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Saksnummer 33/2017 
 
Saksansvarlig:  Trude Jensen, konstituert økonomisjef  
Møtedato:  26. april 2017 

Investeringer og bærekraftsanalyse for 2017 - 2025 
 
Ingress: Saken er en analyse av den økonomiske utviklingen i foretaket i perioden 2017-
2025, foretakets omstillingsbehov, bærekraft og økonomisk risiko.  

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar den økonomiske bærekraftanalysen til 
etterretning. 

2. Styret ser behovet for å bygge opp kapital for å dekke økte investeringer, og vedtar 
nytt resultatkrav for Finnmarkssykehuset HF: 

 

 2019 2020 2021 2022 2023 
Resultatkrav fra RHF 24,0 24,0 19,0 24,0 24,0 
Nytt resultatkrav 32,0 34,0 39,0 44,0 44,0 
 

3. Styret vedtar å søke Helse Nord RHF om økt kassekreditt fra 2021. 
4. Styret ber om at det utarbeides ytterligere effektiviseringstiltak innenfor klinikk 

Prehospitale tjenester, Service, Drift og Eiendom og administrasjonen.  
 
 
 
Eva Håheim Pedersen 
Administrerende direktør 

Vedlegg: 
1. Investering og økonomisk bærekraftanalyse 2017 - 2025. 
2. Budsjettbrev 1 Helse Nord. 
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Investeringer og bærekraftsanalyse for 2017 - 2025 
  
Saksbehandler:   Trude Jensen, konstituert økonomisjef 
Møtedato:  26. april 2017 

1. Formål/Sammendrag 
Formålet med denne saken er å vise en prognose/estimat på den langsiktige 
økonomiske utviklingen til Finnmarkssykehuset i perioden 2017 – 2025. Den 
oppdaterte økonomiske bærekraftanalysen viser en økt utfordring av langsiktig 
økonomisk bærekraft for Finnmarkssykehuset, siden siste oppdatering i september 
2016. Hovedårsaken til den økte utfordringen fra september et trekk på 37 mill. kr. som 
følge av trekk i rammen for moms og pensjon i de kommende årene. I tillegg er ny 
ramme for Nye Hammerfest sykehus innarbeidet i investeringsplanen.   

2. Bakgrunn 
Finnmarkssykehuset HF skal oppdatere og styrebehandle den økonomiske 
bærekraftsanalysen med de endringer i rammebetingelsene som gis av Helse Nord RHF i 
budsjettbrev 1 2017.  Bærekraftsanalysen gir en pekepinn på den økonomiske 
utviklingen i foretaket og gir et bilde av resultatutviklingen, investeringsplaner, 
likviditets- og kapitalbehov. Bærekraftsanalysen er estimater og inneholder betydelig 
risiko.   

3. Saksvurdering/analyse 
Analysen er et estimat på den økonomiske utviklingen til foretaket. Den hviler på mange 
forutsetninger som inneholder risiko. Basert på oppdaterte premisser fra Helse Nord 
RHF og Helse Nord sin styresak 44/2017 idefaserapport og oppstart konseptfasen Nye 
Hammerfest Sykehus, viser bærekraftsanalysen at Finnmarkssykehuset står ovenfor et 
økende omstillingsbehov i perioden 2018-2025. I 2018 er omstillingsbehovet 73 mill. kr 
og øker gradvis opp til 97 mill. kr i 2025, men er på det høyeste i 2020 med 107 mill.kr. 
Slik bærekraftsanalysen foreligger nå har Finnmarkssykehuset uløst omstilling på 24 
mill. kr. i år 2020. Det skal jobbes med ytterligere tiltak i Finnmarkssykehuset for å 
dekke denne uløste omstillingen. Finnmarkssykehuset har utarbeidet en tiltakspakke på 
73 mill. kr i 2018 og 84 mill. kr i årene fremover. Den forventede utviklingen til foretaket 
illustreres i tabellen under.  
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Utviklingen viser en betydelig utfordring. Det er derfor behov for å øke resultatkravet 
for Finnmarkssykehuset fra 2019. Frigjorte prosjektmidler fra byggeprosjektene bør 
avsettes til dette økte resultatkravet.   
 
Finnmarkssykehuset HF langsiktig strategi for å sikre økonomisk bærekraft er: 

• Underliggende drift skal være i balanse noe som betyr at både administrasjonen, 
klinikk Hammerfest, klinikk Psykisk Helsevern og Rus og Pasientreise må 
gjennomfører tiltak på i underkant av 60 mill. kr. 

