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Virksomhetsrapport 6 og 7 2016Finnmarkssykehuset HF  
 
Saksbehandler:  Stein Erik Breivikås, Økonomisjef 
Møtedato:  31. august 2016 

 
1. Bakgrunn 

Styrets behandling av virksomhetsrapport 6 og 7 2016 – økonomi, personal, kvalitet og 
aktivitet. 

Saksutredning for pr. juli 2016 

A) Kvalitetsindikatorer 
Finnmarkssykehuset hadde en gjennomsnittlig ventetid på 62 dager i juli, som er 
under målkravet på 65 dager. Det er ikke alle klinikkene som klarer å overholde 
målkravet. Innenfor somatikken klarte Hammerfest kravet, mens Kirkenes endte på 
67 dager. Det jobbes kontinuerlig i Kirkenes for å komme seg under målkravet igjen.      
Innenfor Psykisk helsevern og rus har ventetiden innen barnepsykiatrien hatt en 
negativ utvikling det siste halve året. Dette har sammenheng 
bemanningsutfordringene innenfor dette fagområdet i Vest-Finnmark. Det jobbes 
med både kort og langsiktige planer for å løse disse utfordringene. Ventetiden i 
voksenpsykiatrien var på 66 dager i juli. Dette er også høyere enn det som har vært 
status tidligere. Finnmarkssykehuset hadde 4,2 prosent fristbrudd i juli.  

B) Aktivitet 
Innenfor Somatikk har aktiviteten vært 2,7 % lavere enn planlagt pr. juli.  
Klinikk Kirkenes sin aktivitet er 10,4 % lavere enn planlagt. Det er økning i antall 
innleggelser og dagbehandling er redusert. Det har vært økning i ø-hjelp som har 
krevd innleggelse, samt at sykefravær har påvirket dagbehandlingen.  
Klinikk Hammerfest har økt sin aktivitet med 2,4 %. Aktiviteten innfor poliklinikk 
har økt og det er fortsatt vridning fra døgn til dag.  
I Psykisk helsevern og rus har aktiviteten innenfor voksenpsykiatrien og rusomsorg 
vært høyere planlagt. Det ble planlagt med høyere aktivitet innenfor disse 
fagområdene, i forhold til den «gylne regel» og utviklingen viser en god trend. 
Innenfor Barne- og ungdomspsykiatrien har aktiviteten vært lavere enn planlagt. 
Årsaken til dette er bemanningsutfordringene klinikken har hatt i Vest-Finnmark så 
langt i år.         

C) Økonomi 
Finnmarkssykehuset fikk et godt økonomisk resultat på omtrent budsjett i juli. Det 
var 0,2 MNOK dårligere enn budsjett, mens resultatet hittil i år er 1,5 MNOK bedre 
enn budsjett. Inntektene har vært høyere enn planlagt, men er spist opp av økte 
kostnader. Inntektene er i hovedsak høyere enn budsjett innenfor utskrivningsklare 
pasienter og i forbindelse med flyktningberedskapen i Øst-Finnmark. 
Finnmarkssykehuset beholder prognosen for budsjett på 37 MNOK for året. 
 

 
Finnmarkssykehuset HF Besøksadresse: Telefon: 78 42 10 00 Org nr.  
Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 Telefaks sekretariat: 78 42 11 07 MVA 983 974 880 NO 
9613 Hammerfest 9613 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no postmottak@finnmarkssykehuset.no 

http://www.finnmarkssykehuset.no/


 
 
 

De økonomiske resultatene i klinikkene er litt dårligere enn budsjett i juli på grunn 
av at virkningen av lønnsoppgjøret ikke er delt ut fra administrasjonen. Dette utgjør 
omtrent 2,5 MNOK og det vil bli gjort før regnskapet lukkes i august. Klinikk 
Hammerfest har størst budsjettavviket på 10 MNOK pr. juli. Klinikken har høye 
innleiekostnader, spesielt innenfor område radiologi. Pasientreiser har høyere 
kostnader enn forventet, spesielt innenfor flytransport. Administrasjonen, foruten 
Pasientreiser, har et resultat som er bedre enn budsjett. Hovedårsakene er at 
lønnsoppgjøret er ikke fordelt til klinikkene og lavere kostnader på H-
resepter/medikamenter enn forventet.    

D) Økonomisk tiltaksgjennomføring 
Det er realisert tiltak for 11,2 MNOK pr. juli, som er 53 % av de risikojusterte tiltak 
for 2016. Denne realiseringen og gjennomføringsevnen er omtrent som den har 
vært de foregående årene. Det er klinikk Psykisk helsevern og rus som har realisert 
en stor andel av dette. De har gjennomført tiltak for 8,3 MNOK   

E) Brutto månedsverk. 
Finnmarkssykehuset har i alle månedene i 2016 hatt høyere brutto månedsverk enn 
i 2015. Det ser ut som dette har festet som en trend for foretaket. Det er innenfor 
somatikken og spesielt klinikk Hammerfest hvor økningen har vært størst. Klinikken 
kartlegger nå årsakene til dette og skal utarbeide tiltak som skal få ned overtid og 
innleie. 

f) Sykefravær 
Sykefraværet var 8,2 prosent i juni år sammenlignet med 10 prosent i samme 
måned i fjor. Foretaket jobber godt med sykefraværet og forventer at den gode 
trenden forsetter utover høsten. 

2. Risikovurdering 
Risikoen for måloppnåelse anses som lav når det gjelder økonomi og middels når det 
gjelder kvalitet. 

3. Medbestemmelse 
Denne saken ble drøftet på informasjon og drøftingsmøte 22.08.2016. 

4. Administrerende direktørs vurdering 
Administrerende direktør er tilfreds med det økonomiske resultatet til foretaket, men er 
bekymret for den underliggende økonomiske driften til Klinikk Hammerfest og 
Pasientreiser. Klinikk Psykisk helsevern og rus arbeider godt med gjennomføring av 
økonomiske tiltak og har så langt i år gjennomført tiltak for 8,3 MNOK av de 19 MNOK 
som var planlagt. Arbeidet med sykefraværet i foretaket har gitt resultater og 
sykefraværet på 8.2 % er betydelig lavere enn samme periode i fjor da sykefraværet var 
på 10 %. Foretakets mål i 2016 er 7.5 %. Den gjennomsnittlige ventetiden i foretaket var 
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62 dager i juli. Dette er innenfor målkravet på 65 dager og den gode trenden som har 
vært i 2016 fortsetter.  Andel fristbrudd innenfor Klinikk Psykisk helsevern og rus er 
fortsatt for høyt. Klinikken har iverksatt tiltak og arbeidet med å identifisere ytterligere 
tiltak. 

Vedlegg 
- Virksomhetsrapport 6 2016 
- Virksomhetsrapport 7 2016 
- ØBAK 6 2016 
- ØBAK 7 2016 
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Oppsummering av utvikling 

 

 

Rapporten viser status for Finnmarkssykehuset per 30.juni 2016. Resultatet for 
Finnmarkssykehuset per juni viser et akkumulert overskudd på 20,2 mill. Dette er 1,7 mill. 
bedre enn budsjett. Det positive resultatavviket hittil i år skyldes i hovedsak bedre 
finansresultat enn budsjettert, samt lavere kostnader enn budsjettert på andre 
driftskostnader. Resultatet hittil i år viser at Finnmarkssykehuset har høyere inntekter enn 
budsjettert, mens samtidig viser resultatet overforbruk på totale driftskostnader. For mer 
informasjon om klinikkenes resultat vises det til kapittelet om resultat for klinikkene. 

Fristbrudd for juni er ikke tilgjengelig grunnet feil i DIPS etter sammenslåing av databaser. 
DIPS jobber med å rette opp i dette. Ventetiden i juni var på 74 dager.  

Sykefravær vises en måned på etterskudd. Sykefraværet var på 7,8 % i mai.  

 

 

 

  

Kvalitet Resultat Endring sist mnd

Endring fra samme 

mnd i fjor

Ventetid (dager) juni 74 8 6

Fristbrudd juni 0,0 % -2,5 p.p. -4,1 p.p.

Aktivitet - somatikk Resultat  Endring fra i  fjor  Avvik fra plan 

Alle kontakter 40 127               +40 127                -303                         

Regnskap (MNOK) Resultat Budsj.avvik 

juni 2016 4,2 +1,1

Hittil  i  år 20,2 +1,7

Tiltak  2016 Risikojustert Realisert hittil  i  år

TNOK 35 600 21 072 9 732

Likviditet Trekkramme Disponibel saldo

juni 2016 TNOK 300 000 308 279

Stillingstyper Heltid Deltid

Prosentandel 100,0 % 0,0 %

Sykefravær mai 2016

Prosent 7,80 %
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Kvalitet 

Ventetid 
Finnmarkssykehuset har som mål at gjennomsnittlig ventetid på behandling i 
spesialisthelsetjenesten skal være på 65 dager (50 dager for barn i psykisk helsevern). Vi 
måler gjennomsnittlig ventetid for pasienter som har startet behandling i rapportmåneden.  
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 Kilde: NPR 

Finnmarkssykehuset totalt 

Finnmarkssykehuset hadde en gjennomsnittlig ventetid på 74 dager i juni, som er høyere enn 
forrige måned og over Finnmarkssykehuset sitt måltall.   

Klinikk Hammerfest 

Klinikk Hammerfest hadde en gjennomsnittlig ventetid på 71 dager i juni, som er høyere enn 
forrige måned og over Finnmarkssykehuset sitt måltall.  

Klinikk Kirkenes 

Klinikk Kirkenes hadde en gjennomsnittlig ventetid på 80 dager i juni, som er høyere enn 
forrige måned og over Finnmarkssykehuset sitt måltall.  

Klinikk psykisk helsevern og rus 

Klinikk Psykisk helsevern voksne hadde en gjennomsnittlig ventetid på 66 dager i juni, som er 
høyere enn forrige måned og over Finnmarkssykehuset sitt måltall.  

Klinikk Psykisk helsevern barn hadde en gjennomsnittlig ventetid på 66 dager i juni, som er 
høyere enn forrige måned og over Finnmarkssykehuset sitt måltall.  

Når det fagområdet rus hadde klinikken en gjennomsnittlig ventetid på 39 dager i juni. 
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Psykisk helsevern: ventetid - antall dager

juni 2016
Snitt 

ventetid

Endring sist 

mnd

Endring fra samme 

måned i fjor

Finnmarkssykehuset totalt 74 +8 +6

Klinikk Hammerfest 71 +3 -2

Klinikk Kirkenes 80 +17 +14

Psykisk helsevern Voksne 66 +1 +18

Psykisk helsevern Barn 66 +20 +25

Rus 39 -11 -8
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Fristbrudd 
Finnmarkssykehuset har som mål å ha 0% fristbrudd. Finnmarkssykehuset måles på andelen 
av pasienter som starter sin behandling for sent i forhold til den gitte tidsfristen innenfor 
rapportmåneden. 

 

 

 
Kilde: NPR 

Finnmarkssykehuset totalt 

Data på fristbrudd er ikke oppdatert i juni, da det er problemer med DIPS etter sammenslåing 
av databaser i begynnelsen av juni. DIPS jobber med å få dette på plass.  

Klinikk Hammerfest 

Data på fristbrudd er ikke oppdatert i juni, da det er problemer med DIPS etter sammenslåing 
av databaser i begynnelsen av juni. DIPS jobber med å få dette på plass.  

Klinikk Kirkenes 

Data på fristbrudd er ikke oppdatert i juni, da det er problemer med DIPS etter sammenslåing 
av databaser i begynnelsen av juni. DIPS jobber med å få dette på plass.  

Klinikk psykisk helsevern og rus 

Data på fristbrudd er ikke oppdatert i juni, da det er problemer med DIPS etter sammenslåing 
av databaser i begynnelsen av juni. DIPS jobber med å få dette på plass.  
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Utskrivningsklare pasienter 
 

Grafen under viser antall døgn utskrivningsklare pasienter i somatikken. Hittil i år har 
Finnmarkssykehuset flere utskrivningsklare pasienter sammenlignet med samme periode i 
fjor.  

 
Kilde: Agresso 

Tabellen under viser antall utskrivningsklare døgn pr. juni pr kommune.  

 
Kilde: Agresso 
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2016 Antall døgn

Utskrivningsklare døgn somatikk

Kommune

Utskrivningsklare 

døgn jan-juni

ALTA KOMMUNE 419

BERLEVÅG KOMMUNE 1

HAMMERFEST KOMMUNE 201

KARASJOK KOMMUNE 27

KVALSUND KOMMUNE 4

LEBESBY KOMMUNE 12

LOPPA KOMMUNE 2

MÅSØY KOMMUNE 5

NORDKAPP KOMMUNE 4

PORSANGER KOMMUNE 27

SØR-VARANGER KOMMUNE 92

TANA KOMMUNE 10

VADSØ KOMMUNE 10

Totalsum 814
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Kvalitetsindikatorer fra EPJ DIPS 
Nasjonalt Fagdirektørforum har vedtatt tre kvalitetsindikatorer for pasientadministrativt 
arbeid. Foretaket skal rapportere på disse gjennom ØBAK rapporten. De tre indikatorene er: 

1. Gjennomsnitt vurderingstid (henvisning) 
Denne indikatoren viser tid fra henvisningen er mottatt, til den er vurdert som fullført i 
Dips. For somatikken og Psykisk helsevern for barn og unge er fristen 10 dager. Fristen 
for psykisk helsevern for voksne er 30 dager. 

 

2. Åpne dokumenter over 14 dager 
Indikatoren viser antall åpne dokumenter i Dips som er mer enn 14 dager gamle. 
Beskrivelse og dokumentasjon av behandlingstiltak sikrer god kvalitet i den videre 
behandlingen, og god informasjon til pasienten og øvrige behandlere. 

  

3. Åpen henvisningsperiode uten kontakt 
Indikatoren viser antall pasienter med åpen henvisningsperiode uten ny planlagt 
kontakt i Dips. 

 

Etter sammenslåing av databaser i DIPS, er det foreløpig ikke mulig å få ut tall per klinikk i 
somatikken. Kvalitetsindikatorene rapporteres derfor på somatikk, voksenpsykiatrisk 
poliklinikk (VPP) inkludert rus og barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk.  
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Gjennomsnittlig vurderingtid (henvisning) - antall dager

Helseforetak

/intitusjon

Gj.sn ant 

dager 

januar

Gj.sn ant 

dager 

februar 

Gj.sn ant 

dager mars 

Gj.sn ant 

dager april 

Gj.sn ant 

dager mai 

Gj.sn ant 

dager juni 

Gj.sn ant 

dager jan

Gj.sn ant 

dager feb

Gj.sn ant 

dager mars

Gj.sn ant 

dager april

Gj.sn ant 

dager mai

Gj.sn ant 

dager juni

Somatikken 2,77 2,76 3,25 3,42 3,26 2,97 2,49 2,94 3,02 2,64 3,44 3,23

Psykisk 

Helsevern og 

rus 4,67 6,56 4,73 4,14 5,58 4,58 4,42 4,39 4,71 3,81 5,00 5,42

Psykisk 

Helsevern 

BUP 4,27 4,17 4,47 6,51 7,13 19,66 5,40 4,38 5,77 5,77 5,21 4,58

Figur 20: Gjennomsnittlig vurderingstid (henvisning) 

Gjennomsnittlig vurderingtid (henvisning) - andel vurdert innen 10 dager

Helseforetak/intitusjon

Andel vurd. 

innen ti 

dager jan.

Andel vurd. 

innen ti 

dager feb.

Andel vurd. 

innen ti 

dager mars

Andel vurd. 

innen ti 

dager april

Andel vurd. 

innen ti 

dager mai

Andel vurd. 

innen ti 

dager juni

Andel vurd. 

innen ti 

dager jan

Andel vurd. 

innen ti 

dager feb

Andel vurd. 

innen ti 

dager mars

Andel vurd. 

innen ti 

dager april

Andel vurd. 

innen ti 

dager mai

Andel vurd. 

innen ti 

dager juni

Somatikken 96,03 95,31 94,01 91,05 92,45 94,97 97,97 96,48 95,67 95,33 94,77 94,72

Psykisk 

Helsevern og 

rus 57,14 92,21 71,73 71,25 86,87 95,74 95,18 95,69 94,18 98,18 91,80 93,18

Psykisk 

Helsevern 

BUP 65,90 100,00 74,35 60,78 77,77 87,80 93,10 98,55 86,05 96,15 91,18 89,58

Figur 21: Andel henvisninger vurdert innen 10 dager i prosent

Åpne dokumenter > 14 dager

Helseforetak/intitusjon

Totalt antall 

åpne dok pr 

31.jan

Totalt antall 

åpne dok pr 

28.feb

Totalt antall 

åpne dok 

pr31.mar

Totalt antall 

åpne dok pr 

30.apr

Totalt antall 

åpne dok pr 

31.mai

Totalt antall 

åpne dok pr 

30.jun

Totalt antall 

åpne dok pr 

31.jan

Totalt antall 

åpne dok pr 

29.feb

Totalt antall 

åpne dok pr 

31.mars

Totalt antall 

åpne dok pr 

30.april

Totalt antall 

åpne dok pr 

31. mai

Totalt antall 

åpne dok pr 

30. juni

Somatikken 955,00 909,00 1381,00 1003,00 1019,00 1143,00 742,00 783,00 931,00 850,00 645,00 405,00

Psykisk 

Helsevern og 

rus 776,00 842,00 744,00 790,00 780,00 799,00 709,00 412,00 339,00 785,00 432,00 220,00

Psykisk 

Helsevern 

BUP 497,00 488,00 455,00 508,00 422,00 424,00 492,00 571,00 547,00 493,00 362,00 75,00

Figur 22: Åpne dokumenter > 14 dager

Åpen henvisningsperiode uten avtalt ny kontakt

Helseforetak/intitusjon

Ant åpne 

henv pr 31. 

jan

Ant åpne 

henv pr 28. 

feb

Ant åpne 

henv pr 31. 

mars

Ant åpne 

henv pr 30. 

april

Ant åpne 

henv pr 31. 

mai

Ant åpne 

henv pr 30. 

juni

Ant åpne 

henv pr 

31.jan

Ant åpne 

henv pr 

29.feb

Ant åpne 

henv pr 

31.mars

Ant åpne 

henv pr 

30.april

Ant åpne 

henv pr 31. 

mai

Ant åpne 

henv pr 

30.juni

Somatikken 784,00 777,00 809,00 784,00 1027,00 922,00 724,00 677,00 652,00 1033,00 1058,00 1342,00

Psykisk 

Helsevern og 

rus 986,00 1049,00 955,00 1019,00 1059,00 1042,00 1064,00 1073,00 997,00 1071,00 1056,00 1105,00

Psykisk 

Helsevern 

BUP 458 418 476 510 463 470 384 403 439 424 434 483

Figur 23: Åpen henvisningsperiode uten avtalt ny kontakt
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Innenfor somatikk vurderes 95% av henvisningene innen 10 dager. Når det gjelder barne- og 
ungdomspsykiatri vurderes 90% innen 10 dager. Innenfor voksenpsykiatri vurderes 93% av 
henvisningene innen 30 dager.  

Antall åpne dokumenter både innenfor somatikk og psykisk helsevern og rus har gått ned 
sammenlignet med forrige måned.  

Antall åpne henvisingsperioder uten avtalt ny kontakt har en økning sammenlignet med 
forrige måned. For å få ned antall åpne henvisningsperioder må Finnmarkssykehuset leie inn 
ekstra uker med leger på fagområdene som har de største utfordringene.  
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Status avvikshåndtering i DocMap 

For å ha et velfungerende avvikssystem, og kultur for å melde avvik, er det viktig at alle avvik 
blir meldt. Det er også viktig at avvik blir behandlet på en god måte, og lukket så snart som 
mulig.  

Tabellene under viser meldte avvik fordelt på klinikker. Alle typer avvik er tatt med. Merk at 
«meldte avvik» viser alle meldte avvik i aktuell måned, mens «totalt antall åpne avvik» viser 
totalt hvor mange åpne avvik det er for hver enkelt klinikk.  

 

 
Kilde: DocMap 

Klinikkene er i gang med tiltak for å få behandle flere avvik. Antallet har gått litt opp for de 
fleste klinikkene/sentrene. For å kunne måle utviklingen er det også lagt inn det totale 
antallet åpne avvik per klinikk/senter.  

Oppdaterte tall for mai og juni kommer i neste virksomhetsrapport.  

 

Dokumenter i DocMap 

Prosedyrer, retningslinjer, skjema og lignende skal ligge i DocMap. Dokumentene skal 
revideres regelmessig. De fleste blir revidert som de skal, men en del blir ikke revidert innen 
tidsfristen.  

Kvalitetsutvalget gjorde i februar 2016 vedtak om at dokumenter som ikke blir revidert, 
senest innen ett år etter fristen, blir trukket tilbake av systemadministrator.  

apr.15 jan.16 feb.16 mar.16 apr.16

Klinikk Hammerfest meldte avvik 52 42 79 73 73

Totalt antall åpne avvik 172 143

Klinikk Kirkenes meldte avvik 24 53 57 39 37

Totalt antall åpne avvik 76 158

Klinikk Psyk. og rus meldte avvik 20 24 21 15 13

Totalt antall åpne avvik 49 75

Klinikk for Prehosp meldte avvik 8 9 11 13 15

Totalt antall åpne avvik 48 52

Senter for drift og eiendom meldte avvik 1 1 2 1 4

Totalt antall åpne avvik 10 16

Senter for fag, forskning og samhandling meldte avvik 3 9 13 12 11

Totalt åpne avvik 22

Senter for HR meldte avvik 0 0 0 1 0

Totalt åpne avvik 1

Senter for økonomi meldte avvik 0 0 0 0

Totalt åpne avvik 6
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Kilde: DocMap 

Oppdaterte tall for mai og juni kommer i neste virksomhetsrapport.  

 

Kontrollandeler fra DIPS 

 
 

Kilde: DIPS 

Grunnet sammenslåing av databaser i DIPS er ikke juni-tall tilgjengelig. Det jobbes med å få 
dette plass.  
 
