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Tiltak for budsjettbalanse Klinikk Psykisk helsevern og Rus 
  
Saksbehandlere:  Klinikksjef, Inger Lise Balandin 
 Administrasjonssjef, Ole Martin Olsen 
Møtedato:  29.10.2015  

1. Sammendrag og anbefaling 
Klinikk Psykisk helsevern og Rus styrer mot et betydelig budsjettunderskudd i 2015. I 
tillegg vil ny inntektsfordelingsmodell i Helse Nord bidra til betydelig reduksjon i ramme 
for klinikken. Styret har også bedt om at det gjennomføres prosesser i klinikken som 
setter fokus på økt aktivitet ved poliklinikkene. Viser da til nasjonale tall og data som 
viser at foretaket har lavere effektivitet på dette området.  
 
Arbeidet med å bringe klinikken i budsjettbalanse pågår for fullt sammen med 
gjennomgangen av driften ved poliklinikkene. Dette sees også i nær sammenheng med 
budsjettprosessen for 2016 som går parallelt. En rekke tiltak er vurdert og etter ROS 
analyse er det etablert en tiltaksliste som søkes innarbeidet i budsjettet for 2016. 
Eventuell mangel på effekt at foreslåtte tiltak vil kreve nye prosesser i 2016 for å utvikle 
flere tiltak. 
 
Anbefaling: 
Styret bes om ta saken til etterretning og beslutter at forslag til tiltak innarbeides i 
budsjettet for 2016 og følges opp i forbindelsen med den månedlige 
virksomhetsrapporteringen. 

2. Bakgrunn/Saksvurdering 
Klinikk Psykisk helsevern og Rus styrer mot et betydelig budsjettunderskudd i 2015. Det 
vises i den forbindelse til tidligere orienteringer til styret. Ny inntektsfordelingsmodell i 
Helse Nord vil ytterligere bidra til betydelig reduksjon i ramme for klinikken. Styret har 
videre bedt om at det gjennomføres prosesser i klinikken som setter fokus på økt 
aktivitet ved poliklinikkene. Viser da til nasjonale tall og data som viser at foretaket har 
lavere effektivitet på dette området sammenlignet med andre foretak. 
 
Arbeidet med å bringe klinikken i budsjettbalanse pågår for fullt sammen med 
gjennomgangen av driften ved poliklinikkene. Dette sees også i nær sammenheng med 
budsjettprosessen for 2016 som går parallelt.  
 
Hovedfokus har vært å få fram tall og fakta knyttet til økonomi og drift for å finne 
kildene til manglende budsjettbalanse. Ledergruppen i klinikken har sammen med sine 
enhetsledere jobbet aktivt med å etablere tiltaksplaner som på kort og mellomlang sikt 
skal bidra til budsjettbalanse.  Det legges også til rette for at driften kan tas ned eller 
effektiviseres etter hvert som ny inntektsfordelingsmodell innfases fra RHFet i løpet av 
2016 og 2017. Tiltak er drøftet med tillitsvalgte og vernetjeneste både på klinikknivå og 
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foretaksnivå. Det er også gjennomført ROS analyse der tillitsvalgte og vernetjeneste har 
vært invitert til å delta. 
 
Målsetningen med arbeidet har vært å etablere tiltak for budsjettbalanse som gjør det 
mulig å følge opp tidligere styrevedtak om ny organisering og etablering av nye tilbud 
som 24/7 bakvaktordning for leger, APAT- og rus team. Innfasingen av nye tilbud vil 
foretas innenfor de til enhver tid gitte budsjettrammer og kan derfor ta noe lengre tid 
enn først forutsatt. Det er også et mål at man skal unngå å måtte gjennomføre nye 
strukturelle endringer utover det som er vedtatt hva gjelder antallet døgnenheter og 
lokaliseringen av disse. Det er også et mål at foretaket ikke skal måtte gå inn i nye 
omstillinger av de ansatte. Effekten av tiltakene vil avgjøre om man må inn i slike 
prosesser. 
 
Et stort antall tiltak er påvist og klinikken har jobbet tett med Økonomiavdelingen og 
Direktørens stabsenhet for å videreforedle disse tiltakene. Felles for tiltakene er å 
utnytte potensialet i mer effektiv drift og bedre ressursutnyttelse generelt. 
Effektivisering av det polikliniske arbeidet med mål om økt antall behandlinger er et 
tiltak. Andre tiltak som nå også vurderes er økte gjestepasient inntekter, reduksjon i 
gjestepasientutgifter, gjennomgang av organisering av sekretærtjenesten og 
støttepersonell, stabilisering av spesialister og annet klinisk personell, felles norm for 
bemanning av DPS og døgnenhetene, gjennomgang av ressursbehov i APAT team, 
gjennomgang av vakante stillinger, Bruk av ressurser på tvers av DPS, bedre samarbeid 
med kommunene om pasienter, gjennomgang av permisjonsreglement, oppfølging av 
sykefravær og mindre organisatoriske justeringer med flere. 
 
Den samlede tiltakspakken ligger på 29 million kroner fordelt over to budsjettår. Dette 
vil i grove trekk bidra til budsjettbalanse under forutsetning av at klinikken tilføres noe 
større budsjett for 2016 enn de har i dag. Størst økonomisk effekt forventes av tiltakene 
knyttet til reduksjon av stillinger, herunder vakante stillinger, og reduksjon av ansatte i 
stab og støtte ute i DPSene som vil gi lavere kostnader. Størst potensiale i forhold til økte 
inntekter ligger i økt aktivitet ved poliklinikkene og muligheten for økte 
gjestepasientinntekter. 

3. Risikovurdering 
Saken vurdert opp mot våre kjerneverdier kvalitet, trygghet og respekt: 
Gjennomføring av prosess og vedtak rundt dette med tiltak for budsjettbalanse bidrar 
positivt til utvikling av våre kjerneverdier kvalitet, trygghet og respekt gjennom gode 
prosesser, faglighet og involvering. Endringer vil stille krav til ytterligere involvering og 
prinsipper for omstilling må følges med tanke på trygghet og respekt for de ansatte. 
 
Saken vurdert opp mot beslutningshensyn i navigasjonshjulet: 
Gjennomføring av prosess og vedtak rundt dette med tiltak for budsjettbalanse er 
vurdert i forhold til navigasjonshjulet. Det er så langt ikke registrert negative 
konsekvenser ved prosess og vedtaket relatert til noen av faktorene som jus, etikk, 
identitet, moral, omdømme, eller økonomi som vurderes som negativt for foretaket. 
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Iverksetting av tiltakene vil stille krav til vurdering både i forhold til økonomi, 
omdømme og etiske spørsmål. 
 