• Det legges inn et effektiviseringskrav til Klinikk Prehospitale Tjenester og 
Service, Drift og Eiendom på totalt 4 mill. kr. 

• Administrasjonen innarbeider tiltak på 1,5 mill. kr. fra 2017. 
• Overskuddskravet økes med totalt 20 mill. kr. innen 2023. 
• Det vises til styresak 23/2017 Innspill til rullering av investeringsplan der 

Finnmarkssykehuset søker om økt kapitalkompensasjon/driftstilskudd fra Helse 
Nord RHF som følge av en desentralisert struktur i Vest Finnmark.  

 
Foretaket kommer til å bruke av kassakreditten som foretaket disponerer. Estimert 
utvikling av bruk av kassakreditten viser i figuren under: 
 

 
 

Bærekraftsanalyse Finnmarkssykehuset HF (mill kr) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Sum driftsinntekter 2 021 2 019 2 035 2 051 2 062 2 062 2 102 2 102 2 102
Sum driftskostnader ekskl. avskrivninger 1 868 1 900 1 915 1 919 1 921 1 900 1 879 1 874 1 874
Sum avskrivninger 92 111 123 142 144 147 219 219 222
Netto rente 31 56 56 64 63 62 60 103 98
Totale kostnader 1 991 2 068 2 094 2 124 2 128 2 109 2 158 2 196 2 194
Prognose, avvik fra budsjett inneværende år 
 Estimert økonomisk resultat 30 -49 -59 -73 -66 -47 -56 -94 -92

Resultatkrav 30 24 32 34 39 44 44 5 5

Avvik fra resultatkrav, før effekter av vedtatte tiltak 0 -73 -91 -107 -105 -91 -100 -99 -97

Tiltaksplan
Sum effekter tiltaksplan 0 73 84 84 84 84 84 84 84

Uløst omstilling 0 0 -7 -24 -21 -8 -17 -15 -13

-450

-400

-350

-300

-250

-200

-150

-100

-50

0
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

M
N

O
K

Kassakredit og likviditetsbehov Likviditetsbehov
Kassakredit

 
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/


 
 
 
Foretaket har nå en kassakredittgrense på 300 mill. kr. Det er i denne 
likviditetsanalysen lagt inn kapital av salg av eiendom som er forventet å gi en tilgang på 
totalt 100 mill. kr. i fordelt med 50 mill. kr i 2017 og 50 mill. kr. i 2018. Selv med salget 
av eiendom vil foretaket bruke mer enn kassekredittgrensen på 300 mill. kr, grunnet de 
store belastningene Finnmarkssykehuset har på byggeprosjekter i perioden. Det er 
nødvendig å øke kassekreditten i perioden 2021 til og med 2023.  

4. Risikovurdering 
Det vurderes at de store usikkerhetsmomenter i den økonomiske bærekraftsanalysen 
er: 
• Investeringer 

Hoveddelen av investeringene er bygningsmasse. Det vil alltid være økonomisk risiko 
rundt store byggeprosjekter. Det er risiko i de estimerte bygge kostnadene/-
anbudsestimater og det kan dukke opp uforutsette problemstillinger/hendelser 
underveis i byggeprosjektet. Foretakets bæreevne økonomisk påvirkes raskt og er 
veldig sensitiv for relativt små prosentvise endringer investeringskostnadene på 
grunn av at foretaket har relativ høy investeringsgrad av den totale omsetningen i sin 
langtidsinvesteringsplan.  

• Reduserte IKT kostnader 
Estimatene for IKT kostnader fremover har økt kraftig de siste årene uten at det kan 
redegjøres for om de vil gi noen økonomisk effekt. Dersom ikke reduksjonen i IKT 
kostnader slår inn og man ikke kan verifiseres en økonomisk oppside, vil dette kunne 
være en risikofaktor i forhold til foretakets bærekraft. 

• Gjennomføring av tiltaksplaner 
Den økonomiske bærekraftsanalysen viser at foretaket trenger å gjennomføre 
tiltaksplanene for å kunne klare sin planlagte investeringsplan. 