Andel kontroller har gått opp ved klinikk Hammerfest, mens prosentandelen kontroller ved 
klinikk Kirkenes har vist seg å være stabil i perioden 2014-2016. Innen de fagområder der 
UNN starter behandlingen vil det være naturlig med høy andel kontroller i 
Finnmarkssykehuset, som eksempelvis reumatologi og øye.   
 

  

Antall 

dokumenter

Antall 

dokumenter

Antall 

dokumenter

Antall 

dokumenter

som ikke er 

revidert innen 

fristen

som ikke er 

revidert 

innen fristen

som ikke er 

revidert 

innen fristen

som ikke er 

revidert 

innen fristen

(tom. (tom. (tom. (tom.

31.01.16) 29.02.16) 31.03.16) 30.04.16)

Finnmarkssykehuset 

totalt
6178 267 277 336 396 17

Klinikk Hammerfest 2392 96 102 113 139 62

Klinikk Kirkenes 2315 54 57 86 105 30

Klinikk psyk. helsevern og 

rus
451 39 42 44 47 21

Klinikk for prehospitale 

tjenester
222 39 40 42 43 20

Senter for drift og 

eiendom
202 6 6 7 7

1 (sendt melding 

direkte til 

vedkommende)

Senter for fag, forskning 

og samhandling
12 12 12 12 12 11

Senter for HR 7 0 0 0 0 0

Senter for økonomi 40 2 3 5 6 2

Totalt antall 

dokumenter 

per 30.04.16

Antall 

dokumenter 

eldre enn 1 år 

(fra 9.mai-16)

Klinikk 2012 2013 2014 2015 2016

Hammerfest 38 % 38 % 38 % 28 % 34 %

Kirkenes 47 % 42 % 41 % 41 % 41 %

Totalt 42 % 40 % 39 % 33 % 37 %
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Pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakker 
I Finnmarkssykehuset jobbes det kontinuerlig med pasientsikkerhet og tiltakspakkene fra 
pasientsikkerhetsprogrammet er prioriterte områder. 

 

Spredingsoversikten 

 

 

 

 

Lokalt nettverk 

I det lokale nettverket for pasientsikkerhetsprogrammert jobbes det i denne perioden med: 

 

 Planlegging av oppfølgingsdager for «Bare Spør kampanjen» i Hammerfest, Kirkenes 

og psykiatrien (DPS). Foreløpige datoer er 8. september i Kirkenes og 12. september i 

Hammerfest. DPS ene henger seg på det nærmeste sykehuset.  

 Det er igangsatt arbeid for å samle og organisere overordnede prosedyrer mht. 

pasientsikkerhet i DocMap. Pr i dag er det uoversiktlig og vanskelig å finne frem. 

 

Tiltakspakkene Internt i Finnmarkssykehuset 

De første data for samstemming av legemiddellister er evaluert og status vil publiseres i 
begynnelsen av juni. Dette er et utgangspunkt for videre tiltak og undervisning. Kurven har 
fått et eget område for å dokumentere samstemming inn, og forslag til mal for 
legemiddelavsnittet i epikrisen er vedtatt i journalutvalget og sendt videre til Helse Nord.  
 
Den reviderte utgaven av tiltakspakken for behandling av hjerneslag er lansert i begynnelsen 
av juni. Det er ønskelig å jobbe med pasientens behandlingsforløp, fra symptomdebut til 
rehabiliteringsfasen. Kvalitetsseksjonen starter planlegging av denne tiltakspakken 
fortløpende. 
 
For å øke fokus på pasientsikkerhet, screening og tiltak, er tavlemøter et anbefalt virkemiddel 
i pasientsikkerhetsprogrammet. Erfaringer viser at tavlemøter stimulerer til teamarbeid der 
man sammen vurderer pasienten, og blir enige om nødvendige tiltak. Møtet gjør også at 
ansatte blir ekstra oppmerksomme på rutiner, tiltak og risikoutsatte pasienter. Dette på tvers 
av flere av risikoområder og tiltakspakker.  

Samst. 

Legemiddel
Hjerne

Ledelse av 

pasient

lister slag sikkerhet

Finnmarkssykehuset  

Psykiatri/rus
1/3 0/1 0/0 0/3 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0

Finnmarkssykehuset  

Hammerfest
0/0 0/0 0/1 0/2 0/1 1/2 1/1 1/2 2/2 1/1

Finnmarkssykehuset  

Kirkenes
0/0 0/0 1/1 1/3* 0/1 0/2 1/1 1/3* 1/3* 1/1

* Inkluderer også sengeposten Fysikalsk medisin og rehabilitering

SVK Trykksår FallForetak/sykehus
Forebygge 

selvmord

Forebygge 

overdose 

Trygg 

kirurgi
UVI

  

             Ikke aktuelt           Ikke i gang                     Pilot i gang                    Implementert, evt. med kontinuerlig registrering i extranet     



 

 

Side 14 av 28 

 

Tilbakemeldingen fra klinikkene er at risikotavlene brukes i varierende grad. Noen enheter 
bruker tavler aktivt, men kun som et hjelpemiddel for å få en generell oversikt. Mye av 
kartleggingen foregår pr papir.  I Kirkenes brukes «falltavle» på kirurgen, og den oppdateres 
daglig. I Hammerfest har alle tavlene på medisin C blitt oppdaterte. Det er ikke like god 
struktur hos alle, og man har derfor laget en plan for gjennomføring av tavlemøter på 
gul/grønn gruppe-medisinsk sengepost. På Kir/ort har de vært i gang med risikotavle og 
særlig fokus på fall og uvi. Det er ikke kommet oppdatering her siden sist rapportering 
 

Andre tiltak som anbefales er at klinikken sender deltakere på Helsedirektoratet sin 

pasientsikkerhetskonferanse i Tromsø i september. 
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Epikrisetider  
 

 
 
Epikrisetiden ligger en mnd. på etterskudd, og oppdateres fra DIPS. 
Oppdaterte epikrisetid kommer i neste Virksomhetsrapport.  

Epikrisetid andel innen 7 dager (april 2016)
Kilde: DIPS

Klinikk Kirkenes

Avdeling

Antall 

utskrivninger

Antall epikriser 

innen 7 dager Prosent

Rehabilitering 8 6 75 %

Føde/gyn avd. 21 19 90 %

Kirurgisk avd. 132 126 95 %

Medisinsk avd. 170 168 99 %

Klinikk Hammerfest

Avdeling

Antall 

utskrivninger

Antall epikriser 

innen 7 dager Prosent

Barneavd. 64 48 75 %

Fødeavd. 26 10 38 %

Gynekologisk avd. 36 31 86 %

Kirurgisk avd. 105 77 73 %

Medisinsk avd. 255 206 81 %

Ortopedisk avd. 90 53 59 %

DPS Midt-Finnmark

Avdeling

Antall 

utskrivninger

Antall epikriser 

innen 7 dager Prosent

Døgnenhet LA 17 14 82 %

Familieavd. KA 2 2 100 %

Finnmarksklinikken 11 8 73 %

UPA døgnavd. KA 4 4 100 %

DPS Vest-Finnmark

Avdeling

Antall 

utskrivninger

Antall epikriser 

innen 7 dager Prosent

Døgnenheten Alta 11 4 36 %

DPS Øst-Finnmark

Avdeling

Antall 

utskrivninger

Antall epikriser 

innen 7 dager Prosent

Døgnenheten Tana 20 19 95 %
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Aktivitet 
Vi sammenligner aktiviteten med det som er planlagt hittil i år og med nivået i samme periode 
i fjor. 

Somatikk 

 
Kilde: Analysesenteret 

 

Resultat

Avvik fra 

plan

Alle kontakter 40 127 -303

Totalt antall opphold somatikk 8 220 -782

Herav:

Dagopphold poliklinikk 1 519 -205

Dagopphold innlagte 715 -563

Heldøgnsopphold innlagte 5 986 -14

Polikliniske konsultasjoner 31 907 +479

DRG poeng totalt 6 780 +23

Herav:

DRG poeng dag/døgn 5 591 -70

DRG poeng poliklinikk 1 126 +30

Alle kontakter 24 332 +1 160

Totalt antall opphold somatikk 5 027 -663

Herav:

Dagopphold poliklinikk 897 +24

Dagopphold innlagte 372 -480

Heldøgnsopphold innlagte 3 758 -207

Polikliniske konsultasjoner 19 305 +1 823

DRG poeng totalt 4 188 +90

Herav:

DRG poeng dag/døgn 3 455 -9

DRG poeng poliklinikk 706 +71

Alle kontakter 15 795 -1 463

Totalt antall opphold somatikk 3 193 -119

Herav:

Dagopphold poliklinikk 622 -229

Dagopphold innlagte 343 -83

Heldøgnsopphold innlagte 2 228 +193

Polikliniske konsultasjoner 12 602 -1 344

DRG poeng totalt 2 591 -68

Herav:

DRG poeng dag/døgn 2 136 -61

DRG poeng poliklinikk 421 -41
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Somatikk i Finnmarkssykehuset totalt  

Aktiviteten viser at antall kontakter har vært lavere enn planlagt.  

Klinikk Hammerfest 

Klinikk Hammerfest har hittil i 2016 behandlet flere pasienter enn planlagt. Den polikliniske 
aktiviteten er høyere enn planlagt. Døgnaktiviteten er samlet sett redusert sammenlignet med 
plantall.  

Aktiviteten målt i DRG poeng viser en høyere DRG enn planlagt. 

Klinikk Kirkenes 

Klinikk Kirkenes har hittil i 2016 behandlet færre pasienter enn planlagt. Den polikliniske 
aktiviteten er redusert sett opp mot plantall. Døgnaktiviteten er økt sammenlignet med 
plantall.  

Planlagt aktivitet målt i DRG poeng viser en reduksjon. 

 

Psykisk helsevern og rus 

 
Kilde: DIPS 

 

Barne- og ungdomspsykiatrien 

Aktiviteten pr. juni 2016 innen barne- og ungdomspsykiatri er lavere enn både plantall og 
samme perioden i 2015.  

Voksenpsykiatrien 

Aktiviteten pr. juni 2016 innen voksenpsykiatri er høyere enn både plantall og samme 
perioden i 2015.  

Resultat

Endring fra 

i fjor

Avvik fra 

plan

Voksenpsykiatri:  

Antall utskrivninger PHV 362 +20 -71

Antall l iggedøgn PHV 4 660 +162 -374

Antall dagopphold PHV 15 -149 -117

Antall polikliniske konsultasjoner PHV med ref. 10 052 +268 +1 016

Barne- og ungdomspsykiatri: 

Antall utskrivninger BUP 33 +3 -3

Antall l iggedøgn BUP 1 495 +156 +487

Antall polikliniske konsultasjoner BUP 6 143 -1 223 -1 483

Antall ti ltak BUP (direkte og indirekte) 5 946 -1 522

Rusomsorg: 

Antall utskrivninger Rusomsorg 55 -3 +0

Antall l iggedøgn Rusomsorg 1 959 +169 +39
Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg 461 +348 +382
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Tverrfaglig spesialisert rusbehandling og avhengighet (TSB) 

Aktiviteten pr. juni 2016 innen TSB er høyere enn både plantall og samme perioden i 2015.  
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Økonomi 
Tall i mill. kroner 

 
Kilde: Agresso 

Resultat 
Resultat for Finnmarkssykehuset i juni viser et overskudd på 4,2 mill., mot budsjettert 
overskudd på 3,1 mill. Resultatet for juni er 1,1 mill. bedre enn budsjett i juni.  

Det positive resultatavviket i juni skyldes i hovedsak underforbruk på lønnskostnader og 
annen driftskostnad. Innenfor lønn er det i hovedsak fast lønn og refusjoner grunnet 
sykefravær som har et positivt avvik i juni. Avviket på annen driftskostnad skyldes lavere 
kostnad enn budsjettert på andre eksterne tjenester. Deler av underforbruket på andre 
eksterne tjenester skyldes periodisering av budsjetterte midler til OU prosesser og 
ide/konseptfaser.  

Pr. juni viser resultatet et overskudd på 20,2 mill., mot budsjettert overskudd på 18,5 mill. 
Resultatet pr. juni er 1,7 mill. bedre enn budsjett pr. juni.  

Det positive resultatavviket hittil i år skyldes i hovedsak bedre finansresultat enn budsjettert, 
samt lavere kostnader enn budsjettert på andre driftskostnader. Resultatet hittil i år viser at 

Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i %

Bas isramme 104,0 104,0 -0,0 -0 % 775,3 775,3 +0,0 +0 %

Kval i tetsbasert finans iering 0,8 0,8 +0,0 +1 % 5,0 4,9 +0,0 +0 %

ISF egne pas ienter (ekskl . KMF) 27,7 28,5 -0,8 -3 % 163,2 161,9 +1,3 +1 %

ISF kommunal  medfinans iering 0,0 0,0 +0,0 +0 % 0,0 0,0 +0,0 +0 %

Samlet ordinær ISF-inntekt 27,7 28,5 -0,8 -3 % 163,2 161,9 +1,3 +1 %

ISF av legemidler utenfor sykehus 1,9 1,5 +0,4 +30 % 13,0 11,2 +1,7 +15 %

Gjestepas ientinntekter 0,5 0,5 +0,0 +9 % 2,5 2,7 -0,2 -9%

Pol ikl iniske inntekter (psykisk helse og 

lab/rønt)
2,9 2,8 +0,2 +6 % 17,3 16,3 +1,1 +7 %

Utskrivningsklare pas ienter 0,2 0,2 -0,0 -2 % 4,1 1,2 +2,8 +227 %

Inntekter "raskere ti lbake" 0,4 0,4 -0,0 -10 % 2,5 2,6 -0,1 -4%

Andre øremerkede ti l skudd 1,3 1,6 -0,3 -20 % 7,7 8,7 -1,0 -11%

Andre dri fts inntekter 7,9 7,5 +0,4 +5 % 49,9 43,8 +6,1 +14 %

Sum driftsinntekter 147,6 147,7 -0,1 -0 % 1 040,4 1 028,6 +11,8 +1 %

Kjøp av offentl ige helsetjenester 8,5 9,5 -1,0 -10 % 56,7 56,9 -0,3 -0%

Kjøp av private helsetjenester 6,6 2,6 +4,0 +155 % 16,7 15,4 +1,3 +9 %

Varekostnader knyttet ti l  aktivi tet 14,5 13,0 +1,6 +12 % 79,8 80,8 -0,9 -1%

Innleid arbeidskraft 3,0 0,8 +2,2 +272 % 15,3 3,3 +12,0 +366 %

Lønn ti l  fast ansatte 73,7 81,3 -7,6 -9 % 470,3 473,6 -3,4 -1%

Overtid og ekstrahjelp 6,3 3,5 +2,8 +79 % 42,7 21,5 +21,1 +98 %

Pens jon inkl  arbeidsgiveravgi ft -12,8 -12,8 +0,0 -0 % 88,2 88,2 +0,0 +0 %

Ti lskudd og refus joner vedr arbeidskraft -4,0 -0,5 -3,6 +735 % -26,5 -2,9 -23,6 +804 %

Annen lønnskostnad 1,8 0,5 +1,3 +281 % 10,3 2,1 +8,2 +383 %

Sum lønn og innleie ekskl pensjon 80,8 85,7 -4,9 -6 % 512,0 497,7 +14,3 +3 %

Avskrivninger 7,0 7,0 +0,0 +0 % 42,0 42,0 +0,0 +0 %

Nedskrivninger 0,0 0,0 +0,0 +0 % 0,0 0,0 +0,0 +0 %

Andre dri ftskostnader 39,0 39,7 -0,7 -2 % 226,2 228,8 -2,5 -1%

Sum driftskostnader 143,6 144,5 -0,9 -1 % 1 021,6 1 009,7 +11,9 +1 %

Driftsresultat 4,0 3,2 +0,8 +26 % 18,9 19,0 -0,1 -1%

Finans inntekter 0,2 0,1 +0,1 +173 % 1,6 0,5 +1,1 +223 %

Finanskostnader 0,0 0,2 -0,2 -92 % 0,3 1,0 -0,7 -69%

Finansresultat 0,2 -0,1 +0,3 -296 % 1,3 -0,5 +1,8 -370%

Ordinært resultat 4,2 3,1 +1,1 20,2 18,5 +1,7

juni Hittil i år



 

 

Side 20 av 28 

 

Finnmarkssykehuset har høyere inntekter enn budsjettert, mens samtidig viser resultatet 
overforbruk på totale driftskostnader.  

Resultat for Klinikkene 

   
Kilde: Agresso 

Administrasjonen uten pasientreiser har et underforbruk i juni og hittil i år. Dette skyldes 
hovedsakelig høyere inntekter enn budsjettert (ISF), samt lavere lønnskostnader og midler 
knyttet til organisasjonsutvikling/idé- og konseptfase enn budsjettert. I tillegg er det brukt 
mindre på andre driftskostnader.  

Pasientreiser har et overforbruk i juni og hittil i år. Dette skyldes i hovedsak høyere kostnader 
enn budsjettert på syketransport fly.  

Klinikk Psykisk helsevern og rus har et overforbruk i juni og hittil i år. Overforbruket i juni 
skyldes i all hovedsak varekostnader (hovedsakelig medikamenter og innleie) og 
reisekostnader. I tillegg har klinikken lavere inntekter enn budsjettert. I tillegg ligger 
lønnskostnader over budsjett hittil i år.  

Klinikk Hammerfest har et overforbruk i juni og hittil i år. Dette skyldes hovedsakelig at 
varekostnader, og andre driftskostnader ligger over budsjett. I tillegg har klinikken lavere 
inntekter enn budsjettert. I tillegg ligger lønnskostnader over budsjett hittil i år.  

Klinikk Kirkenes har et overforbruk i juni og hittil i år. Overforbruket hittil i år skyldes i all 
hovedsak høyere kostnader til medikamenter, andre medisinske forbruksvarer og innleie enn 
budsjettert. I tillegg har klinikken lavere inntekter enn budsjettert i juni måned, samt at 
reisekostnader ligger over budsjett.  

Klinikk Prehospitale tjenester har et underforbruk i juni og hittil i år. Dette skyldes høyere 
refusjoner på sykefravær enn budsjettert, samt at lønnskostnader sett opp mot refusjoner er 
lavere enn budsjettert.  

Senter for drift og eiendom viser et overforbruk i juni, mens hittil i år har senter for drift og 
eiendom et underforbruk. Overforbruket i juni skyldes i all hovedsak høyere kostnader enn 
budsjettert på vedlikehold. Underforbruket hittil i år skyldes i all hovedsak lavere kostnader 
enn budsjettert på fastlønn, kommunale avgifter, strøm, fyringsolje og kostnader til Helse 
Nord IKT. Når det gjelder kommunale avgifter så er årsaken til det positive avviket at de 
faktiske kostnadene for 2015 ble lavere enn det som var avsatt for 2015. Underforbruket på 
kostnader knyttet til Helse Nord IKT skyldes at de er forsinket med noen av sine prosjekter og 
dermed fakturer de Finnmarkssykehuset et lavere beløp enn avsatt i budsjettet for 2016.   

Klinikk/senter Tall i TNOK

Avvik denne 

mnd

Avvik hittil i 

år

Avvik hittil i 

fjor

Administrasjonen +7 674 +19 387 +16 268

Pasienttransport -3 879 -10 598 -6 676

Klinikk Psykisk helsevern og rus -235 -5 015 -5 949

Klinikk Hammerfest -614 -5 575 -5 630

Klinikk Kirkenes -1 861 -1 359 +626

Prehospital klinikk +979 +3 247 -2 030

Senter for Drift og Eiendom -917 +1 592 +21

Sum +1 146 +1 679 -3 370
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Prognose 

 
 
Foretaket velger å legge prognosen på det samme som budsjett for 2016.  Pr juni har 
Finnmarkssykehuset et positivt resultatavvik på 1,7 mill.  
 

Gjennomføring av tiltak 
Finnmarkssykehuset har planlagt tiltak på 35,6 mill. i 2016, jfr. styresak 98/2015 Budsjett 

2016-2019. Det er foretatt en risikojustering pr juni av disse tiltakene, og risikojustert 

budsjett er satt til 21 mill.  

 

 

Samlet effekt av tiltakene pr. juni er på 27 % av årsbudsjettet før risikojustering av tiltakene.  

Samlet effekt av tiltakene pr. juni er på 46 % av årsbudsjettet etter risikojustering av 
tiltakene. 

 

  

Klinikk/senter Tall i  MNOK

Prognose 

resultat

Avvik pr. juni 

2016

Administrasjonen +55,6 +8,8

Senter for Drift og Eiendom +0,5 +1,6

Klinikk Hammerfest -6,3 -5,6

Klinikk Kirkenes +1,2 -1,4

Klinikk Prehospitale tjenester -0,2 +3,2

Klinikk Psykisk helsevern og rus -13,8 -5,0

Prognose avvik fra budsjett +0,0 +1,7

Budsjettert resultat 2016 +37,0

Prognose netto resultat +37,0

Risiko for at tiltaket ikke  blir 

gjennomført 

Budsjett 

2016

Risiko-

justert 

budsjett

Realiserte 

tiltak hittil  

i  år

Andel av 

risikojust. 

budsjett

0 - Ingen risiko 9 100          9 100          4 500          49 %

1 - Usannsynlig -              -              1                  

2 - Lav sannsynlighet 1 900          2 322          1 411          61 %

3 - Middels sannsynlighet 19 600        9 400          3 155          34 %

4 - Høy sannsynlighet 5 000          250             666             266 %

5 - Tiltaket blir ikke gjennomført i  2016 -              -              -              

Sum Finnmarkssykehuset 35 600        21 072        9 732          46 %

Oppsummering effekt 2016 Målsetning for året

Kirkenes 384 2 600                             

Hammerfest 1 409 4 200                             

Psykisk helsevern og rus 7 250 19 000                           

Prehospital 200 1 800                             

Drift/Administrajonen 490 8 000                             

Sum Finnmarkssykehuset 9 733 35 600                           

Realisert i % av budsjett 27 %
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Senter for drift og eiendom 

SDE har kostnadsreduserende tiltak for 2 mill. innarbeidet i sitt budsjett for 2016.  