Saken vurdert opp mot konsekvenser for de som blir berørt: 
Gjennomføringen av tiltak vil påvirke både pasienter og ansatte som må håndteres med 
spesiell fokus og iht våre retningslinjer for omstilling dersom tiltakene blir omfattende. 
 
Saken vurdert generelt knyttet til risiko relatert til måloppnåelse: 
Risiko knyttet til måloppnåelse rundt tiltak vurderes som middels til høy. Klinikken 
allerede har startet iverksetting av enkelte tiltak og det ansees som godt potensial for 
forbedring uten at dette skal ramme noen for hardt. Det er likevel enkelte tiltak som vil 
være krevende å gjennomføre. 
 
Saken vurdert opp mot helse, miljø og sikkerhet med fokus på det ytre miljø: 
Selve saken vurderes ikke å ha særlig effekt på HMS og det ytre miljø. Gjennomføring av 
tiltakene vil stille krav til prosessen med tanke på å ivareta våre forpliktelser hva gjelder 
HMS for de ansatte. 
 
Mandag 5. oktober ble det gjennomført en ROS analyse knyttet til foreslåtte tiltak for 
budsjettbalanse. Tillitsvalgte og vernetjeneste var representert sammen med 
ledergruppen i klinikken. En rekke risikofaktorer ble vurdert med hovedfokus på 
faktorer innen fag/pasient, økonomi, personell og andre risikofaktorer(APAT). Det var 
enighet i gruppen om at det var krevende å gjennomføre ROS analyse på foreslåtte tiltak 
da klinikken har vært igjennom flere omstillinger de siste årene. Omstillingene har ført 
til slitasje på ansatte og PHR er nå en organisasjon som nå er skjært ned i en slik grad at 
et hvert tiltak framover vil være krevende å gjennomføre. 
 
Risikoen knyttet til gjennomføring av foreslåtte tiltak vurderes derfor som høy. Særlig 
trekkes fram økt sårbarheten mht reduserte marginer til å tilby pasienter behandling i 
eget foretak. Det vises og til at det fortsatt mangler finansiering til å etablere nye tilbud 
som forutsatt i styresak 98/2013, 22/2014 samt beslutning fra Adm. Dir. datert 
01.06.15 som opprettelse av RUS team, finansiering av Baktvaktsordning for leger og 
utstyr til å iverksette DeVaVi. Det er også en utfordring at man skyver ut full oppbygging 
av APAT team i tid med fare for at tilbudet til pasienten ikke blir godt nok i henhold til 
de planene som foreligger på dette. Det er utarbeidet en tiltaksplan med avbøtende 
tiltak som skal bidra til å redusere denne risikoen. Skjema for ROS analyse og skjema for 
avbøtende tiltak er vedlagt denne styresaken. 

4. Økonomi 
Prosessen med utvikling av tiltak for budsjettbalanse har avdekket en rekke områder 
med samlet mål om reduksjon av kostnader/økte inntekter på ca 30. millioner kroner 
fordelt over 2 år. Størst økonomisk effekt forventes av tiltakene knyttet til reduksjon av 
vakante stillinger og reduksjon av ansatte i stab og støtte ute i DPSene som vil gi lavere 
kostnader. Størst potensiale i forhold til økte inntekter ligger i økt aktivitet ved 
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poliklinikkene og muligheten for økte gjestepasientinntekter. Oversikt over tiltakene 
med forventet økonomisk effekt finnes i vedlegg 1. 

5. Medbestemmelse 
Sak om tiltak for budsjettbalanse var informasjonssak på informasjons- og 
drøftingsmøte 18. september og drøftet på informasjons- og drøftingsmøte 16. oktober. 
Saken er også drøftet med tillitsvalgte/hovedverneombud i klinikken 14. oktober. Det er 
også gjennomført ROS analyse sammen med tillitsvalgte og hovedverneombud i 
klinikken den 5. oktober. Ansatte i klinikken har i flere år vært involvert gjennom 
føringer om økt produktivitet i oppdragsdokumentet.  
 
Vedlegg: 
1. Tiltak med målsetninger og økonomiske vurderinger 
2. Notat økt aktivitet poliklinikk  
3. Rapporter: 

- Produktivitet i poliklinisk virksomhet 2012-2013 etter foretak (Samdata 
2013) 

- Ventetid (prioriteringsveileder / Samdata 2013) 
- Oversikt over aktivitet fordelt på arbeidstimer i Klinikk psykisk helsevern og 

rus (2015) 
4. ROS-analyse forslag til tiltak 
5. Protokoll Drøftingsmøte Klinikk Psykisk helsevern og Rus 
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                                              Vedlegg 1: 
 

Tiltak med målsetninger og økonomiske vurderinger 
 
Økt poliklinisk aktivitet 
Utfordring 
Styret i Finnmarkssykehuset har tidligere besluttet at Klinikk psykisk helsevern og rus 
skal øke antall polikliniske behandlinger per dag i 2015. Hvis det ikke er 
pasientgrunnlag for å øke aktiviteten, skal behandlingskapasiteten reduseres slik at 
antall behandlinger innenfor poliklinikk øker i forhold til bemanning. 
 
Klinikken har våren 2015 gjennomført analyser av aktiviteten, pasientflyten og 
ventetider. Nasjonale statistikker viste at Finnmarkssykehuset hadde lavere 
produktivitet enn landet for øvrig. Interne analyser viste likevel at 
pasientgjennomstrømningen per ansatt per år er like høy som ellers i landet. Likt 
pasientgrunnlag som resten av landet tilsier derfor at bemanningen ikke skal reduseres.  
Analysen har videre vist at det gis 2 færre konsultasjoner per pasient per år enn snittet i 
Helse Nord. Det er derfor et potensiale for å øke antallet konsultasjoner pr. pasient til 
dette snittet. Analysen viser også at det er mulig å øke effektiviteten gjennom en rekke 
tiltak som samlet sett vil kunne gi økt antall konsultasjoner.  
 