• Kapital og kapitalkostnad 
Foretaket er avhengig av å låne mye kapital for å kunne betjene sine forpliktelser i 
perioden frem mot 2025. Renten er nå på et historisk lavt nivå, og 
prognosene/sannsynligheten for at rente vil øke er større enn at de forblir på dagens 
nivå. Det er i senarioene brukt en rente som er satt av Helse Nord. En liten endring i 
rentenivå vil gjøre utslag på den økonomiske bærekraften til foretaket.   

• Salg av boligmasse  
Foretaket skal selge bygningsmasse i Talvik, Lakselv, Hammerfest og Kirkenes. Det er 
vanskelig å estimere markedsverdi på slik bygningsmasse i forhold til balanseført 
verdi i regnskapet. Det kan være en betydelig risiko for at salgssummen kan bli lavere 
enn balanseført verdi. Dette vil være enkelthendelser som ikke påvirker driften, men 
kun vil påvirke resultatregnskapet det året eventuelt tapsføring kommer. Vi velger å 
omtale dette i saken, slik at styret er klar over denne risikoen. 

• Førstevalget for Finnmarks befolkning 
Fritt sykehusvalg, fritt behandlingsvalg, større informasjonsflyt til pasienten vil øke 
konkurransen om pasientene. Nye forespeilede inntektsmodeller med fokus på at 
midlene skal følge pasientstrømmen medfører at det er viktig at foretaket er og 
forblir førstevalget til Finnmarks befolkning.  I denne analysen legges til grunn at 
Finnmarkssykehuset opprettholder dagens aktivitetsnivå. 
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• Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen 

Helseforetakene har frem til og med 2017 i hovedsak vært skjermet for store deler av 
kravene i avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen. Dersom 
spesialisthelsetjenesten i årene fremover blir håndtert på samme måte som øvrige 
statlige virksomheter, vil det føre til trekk i rammene til helseforetakene. Dette ifølge 
budsjettbrev 1 fra Helse Nord. I denne analysen er et slik trekk ikke lagt inn.  

5. Budsjett/finansiering 
Denne saken trenger ikke økonomisk finansiering. 

6. Medbestemmelse 
Denne saken ble gjennomgått på informasjon og drøftingsmøte 19 april i foretaket.  

7. Direktørens vurdering  
Direktøren vurderer at den økonomiske situasjonen i årene fremover er utfordrende. 
Den største utfordringen vil være å få driften i klinikk Hammerfest og klinikk Psykisk 
Helsevern og Rus i balanse, samt at klinikk Kirkenes får effekt av planlagte tiltak i nytt 
sykehus. I tillegg viser bærekraftsanalysen at det er nødvendig å gjennomføre en strategi 
med økt overskuddskrav og ytterligere tiltak. Direktøren vurderer at den desentraliserte 
strukturen, spesielt i Vest Finnmark, er kostnadskrevende for Finnmarkssykehuset. Det 
er nødvendig at Helse Nord RHF bidrar med midler for å støtte opp under den 
desentraliserte strukturen for å styrke bærekraften til foretaket. 
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1.0  Bakgrunn 
Finnmarkssykehuset HF skal oppdatere og styrebehandle den økonomiske 
bærekraftsanalysen med de endringer i rammebetingelsene som gis av Helse Nord RHF i 
budsjettbrev 1 2017.  Bærekraftsanalysen gir en pekepinn på den økonomiske 
utviklingen i foretaket og gir et bilde av resultatutviklingen, investeringsplaner, 
likviditet og kapitalbehov. Bærekraftsanalysen er estimater og inneholder betydelig 
risiko.   
 

2.0 Planlagte økonomiske investeringer i perioden 2017–2025 
Finnmarkssykehuset HF har i denne økonomiske bærekraftsanalysen lagt inn 
investeringene som er planlagt i foretaket. I planen ligger prosjektene med prosjektets 
P85-ramme. P(85) er prosjektets ytre ramme som er inkludert en usikkerhetsmargin. 
Finnmarkssykehusets investeringsramme for prosjektet er P(85) minus 
usikkerhetsmargin og betegnes som prosjektets P(50) -ramme. I tabellen under er også 
overheng fra tidligere år og 2017 tatt med for å vise helheten i investeringsplanen. 
 

 
*Investeringene for byggeprosjektenes nåværende P85 som ligger i denne investeringsplanen. 