SDE har overtatt ansvaret for vedlikeholdet av ambulansestasjonene uten og at det er blitt 
overført ramme fra klinikk Prehospital for dette. SDE skal ivareta dette vedlikeholdet uten å 
øke kostnadsnivået utover det de har hatt tidligere år. Det vil si at de må effektivisere på 
andre områder og drifte dette innenfor gitt ramme. Forventet effekt er satt til 0,8 mill. Pr juni 
viser tiltaket effekt. 

SDE skal forbedre og effektivisere kjøkkendriften i Hammerfest og sette i gang med servering 
av det fjerde måltidet innenfor gitt ramme. Forventet effekt er satt til 0,7 mill. Tiltaket er 
planlagt gjennomført fra og med mai 2016. Pr. juni viser tiltaket noe effekt.  

SDE skal forbedre og effektivisere kjøkken- og renholdsdriften i Tana. Besparelsen på dette er 
satt til 0,5 mill. Tiltaket er planlagt gjennomført fra og med mai 2016. Pr. juni viser tiltaket 
ingen effekt.  

Administrasjonen 

Administrasjonen defineres som Direktørens stab, Senter for HR, Senter for økonomi samt 
Senter for fag, forskning og samhandling. Administrasjonen har kostnadsreduserende tiltak 
for 6 mill. innarbeidet i sitt budsjett for 2016.  

Administrasjonen skal redusere reisekostnader på tjenestereiser med å bruke 
telematikkmøter der det er mulig. Dette er også i tråd med klima- og miljøsertifiseringen, der 
administrasjonen har sagt de skal spare miljøet for CO2. Forventet effekt av dette tiltaket er 
satt til 1 mill. Pr. juni viser tiltaket ingen effekt. 

Pasientreiser i samarbeidet med klinikkene skal se på mulige områder for å spare 
pasientreisekostnader for foretaket. Dette tiltaket er forventet å gi en besparelse på 5 mill. 
Noe av effekten på dette tiltaket legges til klinikkene og vil derfor også bli nevnt under 
klinikkenes tiltak. Samlet effekt av dette er forventet å bli mer enn 5 mill. Pr. juni er tiltaket 
ikke startet, omstillingsarbeid pågår. 

Klinikk Kirkenes 

Klinikk Kirkenes har kostnadsreduserende tiltak for 2,6 mill. innarbeidet i sitt budsjett for 
2016. Klinikken har fått redusert budsjett grunnet omfordeling av midler mellom Kirkenes og 
Hammerfest i Finnmarkssykehuets interne budsjettmodell. Selv om klinikken har fått 
redusert budsjett skal den effektivisere gjennom hverdagsforbedringer til å klare samme 
aktivitet ifht ambulerende leger. Forventet effekt av dette tiltaket er satt til 2,3 mill. Dette 
tiltaket viser ikke effekt pr. juni 2016, da det er brukt mer på lønnskostnader og innleie av 
kirurgiske leger enn budsjett.  

Ifht bemanningsplaner og tjenesteplaner ser klinikken at det fortsatt kan være noe økonomisk 
effekt ved å gjennomgå disse og se på optimalisering ifht aktivitetsbasert bemanning. 
Forventet effekt av dette tiltaket er satt til 0,1 mill. Det forventes at tiltaket kan gi effekt fra 
2.tertial 2016. Tiltaket gir ikke effekt pr. juni.  

I samarbeid med pasientreiser skal klinikken være med på å se på områder der man kan 
desentralisere behandlingen til pasientene i Øst Finnmark. Dette til det beste for pasientene 
og det faglige tilbudet. Forventet effekt på reduksjon av pasientreiser er satt til 0,1 mill. Dette 
tiltaket er målbart ved oppdrag. 
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Innføring av elektronisk legemiddelkabinett skal forhindre svinn av medikamenter. Dette 
gjennomføres som er pilotprosjekt på medisinsk sengepost på Kirkenes. Forventet effekt er 
satt til 0,1 mill. Oppstart og gjennomføring av ELK skal foregå i mai, slik at man kan måle 
effekten av dette tiltaket etter dette. Tiltaket gir ikke effekt pr. juni. 

Klinikk Hammerfest 

Klinikk Hammerfest har kostnadsreduserende tiltak for 4,2 mill. innarbeidet i sitt budsjett for 
2016. Klinikken innfører tiltak på hverdagsforbedring hvor varekostnader skal reduseres, 
kostnader for utenlandske pasienter skal gå ned, det skal bli økt bruk av flergangsutstyr ved 
operasjoner og man skal sikre at alle inntekter kommer inn. Pr. juni viser tiltakene på 
hverdagsforbedring ingen effekt.  

I tillegg har klinikken tiltak som går på rekruttering og stabilisering, hvor det aktivt skal 
jobbes med rekruttering til vakante stillinger, som vil føre til mindre bruk av vikarbyrå. Pr. 
juni viser dette tiltaket effekt.  

Klinikken skal i tillegg redusere sykefraværet. Gjennom samarbeid med HR og NAV skal 
lederne få støtte og kompetanse i oppfølging av ansatte. Sykefraværet har gått ned de siste 
månedene, så tiltaket viser effekt pr. juni.  

Klinikken skal også fortsette arbeidet med å forbedre kvaliteten på dokumentasjon og koding, 
som skal gi økte inntekter. Pr. juni viser tiltaket effekt.  

Klinikken har også innarbeidet et tiltak hvor det skal være en gjennomgang av driften for å få 
ned antall innleggelser og øke dagbehandlingen (fra døgn til dag). Forventes effekt utover 
året. Tiltaket viser ingen effekt pr. juni.  

Det er satt opp et eget tiltak ift ressursbruk og pasientflyt i akuttavdelingen. Her skal det 
utarbeides handlingsplaner og gjennomføres foreslåtte tiltak for intensiv, dagkirurgi, 
akuttmottak og operasjon. Tiltaket er ikke iverksatt ennå.  

Det siste tiltaket går på å planlegge ferien slik at det blir mindre bruk av innleie og vikarer. 
Effekten vil eventuelt vises høsten 2016.  

Klinikk psykisk helsevern og rus 

Klinikk Psykisk Helsevern og Rus er den klinikken som har fått den største reduksjonen i 
rammen de siste årene grunnet inntektsfordelingsmodellen i Helse Nord regionen. Klinikken 
har derfor stramme rammer for 2016 og behov for mye tiltak for å få resultatet i balanse med 
budsjett. Klinikken har jobbet godt med tiltak gjennom hele budsjettprosessen for 2016. 
Klinikken har kostnadsreduserende tiltak for 19 mill. innarbeidet i sitt budsjett for 2016.  

Klinikken ligger lavere på aktivitetstall enn andre i Helse Nord regionen. Ett av tiltakene er å 
øke poliklinisk aktivitet med 9 % for 2016. Dette vil generere økte inntekter for klinikken. Det 
er forventet å ha en effekt på 2 mill. Tiltaket gir effekt pr. juni.  
 
Ved å bruke APAT teamene aktivt 24/7skal klinikken unngå innleggelser og behandlinger 
utenfor fylket der det er mulig. Klinikken håper dette vil gi de lavere kostnader på 
gjestepasientkostnader og forventer en effekt på 2 mill. Tiltaket gir effekt pr. juni. 
Finnmarkssykehuset ønsker å få formidlet ut til pasienter det gode tilbudet som finnes i 
Finnmark innenfor psykisk helsevern og rus, slik at man kan få pasienter fra andre regioner 
hit. I tillegg skal klinikken oppdatere og ha en samling for alle ledere der man gjennomgår 
faktureringsrutiner for klinikken på utgående fakturaer. Effekten av dette er satt til 1 mill. 
Tiltaket gir effekt pr. juni. 
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Det skal jobbes videre med å få en felles norm for bemanning og pleiefaktor på DPSene og 
døgnenhetene. Forventet effekt av dette er satt til 1 mill. Dette tiltaket er ikke iverksatt ennå.  
 
Klinikken har i 2015 vært en av de i Finnmarkssykehuset som har hatt høyest 
sykefraværsprosent. Klinikken har satt i gang arbeid med tiltak ifht sykefravær og forventer 
at sykefraværet skal gå ned og kostnader til innleie og overtid skal redusere. Forventet effekt 
av dette er satt til 3 mill. Tiltaket gir ikke effekt pr. juni.  
 
Klinikken skal harmonisere antall støttepersonell og sekretærer mellom de ulike DPSene. 
Forventet effekt av dette er satt til 1 mill. Tiltaket gir effekt pr. juni. 
 
Det har i flere år vært en del vakante stillinger i psykisk helsevern og rus og noen av disse 
stillingene skal tas ned. Forventet effekt av dette er satt til 8 mill. Tiltaket gir effekt pr. juni. 
 
Det planlegges å arbeide mot kommunen i 2016 for å få ett enda bedre samarbeid med 
kommunene i Finnmark. Klinikken tror at bedre opplæring og mestring i kommunen gir økt 
kompetanse og dermed færre innleggelser.  Dette for at pasienten skal få behandling på riktig 
nivå. Forventet effekt av dette er satt til 1 mill. Tiltaket gir ikke effekt pr. juni. 

Klinikk prehospitale tjenester 

Klinikk Prehospitale tjenester har kostnadsreduserende tiltak for 1,8 mill. innarbeidet i sitt 
budsjett for 2016. Det ble i 2015 innført en innkjøpsprosedyre i klinikken der alle fakturaer 
skal godkjennes av klinikksjefen. Dette har vist seg å ha god økonomisk effekt i 2015 og derfor 
videreføres dette tiltaket til 2016 der man håper på å få ytterligere effekt på 0,5 mill. Tiltaket 
viser en liten effekt pr. juni.   

Gjennom møtekjøring og innføring av «hvit bil» skal klinikken redusere overtidskostnader. 
Dette tiltaket er satt til å ha en effekt på 0,9 mill. Tiltaket viser en liten effekt pr. juni 2016. 

Klinikken jobber med en liste over hverdagsrasjonalisering. Det jobbes kontinuerlig med 
tiltak for å få en optimal drift. Tiltaket viser ikke effekt pr. juni 2016. 

 

 

 

  



 

 

Side 25 av 28 

 

Likviditet og investeringer 

Likviditet 

 

Disponibel saldo består av 300 mill. kassakreditt og resten er egne midler på bank. Som 
grafen viser har disponibel saldo gått ned fra mai til juni slik at likviditeten pr. juni er på 308 
mill., som er en nedgang i likviditet på 130 mill. siden sist måned.  

 

Investeringer 

 

Det er i styresak 98/2015 vedtatt et investeringsbudsjett på 1 017 mrd. inklusiv overføringer 
fra tidligere år har Finnmarkssykehuset en ramme på 1 179 mrd.  

 
Finnmarkssykehuset har investert for 430 mill. pr. juni 2016. Nye Kirkenes Sykehus utgjør 
367 mill. av dette. Resten er i hovedsak ambulanser, Alta Nærsykehus og medisinskteknisk 
utstyr. 
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Investering

er tidligere 

år 

Inv. ramme 

tidligere år

Overført 

inv. Ramme 

fra tidligere 

år

Investering

er hittil i år

Inv. ramme 

i år

Ramme- 

justering

Investering

er hittil 

totalt

Inv. ramme 

totalt
Restramme

Forbruk i år 

av 

disponibel 

ramme

Finnmarkssykehuset HF 0

Rusinstitusjon -                 -                 22 401           -                 -                 -                 -                 22 401           22 401           0 %

 Spesialistlegesenteret i Alta 6 889             43 108           30 750 150 000 37 639           193 108         162 358         16 %

201501 Alta nærsykehus -181               0 -                 

130026 Utredning av sht i Alta og Vest-Finnmark 90                   -                 

140038  Alta nærsykehus (koststed 08003) 6 980             43 108           30 750 150 000 -30 750         

 Spesialistlegesenteret i Karasjok 40 000           -                 40 000           40 000           0 %

Kirkenes nye sykehus 607 569         -                 27 042           367 357         792 000         -                 974 926         819 042         451 685         45 %

Tiltak Hammerfest Kirkenes og ENØK Hammerfest 8 349             -                 7 485             12 865           25 000           -1 700            21 214           30 785           17 920           40 %

MTU, ambulanser, rehab m.m. 10 786           -                 29 863           13 815           50 000           1 700             24 601           81 563           67 748           17 %

Reserve/ egenkapitalsinnskudd KLP -                 -                 -7 936            5 602             -                 -                 5 602             -7 936            -13 538         -71 %

Til styrets disp (sum) 633 593         -                 161 963         430 389         1 017 000     -                 1 063 982     1 178 963     748 574         37 %
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Personal 

Bemanning – månedsverkutvikling 

 
Brutto månedsverk består av variabel lønn og fast lønn, ikke korrigert for refusjon og innleie utenom lønnssystemet.   

Brutto månedsverk ligger over forrige måned, og ligger høyere enn juni 2015.  

 

Andel deltidsansatte – fast ansatte 

 

Andel deltidsansatte ligger på 21 % i mai, som er oppgang på 1,35 % fra april. Tall for juni 
oppdateres i neste virksomhetsrapport.  
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Andel midlertidige ansatte 

 

Andel midlertidig ansatte for mai ligger på 20,13 %. Tall for juni oppdateres i neste 
virksomhetsrapport.  
 

Sykefravær 
 

 
Sykefraværet rapporteres etterskuddsvis. I mai er det rapportert 7,8 % sykefravær. Det er 0,9 
% lavere enn mai i fjor.  
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Ordforklaringer 

DRG – Diagnoserelaterte grupper – er et klassifikasjonssystem som grupperer hvert enkelt 
sykehusopphold i en periode i medisinsk meningsfulle og ressursmessig ensartede grupper. 
For å gruppere sykehusopphold må det foreligge informasjon om pasientenes opphold i 
sykehusets datasystem; blant annet diagnoser og prosedyrer, som beskrives ved hjelp av 
medisinske koder. DRG blir blant annet brukt til å beregne gjennomsnittlig kostnad pr 
sykehusopphold og sammenligne aktivitet mellom sykehus. 

DRG -poeng er aktivitetsmål hvor sykehusopphold er justert for forskjeller i 
pasientsammensetning mellom ulike sykehus. Refusjon for ett DRG -poeng er for 2015 fastsatt 
til 41 462 kroner (kostnaden for en gjennomsnittpasient). 

DRG -vekt kalles også kostnadsvekt. DRG -vekten uttrykker det relative ressursforbruket den 
ene pasientgruppen har i forhold til gjennomsnittet for alle pasientgrupper. En enkel 
operasjon vil således ha et relativt lav DRG -vekt, i motsetning til en stor og ressurskrevende 
operasjon som er høyt vektet.  

RTV -takst – Rikstrygdeverkets takster for finansiering av polikliniske konsultasjoner. 
Polikliniske konsultasjoner der RTV -takst finnes, finansieres ikke gjennom ISF. 

Liggedøgn – En pasient som overnatter i sykehuset har et liggedøgn ved sykehuset. Hver 
overnatting gir et nytt liggedøgn. Det blir ikke beregnet liggetid for dagpasienter. 

Sykehusopphold – Sammenhengende opphold på sykehus for en innlagt pasient. Både 
heldøgnsopphold og dagopphold regnes som sykehusopphold. 

Poliklinikk – Institusjon for undersøkelse og behandling av pasienter som ikke er innlagt på 
sykehuset. Eksempler: Ortopedisk poliklinikk. 

Poliklinisk konsultasjon – fremmøte/besøk på en poliklinikk. 

Somatikk – Kroppslig (i motsetning til psykisk). 

Elektiv – Planlagt (i motsetning til akutt eller ø-hjelp). 

ØH / Ø -hjelp – Øyeblikkelig hjelp. 

Dagopphold – Planlagt innleggelse uten overnatting hvor pasienten behandles over en eller 
flere dager. Ved dagopphold kan pasienten motta dagbehandling. 

Dagbehandling – Behandling av pasient enten poliklinisk eller ved dagopphold. 
Behandlingen er mer omfattende enn vanlig poliklinisk kontakt og forutsetter tilgang til seng, 
men ikke overnatting. 

Innleggelse – Mottak av pasient hvor de medisinske tiltak vanligvis er komplekse og krever 
at sykehuset har ansvar for pasienten i ett eller flere døgn/dager. 
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Oppsummering av utvikling 

 
 

Rapporten viser status for Finnmarkssykehuset pr. juli 2016. Det økonomiske resultatet for 
Finnmarkssykehuset pr juli viser et akkumulert overskudd på 23,1 MNOK, som er 1,5 MNOK 
bedre enn budsjett. Det økonomiske resultatet var tilnærmet budsjett for foretaket i juli.  

Finnmarkssykehuset driver godt økonomisk, men den underliggende økonomiske driften i 
Klinikk Hammerfest og Pasientreiser har bekymringsverdige avvik i forhold til budsjett. 
Resultatet viser at Finnmarkssykehuset har høyere inntekter enn budsjettert, men samtidig 
viser resultatet overforbruk på totale driftskostnader hittil i år. For mer informasjon om 
klinikkenes økonomiske resultater vises det til kapittelet om resultat for klinikkene. 

Ventetiden i Finnmarkssykehuset var 62 dager i juli, som er under måltallet på 65 dager. Selv 
om den gjennomsnittlige ventetiden var under måltallet, klarer ikke alle fagområdene dette 
måltallet. Fristbruddene er uendret fra forrige måned og ligger på 4,2 prosent. Det er klinikk 
Psykisk helsevern og rus som har de største utfordringene på dette området.  

Sykefravær vises en måned på etterskudd og sykefraværet var på 8,2 prosent i juni.  Det var 
10 prosent i juni i fjor. Sykefraværet viser en positiv trend og har vært godt under fjoråret i 
alle månedene så langt i 2016. Det jobbes systematisk i foretaket for ytterliggere forbedring. 

 

 

 

  

Kvalitet Resultat Endring sist mnd
Endring fra samme 

mnd i fjor

Ventetid (dager) juli 62 2 3

Fristbrudd juli 4,2 % -0,0 p.p. -0,2 p.p.

Aktivitet - somatikk Resultat  Endring fra i  fjor  Avvik fra plan 
Alle kontakter 44 766               -244                      -1 199                      

Regnskap (MNOK) Resultat Budsj.avvik 
juli  2016 2,9 -0,2
Hitti l  i  år 23,1 +1,5
Tiltak  2016 Risikojustert Realisert hitti l  i  år
TNOK 35 600 21 072 11 159

Likviditet Trekkramme Disponibel saldo
juli  2016 TNOK 300 000 226 369

Stillingstyper Heltid Deltid
Prosentandel 100,0 % 0,0 %

Sykefravær juni 2016
Prosent 8,20 %
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Kvalitet 
Ventetid 
Finnmarkssykehuset har som mål at gjennomsnittlig ventetid på behandling i 
spesialisthelsetjenesten skal være på 65 dager (50 dager for barn i psykisk helsevern). Vi 
måler gjennomsnittlig ventetid for pasienter som har startet behandling i rapportmåneden.  
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 Kilde: NPR 

Finnmarkssykehuset totalt 
Finnmarkssykehuset hadde en gjennomsnittlig ventetid på 62 dager i juli, som er høyere enn 
forrige måned, men under Finnmarkssykehuset sitt måltall.   

Klinikk Hammerfest 
Klinikk Hammerfest ligger under måltallet på 65 dager for juli og sammenlignet med samme 
periode i 2015. Klinikken fortsetter å arbeide med å få ned ventetiden ved langtidsplanlegging 
av driften og direkte innkalling av pasienter. 

Klinikk Kirkenes 
Klinikk Kirkenes hadde en gjennomsnittlig ventetid på 67 dager i juli, som er høyere enn 
forrige måned og over Finnmarkssykehuset sitt måltall. Klinikken jobber kontinuerlig med å 
holde ventelistene under målkravet. 
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jul. 2016
Snitt 

ventetid
Endring sist 

mnd
Endring fra samme 

måned i fjor

Finnmarkssykehuset totalt 62 +2 +3
Klinikk Hammerfest 58 -4 -4
Klinikk Kirkenes 67 +7 +11
Psykisk helsevern Voksne 66 +19 +13
Psykisk helsevern Barn 57 +0 +10
Rus 46 +22 +3
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Klinikk psykisk helsevern og rus 
Innenfor Psykisk helsevern og rus har ventetiden innen barnepsykiatrien hatt en negativ 
utvikling det siste halve året. Dette har sammenheng med bemanningsutfordringene som det 
arbeides med innenfor dette fagområdet i Vest-Finnmark, som er omtalt i tidligere rapporter. 
Det jobbes med både kort og langsiktige planer for å løse disse utfordringene. Ventetiden i 
voksenpsykiatrien var på 66 dager i juli, og det er første gangen på lenge at den har vært over 
måltallet på 65 dager. 

 

Fristbrudd 
Finnmarkssykehuset har som mål å ha 0 % fristbrudd. Finnmarkssykehuset måles på andelen 
av pasienter som starter sin behandling for sent i forhold til den gitte tidsfristen innenfor 
rapportmåneden. 

 
 

 
Kilde: NPR 

Finnmarkssykehuset totalt 
Andel fristbrudd i juli er uendret fra sist måned, og er noe redusert sammenlignet med juli 
2015. 
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Klinikk Kirkenes

Klinikk Psykisk helsev
og rus

Andel fristbrudd

jul. 2016 Andel fristbrudd Endring sist mnd Endring fra samme 
måned i fjor

Finnmarkssykehuset totalt 4,2 % -0,0 p.p. -0,2 p.p.
Klinikk Hammerfest 3,4 % +0,8 p.p. +1,4 p.p.
Klinikk Kirkenes 0,7 % -3,5 p.p. -1,6 p.p.
Klinikk Psykisk helsev og rus 25,0 % +3,0 p.p. +12,4 p.p.
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Klinikk Hammerfest 
Klinikk Hammerfest har ikke nådd måltallet på 0 % fristbrudd for juli 2016. Klinikken hadde 
17 fristbrudd i juli. Klinikken jobber med langtidsplanlegging og tett oppfølging av 
ventelistene for å nå målet med 0 % fristbrudd.  

Klinikk Kirkenes 
Andel fristbrudd i juli er redusert fra sist måned og redusert sammenlignet med juli 2015. 