Mål 
Øke aktiviteten ved poliklinikkene til RHF nivå hva gjelder antall konsultasjoner pr 
pasient og antall konsultasjoner pr behandler til samme nivå som Helse Nord snitt. Mål 
om å øke de totale poliklinikkinntektene med 4 mill. kroner over 2 år.  
 
Tiltak 
- Reduksjon av andel ikke møtt pasienter fra 20 % til 10 % 
- Gjennomføre trinn 1 i arbeidet med opprettelse av APAT team og bakvaktordning 
- Innføre sekretærstyrt timebok og økt fokus på korrekt registrering 
- Effektivisering av møtestruktur 
- Fokus på stabilisering, utdanning og sykefravær  
- Bedre organisering av poliklinisk arbeid og kapasitet 
- Innkallingsrutiner, registrering av konsultasjoner og varighet på konsultasjoner 
 
Måling av effekt 
Effekten av tiltaket skal måles ved å se på om poliklinikkinntekter og 
egenandelinntekter øker. I tillegg skal man måle om antallet konsultasjoner øker 
generelt, og om antallet konsultasjoner pr. behandler og pr. pasient øker. 
 
Reduserte gjestepasientkostnader 
Utfordring 
Foretaket har store kostnader knyttet til kjøp av tjenester fra andre helseregioner og 
private behandlingsinstitusjoner.  Kostnadene har vært stabile innenfor psykiatri og 
nedadgående innenfor rus. Årsaken til nedgangen innenfor rus er nok utviklingen av 
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vurderingsteamet og deres arbeid.  Fortsatt kjøpes det likevel betydelig med tjenester og 
kostnadene til pasientreiser er høye.  
 
Mål 
Redusere gjestepasientkostnadene med 4. millioner kroner over 2 år. Reduksjon av 
reisekostnader. 
 
Tiltak 
- Etablering av bakvaktsordning for leger  
- Utvikling av APAT team og RUS team 
- Videreutvikling av våre behandlingstilbud og «markedsføring» av dette 
- Sørge for null fristbrudd og korte ventetider 
- Etablere helhetlige behandlingsforløp i nært samarbeid med kommunene (NEON) 
- Vurdere bruken av egen behandlingskapasitet opp mot bruk av behandlingskapasitet 

hos andre med fokus på UNN 
 
Måling av effekt 
Reduksjon i gjestepasientkostnader og reisekostnader for pasient. 
 
Økte gjestepasientinntekter 
Utfordring 
Foretaket har i dag ikke gode nok rutiner knyttet til fakturering av kostnader for 
pasienter som behandles i foretaket og som kommer fra andre foretak. Foretaket har 
også et potensial for å tiltrekke seg flere pasienter som velger tilbudet vårt framfor 
andres. Særlig er det et potensial for «markedsføring» av tilbudet vårt i SANKS overfor 
den samiske befolkningen i hele Norge. 
 
Mål 
Øke gjestepasientinntektene med 2. millioner kroner over 2 år. 
 
Tiltak 
- Uforme og implementere bedre rutiner og systemer for fakturering av 

gjestepasienter fra andre regioner 
- Bedre markedsføring av vårt tilbud særlig innenfor SANKS 
 
Måling av effekt 
Økte gjestepasientinntekter 
 
Felles norm bemanning av DPSer (døgnenheter, poliklinikker etc.) 
Utfordring 
I dag er både størrelse og bemanningen ulik ved døgnenhetene og poliklinikkene. Det 
stilles krav til grunnbemanning og faglig kompetanse. Antallet ansatte i «stab» (alle 
ansatte utover de som går i turnus inklusive spesialister) ved døgnenhetene er ulik. 
Døgnenheten Lakselv har behov for styrking av kompetansen. Kostnadene er således 
også ulik. Døgnenhetene er også ulik, både i antall senger og tilbud. Døgnenheten Alta 
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har fra åpningen i 2008 tatt imot akuttpasienter hele døgnet, også ukjente pasienter. Pr 
nu er 40 % av innleggelsene akuttpasienter. Døgnenhetene i Tana og Lakselv tar imot 
kjente pasienter utover dagtid. Ved opprettelse av APAT og tilbud med leger i bakvakt 
vil det bli større likhet. Pleiefaktoren strekker seg i dag fra 1.9 som lavest til 2.6 som 
høyest. Pleiefaktoren gjenspeiles av at enkelte har større andel akuttpasienter. Det skal i 
dette arbeidet etableres en felles norm for bemanningsfaktor, pleiefaktor og 
kompetanse ved døgnenhetene og foretas en gjennomgang av bemanning og 
organisering av arbeidet i poliklinikkene.  
 
Mål 
Felles norm for bemanning og personell skal gi lavere kostnader totalt sett for de 3 
DPSene. Mål om å redusere kostnadene på fast lønn med 2 mill. kroner fordelt over 2 år.   
 
Tiltak 
- Gjennomgang av felles norm for pleiefaktor døgnenhetene 
- Gjennomgang av felles norm for bemanningsfaktor døgnenhetene 
- Tilpasse bemanning ved døgnenhetene til aktivitet og innhold i behandlingen 
- Kvalitetsikre at betegnelsen på dagansatte (stab) er i tråd med begrepsbruk ved 

øvrige døgnenheter i Helse Nord 
- Tilpasse bemanningsnorm til tilsvarende døgnenheter i Helse Nord 
 
Måling av effekt 
Effekten skal måles gjennom å vurdere kostnader pr seng, antall ansatte i turnus pr. 
seng(pleiefaktor) og totalt antall ansatt ved døgnenhetene pr. seng(bemanningsfaktor). I 
tillegg skal man se på hvordan den enkelte «stab» ved døgnenhetene er bemannet og 
hvilke type kompetanse disse bør ha som er lik ved enheten. Innleie / vikarbruk 
dimensjoneres i fht behov.  
 
Sykefraværsarbeid og reduksjon av innleie, overtid og vikarbruk 
Utfordring 
Sykefraværet i klinikken er på enkelte poliklinikker og døgnenheter svært høyt. Det 
finnes en døgnenhet med opp mot 25 % sykefravær. Det samme er tilfelle for en av 
poliklinikkene. Snitt sykefravær i klinikken er 15 %. Klinikken har et svært høyt 
overforbruk på budsjettposter knyttet til innleie ved sykdom og annet fravær. Det 
samme er tilfelle for overtid og vikarbruk. 
 