 
Det er verdt å merke seg at denne investeringsplanen inneholder byggeprosjektenes 
nåværende P85 estimat. Investeringsplanen er oppdatert i tråd med Helse Nord RHF sin 
styresak 44/2017 Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus – idefaserapport med 
plan for oppstart av konseptfasen. Rammen for Nye Hammerfest Sykehuset P50(2017) 
legges på 1,950 mrd. kr. I bærekraftsanalysen har Finnmarkssykehuset lagt inn en 
prisstigning på 230 mill. kr. (2,3%) og en usikkerhet til P(85) på 100 mill. kr. Total 
ramme i 2022 er foreløpig satt til 2,280 mrd. kr. 
 

3.0 Bærekraftsanalyse 2017–2025 
Analysen er estimater på den økonomiske utviklingen til foretaket. Den hviler på mange 
forutsetninger som inneholder risiko. Analysen er derfor ikke er en fasit for utviklingen 
frem mot 2025, men gir en god pekepinn på den økonomiske utviklingen i foretaket i 
perioden.  

3.1 Hovedforutsetninger i bærekraftsanalysen april 2017 

Størsteparten av forutsetningene i den økonomiske bærekraftsanalysen er beskrevet i 
budsjettbrev 1 2017 fra Helse Nord. Viktigste økonomiske planpremisser for analysen er 
følgende: 
 Foreslått investeringsplan for Finnmarkssykehuset 2017 – 2025. 
 Resultatkrav fra Helse Nord i perioden 2017–2025. 

INVESTERINGSPLAN Overheng 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Totalt

Finnmarksklinikken 30 30

Spesialist poliklinikk Karasjok (Samisk Helsepark) 40 10 50

Alta Nærsykehus 263 100 95 458

Kirkenes nye sykehus (NKS) 1 412 73 1 485

Tiltak sykehusbygg 50 15 15 15 15 110

Hammerfest nye sykehus 40 100 450 610 600 480 2 280

MTU, abulanser, rehab m.m 76 18 35 35 35 35 45 45 45 45 414

CT og MR Alta 20 20

VAKe 1 1

Nødnett 0 0

KLP 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45

ENØK 16 16

Sum investeringer 1 908 96 205 250 505 665 650 530 50 50 4 909
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 Lånefinansiering, 80 % lånefinansiering for NKS og NHS og 70% for resten av 
byggeprosjektene. 

 Realrente på 2,5 prosent. 
 Avdrag på lån 25 år. 
 Avskrivningstid for sykehus inkludert utstyr 26,4 år. 
 Lønns- og prisvekst er lik 0 etter krav fra Helse Nord. 
 Finnmarkssykehusets strategiske plan for å oppnå langsiktig økonomisk bærekraft.  

3.2 Hovedendringer og fremtidig strategi i analysen siden styrebehandling september 
2016 

De viktigste endringene i analysen siden styrebehandlingen i september 2016 er 
følgende: 
 Administrerende direktør i Helse Nord RHF innstiller i styresak 44/2017 på oppstart 

av konseptfasen for Nye Hammerfest sykehus med en P(50) ramme på 1,950 mrd. kr 
2017), samt kapitalkompensasjon på 40 mill. kr. 

 Driftsbesparelsen i Nye Hammerfest Sykehus foreslås lagt inn med 15 mill. kr. fra 
2022 og 30 mill. kr. fra og med 2023.  

 Trekk i rammen på grunn av overgangsordning pensjon på 23 mill. kr. årlig.  
 Trekk i rammen på grunn av overgangsordning moms på 14mill. kr. årlig.  
 Økt ramme, for lite utbetalt kapitalkompensasjon på 10 mill. kr. årlig  
 Den generelle kapitalstyrkingen av foretaket er redusert noe. 
 De forventende langsiktige kostnadene til IKT reduseres noe fra 2023. 
 Avskrivninger for «gamle» Hammerfest Sykehus fremskyves for å være ferdig innen 

år 2023. 
 I 2019 legger Finnmarkssykehuset inn økt overskuddskrav på 8 mill. kr. I årene 2020 

til 2023 økes overskuddskravet med hhv. 10 mill. kr, 15 mill. kr og 20 mill. kr. og 20 
mill. kr. sammenlignet med overskuddskravet satt av Helse Nord RHF, dette for å 
kunne bære økte investeringer. 