Klinikk psykisk helsevern og rus 
Klinikken ligger med 25 % fristbrudd i juli, som er langt over måltallet. 92 pasienter ble tatt 
inn til behandling i juli, hvor 23 hadde fristbrudd. Årsaken til fristbrudd er hovedsakelig 
utfordringer på bemanningssiden kombinert med rekrutteringsutfordringer. 
Bemanningssituasjon har særlig vært utfordrende på våren, men situasjonen bedrer seg 
gradvis. Det forventes ytterligere forbedring utover høsten.  

 

Utskrivningsklare pasienter 
Data på utskrivningsklare pasienter vil oppdateres i neste virksomhetsrapport.  

Grafen under viser antall døgn utskrivningsklare pasienter i somatikken. Hittil i år har 
Finnmarkssykehuset flere utskrivningsklare pasienter sammenlignet med samme periode i 
fjor.  

 
Kilde: Agresso 

Tabellen under viser antall utskrivningsklare døgn pr juni pr kommune.  
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Kilde: Agresso 

 

Kvalitetsindikatorer fra EPJ DIPS 
Foretaket har vedtatt tre kvalitetsindikatorer for pasientadministrativt arbeid. Foretaket skal 
rapportere på disse gjennom ØBAK rapporten. De tre indikatorene er: 

1. Gjennomsnitt vurderingstid (henvisning) 
Denne indikatoren viser tid fra henvisningen er mottatt, til den er vurdert som fullført i 
Dips. For somatikken og Psykisk helsevern for barn og unge er fristen 10 dager. Fristen 
for psykisk helsevern for voksne er 30 dager. 

2. Åpne dokumenter over 14 dager 
Indikatoren viser antall åpne dokumenter i Dips som er mer enn 14 dager gamle.  

3. Åpen henvisningsperiode uten kontakt 
Indikatoren viser antall pasienter med åpen henvisningsperiode uten ny planlagt 
kontakt i Dips. 

Etter sammenslåing av databaser i DIPS, er det foreløpig ikke mulig å få ut tall per klinikk i 
somatikken. Kvalitetsindikatorene rapporteres derfor på somatikk, voksenpsykiatrisk 
poliklinikk (VPP) inkludert rus og barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk.  

Kommune
Utskrivningsklare 

døgn jan-juni
ALTA KOMMUNE 419
BERLEVÅG KOMMUNE 1
HAMMERFEST KOMMUNE 201
KARASJOK KOMMUNE 27
KVALSUND KOMMUNE 4
LEBESBY KOMMUNE 12
LOPPA KOMMUNE 2
MÅSØY KOMMUNE 5
NORDKAPP KOMMUNE 4
PORSANGER KOMMUNE 27
SØR-VARANGER KOMMUNE 92
TANA KOMMUNE 10
VADSØ KOMMUNE 10
Totalsum 814
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Innenfor somatikk vurderes 97 % av henvisningene innen 10 dager. Når det gjelder barne- og 
ungdomspsykiatri vurderes 79 % innen 10 dager. Innenfor voksenpsykiatri vurderes 67 % av 
henvisningene innen 30 dager.  

Antall åpne dokumenter både innenfor somatikk og psykisk helsevern og rus har økt noe 
sammenlignet med forrige måned, men er lavere enn på samme tid i fjor. 

Antall åpne henvisingsperioder uten avtalt ny kontakt har gått ned sammenlignet med forrige 
måned.  

 

Status avvikshåndtering i DocMap 
Avvik skal meldes i DocMap. For å ha et velfungerende avvikssystem, samt kultur for å melde 
avvik er det viktig at alle avvik blir meldt.  
 
Tabellene under viser meldte avvik fordelt på klinikker. Alle typer avvik er tatt med. Merk at  
”meldte avvik” viser alle meldte avvik i aktuell måned. ”Totalt antall åpne avvik” viser totalt 
hvor mange åpne avvik det er for hver enkelt klinikk. Det som også kommer frem når tallene 
tas ut fra DocMap, er at det ligger en del avvik hos melder, det vil si at den som har meldt 
hendelsen ikke har sendt avviket videre, det ligger som en kladd i arbeidslista til melder.  
  

Gjennomsnittlig vurderingtid (henvisning) - antall dager

Helseforetak/intitusjon

Gj.sn ant 
dager 
januar

Gj.sn ant 
dager 

februar 
Gj.sn ant 

dager mars 
Gj.sn ant 

dager april 
Gj.sn ant 
dager mai 

Gj.sn ant 
dager juni 

Gj.sn ant 
dager jan

Gj.sn ant 
dager feb

Gj.sn ant 
dager mars

Gj.sn ant 
dager april

Gj.sn ant 
dager mai

Gj.sn ant 
dager juni

Gj.sn ant 
dager juli

Somatikken 2,77 2,76 3,25 3,42 3,26 2,97 2,49 2,94 3,02 2,64 3,44 3,23 2,78
Psykisk Helsevern og Rus 4,67 6,56 4,73 4,14 5,58 4,58 4,42 4,39 4,71 3,81 5,00 5,42 3,90
Psykisk Helsevern BUP 4,27 4,17 4,47 6,51 7,13 19,66 5,40 4,38 5,77 5,77 5,21 4,58 5,58
Figur 20: Gjennomsnittlig vurderingstid (henvisning) 

Gjennomsnittlig vurderingtid (henvisning) - andel vurdert innen 10 dager

Helseforetak/intitusjon

Andel vurd. 
innen ti 

dager jan.

Andel vurd. 
innen ti 

dager feb.

Andel vurd. 
innen ti 

dager mars

Andel vurd. 
innen ti 

dager april

Andel vurd. 
innen ti 

dager mai

Andel vurd. 
innen ti 

dager juni

Andel vurd. 
innen ti 

dager jan

Andel vurd. 
innen ti 

dager feb

Andel vurd. 
innen ti 

dager mars

Andel vurd. 
innen ti 

dager april

Andel vurd. 
innen ti 

dager mai

Andel vurd. 
innen ti 

dager juni

Andel vurd. 
innen ti 

dager juli
Somatikken 96,03 95,31 94,01 91,05 92,45 94,97 97,97 96,48 95,67 95,33 94,77 94,72 97,12
Psykisk Helsevern og Rus 57,14 92,21 71,73 71,25 86,87 95,74 95,18 95,69 94,18 98,18 91,80 93,18 67,03
Psykisk Helsevern BUP 65,90 100,00 74,35 60,78 77,77 87,80 93,10 98,55 86,05 96,15 91,18 89,58 78,79
Figur 21: Andel henvisninger vurdert innen 10 dager i prosent

Åpne dokumenter > 14 dager

Helseforetak/intitusjon

Totalt antall 
åpne dok pr 

31.jan

Totalt antall 
åpne dok pr 

28.feb

Totalt antall 
åpne dok 
pr31.mar

Totalt antall 
åpne dok pr 

30.apr

Totalt antall 
åpne dok pr 

31.mai

Totalt antall 
åpne dok pr 

30.jun

Totalt antall 
åpne dok pr 

31.jan

Totalt antall 
åpne dok pr 

29.feb

Totalt antall 
åpne dok pr 

31.mars

Totalt antall 
åpne dok pr 

30.april

Totalt antall 
åpne dok pr 

31. mai

Totalt antall 
åpne dok pr 

30. juni

Totalt antall 
åpne dok pr 

31. juli
Somatikken                  955                  909              1 381              1 003              1 019              1 143                  742                  783                  931                  850                  645                    405                  536 
Psykisk Helsevern og Rus                  776                  842                  744                  790                  780                  799                  709                  412                  339                  785                  432                    220                  290 
Psykisk Helsevern BUP                  497                  488                  455                  508                  422                  424                  492                  571                  547                  493                  362                       75                  144 
Figur 22: Åpne dokumenter > 14 dager

Åpen henvisningsperiode uten avtalt ny kontakt

Helseforetak/intitusjon

Ant åpne 
henv pr 31. 

jan

Ant åpne 
henv pr 28. 

feb

Ant åpne 
henv pr 31. 

mars

Ant åpne 
henv pr 30. 

april

Ant åpne 
henv pr 31. 

mai

Ant åpne 
henv pr 30. 

juni

Ant åpne 
henv pr 
31.jan

Ant åpne 
henv pr 
29.feb

Ant åpne 
henv pr 
31.mars

Ant åpne 
henv pr 
30.april

Ant åpne 
henv pr 31. 

mai

Ant åpne 
henv pr 
30.juni

Ant åpne 
henv pr 
31.juli

Somatikken                  784                  777                  809                  784              1 027                  922                  724                  677                  652              1 033              1 058                 1 342              1 302 
Psykisk Helsevern og Rus                  986              1 049                  955              1 019              1 059              1 042              1 064              1 073                  997              1 071              1 056                 1 105              1 062 
Psykisk Helsevern BUP 458                 418                 476                 510                 463                 470                 384                 403                 439                 424                 434                 483                   355                 

2015

2015

2015

2015

2016

2016

2016

2016
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 April 

2016 
Mai 
2016 

Juni 
2016 

Juli 
2016 

Klinikk Hammerfest meldte avvik 73 59 54 56 

Totalt antall åpne avvik 143   194 

Klinikk Kirkenes meldte avvik 37 44 37 41 

Totalt antall åpne avvik 158   235 

Klinikk Psyk. og rus meldte avvik 13 14 18 11 

Totalt antall åpne avvik 75   90 

Klinikk for Prehosp meldte avvik 15 20 7 4 

Totalt antall åpne avvik 52   44 

Senter for drift og eiendom 
meldte avvik 

4 5 4 3 

Totalt antall åpne avvik 16   17 

Senter for fag, forskning og 
samhandling meldte avvik 

11 6 3 4 

Totalt åpne avvik 22   25 

Senter for HR meldte avvik 0 3 0 3 

Totalt åpne avvik 1   5 

Senter for økonomi meldte avvik 0 1 1 0 

Totalt åpne avvik 6   6 

Kilde: DocMap 

Antallet avvik er ganske stabilt, og for å kunne måle utviklingen er det også lagt inn det totale 
antallet åpne avvik per klinikk/senter.  

 

Dokumenter i Docmap 
Prosedyrer, retningslinjer, skjemaer og lignende skal ligge i DocMap. Dokumentene skal 
revideres regelmessig, men her er det noe etterslep. De fleste blir revidert som de skal, men 
noe har ikke blitt revidert innen tidsfristen. Det har vært en generell nedgang i antall ikke 
reviderte dokumenter som er over ett år gamle, og det er positivt. 
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Kilde: DocMap 

 

Kontrollandeler fra DIPS 

 
 
Kilde: DIPS 

Grunnet sammenslåing av databaser i DIPS er ikke juni og juli-tall tilgjengelig. Det jobbes med 
å få dette på plass.  
 
Andel kontroller har gått opp ved klinikk Hammerfest, mens prosentandelen kontroller ved 
klinikk Kirkenes har vist seg å være stabil i perioden 2014-2016. Innenfor fagområder der 
UNN starter behandlingen, vil det være naturlig med høy andel kontroller i 
Finnmarkssykehuset, som eksempelvis reumatologi og øye.   
 

Status Pasientsikkerhetsprogrammet  
Målsetningen for det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender, er å redusere 
pasientskader ved hjelp av målrettede tiltak i hele helsetjenesten. Programmet inneholder 9 
innsatsområder som skal spres til alle aktuelle enheter i foretaket innen utgangen av 2016. 

 Totalt antall 
dokumenter 
per 03.08.16 

Antall 
dokumenter 
som ikke er 
revidert 
innen 
fristen 
(tom. 
31.05.16) 

Antall 
dokumenter 
som ikke er 
revidert 
innen 
fristen 
(tom. 
30.06.16) 

Antall 
dokumenter 
som ikke er 
revidert 
innen 
fristen 
(tom. 
31.07.16) 

Antall 
dokumenter 
eldre enn 1 
år (fra 
3.aug-16) 

Finnmarkssykehuset 
totalt 

6128 231 294 354 40 

Klinikk Hammerfest 2394 103 144 158 13 
Klinikk Kirkenes 2289 33 49 75 6 
Klinikk psyk. 
helsevern og rus 

426 26 27 30 1 (sendt 
melding 
direkte til 

vedkommen
de) 

Klinikk for 
prehospitale 
tjenester 

218 31 33 34 5 

Senter for drift og 
eiendom 

200 6 6 8 1 (sendt 
melding 
direkte til 

vedkommen
de) 

Senter for fag, 
forskning og 
samhandling 

1 1 1 1 0 

Senter for HR 9 0 0 0 0 

Senter for økonomi 40 7 7 7 4 

 

Klinikk 2012 2013 2014 2015 2016
Hammerfest 38 % 38 % 38 % 28 % 34 %
Kirkenes 47 % 42 % 41 % 41 % 41 %
Totalt 42 % 40 % 39 % 33 % 37 %

Side 11 av 30 

 



 

 

På flere områder har man i Finnmarkssykehuset kommet videre med tiltak i denne perioden. 
Det er fortsatt utfordringer for å komme i mål innen utgangen av 2016. Det jobbes med å få 
team til å registrere resultater, og å bruke resultatene i forbedringsarbeid. Endring av kultur 
og rutiner er noe av det mest utfordrende og vi må jobbe med dette kontinuerlig og langsiktig.  

 
Tabell 1: Antall og andel som har implementert tiltakene i Finnmarkssykehuset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Med «implementert tiltakene i alle relevante enheter» regner man med de enhetene som 
oppfyller følgende kriterier: følger prosedyre, dokumenterer prosess og resultatmål, 
registrerer systematisk (i for eksempel ekstranett) og bruker resultatene i forbedringsarbeid. 
Det er viktig å merke seg at prosedyrer for pasientsikkerhet også gjelder for de enheter som 
ikke omfattes av tiltakspakkene.  
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Innsatsområder

Tidsutvikling for spredning av innsatsområder 2016

1. tertial 2016 2. tertial 2016

Innsatsområde Antall relevante enheter Antall som har 
implementert tiltakene 

Prosentvis mål på 
spredning 

Trygg kirurgi 2 1 50% 

Hjerneslag 2 0 0 

Samstemming av 
legemiddellister 

8 1  13% 

Infeksjon ved svk 2 2 100% 

Trykksår 5 2 40% 

Fall 5 4 80% 

Urinveisinfeksjoner 4 1 25% 

Forebygging av selvmord 3 3 100% 

Forebygging av 
overdosedødsfall 

1 0 0 
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Noen utvalgte innsatsområder 

Psykisk helsevern og rus: 

• Tettere oppfølging knyttet til forebygging av overdose. Alle sengeposter registrerer nå 
i ekstranett og bruker resultatene i forbedringsarbeid.  

• Døgnpsykiatriske enheter bruker risikotavlen aktivt og har god erfaring.  
• Behov for læringsnettverk for forebygging av overdose og selvmord er meldt inn. Det 

regionale kompetansesenteret skal innkalle til deltakelse i løpet av høsten 2016. 
• Klinikken har overordnede og felles prosedyrer i Docmap. 
• Tiltaks og oppfølgingsplan for videre arbeid er laget og følges opp av kvalitetsrådgiver. 
• Oppstart av forebygging av overdose planlegges høsten 2016.  

I vest (Alta) har de drevet denne pakken med gode resultater over flere år. Resultater for 
døgnpsykiatrisk enhet i øst og midt presenteres her. De har nå revidert og startet opp med 
målinger av etterlevelse av tiltakspakke "forebygging av selvmord". Målet er median på 90 % 
etterlevelse.     

      

Somatikk 

Samstemming av legemiddellister: 
Samstemming av legemiddelliste er en metode der helsepersonell i samarbeid med pasienten 
skal sikre overføring av korrekt informasjon om pasientens aktuelle legemiddelbruk mellom 
tjenestenivåene. Dette er et omfattende område og det jobbes nå med flere tiltak i pilot på 
klinikk Kirkenes. Tallgrunnlaget for epikrisekvalitet er klart.  

• Det samarbeides regionalt om felles epikrisemaler. Fraser og kurver for samstemming 
er revidert. 

• Opplæringsplan er under utarbeiding og det skal være informasjonsmøte for utvidet 
klinikkmøte i Kirkenes 6. september. 

• Offisiell oppstart av samstemming på pilotavdeling er 12. september, mens 
undervisning for lege, LIS, turnuser og sykepleiere starter i begynnelsen av september. 
Så snart dette er i gang, planlegges videre implementering i de resterende klinikkene. 

Behandling av hjerneslag:  
Det settes sammen tverrfaglig team for å jobbe med pasientforløp, oppdatere og få på plass 
manglede prosedyrer. Dette skal gi bakgrunn for igangsetting og implementering av den nye 
tiltakspakken. Hjerneslagregisteret kan brukes som rapportering, noe som kan forenkle dette 
arbeidet. 

Trygg kirurgi 
Trygg kirurgi er et viktig tiltaksområde for å forebygge postoperative infeksjoner. Det jobbes 
nå på systemnivå for å få felles prosedyre og felles skjema i DIPS i regionen. I kirkenes jobbes 
det med 95 % etterlevelse av Trygg kirurgi skjema. De ser potensiale for forbedring på mindre 
operasjoner slik som CVK, Peg, lukkede reposisjoner og lignende. I Hammerfest har man 
registrert over flere år, men sluttet med dette i 2015. På grunn av kapasitetsproblemer har 
gruppen ikke vært aktiv. Herunder presenteres etterlevelse i seriediagram. 
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Prosedyrer: 
I dag har de somatiske klinikkene ulike prosedyrer for pasientsikkerhet. Det jobbes med 
overordnede, felles prosedyrer med gjennomgående struktur. Dette skal ligge til grunn for 
videre arbeid med implementering av prosedyrer og tiltak. Finnmarkssykehuset skal i 
perioden få på plass 

• Oppstart av arbeid mot felles prosedyresamling for legemiddelhåndtering.  
• Innen november skal Finnmarkssykehuset ha felles prosedyre for forebygging av 

trykksår, fall og trygg kirurgi. 
• SVK og UVI kommer inn under smittevernhåndboken. 
• For «Behandling av hjerneslag» skal det jobbes med pasientforløp og oppdateres 

prosedyrer i hele forløpet.  

Risikotavler: 
Finnmarkssykehuset kartlegger bruken av risiko og kvalitetstavler. I Hammerfest har man 
laget en plan for implementering på gul/grønn gruppe på medisin. Dette arbeidet skal følges 
opp for å ta ut en læringseffekt av. I Kirkenes har man ikke tatt risikotavle i bruk systematisk, 
men kvalitetstavler og utvalgte tavler for fall brukes, for eksempel på kirurgisk sengepost. 

Bare spør kampanjen: 
Følges opp 8. og 12. september for somatikk, psykisk helsevern og prehospital tjeneste. 
Pasientorganisasjonene inviteres også med for å delta på stand i Hammerfest og Kirkenes. I 
Kirkenes ønsker man samtidig å prøve ut visittstoler.  

Øke forbedringskompetanse: 
Finnmarkssykehuset deltar i regionalt nettverk for kvalitet og pasientsikkerhet. Klinikere og 
ledere oppfordres til å søke og delta på forbedringsagentutdanning i regi av 
pasientsikkerhetsprogrammet. Søknadsfristen er i oktober. En kvalitetsrådgiver avslutter 
Improvement Coach utdanning, og en farmasøyt avslutter forbedringsagentutdanning denne 
høsten.  
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Epikrisetider  
 
Somatikk 
 

 
 

 
 
 
 

Avdelinger i DIPS Antall potensielle 
epikriser

Antall epkriser 
innen syv dager Prosent

Barneavdeling - FIN 29 25 86 %
Fysikalsk medisin og 
rehabilitering - FIN 9 9 100 %
Kirurgisk avdeling - FIN 171 134 78 %
Kvinne- og fødeavdeling - 
FIN 60 40 67 %
Medisinsk avdeling - FIN 310 268 86 %

Ortopedisk avdeling - FIN 90 75 83 %

Totalt 669 551 82 %
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Avdelinger i  DIPS

Epikriser innen 7 dager i juni 2016 somatikk 

Antall potensielle epikriser Antall epkriser innen syv dager
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Psykisk Helsevern og rus 
 

 
 
Epikrisetiden ligger en mnd. på etterskudd, og oppdateres fra DIPS. 
 

 

 

 

 

 

  

Avdelinger i DIPS
Antall potensielle 
epikriser

Antall epkriser 
innen syv dager Prosent

Barne og ungdomspsykiatri 5 1 20 %
Distriktspsykiatrisk senter 59 43 73 %
Tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling 16 5 31 %

Totalt 80 49 61 %
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Aktivitet 
Vi sammenligner aktiviteten med det som er planlagt hittil i år og med nivået for samme 
periode i fjor. 

Somatikk 

 
Kilde: Analysesenteret 

 

Resultat
Endring 
fra i fjor

Avvik fra 
plan

Alle kontakter 44 766 -244 -1 199
Totalt antall  opphold somatikk 9 395 -214 -839
Herav:

Dagopphold poliklinikk 1 670 -182 -291
Dagopphold innlagte 873 -281 -579
Heldøgnsopphold innlagte 6 852 +249 +31

Polikliniske konsultasjoner 35 371 -30 -360

DRG poeng totalt 7 683 -75 +1
Herav:

DRG poeng dag/døgn 6 343 -194 -124
DRG poeng poliklinikk 1 259 +39 +45

Alle kontakter 26 999 +444 +653
Totalt antall  opphold somatikk 5 718 -268 -752
Herav:

Dagopphold poliklinikk 985 -16 -9
Dagopphold innlagte 464 -192 -504
Heldøgnsopphold innlagte 4 269 -60 -239

Polikliniske konsultasjoner 21 281 +712 +1 405

DRG poeng totalt 4 739 -94 +80
Herav:

DRG poeng dag/døgn 3 914 -190 -41
DRG poeng poliklinikk 788 +59 +84

Alle kontakter 17 767 -688 -1 852
Totalt antall  opphold somatikk 3 677 +54 -87
Herav:

Dagopphold poliklinikk 685 -166 -282
Dagopphold innlagte 409 -89 -75
Heldøgnsopphold innlagte 2 583 +309 +270

Polikliniske konsultasjoner 14 090 -742 -1 765

DRG poeng totalt 2 944 +19 -79
Herav:

DRG poeng dag/døgn 2 429 -4 -83
DRG poeng poliklinikk 472 -20 -39
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Somatikk i Finnmarkssykehuset totalt  
Aktiviteten viser at antall kontakter har vært litt lavere enn planlagt for Finnmarkssykehuset 
så langt i år.  