Mål 
Redusere sykefraværet i snitt fra 15 % til 11 % og redusere overforbruket på innleie, 
overtid og vikarbruk . Samlet målsetning for kostnadsreduksjonen på disse 
budsjettpostene er 5. millioner kroner fordelt over 2 budsjettår. 
 
Tiltak 
- Fokusere på sykefraværet ved de avdelingene/enhetene som har størst sykefravær 

og den enkelte ansatte med lengst sykefravær 
- Utarbeide en handlingsplan for nærværsarbeid 
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- Bedre planlegging av fravær som permisjoner, kursing osv. 
- Etablere felles rutiner for når man skal foreta innleie og utløse overtid 
- Sørge for at faste stillinger besettes med faste ansatte 
 
Måling av effekt 
Overforbruket på budsjettpostene innleie, overtid og vikarer reduseres. Sykefraværet 
reduseres. Rutiner og systemer for sykefraværsarbeid, innleie er etablert. 
 
Gjennomgang av støttepersonell og sekretærtjeneste 
Utfordring 
Det generelle kostnadsnivået i klinikken er for høyt og budsjettunderskuddet er for 
stort. I en prosess hvor man forsøker å snu alle steiner og utvikle 
hverdagsforbedringstiltak må alle områder av virksomheten være med å bidra til 
reduksjoner av kostnadsnivået. Dette gjelder også administrative stillinger. I dag er 
DPSene ulikt bemannet både på sekretærsiden og på stab/støtte siden. 
 
Mål 
Redusere antallet støttepersonell og sekretærer i klinikken. Reduksjonen av kostnader 
skal være på 3 millioner kroner fordelt over 2 år. 
 
Tiltak 
- Gjennomgang av alle stillinger av denne typen for å se på områder hvor man kan 

redusere 
- Etablere felles norm for antall sekretærer ved DPSene 
- Etablere felles norm for stabs og støttefunksjoner i DPSene 
- Vurdere fordeling av arbeidsoppgaver og ansvar på andre ansatte i klinikken 
- Gjennomgang av organisering med tanke på reduksjon av stillinger 
- Utsette ansettelser noe der dette er mulig 
- Mindre omorganisering og endring der dette er mulig 
- Sammenligning av sekretærtjenesten med resten av foretaket /tilsvarende klinikker. 
 
Måling av effekt 
Antallet merkantile stillinger og stillinger innenfor stab/støtte reduseres. 
Lønnskostnadene på fast lønn reduseres. Felles norm for bemanning er etablert. 
 
Reduksjon av stillinger herunder vakante stillinger 
Utfordring 
Antall ubesatte stillinger/vakanse har vært betydelig over flere år i klinikken. Det ligger 
en betydelig utfordring i dette da budsjettet ikke tar høyde for en eventuell full 
utnyttelse av disse slik det nå foreligger. Denne vakansen har over år vært brukt til 
saldering av budsjettet. For å etablere et realistisk budsjett for framtiden er det viktig at 
kun de stillingene som man faktisk må ansette noen i blir stående i budsjettet, samtidig 
som resten tas ut. I tillegg tar man ned stillinger som kan slås sammen med andre eller 
der oppgavene kan utføres av andre. 
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Mål 
Antallet vakante stillinger i.h.t art 5990 i budsjettet skal reduseres betydelig på 
permanent basis ved å ta ut de stillingene som har stått lengst vakant og/eller stillinger 
klinikken kan klare seg uten. Reduksjon skal være på 8. millioner kroner fordelt over 2 
år. 
 
Tiltak 
- Gjennomgang av alle stillinger i klinikken for å se på hvor man kan kutte 
- Fordeling av arbeidsoppgaver og ansvar på andre ansatte i klinikken 
- Gjennomgang av organisering med tanke på reduksjon av stillinger 
- Utsette ansettelser noe der dette er mulig 
- Mindre omorganisering og endring der dette er hensiktsmessig 
 
Måling av effekt 
Antallet vakante stillinger på art 5990 reduseres betydelig 
 
Økt samarbeid med kommunene 
Utfordring 
Avklaring av skillelinjer mellom kommunalt ansvar og spesialisthelsetjenestens ansvar 
for pasienten er innenfor psykisk helsevern og rus (oppfølging av 
Samhandlingsreformen) vil ifølge helseministeren (møte i Alta 2. sept 2015) foreligge i 
2017. Dette gjelder bla spørsmålet om når man definerer pasienten som ferdig 
behandlet og når skal kommunen gi behandling for kronikerne i stedet for 
helseforetaket?  Mange av innleggelsene og kontakten med spesialisthelsetjenesten kan 
reduseres ved økt kompetanse i kommunene, bedre ansvarsfordeling og økt samarbeid 
om pasienten.  
 
Mål 
Bedre oppfølging og opplæring av kommune skal bidra til økt kompetanse som skal føre 
til færre innleggelser og mindre bruk av spesialisthelsetjenester. Bedre skillelinjer 
mellom kommunenes og foretakets ansvar må også utvikles. Færre innleggelser og 
raskere tilbakeføring til kommuner sammen med bedre ansvarsfordeling skal bidra til 
reduksjon av kostnader på 2. millioner kroner fordelt over 2 år. 
 
Tiltak 
- Plan for kompetanseheving av kommunehelsetjenesten 
- Utvidet samarbeid og pasient 
- Etablere helhetlige behandlingsforløp i nært samarbeid med kommunene (NEON) 
- Færre innleggelser og raskere utskrivning fra foretakets enheter 
 
Måling av effekt 
Raskere utskrivning og færre innleggelser samt færre henvisninger fra kommunene.  
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Utfordringer og tiltak PHR budsjettprosess 2016 
 

 
 
 
  

Utfordringer og tiltak PHR budsjettprosess for 2016

Utfordringer 2016 2017-2019 2016-2019
Budsjettavvik 2015 -11 000 000 0 -11 000 000 (Mulig budsjettunderskudd 2015)
Ny inntektsfordelingsmodell PHR -4 000 000 -10 000 000 -14 000 000 (Trekk fra 2017-2019 er 10. mill kroner)
Vakanse fra 2015 og tidligere(5990) -4 000 000 -2 000 000 -6 000 000 (ubesatte stillinger som i dag brukes til saldering av budsjettet)
Samlet utfordring -19 000 000 -12 000 000 -31 000 000

Tiltaksliste 
Økte inntekter:
økt poliklinisk aktivitet 2 000 000 2 000 000 4 000 000 (Redusere antall ikke møtt, bedre kvalitet registrering etc)
Økte inntekter 2 000 000 2 000 000 4 000 000