3.3 Behov for kapitaltilførsel og bruk av kassakreditt 

Med økte investeringer vil Finnmarkssykehuset ha et stort behov for kapitaltilførsel for 
å kunne betjene sine forpliktelser frem mot 2025. Foretaket må låne kapital fra Helse 
Nord og lånebehovet presenteres i figuren under: 

 
 
Foretaket har et kapitalbehov på over 3,4 mrd. kr. i perioden 2017 -2025. Foretaket har 
fått innvilget lån fra Helse Nord til Nye Kirkenes sykehus. 
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Foretaket kommer til å bruke av kassakreditten som foretaket disponerer, og vil i 
perioden 2021 til 2023 ha behov for å utvide kassekreditten til en ytre ramme på 388 
mill. kr. for å dekke likviditetsbehovet. Estimert utvikling av bruk av kassakreditten 
viser i figuren under:  

 
 
Foretaket har en kassakredittgrense på 300 mill.kr. Kreditgrensen ble endret fra 400 til 
300 mill. kr. våren 2015. Årsaken til dette var at Helse Nord har styrket egenkapitalen i 
foretaket. Det er i denne likviditetsanalysen lagt inn kapital på salg av eiendom som gir 
en tilgang på 50 mill. kr. i 2017 og 2018. Selv med salg av eiendom vil foretaket få 
utfordringer med likviditeten ved en kassekredittgrense på 300 mill. kr. og vil i årene 
2021 til 2023 ha behov for utvidet kassekreditt.  

3.4 Bærekraftsanalyse 

Bærekraftanalysen som presenteres i dette kapitlet er basert på forutsetningene i 
kapittel 3.1 og endringer i forutsetninger siden styremøtet i september 2016, kapittel 
3.2. De økonomiske tiltakene som ligger i bærekraftsanalysen kommer fra styresak 
strategi for økonomisk bærekraft, styresak 97/2014(Strategi for økonomisk bærekraft i 
perioden 2015 -2022) og nye utarbeidede tiltak.  Basert på oppdaterte premisser fra 
Helse Nord RHF og endelig investeringsramme og kapitalkompensasjon til Nye 
Hammerfest Sykehus, står Finnmarkssykehuset overfor et økende omstillingsbehov i 
perioden 2018-2025. I 2018 er omstillingsbehovet 73 mill. kr og øker gradvis opp til 107 
mill. kr i 2020. Finnmarkssykehuset har utarbeidet tiltak på 73 mill. kr i 2018 og 84 mill. 
kr. i perioden 2019-2025 for å bøte på omstillingsutfordringen. Det jobbes med 
ytterligere tiltak for å imøtekomme uløst omstilling. Tabellen under viser den 
forventede estimerte økonomiske utviklingen til foretaket. 
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Økt overskuddskrav på 20 mill. kr totalt i perioden frem mot 2023 er mulig ved å holde 
tilbake budsjetterte prosjektmidler. For å nå overskuddskravet er det nødvendig at det 
oppnås balanse i underliggende drift.  
De økonomiske utfordringene for foretaket i perioden 2017 – 2025, som følge av de nye 
forutsetningene som ble presentert i kapittel 3.2, har økt.  Det er i hovedsak endring i 
ramme til Nye Hammerfest Sykehus, samt trekket i rammen på 37 mill. kr. for 
overgangsordning på pensjon og moms som medvirker til dette. Dette illustreres i 
figurene under som viser behovet for omstilling i foretaket. Figurene viser 
utfordringsbildet nå i april 2017 og hvordan det var i september 2016.  Den totale 
omstillings utfordringen har økt sammenlignet med september, samtidig som det er 
utarbeidet en høyre tiltakspakke sammenlignet med tiltakspakken i september saken.   
 
April 2017 

 
September 2016 

Bærekraftsanalyse Finnmarkssykehuset HF (mill kr) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Sum driftsinntekter 2 021 2 019 2 035 2 051 2 062 2 062 2 102 2 102 2 102

Sum driftskostnader ekskl. avskrivninger 1 868 1 900 1 915 1 919 1 921 1 900 1 879 1 874 1 874

Sum avskrivninger 92 111 123 142 144 147 219 219 222

Netto rente 31 56 56 64 63 62 60 103 98

Totale kostnader 1 991 2 068 2 094 2 124 2 128 2 109 2 158 2 196 2 194

Prognose, avvik fra budsjett inneværende år 

 Estimert økonomisk resultat 30 -49 -59 -73 -66 -47 -56 -94 -92

Resultatkrav 30 24 32 34 39 44 44 5 5

Avvik fra resultatkrav, før effekter av vedtatte tiltak 0 -73 -91 -107 -105 -91 -100 -99 -97

Tiltaksplan

Sum effekter tiltaksplan 0 73 84 84 84 84 84 84 84

Uløst omstilling 0 0 -7 -24 -21 -8 -17 -15 -13
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Figurene viser at foretaket har større behov for tiltak og noe mer uløst omstilling etter 
de nye forutsetningene om bevilgning ut fra budsjettbrev 1. Det er fortsatt uløst 
omstilling, samt at de planlagte tiltakene må gjennomføres.   