Klinikk Hammerfest 
Aktivitet:  

Klinikk Hammerfest har en økt aktivitet sammenlignet med samme periode i 2015 og i 
forhold til plantall. Det er en nedgang på dagopphold innlagte, som kan forklares med færre 
pasienter i dialyse.  Det er en stor nedgang på heldøgnsopphold innlagte i forhold til plantall 
som bl.a. kan forklares med ønsket vridning fra døgn til dag. I tillegg har det vært noe lavdrift i 
forbindelse med sammenslåingen av databasene (HOS trinn 2).  

DRG: 

Klinikk Hammerfest har en nedgang på DRG poeng sammenlignet med samme periode i 2015, 
men det er en økning i forhold til plantall. Det har vært økt aktivitet på poliklinikk som 
forklarer økning på DRG poliklinikk. Nedgangen på DRG dag/døgn må sees i sammenheng 
med ønsket vridning fra døgn til dag samt færre dialysepasienter. Redusert aktivitet i 
forbindelse med sammenslåingen av databasene (HOS trinn 2) har også medvirket til færre 
DRG.  

Klinikk Kirkenes 
Klinikk Kirkenes har behandlet færre pasienter enn planlagt hittil i 2016. Den polikliniske 
aktiviteten er redusert sett opp mot plantall, hvor sykefravær er en viktig forklaringsvariabel 
til dette. Døgnaktiviteten er økt sammenlignet med plantall. Det har vært mere ø-hjelp som er 
krevd innlegging, både på kirurgi og medisin, enn det som har vært planlagt. Planlagt aktivitet 
målt i DRG poeng viser en reduksjon som følge av mindre dagbehandling/poliklinikk. 

Psykisk helsevern og rus 

 
Kilde: DIPS 

Resultat
Endring fra 

i fjor
Avvik fra 

plan
Voksenpsykiatri:  

Antall  utskrivninger PHV 434 +49 -49
Antall  l iggedøgn PHV 5 585 +439 -34
Antall  dagopphold PHV 18 -148 -129
Antall  polikliniske konsultasjoner PHV med ref. 11 007 +72 +1 585

Barne- og ungdomspsykiatri: 
Antall  utskrivninger BUP 41 +8 +1
Antall  l iggedøgn BUP 1 535 +192 +410
Antall  polikliniske konsultasjoner BUP 6 542 -1 746 -1 971
Antall  ti ltak BUP (direkte og indirekte) 6 307 -1 972

Rusomsorg: 
Antall  utskrivninger Rusomsorg 62 +0 +0
Antall  l iggedøgn Rusomsorg 2 254 +191 +110
Antall  polikliniske konsultasjoner Rusomsorg 576 +431 -177
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Barne- og ungdomspsykiatrien 
Antall liggedøgn pr juli ligger godt over plantall for 2016. Antall polikliniske konsultasjoner 
derimot ligger 1 971 konsultasjoner under plantall så langt i år. Hovedårsak er utfordringer 
på bemanningssiden. 

Voksenpsykiatrien 
Døgnavdelingene hadde en aktivitet over plantall for juli, men har noe lavere aktivitet hittil i 
år kontra plantall. Poliklinikkene viser en aktivitetsøkning både i juli og hittil i år 
sammenlignet med plantall for 2016. 

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling og avhengighet (TSB) 
Døgnavdelingen har en noe høyere aktivitet både i juli og hittil i år ift plantallene. Antall 
polikliniske konsultasjoner er lavere enn planlagt. 
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Økonomi 
Tall i mill. kroner 

 
Kilde: Agresso 

Resultat 
Finnmarkssykehuset fikk et godt økonomisk resultat på omtrent budsjett i juli. Det var 0,2 
MNOK dårligere enn budsjett, mens det resultatet hittil er 1,5 MNOK bedre enn budsjett. 
Inntektene har vært høyere enn planlagt, men samtidig er det økte kostnader. Inntektene er i 
hovedsak høyere enn budsjett innenfor utskrivningsklare pasienter, i forbindelse med 
flyktningberedskapen i Øst-Finnmark og finans. Finnmarkssykehuset beholder prognosen for 
budsjett, det vil si et overskudd på 37 MNOK for året. 

Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i %
Bas is ramme 103,8 103,8 -0,0 -0 % 879,0 879,0 +0,0 +0 %
Kval i tetsbasert finans iering 0,8 0,8 +0,0 +1 % 5,8 5,8 +0,0 +0 %
ISF egne pas ienter (ekskl . KMF) 19,4 22,2 -2,7 -12 % 182,7 184,0 -1,4 -1%
ISF kommunal  medfinans iering 0,0 0,0 +0,0 +0 % 0,0 0,0 +0,0 +0 %
Samlet ordinær ISF-inntekt 19,4 22,2 -2,7 -12 % 182,7 184,0 -1,4 -1%
ISF av legemidler utenfor sykehus 0,5 0,9 -0,4 -46 % 13,5 12,2 +1,3 +11 %
Gjestepas ientinntekter 0,5 0,5 +0,0 +7 % 3,0 3,2 -0,2 -7%
Pol ikl iniske inntekter (psykisk helse og 
lab/rønt)

2,0 1,9 +0,1 +7 % 19,4 18,2 +1,2 +7 %

Utskrivningsklare pas ienter 0,7 0,2 +0,5 +218 % 4,7 1,4 +3,3 +225 %
Inntekter "raskere ti lbake" 0,1 0,4 -0,3 -73 % 2,6 3,1 -0,4 -14%
Andre øremerkede ti l skudd 1,3 1,6 -0,3 -20 % 9,0 10,3 -1,3 -12%
Andre dri fts inntekter 8,3 6,4 +1,9 +30 % 58,2 50,2 +8,1 +16 %
Sum driftsinntekter 137,4 138,6 -1,2 -1 % 1 177,8 1 167,3 +10,6 +1 %
Kjøp av offentl ige helsetjenester 8,9 9,5 -0,6 -6 % 65,6 66,4 -0,8 -1%
Kjøp av private helsetjenester 2,5 2,6 -0,1 -5 % 19,2 18,0 +1,2 +7 %
Varekostnader knyttet ti l  aktivi tet 12,5 11,6 +0,9 +8 % 92,4 92,3 +0,0 +0 %
Innleid arbeidskraft 3,6 1,0 +2,7 +274 % 18,9 4,2 +14,6 +345 %
Lønn ti l  fas t ansatte 53,7 51,3 +2,4 +5 % 524,0 525,0 -1,0 -0%
Overtid og ekstrahjelp 6,1 3,9 +2,3 +58 % 48,8 25,4 +23,4 +92 %
Pens jon inkl  arbeidsgiveravgi ft 14,7 14,7 +0,0 +0 % 102,9 102,8 +0,0 +0 %
Ti l skudd og refus joner vedr arbeidskraft -4,6 -0,5 -4,1 +851 % -31,2 -3,4 -27,7 +811 %
Annen lønnskostnad 0,8 0,2 +0,6 +324 % 11,1 2,3 +8,8 +378 %
Sum lønn og innleie ekskl pensjon 59,7 55,9 +3,8 +7 % 571,7 553,6 +18,1 +3 %
Avskrivninger 6,9 6,9 +0,0 +0 % 48,9 48,9 +0,0 +0 %
Nedskrivninger 0,0 0,0 +0,0 +0 % 0,0 0,0 +0,0 +0 %
Andre dri ftskostnader 29,3 34,3 -5,0 -15 % 255,5 263,1 -7,6 -3%
Sum driftskostnader 134,5 135,4 -0,9 -1 % 1 156,1 1 145,1 +11,0 +1 %
Driftsresultat 2,9 3,2 -0,3 -9 % 21,8 22,2 -0,4 -2%
Finans inntekter 0,1 0,1 +0,0 +23 % 1,7 0,6 +1,1 +194 %
Finanskostnader 0,1 0,2 -0,1 -37 % 0,4 1,2 -0,7 -64%
Finansresul tat 0,0 -0,1 +0,1 -82 % 1,3 -0,6 +1,9 -318%
Ordinært resultat 2,9 3,1 -0,2 23,1 21,6 +1,5

juli Hittil i år
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Resultat for Klinikkene 

   
Kilde: Agresso 

Lønnsoppgjøret for 2016 er ikke fordelt på klinikkene, men ligger på Administrasjonen. Dette 
utgjør 2-3 MNOK. Midlene fordeles ut på klinikkene/sentrene ved neste rapportering.   

Administrasjonen uten pasientreiser har et underforbruk i juli og hittil i år. Dette skyldes 
hovedsakelig høyere inntekter enn budsjettert (ISF), samt lavere lønnskostnader og midler 
knyttet til organisasjonsutvikling/idé- og konseptfase enn budsjettert. I tillegg er det brukt 
mindre på andre driftskostnader.  

Pasientreiser har et underforbruk i juli. Dette skyldes i hovedsak lavere kostnader enn 
budsjettert på syketransport fly. Hittil i år har pasientreiser et overforbruk. Dette skyldes 
syketransport eget transportmiddel og syketransport fly.  

Klinikk Psykisk helsevern og rus har et overforbruk i juli og hittil i år. Overforbruket i juli 
skyldes vare- og lønnskostnader. Her kan nevnes innleie fra byrå, medikamenter, overtid og 
tillegg. Det kan også nevnes at klinikken har brukt mer på reise enn de har i budsjett. 
Overforbruket hittil i år skyldes høyere vare- og lønnskostnader, samt at salgs- og 
driftsinntektene ligger under budsjett.  

Klinikk Hammerfest har et overbruk i juli og hittil i år. Overforbruket i juli skyldes i all 
hovedsak at vare- og lønnskostnader ligger over budsjett. Her kan nevnes innleie fra byrå, 
vikarer, overtid og tillegg. I tillegg ligger salgs- og driftsinntektene under budsjett. 
Overforbruket hittil i år skyldes i all hovedsak vare- og lønnskostnader, herunder innleie fra 
byrå, vikarer, tillegg og overtid.  

Klinikk Kirkenes har et overforbruk i juli og hittil i år. Overforbruket i juli skyldes i all 
hovedsak lavere salgs- og driftsinntekter enn budsjettert, herunder lavere ISF inntekter. 
Lønnskostnadene ligger også over budsjett, og her kan nevnes overtid og tillegg. Klinikken har 
også brukt mer på reise enn de har budsjett. Overforbruket hittil i år skyldes i all hovedsak 
varekostnader, herunder innleie fra byrå.  

Klinikk Prehospitale tjenester har et overforbruk i juli og underforbruk hittil i år. 
Overforbruket i juli skyldes overtid. Hittil i år har vi et underforbruk, dette er mottatte 
refusjoner. 

Senter for drift og eiendom viser et underforbruk i juli og hittil i år. Underforbruket i juli 
skyldes lavere varekostnader og andre driftskostnader herunder vedlikehold. Underforbruket 
hittil i år skyldes i all hovedsak lavere kostnader enn budsjettert på fastlønn, kommunale 
avgifter, strøm, fyringsolje og kostnader til Helse Nord IKT.  

Klinikk/senter Tall i TNOK
Avvik denne 

mnd
Avvik hittil i 

år
Avvik hittil i 

fjor

Administrasjonen +3 681 +23 069 +16 217
Pasienttransport +2 361 -8 237 -6 006
Klinikk Psykisk helsevern og rus -367 -5 382 -6 111
Klinikk Hammerfest -4 738 -10 296 -4 513
Klinikk Kirkenes -968 -2 345 +948
Prehospital klinikk -360 +2 887 -1 892

Senter for Drift og Eiendom +181 +1 773 +563

Sum -210 +1 469 -795
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Når det gjelder kommunale avgifter så er årsaken til det positive avviket at de faktiske 
kostnadene for 2015, ble lavere enn det som var avsatt for 2015. Underforbruket på 
kostnader knyttet til Helse Nord IKT skyldes at de er forsinket med noen av sine prosjekter og 
dermed fakturer de Finnmarkssykehuset et lavere beløp enn avsatt i budsjettet for 2016. 

Prognose 

 
 
Foretaket velger å legge prognosen på det samme som budsjett for 2016.   
 

Gjennomføring av tiltak 
Finnmarkssykehuset har planlagt tiltak på 35,6 mill. i 2016, jfr. styresak 98/2015 Budsjett 
2016-2019. Det er foretatt en risikojustering pr juli av disse tiltakene, og risikojustert budsjett 
er satt til 21 mill.  

 

 
Det er realisert tiltak 11,2 MNOK pr juli, som er 53 % av risikojusterte tiltak for 2016. Denne 
realiseringen og gjennomføringsevnen er omtrent som den har vært de foregående årene. Det 

Klinikk/senter Tall  i  MNOK
Prognose 
resultat

Avvik pr. juli  
2016

Administrasjonen +55,6 +14,8
Senter for Drift og Eiendom +0,5 +1,8
Klinikk Hammerfest -6,3 -10,3
Klinikk Kirkenes +1,2 -2,3
Klinikk Prehospitale tjenester -0,2 +2,9
Klinikk Psykisk helsevern og rus -13,8 -5,4
Prognose avvik fra budsjett +0,0 +1,5
Budsjettert resultat 2016 +37,0
Prognose netto resultat +37,0

Risiko for at ti ltaket ikke  blir 
gjennomført 

Budsjett 
2016

Risiko-
justert 

budsjett

Realiserte 
ti ltak hitti l  

i  år

Andel av 
risikojust. 

budsjett
0 - Ingen risiko 9 100          9 100          5 250          58 %
1 - Usannsynlig -              -              1                  
2 - Lav sannsynlighet 2 700          2 322          1 600          69 %
3 - Middels sannsynlighet 18 800        9 400          3 726          40 %
4 - Høy sannsynlighet 5 000          250             583             233 %
5 - Tiltaket blir ikke gjennomført i  2016 -              -              -              
Sum Finnmarkssykehuset 35 600        21 072        11 159        53 %

Oppsummering effekt 2016 Målsetning for året
Kirkenes 384 2 600                             
Hammerfest 1 598 4 200                             
Psykisk helsevern og rus 8 333 19 000                           
Prehospital 200 1 800                             
Drift/Administrajonen 645 8 000                             
Sum Finnmarkssykehuset 11 160 35 600                           
Realisert i % av budsjett 31 %
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er som forventet klinikk Psykisk helsevern og rus som har realisert en stor andel av dette. De 
har gjennomført tiltak for 8,3 MNOK som er meget bra. 
 
Senter for drift og eiendom 
Senter for drift og eiendom (SDE) har kostnadsreduserende tiltak for 2 mill. innarbeidet i sitt 
budsjett for 2016.  

SDE har overtatt ansvaret for vedlikeholdet av ambulansestasjonene uten at det er blitt 
overført ramme fra klinikk Prehospital for dette. SDE skal ivareta dette vedlikeholdet uten å 
øke kostnadsnivået utover det de har hatt tidligere år. Det vil si at de må effektivisere på 
andre områder og drifte dette innenfor gitt ramme. Forventet effekt er satt til 0,8 mill. Pr. juli 
viser tiltaket effekt. 

SDE skal forbedre og effektivisere kjøkkendriften i Hammerfest og sette i gang med servering 
av det fjerde måltidet innenfor gitt ramme. Forventet effekt er satt til 0,7 mill. Tiltaket er 
planlagt gjennomført fra og med mai 2016. Pr juli viser tiltaket noe effekt.  

SDE skal forbedre og effektivisere kjøkken- og renholdsdriften i Tana. Besparelsen på dette er 
satt til 0,5 mill. Tiltaket er planlagt gjennomført fra og med mai 2016. Pr juli viser tiltaket 
ingen effekt.  

Administrasjonen 
Administrasjonen defineres som Direktørens stab, Senter for HR, Senter for økonomi samt 
Senter for fag, forskning og samhandling. Administrasjonen har kostnadsreduserende tiltak 
for 6 mill. innarbeidet i sitt budsjett for 2016.  

Administrasjonen skal redusere reisekostnader på tjenestereiser med å bruke 
telematikkmøter der det er mulig. Dette er også i tråd med klima- og miljøsertifiseringen, der 
administrasjonen har sagt de skal spare miljøet for CO2. Forventet effekt av dette tiltaket er 
satt til 1 mill. Pr. juli viser tiltaket ingen effekt. 

Pasientreiser i samarbeidet med klinikkene skal se på mulige områder for å spare 
pasientreisekostnader for foretaket. Dette tiltaket er forventet å gi en besparelse på 5 mill. 
Noe av effekten på dette tiltaket legges til klinikkene og vil derfor også bli nevnt under 
klinikkenes tiltak. Samlet effekt av dette er forventet å bli mer enn 5 mill. Pr. juli er tiltaket 
ikke startet, omstillingsarbeid pågår. 

Klinikk Kirkenes 
Klinikk Kirkenes har kostnadsreduserende tiltak for 2,6 mill. innarbeidet i sitt budsjett for 
2016. Klinikken har fått redusert budsjett grunnet omfordeling av midler mellom Kirkenes og 
Hammerfest i Finnmarkssykehuets interne budsjettmodell. Selv om klinikken har fått 
redusert budsjett skal den effektivisere gjennom hverdagsforbedringer til å klare samme 
aktivitet ifht ambulerende leger. Forventet effekt av dette tiltaket er satt til 2,3 mill. Dette 
tiltaket viser ikke effekt pr juli 2016, da det er brukt mer på lønnskostnader og innleie av 
kirurgiske leger enn budsjett.  

Ifht bemanningsplaner og tjenesteplaner ser klinikken at det fortsatt kan være noe økonomisk 
effekt ved å gjennomgå disse og se på optimalisering ifht aktivitetsbasert bemanning. 
Forventet effekt av dette tiltaket er satt til 0,1 mill. Det forventes at tiltaket kan gi effekt fra 2. 
tertial 2016. Tiltaket gir ikke effekt pr juli.  
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I samarbeid med pasientreiser skal klinikken være med på å se på områder der man kan 
desentralisere behandlingen til pasientene i Øst Finnmark. Dette til det beste for pasientene 
og det faglige tilbudet. Forventet effekt på reduksjon av pasientreiser er satt til 0,1 mill. Dette 
tiltaket er målbart ved oppdrag. 

Innføring av elektronisk legemiddelkabinett skal forhindre svinn av medikamenter. Dette 
gjennomføres som er pilotprosjekt på medisinsk sengepost på Kirkenes. Forventet effekt er 
satt til 0,1 mill. Oppstart og gjennomføring av ELK skal foregå i mai, slik at man kan måle 
effekten av dette tiltaket etter dette. Tiltaket gir ikke effekt pr juli. 

Klinikk Hammerfest 
Klinikk Hammerfest har kostnadsreduserende tiltak for 4,2 mill. innarbeidet i sitt budsjett for 
2016. Klinikken innfører tiltak på hverdagsforbedring hvor varekostnader skal reduseres, 
kostnader for utenlandske pasienter skal gå ned, det skal bli økt bruk av flergangsutstyr ved 
operasjoner og man skal sikre at alle inntekter kommer inn. Pr juli viser tiltakene på 
hverdagsforbedring ingen effekt.  

I tillegg har klinikken tiltak som går på rekruttering og stabilisering, hvor det aktivt skal 
jobbes med rekruttering til vakante stillinger, som vil føre til mindre bruk av vikarbyrå. Pr. juli 
viser dette tiltaket effekt.  

Klinikken skal i tillegg redusere sykefraværet. Gjennom samarbeid med HR og NAV skal 
lederne få støtte og kompetanse i oppfølging av ansatte. Sykefraværet har gått ned de siste 
månedene, så tiltaket viser effekt pr juli.  

Klinikken skal også fortsette arbeidet med å forbedre kvaliteten på dokumentasjon og koding, 
som skal gi økte inntekter. Tiltaket har gitt effekt fra januar til mai, men viser ingen effekt i 
juni og juli.  

Klinikken har også innarbeidet et tiltak hvor det skal være en gjennomgang av driften for å få 
ned antall innleggelser og øke dagbehandlingen (fra døgn til dag). Forventes effekt utover 
året. Tiltaket viser ingen effekt pr juli.  

Det er satt opp et eget tiltak ift ressursbruk og pasientflyt i akuttavdelingen. Her skal det 
utarbeides handlingsplaner og gjennomføres foreslåtte tiltak for intensiv, dagkirurgi, 
akuttmottak og operasjon. Tiltaket er ikke iverksatt ennå.  

Det siste tiltaket går på å planlegge ferien slik at det blir mindre bruk av innleie og vikarer. 
Effekten vil eventuelt vises høsten 2016.  

Klinikk psykisk helsevern og rus 
Klinikk Psykisk Helsevern og Rus er den klinikken som har fått den største reduksjonen i 
rammen de siste årene grunnet inntektsfordelingsmodellen i Helse Nord regionen. Klinikken 
har derfor stramme rammer for 2016 og behov for mye tiltak for å få resultatet i balanse med 
budsjett. Klinikken har jobbet godt med tiltak gjennom hele budsjettprosessen for 2016. 
Klinikken har kostnadsreduserende tiltak for 19 mill. innarbeidet i sitt budsjett for 2016.  

Klinikken ligger lavere på aktivitetstall enn andre i Helse Nord regionen. Ett av tiltakene er å 
øke poliklinisk aktivitet med 9 % for 2016. Dette vil generere økte inntekter for klinikken. Det 
er forventet å ha en effekt på 2 mill. Tiltaket gir effekt pr juli.  
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Ved å bruke APAT teamene aktivt 24/7skal klinikken unngå innleggelser og behandlinger 
utenfor fylket der det er mulig. Klinikken håper dette vil gi de lavere kostnader på 
gjestepasientkostnader og forventer en effekt på 2 mill. Tiltaket gir effekt pr. juli. 
Finnmarkssykehuset ønsker å få formidlet ut til pasienter det gode tilbudet som finnes i 
Finnmark innenfor psykisk helsevern og rus, slik at man kan få pasienter fra andre regioner 
hit.  
I tillegg skal klinikken oppdatere og ha en samling for alle ledere der man gjennomgår 
faktureringsrutiner for klinikken på utgående fakturaer. Effekten av dette er satt til 1 mill. 
Tiltaket gir effekt pr juli. 
 