Reduserte kostnader:
Reduserte gjestepasientkostnader 2 000 000 2 000 000 4 000 000 (Unngå innleggelser og behandling utenfor fylke ved apat, 24/7 etc.)
Økte gjestepasientinntekter 1 000 000 1 000 000 2 000 000 (Markedsføre tilbud og kapasitet mot andre, samt etablere faktureringsrutiner)
Felles norm bemanning døgnenheter og DPS 1 000 000 1 000 000 2 000 000 (pleiefaktor/bemanningsfaktor og størrelse på staben etc.)
Sykefraværsarbeid og reduksjon innleie, overtid vikarer 3 000 000 2 000 000 5 000 000 (mindre innleie og overtid, samt bedre planleggingsmuligheter)
Redusere antallet støttepersonell/sekretærer 2 000 000 1 000 000 3 000 000 (harmonisering og likhet DPSer, vakante stillinger)
Reduksjon stillinger herunder vakante stillinger (5990) 7 000 000 2 000 000 9 000 000 (dra ned noen av de stillingene som har vært vakant over tid og andre stillinger)
Økt samarbeid kommunene 1 000 000 1 000 000 2 000 000 (Bedre opplæring og mestring  i kommunene. Økt kompetanse gir færre innleggelser)
Reduserte kostnader 17 000 000 10 000 000 27 000 000

Samlede tiltak 19 000 000 12 000 000 31 000 000

Restutfordring 0 0 0
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Nedtak av stillinger PHR (Årslønn/grunnlønn eksklusive sosiale kostander) 
 

    2016 2017 

Årseffekt 
2017/samlet effekt 
2016+2017 

  Navn på stilling       
Klinikkadm.         
Administrative         
  Koordinator 501000 0 501000 
Samlet 
administrative   501000 0 501000 
Samlet klinikk adm.   501000 0 501000 

          
DPS Vest         
Administrative         
          
Samlet 
administrative   0 0 0 
Kliniske         
Alta: LIS/overlege 300000 571000 1157000 
  APAT-psykolog(V) 720000 0 766000 
  APAT-spes.sykepl 469000 0 469000 
  APAT-sosionom 469000 0 501000 
Hfest APAT-psykolog(V) 240000 520000 760000 
  APAT-spes.sykep(V) 469000 0 469000 
Samlet kliniske   2667000 1091000 3653000 
Samlet DPS Vest   2667000 1091000 3653000 

          
DPS Midt         
Administrative         
  Økonomikons 428500 0 428500 
  Konsulent 391000 0 391000 
  Avd.leder - org endr 569000 0 669000 
  Sekretær 143000 0 143000 
Samlet administrativ   1531500 0 1631500 
Kliniske         

  
Spes fysio akutteam 
(V) 519400 0 519000 

Samlet kliniske   519400 0 519000 
Samlet DPS Midt   2050900 0 2150500 
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DPS Øst         
Administrative         
          
          
Samlet 
administrative   0 0 0 
Kliniske         
          
  LIS VPP Tana 617000 0 617000 
  LIS VPP K.nes 617000 0 617000 
  LIS BUP K.nes 617000 0 617000 
Tana APAT psykologspes 730000   730000 
  APAT fagkonsulent 469000 0 469000 
  APAT spes.sykepl 469000   469000 
Samlet kliniske   3519000 0 3519000 
Samlet DPS Øst   3519000 0 3519000 

          
Samlet Klinikk/DPS   8737900 1091000 9823500 

          
Samlet administrative   2032500 0 2132500 

          
Samlet Kliniske   6705400 1091000 7691000 
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2016 2017
Årseffekt 2017/samlet 
effekt 2016+2017

Navn på stilling Kommentar
Klinikkadm.
Administrative

Koordinator 501000 0 501000  Har gått over i annen stilling 14.09.15
Samlet administrative 501000 0 501000
Samlet klinikk adm. 501000 0 501000

DPS Vest
Administrative

Samlet administrative 0 0 0
Kliniske
Alta: LIS/overlege 300000 571000 1157000 Overlegemidler - vakans - årsvirkning 2017 er 8 mnd

APAT-psykolog(V) 720000 0 766000 Utlyst - ingen søkere
APAT-spes.sykepl 469000 0 469000 Overf VPP Alta-vakant stilling - fra okt 2015
APAT-sosionom 469000 0 501000 Overf VPP Alta-vakant stilling - fra okt 2015

Hfest APAT-psykolog(V) 240000 520000 760000 Slutter 01.09.16. Årsvirkning 2016 er 4 mnd.
APAT-spes.sykep(V) 469000 0 469000 Utlyst-ingen søkere

Samlet kliniske 2667000 1091000 3653000
Samlet DPS Vest 2667000 1091000 3653000

DPS Midt
Administrative

Økonomikons 428500 0 428500 Fratrer m/pensjon
Konsulent 391000 0 391000 Har sagt opp stilling
Avd.leder - org endr 569000 0 669000 Har gått over i annen stilling
Sekretær 143000 0 143000 Reduksjon fra 100% til 75% stilling

Samlet administrativ 1531500 0 1631500
Kliniske

Spes fysio akutteam (V) 519400 0 519000 Spes fysio dagens akutteam eller annen stilling 
Samlet kliniske 519400 0 519000
Samlet DPS Midt 2050900 0 2150500

DPS Øst
Administrative

Samlet administrative 0 0 0
Kliniske

LIS VPP Tana 617000 0 617000
LIS VPP K.nes 617000 0 617000
LIS BUP K.nes 617000 0 617000

Tana APAT psykologspes 730000 730000
APAT fagkonsulent 469000 0 469000
APAT spes.sykepl 469000 469000 Omplasseres til vakent stilling døgn

Samlet kliniske 3519000 0 3519000
Samlet DPS Øst 3519000 0 3519000

Samlet Klinikk/DPS 8737900 1091000 9823500

Samlet administrative 2032500 0 2132500

Samlet Kliniske 6705400 1091000 7691000

Nedtak av stillinger PHR - (årslønn-grunnlønn)
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Vedlegg 2: 

Notat: 

Økt Poliklinisk aktivitet i Klinikk psykisk helsevern og rus  
Ansvarlig:  Utarbeidet av Avdelingsleder Robert Kechter DPS Vest-Finnmark sammen 

med Gunn Heatta avdelingsleder Sanks/DPS midt og Heiko Raschphicler 
medisinskfaglig rådgiver Klinikk Psykisk helsevern og Rus. 