3.5 Strategi for arbeidet med økonomisk bærekraft 

Arbeidet med å implementere tiltaket for styresak 97/2014 strategi for økonomisk 
bærekraft på salget av boligmassen til foretaket, forventes å være fullført innen 
utgangen av 2018. For klinikk Hammerfest, klinikk Psykisk Helsevern og Rus og 
Pasientreiser er det utarbeidet tiltaksplaner for å komme i balanse, tiltaksplanene er på 
henholdsvis 19 mill. kr, 13 mill. kr, og 10 mill. kr. med full års effekt fra 2018. I tillegg vil 
nytt sykehus i Kirkenes gi effektiviseringsgevinst på 15 mill. kr. som også ligger som en 
del av tiltakene. Dette er lagt inn som en del av tiltaksplanen for Finnmarkssykehuset.  
 
I 2018 legges det inn et krav om reduksjon i budsjett for klinikk Prehospital Tjenester og 
Service, Drift og Eiendom på henholdsvis 2 mill. kr. hver, samt at Administrasjonen får et 
krav om tiltak på 1,5 mill.kr. Tiltaksplaner utarbeides i budsjettprosessen 2018. Frigitte 
midler som har vært avsatt og brukt til bygg- og utviklingsprosjekter på 14 mill. kr. 
trekkes inn og legges til tiltaksplanen.  
 
Resterende uløst omstilling fordeles prosentvis ut til hele Finnmarkssykehuset etter 
rullering av langsiktig budsjett- og investeringsplan, jfr. Styresak i Helse Nord RHF i juni 
2017.  
 
Finnmarkssykehuset HF sin økonomiske situasjon vil være krevende på grunn av store 
investeringer som planlegges gjennomført. Det er derfor nødvendig at klinikkene 
overholder sine budsjetter. Fra 2019 vil Finnmarkssykehuset HF øke overskuddskravet 
for å møte utfordringen med økte investeringer. I perioden 2019 til 2023 vil 
Finnmarkssykehuset øke overskuddskravet opp til 20 mill. kr. Dette tilsvarer midler 
som i dag brukes på bygge- og utviklingsprosjektene. Med denne stramme økonomiske 
styringen vil det likevel fortsatt være utfordringer knyttet til økonomisk bærekraft med 
et avvik på rundt 20 mill. kr. i 2020 og 2021. Det vil være svært krevende å skulle 
effektivisere driften ytterligere. Dette vil imidlertid være nødvendig dersom det ikke 
innvilges økt kapitalkompensasjon eller driftstilskudd til Finnmarkssykehuset.  

3.6 Risiko 

Det ble innledningsvis nevnt at analysen av den økonomiske bærekraften er estimater 
på den økonomiske utviklingen til foretaket gitt forutsetninger som inneholder risiko. 
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Store usikkerhetsmomenter i denne økonomiske bærekraftsanalysen mener foretaket 
er: 
 Investeringer 

Hoveddelen av investeringene er bygningsmasse. Det vil alltid være økonomisk risiko 
rundt store byggeprosjekter. Det er risiko i de estimerte bygge kostnadene 
/anbudsestimater og det kan dukke opp uforutsette problemstillinger/hendelser 
underveis i byggeprosjektet. Foretakets bæreevne økonomisk påvirkes raskt og er 
veldig sensitiv for relativt små prosentvise endringer investeringskostnadene på 
grunn av at foretaket har relativ høy investeringsgrad av den totale omsetningen i sin 
langtidsinvesteringsplan.  

 Reduserte IKT kostnader 
Estimatene for IKT kostnader fremover har økt kraftig de siste årene uten at det kan 
redegjøres for om de vil gi noen økonomisk effekt. Dersom ikke reduksjonen i IKT 
kostnader slår inn og man ikke kan verifiseres en økonomisk oppside, vil dette kunne 
være en risikofaktor i forhold til foretakets bærekraft. 