Det skal jobbes videre med å få en felles norm for bemanning og pleiefaktor på DPSene og 
døgnenhetene. Forventet effekt av dette er satt til 1 mill. Dette tiltaket er ikke iverksatt ennå.  
 
Klinikken har i 2015 vært en av de i Finnmarkssykehuset som har hatt høyest 
sykefraværsprosent. Klinikken har satt i gang arbeid med tiltak ifht sykefravær og forventer 
at sykefraværet skal gå ned og kostnader til innleie og overtid skal redusere. Forventet effekt 
av dette er satt til 3 mill. Tiltaket gir ikke effekt pr juli.  
 
Klinikken skal harmonisere antall støttepersonell og sekretærer mellom de ulike DPSene. 
Forventet effekt av dette er satt til 1 mill. Tiltaket gir effekt pr juli. 
 
Det har i flere år vært en del vakante stillinger i psykisk helsevern og rus og noen av disse 
stillingene skal tas ned. Forventet effekt av dette er satt til 8 mill. Tiltaket gir effekt pr juli. 
 
Det planlegges å arbeide mot kommunen i 2016 for å få ett enda bedre samarbeid med 
kommunene i Finnmark. Klinikken tror at bedre opplæring og mestring i kommunen gir økt 
kompetanse og dermed færre innleggelser.  Dette for at pasienten skal få behandling på riktig 
nivå. Forventet effekt av dette er satt til 1 mill. Tiltaket gir ikke effekt pr juli. 

Klinikk prehospitale tjenester 
Klinikk Prehospitale tjenester har kostnadsreduserende tiltak for 1,8 mill. innarbeidet i sitt 
budsjett for 2016. Det ble i 2015 innført en innkjøpsprosedyre i klinikken der alle fakturaer 
skal godkjennes av klinikksjefen. Dette har vist seg å ha god økonomisk effekt i 2015 og derfor 
videreføres dette tiltaket til 2016 der man håper på å få ytterligere effekt på 0,5 mill. Tiltaket 
viser en liten effekt pr juli.   

Gjennom møtekjøring og innføring av «hvit bil» skal klinikken redusere overtidskostnader. 
Dette tiltaket er satt til å ha en effekt på 0,9 mill. Tiltaket viser en liten effekt pr juli 2016. 

Klinikken jobber med en liste over hverdagsrasjonalisering. Det jobbes kontinuerlig med 
tiltak for å få en optimal drift. Tiltaket viser ikke effekt pr juli 2016. 

 

 

 

  

Side 25 av 30 

 



 

 

Likviditet og investeringer 

Likviditet 

 
Disponibel saldo består av 300 mill. kassakreditt og resten er egne midler på bank. Som 
grafen viser har disponibel saldo gått ned fra juni til juli slik at likviditeten pr juli er på 226 
mill., som er en nedgang i likviditet på 82 mill. siden sist måned.  

 

Investeringer 

 
Det er i styresak 98/2015 vedtatt et investeringsbudsjett på 1 017 mrd. inklusiv overføringer 
fra tidligere år har Finnmarkssykehuset en ramme på 1 179 mrd.  

 
Finnmarkssykehuset har investert for 520 mill. pr juli 2016. Nye Kirkenes Sykehus utgjør 452 
mill. av dette. Resten er i hovedsak ambulanser, Alta Nærsykehus og medisinskteknisk utstyr. 
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Gjennomførte investeringer (1000 kr)

 
Investering
er tidligere 

år 

Inv. ramme 
tidligere år

Overført 
inv. Ramme 
fra tidligere 

år

Investering
er hittil i år

Inv. ramme 
i år

Ramme- 
justering

Investering
er hittil 
totalt

Inv. ramme 
totalt

Restramme

Forbruk i år 
av 

disponibel 
ramme

Finnmarkssykehuset HF 0
Rusinstitusjon -                 -                 22 401           -                 -                 -                 -                 22 401           22 401           0 %
 Spesialistlegesenteret i Alta 6 889             43 108           31 255 150 000 38 144           193 108         161 853         16 %
201501 Alta nærsykehus -181               0 -                 
130026 Utredning av sht i Alta og Vest-Finnmark 90                   -                 
140038  Alta nærsykehus (koststed 08003) 6 980             43 108           31 255 150 000 -31 255         
 Spesialistlegesenteret i Karasjok 40 000           -                 40 000           40 000           0 %
Kirkenes nye sykehus 607 569         -                 27 042           452 179         792 000         -                 1 059 748     819 042         366 863         55 %
Tiltak Hammerfest Kirkenes og ENØK Hammerfest 8 349             -                 7 485             15 394           25 000           -1 700            23 743           30 785           15 391           47 %
MTU, ambulanser, rehab m.m. 10 786           -                 29 863           14 469           50 000           1 700             25 255           81 563           67 094           18 %
Reserve/ egenkapitalsinnskudd KLP -                 -                 -7 936            6 492             -                 -                 6 492             -7 936            -14 428         -82 %
Til styrets disp (sum) 633 593         -                 161 963         519 789         1 017 000     -                 1 153 382     1 178 963     659 174         44 %
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Personal 
Bemanning – månedsverkutvikling 
 

 
Brutto månedsverk består av variabel lønn og fast lønn, ikke korrigert for refusjon og innleie utenom lønnssystemet.   

 

 
Finnmarkssykehuset har i alle månedene i 2016 hatt en høyere brutto månedsverk enn 2015. 
Det ser ut som dette har festet seg som en trend for foretaket. Det er innenfor somatikken og 
spesielt klinikk Hammerfest hvor økningen har vært størst. Klinikken skal sette i gang et 
arbeide for å kartlegge dette og se på muligheter for å stoppe denne utviklingen.      
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Andel deltidsansatte – fast ansatte 

 
Andel deltidsansatte ligger på 21 % i mai, som er oppgang på 1,35 % fra april. Tall for juni og 
juli oppdateres i neste virksomhetsrapport.  

Andel midlertidige ansatte 

 
Andel midlertidig ansatte for mai ligger på 20,13 %. Tall for juni og juli oppdateres i neste 
virksomhetsrapport.  
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Sykefravær 
 

 
 
Sykefraværet rapporteres etterskuddsvis Sykefraværet var 8,2 prosent i juni år, men det var 
10 prosent i samme måned i fjor. Foretaket jobber godt med sykefraværet og forventer at den 
gode trenden innenfor dette området forsetter utover høsten. 
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Ordforklaringer 
 
DRG – Diagnoserelaterte grupper – er et klassifikasjonssystem som grupperer hvert enkelt 
sykehusopphold i en periode i medisinsk meningsfulle og ressursmessig ensartede grupper. 
For å gruppere sykehusopphold må det foreligge informasjon om pasientenes opphold i 
sykehusets datasystem; blant annet diagnoser og prosedyrer, som beskrives ved hjelp av 
medisinske koder. DRG blir blant annet brukt til å beregne gjennomsnittlig kostnad pr 
sykehusopphold og sammenligne aktivitet mellom sykehus. 

DRG -poeng er aktivitetsmål hvor sykehusopphold er justert for forskjeller i 
pasientsammensetning mellom ulike sykehus. Refusjon for ett DRG -poeng er for 2015 fastsatt 
til 41 462 kroner (kostnaden for en gjennomsnittpasient). 

DRG -vekt kalles også kostnadsvekt. DRG -vekten uttrykker det relative ressursforbruket den 
ene pasientgruppen har i forhold til gjennomsnittet for alle pasientgrupper. En enkel 
operasjon vil således ha et relativt lav DRG -vekt, i motsetning til en stor og ressurskrevende 
operasjon som er høyt vektet.  

RTV -takst – Rikstrygdeverkets takster for finansiering av polikliniske konsultasjoner. 
Polikliniske konsultasjoner der RTV -takst finnes, finansieres ikke gjennom ISF. 

Liggedøgn – En pasient som overnatter i sykehuset har et liggedøgn ved sykehuset. Hver 
overnatting gir et nytt liggedøgn. Det blir ikke beregnet liggetid for dagpasienter. 

Sykehusopphold – Sammenhengende opphold på sykehus for en innlagt pasient. Både 
heldøgnsopphold og dagopphold regnes som sykehusopphold. 

Poliklinikk – Institusjon for undersøkelse og behandling av pasienter som ikke er innlagt på 
sykehuset. Eksempler: Ortopedisk poliklinikk. 

Poliklinisk konsultasjon – fremmøte/besøk på en poliklinikk. 

Somatikk – Kroppslig (i motsetning til psykisk). 

Elektiv – Planlagt (i motsetning til akutt eller ø-hjelp). 

ØH / Ø -hjelp – Øyeblikkelig hjelp. 

Dagopphold – Planlagt innleggelse uten overnatting hvor pasienten behandles over en eller 
flere dager. Ved dagopphold kan pasienten motta dagbehandling. 

Dagbehandling – Behandling av pasient enten poliklinisk eller ved dagopphold. 
Behandlingen er mer omfattende enn vanlig poliklinisk kontakt og forutsetter tilgang til seng, 
men ikke overnatting. 

Innleggelse – Mottak av pasient hvor de medisinske tiltak vanligvis er komplekse og krever 
at sykehuset har ansvar for pasienten i ett eller flere døgn/dager. 
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Økonomirapportering til Helse Nord RHF 2016

Finnmarkssykehuset HF Periode: 

Tall i mill kr

Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i %

Endring 

ift 2015

Endring i 

%

Årsbudsjett 

2016

Årsestimat 

2016 per 

Juni Avvik i kr

Årsresultat 

2015

Estimat -16 

vs resultat -

15

Endring i 

%

Basisramme 104,0 104,0 0,0 0 % 775,3 775,3 0,0 0 % 13,0 2 % 1 532,7 1 586,5 54 1 511,7 74,7 5 %
Kvalitetsbasert finansiering 0,8 0,8 0,0 1 % 5,0 4,9 0,0 0 % 1,1 27 % 9,9 9,9 0 7,8 2,1 27 %
ISF egne pasienter (ekskl. KMF) 27,7 28,5 -0,8 -3 % 163,2 161,9 1,3 1 % 4,8 3 % 316,5 316,5 0 305,1 11,4 4 %
ISF kommunal medfinansiering 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 %

Samlet ordinær ISF-inntekt 27,7 28,5 -0,8 -3 % 163,2 161,9 1,3 1 % 4,8 3 % 316,5 316,5 0 305,1 11,4 4 %
ISF av legemidler utenfor sykehus 1,9 1,5 0,4 30 % 13,0 11,2 1,7 15 % 1,8 16 % 17,9 17,9 0 17,2 0,7 4 %
Gjestepasientinntekter 0,5 0,5 0,0 9 % 2,5 2,7 -0,2 -9 % 0,3 15 % 5,5 5,5 0 5,8 -0,3 -6 %
Polikliniske inntekter (psykisk helse og lab/rønt) 2,9 2,8 0,2 6 % 17,3 16,3 1,1 7 % 2,4 16 % 31,5 31,1 0 30,2 0,9 3 %
Utskrivningsklare pasienter 0,2 0,2 0,0 -2 % 4,1 1,2 2,8 227 % 2,2 116 % 2,5 2,5 0 3,8 -1,4 -35 %
Inntekter "raskere tilbake" 0,4 0,4 0,0 -10 % 2,5 2,6 -0,1 -4 % 0,0 -2 % 5,3 5,3 0 5,4 -0,1 -2 %
Andre øremerkede tilskudd 1,3 1,6 -0,3 -20 % 7,7 8,7 -1,0 -11 % 5,0 187 % 18,3 15,5 -3 20,8 -5,3 -26 %
Andre driftsinntekter 7,9 7,5 0,4 5 % 49,9 43,8 6,1 14 % 7,8 18 % 87,2 86,9 0 91,5 -4,6 -5 %
Sum driftsinntekter 147,6 147,7 -0,1 0 % 1 040,4 1 028,6 11,8 1 % 43,0 4 % 2 027,2 2 077,5 50 1 999,3 78,2 4 %

Kjøp av offentlige helsetjenester 8,5 9,5 -1,0 -10 % 56,7 56,9 -0,3 0 % -4,9 -8 % 114,0 114,0 0 121,5 -7,5 -6 %
Kjøp av private helsetjenester 6,6 2,6 4,0 155 % 16,7 15,4 1,3 9 % -0,2 -1 % 31,3 31,3 0 28,9 2,4 8 %
Varekostnader knyttet til aktivitet 14,5 13,0 1,6 12 % 79,8 80,8 -0,9 -1 % 11,5 17 % 154,7 154,8 0 148,9 5,9 4 %
Innleid arbeidskraft 3,0 0,8 2,2 272 % 15,3 3,3 12,0 366 % 1,0 7 % 8,3 8,3 0 31,6 -23,3 -74 %
Lønn til fast ansatte 73,7 81,3 -7,6 -9 % 470,3 473,6 -3,4 -1 % 14,4 3 % 914,0 913,4 -1 867,7 45,7 5 %
Overtid og ekstrahjelp 6,3 3,5 2,8 79 % 42,7 21,5 21,1 98 % 4,7 12 % 46,2 45,0 -1 83,2 -38,2 -46 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift -12,8 -12,8 0,0 0 % 88,2 88,2 0,0 0 % -20,1 -19 % 176,3 242,3 66 219,7 22,6 10 %
Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -4,0 -0,5 -3,6 735 % -26,5 -2,9 -23,6 804 % 0,6 -2 % -5,8 -6,0 0 -55,0 49,0 -89 %
Annen lønnskostnad 1,8 0,5 1,3 281 % 10,3 2,1 8,2 383 % -1,1 -10 % 4,9 3,2 -2 24,0 -20,8 -87 %
Sum lønn og innleie ekskl pensjon 80,8 85,7 -4,9 -6 % 512,0 497,7 14,3 3 % 19,5 4 % 967,6 963,9 -4 951,5 12,4 1 %

Avskrivninger 7,0 7,0 0,0 0 % 42,0 42,0 0,0 0 % -0,8 -2 % 84,8 84,8 0 83,7 1,1 1 %
Nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 %
Andre driftskostnader 39,0 39,7 -0,7 -2 % 226,2 228,8 -2,5 -1 % 22,2 11 % 460,1 448,0 -12 418,5 29,5 7 %
Sum driftskostnader 143,6 144,5 -0,9 -1 % 1 021,6 1 009,7 11,9 1 % 27,1 2,7 % 1 988,9 2 039,2 50 1 972,8 66,4 3,4 %

Driftsresultat 4,0 3,2 0,8 26 % 18,9 19,0 -0,1 -1 % 15,9 -205 % 38,3 38,3 0 26,5 11,8 45 %

Finansinntekter 0,2 0,1 0,1 173 % 1,6 0,5 1,1 223 % -0,5 25 % 1,0 1,0 0 4,9 -3,9 -80 %
Finanskostnader 0,0 0,2 -0,2 -92 % 0,3 1,0 -0,7 -69 % -0,3 -51 % 2,3 2,3 0 1,3 1,0 75 %
Finansresultat 0,2 -0,1 0,3 -296 % 1,3 -0,5 1,8 -370 % -0,2 14 % -1,3 -1,3 0 3,6 -4,9 -136 %
Ordinært resultat 4,2 3,1 1,1 37 % 20,2 18,5 1,7 15,7 -169 % 37,0 37,0 0 30,1 6,9 23 %

Årsestimat vs fjorårets resultatÅrsestimat vs årets budsjett

Juni

Juni Akkumulert per Juni Akkumulert per Juni



Årsestimat legges inn her: 

ÅRSESTIMAT 2016 Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Resultat hittil Budsjett hittil avvik Årsbudsjett

Resultat i 

fjor

Basisramme -1 586,5 -1 586,5 -1 586,5 -1 586,5 -1 586,5 -1 586,5 -775,3 -775,3 0,0 -1 532,7 -1 511,7
Kvalitetsbasert finansiering -9,9 -9,9 -9,9 -9,9 -9,9 -9,9 -5,0 -4,9 0,0 -9,9 -7,8
ISF egne pasienter (ekskl. KMF) -316,5 -316,5 -316,5 -316,5 -316,5 -316,5 -163,2 -161,9 -1,3 -316,5 -305,1
ISF kommunal medfinansiering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ISF av legemidler utenfor sykehus -17,9 -17,9 -17,9 -17,9 -17,9 -17,9 -13,0 -11,2 -1,7 -17,9 -17,2
Gjestepasientinntekter -5,5 -5,5 -5,5 -5,5 -5,5 -5,5 -2,5 -2,7 0,2 -5,5 -5,8
Polikliniske inntekter (psykisk helse og lab/rønt) -31,1 -31,1 -31,1 -31,1 -31,1 -31,1 -17,3 -16,3 -1,1 -31,5 -30,2
Utskrivningsklare pasienter -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -4,1 -1,2 -2,8 -2,5 -3,8
Inntekter "raskere tilbake" -5,3 -5,3 -5,3 -5,3 -5,3 -5,3 -2,5 -2,6 0,1 -5,3 -5,4
Andre øremerkede tilskudd -15,5 -15,5 -15,5 -15,5 -15,5 -15,5 -7,7 -8,7 1,0 -18,3 -20,8
Andre driftsinntekter -86,9 -86,9 -86,9 -86,9 -86,9 -86,9 -49,9 -43,8 -6,1 -87,2 -91,5
Sum driftsinntekter -2 077,5 -2 077,5 -2 077,5 -2 077,5 -2 077,5 -2 077,5 -1 040,4 -1 028,6 -11,8 -2 027,2 -1 999,3

Kjøp av offentlige helsetjenester 114,0 114,0 114,0 114,0 114,0 114,0 56,7 56,9 -0,3 114,0 121,5
Kjøp av private helsetjenester 31,3 31,3 31,3 31,3 31,3 31,3 16,7 15,4 1,3 31,3 28,9
Varekostnader knyttet til aktivitet 154,8 154,8 154,8 154,8 154,8 154,8 79,8 80,8 -0,9 154,7 148,9
Innleid arbeidskraft - del av kto 458 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 15,3 3,3 12,0 8,3 31,6
Lønn til fast ansatte 913,4 913,4 913,4 913,4 913,4 913,4 470,3 473,6 -3,4 914,0 867,7
Overtid og ekstrahjelp 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 42,7 21,5 21,1 46,2 83,2
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 242,3 242,3 242,3 242,3 242,3 242,3 88,2 88,2 0,0 176,3 219,7
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -26,5 -2,9 -23,6 -5,8 -55,0
Annen lønn 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 10,3 2,1 8,2 4,9 24,0
Avskrivninger 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8 42,0 42,0 0,0 84,8 83,7
Nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Andre driftskostnader 448,0 448,0 448,0 448,0 448,0 448,0 226,2 228,8 -2,5 460,1 418,5
Sum driftskostnader 2 039,2 2 039,2 2 039,2 2 039,2 2 039,2 2 039,2 1 021,6 1 009,7 11,9 1 988,9 1 972,8
Driftsresultat -38,3 -38,3 -38,3 -38,3 -38,3 -38,3 -18,9 -19,0 0,1 -38,3 -26,5

Finansinntekter -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,6 -0,5 -1,1 -1,0 -4,9
Finanskostnader 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 0,3 1,0 -0,7 2,3 1,3
Finansresultat 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 -1,3 0,5 -1,8 1,3 -3,6
Ordinært resultat -37,0 -37,0 -37,0 -37,0 -37,0 -37,0 -20,2 -18,5 -1,7 -37,0 -30,1

 
  

2016



Funksjon R hittil i fjor R hittil i år JB hittil i år Avvik hittil i år Endring hittil i fjor - 
hittil i år

JB totalt i år 

Somatikk 529,4         543,0      551,8                  (8,8)               2,6 % 1 088         
Somatikk, (re-hab) 23,8           24,8        22,2                    2,6                 4,3 % 43              
Lab/rtg 46,6           52,6        48,0                    4,6                 12,8 % 96              
Somatikk inkl lab/rtg 599,8         620,4      622,0                  (1,6)               3,4 % 1 227         
VOP, sykehus og annen beh -            -          -                      -                #DIV/0! -            
VOP, DPS og annen beh 108,1         103,0      97,6                    5,3                 -4,7 % 193            
BUP 42,0           47,3        45,7                    1,6                 12,6 % 91              
Psykisk helse 150,1         150,3      143,3                  7,0                 0,1 % 285            
RUS, behandling 12,7           14,0        12,5                    1,5                 10,5 % 25              
Rusomsorg 12,7           14,0        12,5                    1,5                 10,5 % 25              
Ambulanse 109,1         112,0      109,7                  2,3                 2,7 % 213            
Pasienttransport 110,3         114,1      114,9                  (0,8)               3,4 % 226            
Prehospitale tjenester 219,4         226,1      224,6                  1,5                 3,0 % 438            
Administrasjon (skal være 0 på (0,0)           -          -                      -                -100,0 % -            
Personalboliger, barnehager 12,6           10,8        7,3                       3,5                 -14,0 % 14              
Personal 12,5           10,8        7,3                       3,5                 -13,7 % 14              
Sum driftskostnader 994,4        1 021,6  1 009,7               11,9              2,7 % 1 989        

R = regnskap
JB = justert budsjett 

Kontrollsum (skal være 0) (0,0)                (0,0)             -                            -                 
NB: Spørringen bygger på datavarehus. Tall oppdateres nattlig. 