1. Sammendrag og anbefaling 
Styret i Finnmarkssykehuset har besluttet at Klinikk psykisk helsevern og rus skal øke 
antall polikliniske behandlinger per dag i 2015. Hvis det ikke er pasientgrunnlag for å 
øke aktiviteten, skal behandlingskapasiteten reduseres slik at antall behandlinger 
innenfor poliklinikk øker i forhold til bemanning. 
 
Klinikken har våren 2015 gjennomført analyser av aktiviteten og pasientflyten.  
Analysen så langt viser at pasientgjennomstrømningen per ansatt per år er like høy som 
ellers i landet. Likt pasientgrunnlag som resten av landet tilsier derfor at bemanningen 
ikke skal reduseres.   
 
Analysen har videre vist at det gis 2 færre konsultasjoner per pasient per år enn 
landssnittet. Det er derfor et potensiale for å øke antallet konsultasjoner pr. pasient til 
landsgjennomsnittet. 
 
Analysen viser også at det er mulig å øke effektiviteten gjennom en rekke tiltak som 
samlet sett vil kunne gi økt antall konsultasjoner.  
 
Saken er behandlet i klinikkens Fagråd 28.08.15 
 
Anbefaling: 
Tiltak som foreslås knyttet til økt aktivitet ved poliklinikk innarbeides som tiltak i 
budsjett for 2016 for budsjettbalanse i klinikken. 

2. Bakgrunn 
Høsten 2014 har media satt fokus på produktiviteten innen voksenpsykiatriske 
poliklinikker. Det ble påpekt at det i snitt behandles rundt 1,2 pasienter om dag mens 
den beste poliklinikken i landet behandler 3,6 pasienter om dagen. Som følge av dette 
har styret satt fokus på produktiviteten i klinikk psykisk helsevern og rus og fattet 
følgende vedtak den 04.12.14: 
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Klinikk Psykisk helsevern og Rus skal i løpet av 2015 øke aktiviteten på poliklinikk i antall 
behandlinger pr. dag. Hvis det ikke er pasientgrunnlag for å øke aktiviteten, skal 
behandlingskapasiteten reduseres slik at antall behandlinger innenfor poliklinikk øker i 
forhold til bemanning. Styret ønsker en status på dette arbeidet i høsten 2015. 

3. Saksvurdering 
I mange år har det vært krav om 3 konsultasjoner per dag per behandler i 
oppdragsdokumentet. Dette tilsvarer 660 konsultasjoner per år.  Til tross for kravet har 
det vært vanskelig å øke produktiviteten. I en periode på 15 år har antall konsultasjoner 
per behandler i Norge vært på +/- 400 pr. år. Også i Helse Nord har det vært vanskelig å 
øke produktiviteten (vedlegg 3.1).  I Samdata 2013 beskrives det at det er ”store 
variasjoner innad i helseregionene, med ulike kombinasjoner av nivå på 
produktivitetsindikatorene. Enkelte helseforetak ser ut til å ha mange pasienter per 
fagårsverk og færre konsultasjoner per pasient eller omvendt, mens andre har enten høye 
eller lave verdier på samtlige indikatorer. Ulike behandlingstilbud, ulik 
pasientsammensetning samt ulik grad av poliklinisk, ambulant og arenafleksibel 
virksomhet bidro trolig til denne variasjonen.” 
 
Antall konsultasjoner per år per behandler blir brukt som måleindikator for 
produktivitet i voksenpsykiatriske poliklinikker. SAMDATA beregner produktivitet ved 
å dele total oppnådde refusjonsberettigede konsultasjoner i løpet av et år på 
gjennomsnitt av personellinnsatsen ved inngangen og utgangen av året. 
En refusjonsberettiget konsultasjon ved voksenpsykiatrisk poliklinikker er for eksempel 
konsultasjoner hvor det utføres undersøkelse, utredning og behandling etter henvisning 
fra lege i primærhelsetjenesten eller somatisk sykehusavdeling. 
 
Media har sammenlignet Finnmarkssykehuset med Lovisenberg DPS som den eneste i 
landet har en produktivitet dobbelt så høyt som landsgjennomsnittet. Lovisenberg DPS 
og Finnmarkssykehuset kan ikke uten videre sammenlignes. Lovisenberg har et veldig 
lite geografisk opptaksområde kontra våre poliklinikker i Finnmark. Videre er 
spesialistdekningen svært forskjellige. I motsetning til ”sentrale” og store poliklinikker 
med en stor grad av subspesialisering i form av forskjellige former for team og 
særfunksjoner har våre poliklinikker et allmennpsykiatrisk profil hvor også 
tilleggsfunksjonene utføres av de ansatte på poliklinikken (ambulerende oppfølging, 
ekstern veiledning, fagutvikling etc.). Oversikten i SAMDATA viser videre at Finnmark 
har blant det høyest antall pasienter i behandling i den offentlige spesialisthelse-
tjenesten. Klinikk psykisk helsevern og rus er også påvirket av at kommunehelse-
tjenesten i enkelte kommuner ikke er godt nok utbygd.  
 
I vedlegg 3.1 vises og oversikt over alle landets DPS. Antall konsultasjoner pr. behandler 
kan ikke uten videre ses isolert fra andre indikatorer eller andre sammenhenger. 
Lovisenberg diakonale Sykehus har en produksjon på 795 konsultasjoner pr. årsverk pr. 
år. Landsnittet er på 411 konsultasjoner. Snittet for Helse Nord er på 337  
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konsultasjoner. Og snitt for Finnmarkssykehuset er 278 konsultasjoner. I forhold til 
Helse Nord snittet har Finnmarkssykehuset et forbedringspotensial på 59 
konsultasjoner pr. år pr. behandler 
 
Landsnittet for antall behandlede pasienter er på 38,4 på landsbasis og 34,1 i Helse 
Nord. Finnmarkssykehuset har 34,4 pasienter per behandler. Dette er likt med Helse 
Nord snittet og 4 pasienter under landsnittet. Videre er det blitt gitt 10,7 konsultasjoner 
til hver pasient i snitt på landsbasis og 9,6 i Helse Nord. Finnmark har 8 konsultasjoner 
pr pasient. 
 
