarpool. (Er en de
omsstilling og nedb

engseffekt til 2011

l av plan for 
enanning) 2 000

2 000
666
666

666
666

666
666

2 00
2 00

0
0

2 000
2 000

2 0
2 0

00 2 000 Klinikk
00 2 000

sjef 01.01.13 01.01.13 1 Er overført til RON

Tiltakene må deles opp i de 
planlagte bolkene. Dette vil si at 
tiltak som har forskjellige løp, 
oppstartsdatoer og forutsetninger 
må deles opp.

Sannsynlighet for at tiltaket ikke 
får effekt dersom ikke tiltak for 
redusering av 
gjennomføringsrisiko iverksettes

2 012 2 013 2 014 2 015
Overheng fra 2011 0 0 0 0 5 - Tiltaket blir ikke gjennomført i 2012

4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan
3 - Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan

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

0 - Ingen risiko
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