Funksjon R hittil i fjor R hittil i år JB hittil i år JB totalt i år
Somatikk inkl lab/rtg 60,3 % 60,7 % 61,6 % 61,7 %
Psykisk helse 15,1 % 14,7 % 14,2 % 14,3 %
Rusomsorg 1,3 % 1,4 % 1,2 % 1,2 %
Prehospitale tjenester 22,1 % 22,1 % 22,2 % 22,0 %
Personal 1,3 % 1,1 % 0,7 % 0,7 %
Sum driftskostnader 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert pr 201606

Andel av totale driftskostnader 



Aktivitetsrapportering til Helse Nord RHF 2016

Finnmarkssykehuset HF Juni

Aktivitet psykisk helse og rusomsorg 

Resultat 

2016 Plan 2016 Avvik 

Resultat 

2015 Endring %

Resultat 

2016 Plan 2016 Avvik 

Resultat 

2015 Endring %

Årsplan 

2016

Antall utskrivninger PHV 98 72 26 60 63 % 362 433 -71 342 6 % 840
Antall liggedøgn PHV 907 839 68 806 13 % 4 660 5 034 -374 4 498 4 % 9 755
Antall dagopphold PHV 1 22 -21 24 -96 % 15 132 -117 164 -91 % 255
Antall polikliniske konsultasjoner PHV 1 346 1 506 -160 1 696 -21 % 10 052 9 036 1 016 9 784 3 % 17 511
Antall utskrivninger BUP 5 6 -1 5 0 % 33 36 -3 30 10 % 69
Antall liggedøgn BUP 194 168 26 200 -3 % 1 495 1 008 487 1 339 12 % 1 953
Antall polikliniske konsultasjoner BUP 855 1 271 -416 1 056 -19 % 6 143 7 626 -1 483 7 366 -17 % 14 778
Antall tiltak BUP (direkte og indirekte) 665 0 665 1 098 -39 % 5 946 0 5 946 7 468 -20 % 0
Antall utskrivninger Rusomsorg 16 9 7 8 100 % 55 55 0 58 -5 % 109
Antall liggedøgn Rusomsorg 287 320 -33 228 26 % 1 959 1 920 39 1 790 9 % 3 723
Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg 10 13 -3 20 -50 % 461 79 382 113 308 % 154

0 Akkumulert per Juni



Realisert aktivitet psykisk helse og rus Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des

Akkumulert 

resultat

Voksenpsykiatri:  

Antall utskrivninger PHV 65 58 51 48 42 98 362
Antall liggedøgn PHV 770 774 775 749 686 907 4 660
Antall dagopphold PHV 5 4 4 0 1 1 15
Antall polikliniske konsultasjoner PHV med refusjon 1 702 1 829 1 564 1 908 1 703 1 346 10 052
Barne- og ungdomspsykiatri: 

Antall utskrivninger BUP 5 6 5 6 6 5 33
Antall liggedøgn BUP 256 212 216 223 394 194 1 495
Antall dagopphold BUP
Antall polikliniske konsultasjoner BUP 1 069 1 094 1 068 1 083 974 855 6 143
Antall tiltak BUP (direkte og indirekte) 1 134 1 180 1 106 1 098 763 665 5 946
Rusomsorg: 

Antall utskrivninger Rusomsorg 8 7 9 11 4 16 55
Antall liggedøgn Rusomsorg 357 349 313 320 333 287 1 959
Antall dagopphold Rusomsorg
Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg 113 91 135 104 8 10 461

Plantall aktivitet psykisk helse og rus Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des

Akkumulert 

resultat

Voksenpsykiatri:  

Antall utskrivninger PHV 72 72 76 69 72 72 50 59 76 76 77 69 433
Antall liggedøgn PHV 839 839 878 800 839 839 585 683 878 878 897 800 5 034
Antall dagopphold PHV 22 22 23 21 22 22 15 18 23 23 23 21 132
Antall polikliniske konsultasjoner PHV med refusjon 1 506 1 506 1 576 1 436 1 506 1 506 1 051 1 226 1 576 1 575 1 611 1 436 9 036
Barne- og ungdomspsykiatri: 0
Antall utskrivninger BUP 6 6 6 6 6 6 4 5 6 6 6 6 36
Antall liggedøgn BUP 168 168 176 160 168 168 117 137 176 176 179 160 1 008
Antall dagopphold BUP 0
Antall polikliniske konsultasjoner BUP 1 271 1 271 1 330 1 212 1 271 1 271 887 1 034 1 330 1 330 1 359 1 212 7 626
Antall tiltak BUP (direkte og indirekte) 0
Rusomsorg: 0
Antall utskrivninger Rusomsorg 9 9 10 9 9 9 7 8 10 10 10 9 55
Antall liggedøgn Rusomsorg 320 320 335 305 320 320 224 261 335 335 343 305 1 920
Antall dagopphold Rusomsorg 0
Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg 13 13 14 13 13 13 9 11 14 14 14 13 79

2016

2016



Realisert aktivitet psykisk helse og rus Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des

Akkumulert 

resultat

Voksenpsykiatri:  

Antall utskrivninger PHV 44 51 67 55 65 60 43 43 40 45 60 54 342
Antall liggedøgn PHV 709 760 778 778 667 806 648 696 842 914 854 616 4 498
Antall dagopphold PHV 13 39 42 20 26 24 2 3 18 9 60 23 164
Antall polikliniske konsultasjoner PHV med refusjon 1 674 1 603 1 681 1 674 1 456 1 696 1 151 1 348 1 774 2 031 2 028 1 555 9 784
Barne- og ungdomspsykiatri: 0
Antall utskrivninger BUP 2 6 5 6 6 5 3 0 4 6 7 3 30
Antall liggedøgn BUP 216 215 247 228 233 200 4 125 205 255 200 210 1 339
Antall dagopphold BUP 0
Antall polikliniske konsultasjoner BUP 1 340 1 176 1 336 1 236 1 222 1 056 922 751 1 232 1 214 1 223 928 7 366
Antall tiltak BUP (direkte og indirekte) 1 299 1 450 1 240 1 213 1 168 1 098 811 758 1 265 1 208 1 267 921 7 468
Rusomsorg: 0
Antall utskrivninger Rusomsorg 19 5 9 7 10 8 4 9 6 8 10 5 58
Antall liggedøgn Rusomsorg 291 275 361 345 290 228 273 254 391 380 340 363 1 790
Antall dagopphold Rusomsorg 0
Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg 17 20 14 21 21 20 32 36 9 12 9 10 113

2015



Oversikt over status i tilsynssaker gjennomført i 2015 og 2016 - eller saker fra tidligere år som ikke er avsluttet på rapporteringstidspunktet

Helse Nord RHF
Rapporteres tertialvis gjennom ordinær 
virksomhetsrapportering fra HF til RHF

Systemrevisjoner

Navn på 

helseforetak/virksomhet med 

driftsavtale Saksnummer i ePhorte Område for tilsynet

Har rapporten dokumentert 

avvik?

Foreligger det plan for lukking 

av avvik?

Styrebehandling RHF av 

oppfølging av tilsynet

Kort beskrivelse av prosessen 

med Helsetilsynet for å 

avsluttet saken Saken avsluttet dato Eventuelle kommentarer

Fylkesmannen i Finnmark 2015/447

Fylkesmannen i Finnmark har gjennom 
tid mottatt bekymringsmeldinger fra både 
pasienter og ulke deler av helse- og 
omsorgstjenesten vedrørende 
fungeringen av Finnmarkssykehusets 
koordinerende enhet for habilitering og 
rehabilitering.

Fylkesmannens vurdering
Vurderingstema i denne saken 
er om Finnmarkssykehuset 
oppfyller sin plikt etter 
spesialisthelsetjenesteloven § 2-
5b til å ha en koordinerende 
enhet. Videre er det aktuelt å 
vurdere om denne eventuelle 
koordinerende enheten har en 
funksjon som er i samsvar med 
de krav som stilles i 
spesialisthelsetjenesteloven § 2-
5b, jf. forskrift om habilitering og 
rehabili-tering, individuell plan og 
koordinator § 11.

Fylkesmannen i Finnmark 2015/718

Fylkesmannen i Finnmark melder med 
dette om tilsyn med Finnmarkssykehuset 
HF Klinikk
Kirkenes, 16.- 17. juni 2015. Tema for 
tilsynet er samhandling om utskrivning 
av pasienter fra spesialisthelse- 
tjenesten til kommunen. Fylkesmannen 
skal føre tilsyn med dette tema ved 
Klinikk Kirkenes, Sør-Varanger 
kommune og Vadsø kommune.

Foretaket har mottatt endelig 
rapport 24.11.15 og svart ut 
rapporten 19.02.16 
Tilsynet har svar følgende 
10.5.16: 
Vi vil sende brev om videre 
oppfølging. Sannsynligvis vil vi 
be om dokumentasjon til høsten 
på de tiltakene dere har planlagt. 

Arbeidstilsynet 2015/1099

Hensikten er å fore tilsyn med utvalgte 
organisatoriske arbeidsbetingelser og 
virksomhetens arbeidsmiljøarbeid. Fokus 
vil være på det fysiske arbeidsmiljøet 
knyttet til ambulansestasjonens lokaler, 
samt på hvordan det systematiske helse-
, miljø- og sikkerhetsarbeid fungerer i 
ambulansestasjonen og oppover i 
organisasjonen. Ja Nei Brevveksling

Oppfylte pålegg
I brev av 28.12.2015 gir 
Finnmarkssykehuset HF 
tilbakemelding i saken. Den 
viser at virksomheten har 
involvert bedriftshelse-tjenesten i 
arbeidet med å etterkomme 
påleggene, og at det har blitt 
kjørt en grundig prosess i den 
forbindelse.
Bedriftshelsetjenesten kommer i 
sin rapport med flere forslag til 
tiltak, og vi legger til grunn at 
disse blir gjennomført. Vi tar 
også med i betraktningen at 
ambulansetjenesten skal over i 
nye lokaler når nytt sykehus i 
Kirkenes står ferdig, hvilket vi 
under tilsynet fikk opplyst ville 
skje i løpet av 2016. Dette gjør 
at vi ikke ser grunn til å følge 
opp videre mht. lokalitets-
messige forhold.
Når det gjelder påleggene som 
omhandler opplæring, tar vi 
også her tilbakemeldingen til 
etterretning og vil lukke 
påleggene.



Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og 
beredskap ( DSB ) 2015/1087

Tilsynet gjennomføres med 
utgangspunkt i virksomhetens 
systematiske helse, miljø og 
sikkerhetsarbeid. 

DSB har avsluttet tilsynet med 
følgende svar:
Det Vises til gjennomført tilsyn 
ved deres virksomhet den 
25.09.2015, til oversendt 
tilsynsrapport datert
15.10.2015 og til deres 
tilbakemelding datert 
15.01.2016.
Virksomheten har i sin 
tilbakemelding til DSB beskrevet 
at avvik 2 er fulgt opp og lukket, 
mens det for
avvik l foreligger en plan for 
lukking av avviket innen 
utgangen av 2016.
Virksomheten har også 
beskrevet hvordan de vil følge 
opp de anmerkninger som ble 
gitt under tilsynet.
DSB aksepterer virksomhetens 
oppfølging av avvik og 
anmerkninger og anser tilsynet 
for avsluttet.

Mattlsynet 2015/2131 Tilsyn av kjøkkenet ved SANKS

Foreteket har svart Mattilsynet:
Kjøkkenansvarlig, Anne Lene 
Nordsletta Aslaksen, fant ikke de 
etterspurte permene ved
saksbehandlers besøk på 
avdelingen. Permene ble funnet 
dagen etter og kjøkkenansvarlig 
tok
da kontakt med saksbehandler, 
å opplyste om at de var funnet. 
Aslaksen spurte da om
saksbehandler ville komme på 
nytt besøk før at få bekreftet at 
dokumentasjonen faktis fantes,
saksbehandler forklarte da at 
det ikke var nødvendig med et 
nytt besøk, og at avdelingen
skulle se bort ifra brevet som 
kommer i posten.

Nemko AS 2014/1000

Oppfølgingsrevisjon: 
Spesialisthelsetjenester og 
servicetjenester innenfor 
pasientbehandling, pasient- og 
pårørendeopplæring, utdanning av 
helsepersonell og forskning; samt 
støttefunksjoner i tilknytning til de fire 
hovedoppgavene E-post

Vedlagt oversendes godkjent 
rapport som viser at Deres 
styringssystem er i 
overensstemmelse med 
standardens og Nemkos krav. 
Det konkluderes herved med at 
sertifikatet opprettholdes.

Vi vedlegger også en link for 
tilbakemelding til oss. 
Tilbakemeldingen består av bare 
to spørsmål. Den gir likevel et 
godt utgangspunkt for 
forbedringer av Nemko og vårt 
arbeide hos dere.



Mattlsynet 2016/18

Mattilsynet ankom virksomheten 
uanmeldt, og gikk på inspeksjon 
sammen med enhetsleder

Tilsynet er avsluttet og 
Mattilsynet skriver følgende:
Tilsynet omfattet
- Hammerfest Sykehus
Brev med vedtak ble oversendt 
21.01.2016.
På bakgrunn av virksomhetens 
tilbakemelding, så lukker vi 
vedtakene.
Mattilsynet vil vurdere å følge 
opp vedtakene på et senere 
tilsynsbesøk.

Fylkesmannen i Finnmark 2016/403

Fylkesmannen i Finnmark viser til 
vedlagte kopi av e-post brev fra 
kommuneoverlegen på Nordkyn, datert 
16. februar 2016. I e-posten beskrives 
nyinnført rutine med bruk av nettbrett i 
kommunikasjonen mellom AMK og 
legevaktslege. Det vises også til en 
bestemt hendelse hvor en «rød respons 
varsling» til vaktlegen på Nordkyn kun 
ble sendt på nettbrett, ikke på telefon 
eller radio. Ja Ja

Foretaket har svart på 
Fylkesmannens brev 14.3.2016. 
Forataket har ikke mottatt pr. 15. 
august svar fra tilsynet.

Fylkesmannen i Finnmark 2015/2026

Personalsak - Hammerfest sykehus - 
Unntatt offentlighet jfr. Offl §13 og Fvl 
§13-1 Ja Ja Nei

Fylkesmannen har sendt saken 
over til Helsetilsynet 18. juni og 
det forventes å være 
ferdigbehandlet innen 6. mnd.

Arbeidstilsynet 2016/1140

I perioden 2014-2016 gjennomfører 
Arbeidstilsynet en rekke tilsyn med 
virksomheter i bygge og 
anleggsbransjen. Målet er at 
virksomhetene skal skape et 
arbeidsmiljø som forebygger skader og 
sykdom, og at de skal gi ansatte lovlige 
arbeidsbetingelser. Arbeidstilsynet 
kontrollerte at byggherren sørger for at 
hensynet til sikkerhet, helse og 
arbeidsmiljø på bygge- eller 
anleggsplasser blir ivaretatt. Tilsynet 
hadde fokus på byggherrens plikter og 
ansvar, og vi kontrollerte hvordan dere 
ivaretar kravene i byggherreforskriften 
på prosjektet "Nytt Sykehus Kirkenes". Ja Ja

Foretaket har fått følgende 
pålegg:
- Byggherre - forhåndsmelding 
satt opp.
- Byggherre - utarbeide 
oversiktsliste
- Byggherre - Koordinering SHA
- Oppdragsgiver - Kontroll av 
kravene til lønns- og 
arbeidsvilkår overholdes.
Svarfrist 31.8.2016

Helsetilsynet 2016/1163

Statens helsetilsyn viser til varsel fra 
Finnmarksykehuset 10. juni 2015 om en 
alvorlig hendelse ved DPS Midt-
Finnmark/Samisk nasj onalt 
kompetansesenter (SANKS) i klinikk 
psykisk helsevern og rus. Vi viser også til 
etterfølgende stedlig tilsyn ved DPS Midt-
Finnmark/SANKS, 23.-24. juni 2015.

Foretaket har fått frist til 
31.8.2016 om å gi 
tilbakemelding.



Hendelsesbaserte tilsyn

Navn på 

helseforetak/virksomhet med 

driftsavtale Saksnummer i ePhorte

Kort beskrivelse av prosess for 

håndtering av hendelsesbaserte tilsyn

Er det lagt til rette for å fange 

opp gjentagende avvik?

RHF-styrets involvering i 

oppfølging av 

hendelsesbaserte tilsyn Eventuelle kommentarer



Økonomirapportering til Helse Nord RHF 2016

Finnmarkssykehuset HF Periode: 

Tall i mill kr

Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i %

Endring 

ift 2015

Endring i 

%

Årsbudsjett 

2016

Årsestimat 

2016 per 

Juli Avvik i kr

Årsresultat 

2015

Estimat -16 

vs resultat -

15

Endring i 

%

Basisramme 103,8 103,8 0,0 0 % 879,0 879,0 0,0 0 % 10,5 1 % 1 532,7 1 586,5 54 1 511,7 74,7 5 %
Kvalitetsbasert finansiering 0,8 0,8 0,0 1 % 5,8 5,8 0,0 0 % 1,2 27 % 9,9 9,9 0 7,8 2,1 27 %
ISF egne pasienter (ekskl. KMF) 19,4 22,2 -2,7 -12 % 182,7 184,0 -1,4 -1 % 1,6 1 % 316,5 316,5 0 305,1 11,4 4 %
ISF kommunal medfinansiering 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 %

Samlet ordinær ISF-inntekt 19,4 22,2 -2,7 -12 % 182,7 184,0 -1,4 -1 % 1,6 1 % 316,5 316,5 0 305,1 11,4 4 %
ISF av legemidler utenfor sykehus 0,5 0,9 -0,4 -46 % 13,5 12,2 1,3 11 % 1,4 12 % 17,9 17,9 0 17,2 0,7 4 %
Gjestepasientinntekter 0,5 0,5 0,0 7 % 3,0 3,2 -0,2 -7 % -0,4 -11 % 5,5 5,5 0 5,8 -0,3 -6 %
Polikliniske inntekter (psykisk helse og lab/rønt) 2,0 1,9 0,1 7 % 19,4 18,2 1,2 7 % 2,6 15 % 31,5 31,1 0 30,2 0,9 3 %
Utskrivningsklare pasienter 0,7 0,2 0,5 218 % 4,7 1,4 3,3 225 % 2,3 96 % 2,5 2,5 0 3,8 -1,4 -35 %
Inntekter "raskere tilbake" 0,1 0,4 -0,3 -73 % 2,6 3,1 -0,4 -14 % -0,5 -15 % 5,3 5,3 0 5,4 -0,1 -2 %
Andre øremerkede tilskudd 1,3 1,6 -0,3 -20 % 9,0 10,3 -1,3 -12 % 5,9 186 % 18,3 15,5 -3 20,8 -5,3 -26 %
Andre driftsinntekter 8,3 6,4 1,9 30 % 58,2 50,2 8,1 16 % 9,1 19 % 87,2 86,9 0 91,5 -4,6 -5 %
Sum driftsinntekter 137,4 138,6 -1,2 -1 % 1 177,8 1 167,3 10,6 1 % 35,4 3 % 2 027,2 2 077,5 50 1 999,3 78,2 4 %

Kjøp av offentlige helsetjenester 8,9 9,5 -0,6 -6 % 65,6 66,4 -0,8 -1 % -7,5 -10 % 114,0 114,0 0 121,5 -7,5 -6 %
Kjøp av private helsetjenester 2,5 2,6 -0,1 -5 % 19,2 18,0 1,2 7 % -0,5 -3 % 31,3 31,3 0 28,9 2,4 8 %
Varekostnader knyttet til aktivitet 12,5 11,6 0,9 8 % 92,4 92,3 0,0 0 % 15,6 20 % 154,7 154,8 0 148,9 5,9 4 %
Innleid arbeidskraft 3,6 1,0 2,7 274 % 18,9 4,2 14,6 345 % 1,8 10 % 8,3 8,3 0 31,6 -23,3 -74 %
Lønn til fast ansatte 53,7 51,3 2,4 5 % 524,0 525,0 -1,0 0 % 14,5 3 % 914,0 913,4 -1 867,7 45,7 5 %
Overtid og ekstrahjelp 6,1 3,9 2,3 58 % 48,8 25,4 23,4 92 % 4,6 10 % 46,2 45,0 -1 83,2 -38,2 -46 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 14,7 14,7 0,0 0 % 102,9 102,8 0,0 0 % -24,7 -19 % 176,3 242,3 66 219,7 22,6 10 %
Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -4,6 -0,5 -4,1 851 % -31,2 -3,4 -27,7 811 % 0,7 -2 % -5,8 -6,0 0 -55,0 49,0 -89 %
Annen lønnskostnad 0,8 0,2 0,6 324 % 11,1 2,3 8,8 378 % -2,3 -17 % 4,9 3,2 -2 24,0 -20,8 -87 %
Sum lønn og innleie ekskl pensjon 59,7 55,9 3,8 7 % 571,7 553,6 18,1 3 % 19,2 3 % 967,6 963,9 -4 951,5 12,4 1 %

Avskrivninger 6,9 6,9 0,0 0 % 48,9 48,9 0,0 0 % -0,8 -2 % 84,8 84,8 0 83,7 1,1 1 %
Nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 %
Andre driftskostnader 29,3 34,3 -5,0 -15 % 255,5 263,1 -7,6 -3 % 22,5 10 % 460,1 448,0 -12 418,5 29,5 7 %
Sum driftskostnader 134,5 135,4 -0,9 -1 % 1 156,1 1 145,1 11,0 1 % 23,9 2,1 % 1 988,9 2 039,2 50 1 972,8 66,4 3,4 %

Driftsresultat 2,9 3,2 -0,3 -9 % 21,8 22,2 -0,4 -2 % 11,5 -96 % 38,3 38,3 0 26,5 11,8 45 %

Finansinntekter 0,1 0,1 0,0 23 % 1,7 0,6 1,1 194 % -1,0 37 % 1,0 1,0 0 4,9 -3,9 -80 %
Finanskostnader 0,1 0,2 -0,1 -37 % 0,4 1,2 -0,7 -64 % -0,4 -49 % 2,3 2,3 0 1,3 1,0 75 %
Finansresultat 0,0 -0,1 0,1 -82 % 1,3 -0,6 1,9 -318 % -0,6 32 % -1,3 -1,3 0 3,6 -4,9 -136 %
Ordinært resultat 2,9 3,1 -0,2 -7 % 23,1 21,6 1,5 7 % 10,9 -79 % 37,0 37,0 0 30,1 6,9 23 %

Årsestimat vs fjorårets resultatÅrsestimat vs årets budsjett

Juli

Juli Akkumulert per Juli Akkumulert per Juli



Årsestimat legges inn her: 

ÅRSESTIMAT 2016 Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Resultat hittil Budsjett hittil avvik Årsbudsjett