Oppsummert tegner seg et bilde hvor det nesten behandles like mange pasienter pr. 
årsverk i Finnmark som på landsbasis. Dette resulterer likevel i færre konsultasjoner 
totalt og per pasient. Her finnes det både faglige, geografiske og organisatoriske 
forklaringer. Ventetiden har de siste årene vært mellom 44 og 55 dager. Når 
bemanningen har vært god nok har det ikke vært fristbrudd. Når en ser på flere 
måleindikatorer samtidig så viser det en god pasientgjennomstrømning hvor pasientene 
får oppstart i behandlingen innen en medisinsk faglig forsvarlig frist og en ventetid litt 
under nasjonal krav forankret i føringer i nasjonal prioriteringsveileder (vedlegg 3.2). 

4.  Tiltak 
Uten enhver tvil finnes det områder hvor klinikken kan øke sin effektivitet. Det er 
gjennomført og det er planlagt å gjennomføre en rekke tiltak som vil lede til en positiv 
utvikling framover. Målet er å komme på Helse Nord nivå (337) hva gjelder antall 
konsultasjoner pr behandler pr. år. Siden pasientgjennomstrømningen er på 
landsgjennomsnittet, må økningen hovedsakelig skje gjennom å øke antallet 
konsultasjoner pr. pasient som i dag ligger lavere enn Helse Nord gjennomsnittet. I 
tillegg finnes det et potensiale for generell forbedring av effektiviteten. Tiltakene 
nedenfor skal gi ønsket måloppnåelse. 
 
a. Reduksjon av andel ikke møtt pasienter 

En reduksjon av andel ikke møtt pasienter vil føre til økt effektivitet da avsatt 
arbeidstid kan utnyttes på en bedre måte. For å oppnå dette trenges det følgende 
tiltak: 
• SMS eller telefon i forkant av konsultasjonen - ofte samme dag, og etter avtale med 

de pasienter som har lett for å utebli.  
• Ringe pasienten med en gang pasienten ikke har møtt opp.  
• Ambulant team oppsøker pasienten hjemme, der dette er en del av 

behandlingsplanen og- /eller vedtak, hvis pasienten ikke møter opp.  
• Avtale time etter lunsjtid (fra kl. 12.00) og utover dagen for pasienter som har 

vanskelig for å komme seg avgårde fra morgenen av.  
  
b. Opprettelse av APAT-teamene (og bakvaktsordning) 
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Planlagt og til dels innføring av APAT-teamene vil lede til en større ”rendyrkning” av 
poliklinikkfunksjonene, redusere bruk av rask-respons-ressurser i vanlig poliklinikk 
og endre ambuleringsprofilen. Det antas at dette vil lede økt produktivitet i 
poliklinikkene som da ikke lengre må utføre disse funksjonene. 

 
c. Sekretærstyrt timebok og fokus på korrekt registrering 

Kontorpersonell skal ha en økt funksjon når det gjelder planlegging av pasienttimene 
for å utnytte ressursene mer effektiv. Dette medfører også at en større del av 
pasientadministrasjonen tilbakeføres til kliniske støttefunksjoner noe som igjen 
medfører at fagansatte frigjør mer tid til pasientarbeid.  
Videre ha sterkt fokus på kvalitet gjennom riktig registrering av kvalitetsindikatorer i 
forhold til behandlingsforløp. 

 
d. Effektivisering av møtestruktur 

Klinikken har gjennomført en kartlegging og påfølgende omstrukturering av 
møtestrukturen – både nå det gjelder behandlingsrelaterte møter (pasient inntak, 
behandlings- og diagnosemøter) og møter med administrativ karakter for å frigjøre 
mest mulig behandlingstid. 

 
e. Fokus på stabilisering, utdanning og sykefravær  

Stabilisering av fagpersonell med hovedfokus på lege- og psykologspesialister, men 
også andre faggrupper vil være viktig. Bemanningen på våre poliklinikker består opp 
mot 50 % av psykologer og leger. Disse er enten i et spesialiseringsforløp eller 
vedlikeholdsforløp av spesialiteten. Dette fører til en del fravær. God organisering av 
utdanningsforløp kan bidra til bedre effektivitet. Vedlikehold av kompetanse kan i 
enda større grad gjennomføres i Finnmark ved hjelp innleide forelesere. Den 
planlagte traumeutdanningen til Helse Nord er et eksempel på det. Videre er det 
viktig med stabiliseringstiltak. Dette er mer effektivt enn å hele tiden utdanne nye 
ansatte. 

 
f. Organisering av poliklinisk arbeid og kapasitet 

Gjennomgå organisering i poliklinikkene med fokus på hvordan vi bruker fagressursene. 
Kan vi organisere poliklinikkene på en mer effektiv og kvalitetsmessig bedre måte med 
hensyn til bruk av fagressursene, og ligger det et potensiale i å redusere antallet 
behandlere? 

5.  Analyse 
Det er blitt gjennomført en analyse av tidsbruken til alle ansatte i perioden april til juni 
2015 ved hjelp av timeboka og aktivitetsrapporter i DIPS. En grafisk framstilling ligger i 
vedlegg 3.3.  Det er videre blitt gjennomført en omfattende analyse av hva som påvirker 
antall konsultasjoner negativt og hva som påvirker tilstedeværelse i stillingen.  
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En kort oppsummering av analysen viser at klinikken har utfordringer i forhold til ikke 
møtte pasienter som har en andel på opptil 20 % på enkelte avdelinger og 10 % for alle 
enheter relater til arbeidstiden.   
 
Bruken av arbeidstid er høyere enn en konsultasjon som i utgangspunkt tilsvarere en 
klokketime hvorav 45 min er behandling og 15 min dokumentasjon. I snitt og fordelt på 
alle konsultasjoner brukes det 10 % mer arbeidstid enn en konsultasjonstime på 1 time. 
Tilreisende pasienter får flere konsultasjoner etter hverandre. Regelverket er slik at det 
kun kan registreres en konsultasjon pr. dag. Selv om det gjennomførers flere 
konsultasjoner per dag vil styret kun se konsultasjoner som er lov å registrere og kreve 
inntekt for. Regelverket er dessverre til hinder for et godt faglig tilbud. Det er god klinisk 
praksis å gi mer behandlingstilbud når pasienten har reist langt.  
 
Det er en god del turnover i klinikken og vakanser i psykiater/psykolog 
spesialiststillinger. Dette har vist seg i overskudd opp mot 10 mill de siste årene. Delvis 
utbesatte stillinger i løpet av et år fører til lavere produktivitet ved bruk av den 
nasjonale utregningsmåten. Et årsverk som har stått ledig i 7- 8 mnd blir tatt med i 
beregningen hvis årsverket har vært besatt i slutten av året.  Dette fører til et lavt antall 
konsultasjoner per år.   
 
Klinikken er videre preget av det som kommer fram i en rapport fra Helse Nord med 
tittel «Fisk og fagfolk – Nord Norges to største eksportartikler» 
Klinikken rekrutterer sjelden ansatte som rask og uten opplæring kan gå rett inn i 
pasientrettet arbeid. De fleste trenger spesialisering eller opplæring/utdanning. Videre 
er det tidkrevende å kunne tilby et allmennpsykiatrisk tilbud da dette krever et bredt 
utdannings og kompetansespektrum. Fravær i forbindelse med utdanning kan ikke 
kompenseres med vikarer og fører til lavere produktivitet.  
 
Pålagte møter som diagnosemøter og tverrfaglige behandlingsmøter vil alltid påvirke 
den totale effektiviteten. Dette gjelder hele landet og er ikke spesielt for Finnmark.  Det 
er derfor viktig å holde møtevirksomheten på et nødvendig minimum.  
 
Overleger og psykologspesialister er knyttet til Finnmarksavtalen. Denne særavtalen har 
en rekrutterende og stabiliserende effekt. Dette fører til et fravær på 5,33 uker i snitt pr. 
år.  Da ordningen er bedre enn i andre foretak i Helse Nord er fraværet også høyere, noe 
som påvirker produktiviteten da det ofte ikke er mulig å leie inn vikarer.  

6. Budsjett/finansiering 
1/3 av et klinisk årsverk er finansiert gjennom inntekt i form av timeverksrefusjon og 
egenandeler fra pasientene. En høy utnyttelse av hvert årsverk er derfor viktig for å 
sikre en balansert budsjettering. Hvis lavere produktivitet skyldes utdanning og 
lignende faktorer så vil dette være en del av kostnadsbildet som en del av utdanningen. 
Hvis lavere produktivitet skyldes turnover som gjør at årsverk delvis står ledig så vil 
inntektene gå ned men også kostnadene.  
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  Klinikk psykisk helsevern og rus 

PROTOKOLL 
 

 
Det ble den 14. oktober 2015 avholdt drøftingsmøte 

i henhold til Hovedavtalens §§ 30, 31 mellom 
Klinikk psykisk helsevern og rus (KPHR) og  

tillitsvalgte vedrørende innføring tiltak for  
budsjettbalanse Klinikk psykisk helsevern og rus.

 
 
 
 
Tilstede: 
Psykisk helsevern og rus (KPHR)        Inger Lise Balandin – klinikksjef 
                                                                    Gunn Heatta – avdelingsleder DPS Midt-Finnmark/SANKS 
                                                                    Ruth Persen – avdelingsleder DPS Øst-Finnmark  
                                                                    Robert Kechter – avdelingsleder DPS Vest-Finnmark 
                
                                                                                                                      
Fagforbundet                                           Ole I. Hansen 
Norsk ergoterapeutforbund                  Petter Mannsverk Dahle  
Fellesorganisasjonen                             Marit Kransvik 
Delta                                                          Marit Rakfjord 
Norsk sykepleierforbund                      Dag Teigen 
Utdanningsforbundet                            Turid Hauge                                 

 
 
 
 
Drøftingsmøte mellom Klinikk psykisk helsevern og rus, Finnmarkssykehuset HF, 
Delta, Fellesorganisasjonen, Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Norsk 
ergoterapeutforbundet, Norsk sykepleierforbund og hovedvernombud vedrørende 
tiltak for budsjettbalanse i Klinikk psykisk helsevern og rus – styresak 90/2015 i 
Finnmarkssykehuset HF. 
 
Det er enighet i drøftingsmøte om at følgende punkter skal protokollføres; 

1. Det vurderes å være høy risiko for ikke å klare gjennomføringen av enkelte tiltak. 
2. Samtlige deltagende fagforeninger og hovedvernombud vil bidra positivt til gjennomføring 

av tiltakene. 
3. KPHR mangler finansiering til videreutvikling av APAT, igangsetting av bakvaktsordning for 

leger og DeVaVi ordningen. 
4. Sikre tverrfaglighet, og ivaretakelse av kompetansekrav ved gjennomføring av tiltakene. 
5. Viktig med informasjon, og samarbeid med samhandlingspartnere (herunder kommuner) 

som grunnlag for utvikling av tilbud. 
6. Sikre langsiktighet i økonomisk planlegging og forutsigbarhet i rammer og bevilgninger. 

 

  
 
Det var enighet om å ta med følgende innspill fra fagforeningene i protokollen; 

 Delvis opprettelse av APAT team dekker ikke det som er nasjonale føringer fra 

Helsedirektoratet, og det som er besluttet i styresak 98/2013, pkt b. i Finnmarkssykehuset HF. 
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Protokolltilførsel 

fra 

tillitsvalgte 

ang 

APAT 

 
Et APAT team bestående av to personer, vil ha en del begrensinger. 

Sårbarhet i forhold til sykefravær, avvikling av 5 ferieuke og faglig oppdatering. De dagene det er 

sykefravær, vil ikke den gjenværende kunne rykke ut. Det er også viktig at arbeidsgiver definerer 

teamets arbeidsoppgaver slik at det ikke oppstår tvil rundt dette. Spesielt med tanke på at 

samarbeidspartnere/fastleger og teamet har en felles forståelse av oppgavene som skal utføres. 

 
 
 
 
 
 
 
Alta 14. oktober 2015  
       
Inger Lise Balandin 
___________________________ 
For Klinikk psykisk helsevern og rus    
  
 

Marit Rakfjord 
_________________________   
For Delta   
 
 

Ole I. Hansen 
_________________________                                                      
For Fagforbundet  
 

 
Petter Mannsvark Dahle 
_________________________         
For Norsk ergoterapeutforbund      
            
 

Turid Hauge 
_________________________ 
For Utdanningsforbundet       
 
 

Dag Teigen 
_________________________                    
For Norsk sykepleierforbund 
 
 

Marit Kransvik 
________________________          
For Fellesorganisasjonen                            

 
 
 

Protokollen er godkjent elektronisk og kan derfor være uten signatur. 
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