Resultat i 

fjor

Basisramme -1 586,5 -1 586,5 -1 586,5 -1 586,5 -1 586,5 -1 586,5 -1 586,5 -879,0 -879,0 0,0 -1 532,7 -1 511,7
Kvalitetsbasert finansiering -9,9 -9,9 -9,9 -9,9 -9,9 -9,9 -9,9 -5,8 -5,8 0,0 -9,9 -7,8
ISF egne pasienter (ekskl. KMF) -316,5 -316,5 -316,5 -316,5 -316,5 -316,5 -316,5 -182,7 -184,0 1,4 -316,5 -305,1
ISF kommunal medfinansiering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ISF av legemidler utenfor sykehus -17,9 -17,9 -17,9 -17,9 -17,9 -17,9 -17,9 -13,5 -12,2 -1,3 -17,9 -17,2
Gjestepasientinntekter -5,5 -5,5 -5,5 -5,5 -5,5 -5,5 -5,5 -3,0 -3,2 0,2 -5,5 -5,8
Polikliniske inntekter (psykisk helse og lab/rønt) -31,1 -31,1 -31,1 -31,1 -31,1 -31,1 -31,1 -19,4 -18,2 -1,2 -31,5 -30,2
Utskrivningsklare pasienter -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -4,7 -1,4 -3,3 -2,5 -3,8
Inntekter "raskere tilbake" -5,3 -5,3 -5,3 -5,3 -5,3 -5,3 -5,3 -2,6 -3,1 0,4 -5,3 -5,4
Andre øremerkede tilskudd -15,5 -15,5 -15,5 -15,5 -15,5 -15,5 -15,5 -9,0 -10,3 1,3 -18,3 -20,8
Andre driftsinntekter -86,9 -86,9 -86,9 -86,9 -86,9 -86,9 -86,9 -58,2 -50,2 -8,1 -87,2 -91,5
Sum driftsinntekter -2 077,5 -2 077,5 -2 077,5 -2 077,5 -2 077,5 -2 077,5 -2 077,5 -1 177,8 -1 167,3 -10,6 -2 027,2 -1 999,3

Kjøp av offentlige helsetjenester 114,0 114,0 114,0 114,0 114,0 114,0 114,0 65,6 66,4 -0,8 114,0 121,5
Kjøp av private helsetjenester 31,3 31,3 31,3 31,3 31,3 31,3 31,3 19,2 18,0 1,2 31,3 28,9
Varekostnader knyttet til aktivitet 154,8 154,8 154,8 154,8 154,8 154,8 154,8 92,4 92,3 0,0 154,7 148,9
Innleid arbeidskraft - del av kto 458 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 18,9 4,2 14,6 8,3 31,6
Lønn til fast ansatte 913,4 913,4 913,4 913,4 913,4 913,4 913,4 524,0 525,0 -1,0 914,0 867,7
Overtid og ekstrahjelp 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 48,8 25,4 23,4 46,2 83,2
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 242,3 242,3 242,3 242,3 242,3 242,3 242,3 102,9 102,8 0,0 176,3 219,7
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -31,2 -3,4 -27,7 -5,8 -55,0
Annen lønn 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 11,1 2,3 8,8 4,9 24,0
Avskrivninger 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8 48,9 48,9 0,0 84,8 83,7
Nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Andre driftskostnader 448,0 448,0 448,0 448,0 448,0 448,0 448,0 255,5 263,1 -7,6 460,1 418,5
Sum driftskostnader 2 039,2 2 039,2 2 039,2 2 039,2 2 039,2 2 039,2 2 039,2 1 156,1 1 145,1 11,0 1 988,9 1 972,8
Driftsresultat -38,3 -38,3 -38,3 -38,3 -38,3 -38,3 -38,3 -21,8 -22,2 0,4 -38,3 -26,5

Finansinntekter -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,7 -0,6 -1,1 -1,0 -4,9
Finanskostnader 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 0,4 1,2 -0,7 2,3 1,3
Finansresultat 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 -1,3 0,6 -1,9 1,3 -3,6
Ordinært resultat -37,0 -37,0 -37,0 -37,0 -37,0 -37,0 -37,0 -23,1 -21,6 -1,5 -37,0 -30,1

 
  

2016



Funksjon R hittil i fjor R hittil i år JB hittil i år Avvik hittil i år Endring hittil i fjor - 
hittil i år

JB totalt i år 

Somatikk 605,5         618,2      627,7                  (9,4)               2,1 % 1 088         
Somatikk, (re-hab) 26,9           27,6        24,7                    2,9                 2,6 % 43              
Lab/rtg 53,6           60,1        54,9                    5,3                 12,2 % 96              
Somatikk inkl lab/rtg 686,0         706,0      707,2                  (1,2)               2,9 % 1 227         
VOP, sykehus og annen beh -            -          -                      -                #DIV/0! -            
VOP, DPS og annen beh 122,6         116,3      110,1                  6,2                 -5,1 % 193            
BUP 47,7           52,9        51,6                    1,3                 11,0 % 91              
Psykisk helse 170,3         169,2      161,7                  7,4                 -0,6 % 285            
RUS, behandling 14,5           15,6        14,1                    1,4                 7,3 % 25              
Rusomsorg 14,5           15,6        14,1                    1,4                 7,3 % 25              
Ambulanse 123,4         125,7      123,0                  2,7                 1,8 % 213            
Pasienttransport 124,1         126,8      130,7                  (3,9)               2,2 % 226            
Prehospitale tjenester 247,5         252,5      253,7                  (1,2)               2,0 % 438            
Administrasjon (skal være 0 på (0,0)           -          -                      -                -100,0 % -            
Personalboliger, barnehager 14,0           12,9        8,3                       4,5                 -7,9 % 14              
Personal 13,9           12,9        8,3                       4,5                 -7,6 % 14              
Sum driftskostnader 1 132,2     1 156,1  1 145,1               11,0              2,1 % 1 989        

R = regnskap
JB = justert budsjett 

Kontrollsum (skal være 0) (0,0)                (0,0)             -                            -                 
NB: Spørringen bygger på datavarehus. Tall oppdateres nattlig. 

Funksjon R hittil i fjor R hittil i år JB hittil i år JB totalt i år
Somatikk inkl lab/rtg 60,6 % 61,1 % 61,8 % 61,7 %
Psykisk helse 15,0 % 14,6 % 14,1 % 14,3 %
Rusomsorg 1,3 % 1,3 % 1,2 % 1,2 %
Prehospitale tjenester 21,9 % 21,8 % 22,2 % 22,0 %
Personal 1,2 % 1,1 % 0,7 % 0,7 %
Sum driftskostnader 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert pr 201607

Andel av totale driftskostnader 



Aktivitetsrapportering til Helse Nord RHF 2016

Finnmarkssykehuset HF Juli

Aktivitet psykisk helse og rusomsorg 

Resultat 

2016 Plan 2016 Avvik 

Resultat 

2015 Endring %

Resultat 

2016 Plan 2016 Avvik 

Resultat 

2015 Endring %

Årsplan 

2016

Antall utskrivninger PHV 72 50 22 43 67 % 434 483 -49 385 13 % 840
Antall liggedøgn PHV 925 585 340 648 43 % 5 585 5 619 -34 5 146 9 % 9 755
Antall dagopphold PHV 3 15 -12 2 50 % 18 147 -129 166 -89 % 255
Antall polikliniske konsultasjoner PHV 1 028 956 72 1 151 -11 % 11 007 9 422 1 585 10 935 1 % 16 371
Antall utskrivninger BUP 8 4 4 3 167 % 41 40 1 33 24 % 69
Antall liggedøgn BUP 40 117 -77 4 900 % 1 535 1 125 410 1 343 14 % 1 953
Antall polikliniske konsultasjoner BUP 399 887 -488 922 -57 % 6 542 8 513 -1 971 8 288 -21 % 14 778
Antall tiltak BUP (direkte og indirekte) 361 0 361 811 -55 % 6 307 0 6 307 8 279 -24 % 0
Antall utskrivninger Rusomsorg 7 7 0 4 75 % 62 62 0 62 0 % 109
Antall liggedøgn Rusomsorg 295 224 71 273 8 % 2 254 2 144 110 2 063 9 % 3 723
Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg 42 104 -62 32 31 % 576 753 -177 145 297 % 1 294

0 Akkumulert per Juli



Realisert aktivitet psykisk helse og rus Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des

Akkumulert 

resultat

Voksenpsykiatri:  

Antall utskrivninger PHV 65 58 51 48 42 98 72 434
Antall liggedøgn PHV 770 774 775 749 686 907 925 5 585
Antall dagopphold PHV 5 4 4 0 1 1 3 18
Antall polikliniske konsultasjoner PHV med refusjon 1 702 1 829 1 564 1 908 1 703 1 273 1 028 11 007
Barne- og ungdomspsykiatri: 

Antall utskrivninger BUP 5 6 5 6 6 5 8 41
Antall liggedøgn BUP 256 212 216 223 394 194 40 1 535
Antall dagopphold BUP
Antall polikliniske konsultasjoner BUP 1 069 1 094 1 068 1 083 974 855 399 6 542
Antall tiltak BUP (direkte og indirekte) 1 134 1 180 1 106 1 098 763 665 361 6 307
Rusomsorg: 

Antall utskrivninger Rusomsorg 8 7 9 11 4 16 7 62
Antall liggedøgn Rusomsorg 357 349 313 320 333 287 295 2 254
Antall dagopphold Rusomsorg
Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg 113 91 135 104 8 83 42 576

Plantall aktivitet psykisk helse og rus Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des

Akkumulert 

resultat

Voksenpsykiatri:  

Antall utskrivninger PHV 72 72 76 69 72 72 50 59 76 76 77 69 483
Antall liggedøgn PHV 839 839 878 800 839 839 585 683 878 878 897 800 5 619
Antall dagopphold PHV 22 22 23 21 22 22 15 18 23 23 23 21 147
Antall polikliniske konsultasjoner PHV med refusjon 1 411 1 411 1 481 1 341 1 411 1 411 956 1 131 1 481 1 480 1 516 1 341 9 422
Barne- og ungdomspsykiatri: 0
Antall utskrivninger BUP 6 6 6 6 6 6 4 5 6 6 6 6 40
Antall liggedøgn BUP 168 168 176 160 168 168 117 137 176 176 179 160 1 125
Antall dagopphold BUP 0
Antall polikliniske konsultasjoner BUP 1 271 1 271 1 330 1 212 1 271 1 271 887 1 034 1 330 1 330 1 359 1 212 8 513
Antall tiltak BUP (direkte og indirekte) 0
Rusomsorg: 0
Antall utskrivninger Rusomsorg 9 9 10 9 9 9 7 8 10 10 10 9 62
Antall liggedøgn Rusomsorg 320 320 335 305 320 320 224 261 335 335 343 305 2 144
Antall dagopphold Rusomsorg 0
Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg 108 108 109 108 108 108 104 106 109 109 109 108 753

2016

2016



Realisert aktivitet psykisk helse og rus Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des

Akkumulert 

resultat

Voksenpsykiatri:  

Antall utskrivninger PHV 44 51 67 55 65 60 43 43 40 45 60 54 162
Antall liggedøgn PHV 709 760 778 778 667 806 648 696 842 914 854 616 2 247
Antall dagopphold PHV 13 39 42 20 26 24 2 3 18 9 60 23 94
Antall polikliniske konsultasjoner PHV med refusjon 1 674 1 603 1 681 1 674 1 456 1 696 1 151 1 348 1 774 2 031 2 028 1 555 4 958
Barne- og ungdomspsykiatri: 0
Antall utskrivninger BUP 2 6 5 6 6 5 3 0 4 6 7 3 13
Antall liggedøgn BUP 216 215 247 228 233 200 4 125 205 255 200 210 678
Antall dagopphold BUP 0
Antall polikliniske konsultasjoner BUP 1 340 1 176 1 336 1 236 1 222 1 056 922 751 1 232 1 214 1 223 928 3 852
Antall tiltak BUP (direkte og indirekte) 1 299 1 450 1 240 1 213 1 168 1 098 811 758 1 265 1 208 1 267 921 3 989
Rusomsorg: 0
Antall utskrivninger Rusomsorg 19 5 9 7 10 8 4 9 6 8 10 5 33
Antall liggedøgn Rusomsorg 291 275 361 345 290 228 273 254 391 380 340 363 927
Antall dagopphold Rusomsorg 0
Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg 17 20 14 21 21 20 32 36 9 12 9 10 51

2015



Oversikt over status i tilsynssaker gjennomført i 2015 og 2016 - eller saker fra tidligere år som ikke er avsluttet på rapporteringstidspunktet

Helse Nord RHF
Rapporteres tertialvis gjennom ordinær 
virksomhetsrapportering fra HF til RHF

Systemrevisjoner

Navn på 

helseforetak/virksomhet med 

driftsavtale Saksnummer i ePhorte Område for tilsynet

Har rapporten dokumentert 

avvik?

Foreligger det plan for lukking 

av avvik?

Styrebehandling RHF av 

oppfølging av tilsynet

Kort beskrivelse av prosessen 

med Helsetilsynet for å 

avsluttet saken Saken avsluttet dato Eventuelle kommentarer

Fylkesmannen i Finnmark 2015/447

Fylkesmannen i Finnmark har gjennom 
tid mottatt bekymringsmeldinger fra både 
pasienter og ulke deler av helse- og 
omsorgstjenesten vedrørende 
fungeringen av Finnmarkssykehusets 
koordinerende enhet for habilitering og 
rehabilitering.

Fylkesmannens vurdering
Vurderingstema i denne saken 
er om Finnmarkssykehuset 
oppfyller sin plikt etter 
spesialisthelsetjenesteloven § 2-
5b til å ha en koordinerende 
enhet. Videre er det aktuelt å 
vurdere om denne eventuelle 
koordinerende enheten har en 
funksjon som er i samsvar med 
de krav som stilles i 
spesialisthelsetjenesteloven § 2-
5b, jf. forskrift om habilitering og 
rehabili-tering, individuell plan og 
koordinator § 11.

Fylkesmannen i Finnmark 2015/718

Fylkesmannen i Finnmark melder med 
dette om tilsyn med Finnmarkssykehuset 
HF Klinikk
Kirkenes, 16.- 17. juni 2015. Tema for 
tilsynet er samhandling om utskrivning 
av pasienter fra spesialisthelse- 
tjenesten til kommunen. Fylkesmannen 
skal føre tilsyn med dette tema ved 
Klinikk Kirkenes, Sør-Varanger 
kommune og Vadsø kommune.

Foretaket har mottatt endelig 
rapport 24.11.15 og svart ut 
rapporten 19.02.16 
Tilsynet har svar følgende 
10.5.16: 
Vi vil sende brev om videre 
oppfølging. Sannsynligvis vil vi 
be om dokumentasjon til høsten 
på de tiltakene dere har planlagt. 

Arbeidstilsynet 2015/1099

Hensikten er å fore tilsyn med utvalgte 
organisatoriske arbeidsbetingelser og 
virksomhetens arbeidsmiljøarbeid. Fokus 
vil være på det fysiske arbeidsmiljøet 
knyttet til ambulansestasjonens lokaler, 
samt på hvordan det systematiske helse-
, miljø- og sikkerhetsarbeid fungerer i 
ambulansestasjonen og oppover i 
organisasjonen. Ja Nei Brevveksling

Oppfylte pålegg
I brev av 28.12.2015 gir 
Finnmarkssykehuset HF 
tilbakemelding i saken. Den 
viser at virksomheten har 
involvert bedriftshelse-tjenesten i 
arbeidet med å etterkomme 
påleggene, og at det har blitt 
kjørt en grundig prosess i den 
forbindelse.
Bedriftshelsetjenesten kommer i 
sin rapport med flere forslag til 
tiltak, og vi legger til grunn at 
disse blir gjennomført. Vi tar 
også med i betraktningen at 
ambulansetjenesten skal over i 
nye lokaler når nytt sykehus i 
Kirkenes står ferdig, hvilket vi 
under tilsynet fikk opplyst ville 
skje i løpet av 2016. Dette gjør 
at vi ikke ser grunn til å følge 
opp videre mht. lokalitets-
messige forhold.
Når det gjelder påleggene som 
omhandler opplæring, tar vi 
også her tilbakemeldingen til 
etterretning og vil lukke 
påleggene.



Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og 
beredskap ( DSB ) 2015/1087

Tilsynet gjennomføres med 
utgangspunkt i virksomhetens 
systematiske helse, miljø og 
sikkerhetsarbeid. 

DSB har avsluttet tilsynet med 
følgende svar:
Det Vises til gjennomført tilsyn 
ved deres virksomhet den 
25.09.2015, til oversendt 
tilsynsrapport datert
15.10.2015 og til deres 
tilbakemelding datert 
15.01.2016.
Virksomheten har i sin 
tilbakemelding til DSB beskrevet 
at avvik 2 er fulgt opp og lukket, 
mens det for
avvik l foreligger en plan for 
lukking av avviket innen 
utgangen av 2016.
Virksomheten har også 
beskrevet hvordan de vil følge 
opp de anmerkninger som ble 
gitt under tilsynet.
DSB aksepterer virksomhetens 
oppfølging av avvik og 
anmerkninger og anser tilsynet 
for avsluttet.

Mattlsynet 2015/2131 Tilsyn av kjøkkenet ved SANKS

Foreteket har svart Mattilsynet:
Kjøkkenansvarlig, Anne Lene 
Nordsletta Aslaksen, fant ikke de 
etterspurte permene ved
saksbehandlers besøk på 
avdelingen. Permene ble funnet 
dagen etter og kjøkkenansvarlig 
tok
da kontakt med saksbehandler, 
å opplyste om at de var funnet. 
Aslaksen spurte da om
saksbehandler ville komme på 
nytt besøk før at få bekreftet at 
dokumentasjonen faktis fantes,
saksbehandler forklarte da at 
det ikke var nødvendig med et 
nytt besøk, og at avdelingen
skulle se bort ifra brevet som 
kommer i posten.

Nemko AS 2014/1000

Oppfølgingsrevisjon: 
Spesialisthelsetjenester og 
servicetjenester innenfor 
pasientbehandling, pasient- og 
pårørendeopplæring, utdanning av 
helsepersonell og forskning; samt 
støttefunksjoner i tilknytning til de fire 
hovedoppgavene E-post

Vedlagt oversendes godkjent 
rapport som viser at Deres 
styringssystem er i 
overensstemmelse med 
standardens og Nemkos krav. 
Det konkluderes herved med at 
sertifikatet opprettholdes.

Vi vedlegger også en link for 
tilbakemelding til oss. 
Tilbakemeldingen består av bare 
to spørsmål. Den gir likevel et 
godt utgangspunkt for 
forbedringer av Nemko og vårt 
arbeide hos dere.



Mattlsynet 2016/18

Mattilsynet ankom virksomheten 
uanmeldt, og gikk på inspeksjon 
sammen med enhetsleder

Tilsynet er avsluttet og 
Mattilsynet skriver følgende:
Tilsynet omfattet
- Hammerfest Sykehus
Brev med vedtak ble oversendt 
21.01.2016.
På bakgrunn av virksomhetens 
tilbakemelding, så lukker vi 
vedtakene.
Mattilsynet vil vurdere å følge 
opp vedtakene på et senere 
tilsynsbesøk.

Fylkesmannen i Finnmark 2016/403

Fylkesmannen i Finnmark viser til 
vedlagte kopi av e-post brev fra 
kommuneoverlegen på Nordkyn, datert 
16. februar 2016. I e-posten beskrives 
nyinnført rutine med bruk av nettbrett i 
kommunikasjonen mellom AMK og 
legevaktslege. Det vises også til en 
bestemt hendelse hvor en «rød respons 
varsling» til vaktlegen på Nordkyn kun 
ble sendt på nettbrett, ikke på telefon 
eller radio. Ja Ja

Foretaket har svart på 
Fylkesmannens brev 14.3.2016. 
Forataket har ikke mottatt pr. 15. 
august svar fra tilsynet.

Fylkesmannen i Finnmark 2015/2026

Personalsak - Hammerfest sykehus - 
Unntatt offentlighet jfr. Offl §13 og Fvl 
§13-1 Ja Ja Nei

Fylkesmannen har sendt saken 
over til Helsetilsynet 18. juni og 
det forventes å være 
ferdigbehandlet innen 6. mnd.

Arbeidstilsynet 2016/1140

I perioden 2014-2016 gjennomfører 
Arbeidstilsynet en rekke tilsyn med 
virksomheter i bygge og 
anleggsbransjen. Målet er at 
virksomhetene skal skape et 
arbeidsmiljø som forebygger skader og 
sykdom, og at de skal gi ansatte lovlige 
arbeidsbetingelser. Arbeidstilsynet 
kontrollerte at byggherren sørger for at 
hensynet til sikkerhet, helse og 
arbeidsmiljø på bygge- eller 
anleggsplasser blir ivaretatt. Tilsynet 
hadde fokus på byggherrens plikter og 
ansvar, og vi kontrollerte hvordan dere 
ivaretar kravene i byggherreforskriften 
på prosjektet "Nytt Sykehus Kirkenes". Ja Ja

Foretaket har fått følgende 
pålegg:
- Byggherre - forhåndsmelding 
satt opp.
- Byggherre - utarbeide 
oversiktsliste
- Byggherre - Koordinering SHA
- Oppdragsgiver - Kontroll av 
kravene til lønns- og 
arbeidsvilkår overholdes.
Svarfrist 31.8.2016

Helsetilsynet 2016/1163

Statens helsetilsyn viser til varsel fra 
Finnmarksykehuset 10. juni 2015 om en 
alvorlig hendelse ved DPS Midt-
Finnmark/Samisk nasj onalt 
kompetansesenter (SANKS) i klinikk 
psykisk helsevern og rus. Vi viser også til 
etterfølgende stedlig tilsyn ved DPS Midt-
Finnmark/SANKS, 23.-24. juni 2015.

Foretaket har fått frist til 
31.8.2016 om å gi 
tilbakemelding.



Hendelsesbaserte tilsyn

Navn på 

helseforetak/virksomhet med 

driftsavtale Saksnummer i ePhorte

Kort beskrivelse av prosess for 
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hendelsesbaserte tilsyn Eventuelle kommentarer
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