 Gjennomføring av tiltaksplaner 
Den økonomiske bærekraftsanalysen viser at foretaket trenger å gjennomføre 
tiltaksplanene for å kunne klare sin planlagte investeringsplan.  

 Kapital og kapitalkostnad 
Foretaket er avhengig av å låne mye kapital for å kunne betjene sine forpliktelser i 
perioden frem mot 2025. Renten er nå på et historisk lavt nivå, og 
prognosene/sannsynligheten for at rente vil øke er større enn at de forblir på dagens 
nivå. Det er i senarioene brukt en rente som er satt av Helse Nord. En liten endring i 
rentenivå vil gjøre utslag på den økonomiske bærekraften til foretaket.   

 Salg av boligmasse  
Foretaket skal selge bygningsmasse i Talvik, Lakselv, Hammerfest og Kirkenes. Det er 
vanskelig å estimere markedsverdi på slik bygningsmasse i forhold til balanseført 
verdi i regnskapet. Det kan være en betydelig risiko for at salgssummen kan bli lavere 
enn balanseført verdi. Dette vil være enkelthendelser som ikke påvirker driften og 
kun påvirker resultatregnskapet det året eventuelt tapsføring kommer, men vi velger 
å omtale dette, slik at styret er klar over denne risikoen. 

 Førstevalget for Finnmarks befolkning 
Fritt sykehusvalg, fritt behandlingsvalg, større informasjonsflyt til pasienten vil øke 
konkurransen om pasientene. Nye forespeilede inntektsmodeller med fokus på at 
midlene skal følge pasientstrømmen medfører at det er viktig at foretaket er og 
forblir førstevalget til Finnmarks befolkning.  I denne analysen legges til grunn at 
Finnmarkssykehuset opprettholder dagens aktivitetsnivå. 

 Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen 
Helseforetakene har frem til og med 2017 i hovedsak vært skjermet for store deler av 
kravene i avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen. Dersom 
spesialisthelsetjenesten i årene fremover blir håndtert på samme måte som øvrige 
statlige virksomheter, vil det føre til trekk i rammene til helseforetakene. Dette ifølge 
budsjettbrev 1 fra Helse Nord. I denne analysen er et slik trekk ikke lagt inn.  

3.7 Innspill til rullering av plan 
Finnmarkssykehuset har i styresak 23/2017 innspill til rullering av investeringsplan gitt 

innspill til Helse Nord på følgende: 

 Økt investeringsramme på Nye Hammerfest Sykehus. 
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 Økt kapitalkompensasjon til Nye Hammerfest Sykehus. 

 Økt investeringsramme til oppgradering ambulansestasjon i Alta.  

 Endret periodisering driftstilskudd Alta Nærsykehus.  

 Økt driftstilskudd for Samisk Helsepark.  

 Økt driftsbudsjett for satsing rehabilitering Kirkenes.  

 Økt driftsbudsjett til rusenhet i Alta.  

 

Disse innspillene behandles i Helse Nord styremøtet i mai 2017. De fleste av disse 
innspillene vil ikke påvirke bærekraften for Finnmarkssykehuset, hvis man får disse 
midlene vil de gå i balanse mot økte kostnader på andre siden. Økt investeringsramme 
og kapitalkompensasjon til Nye Hammerfest Sykehus er innarbeidet i denne 
bærekraftsanalysen i hht. Helse Nord RHF sin styresak 44/2017.  
 

4.0 Konklusjon økonomisk bærekraft 
Den oppdaterte økonomiske bærekraftanalysen viser en større utfordring enn tidligere. 
Hovedårsaken til de økte utfordringene er betydelige trekk i rammen grunnet moms og 
pensjon på totalt 37 mill. kr, samt planlagte investeringer.  
 
Ved å oppnå balanse i underliggende drift og samtidig øke sparingen gjennom økt 
overskuddskrav på totalt 20 mill. kr. frem til 2023, ønsker Finnmarkssykehuset HF å 
gjennomføre de planlagte investeringene. Fortsatt vil utfordringen ligge på mellom 10-
15 mill. kr. i 2024-2025 bortsett fra 2 år med negativt avvik på rundt 20 mill. kr. Dette 
må dekkes inn enten ved ytterligere effektivisering eller ved økt 
kapitalkompensasjon/driftstilskudd fra Helse Nord RHF.  
 
 

5.0 Vedlegg tiltaksplaner 
Under følger tiltaksplaner for klinikk Hammerfest, klinikk Psykisk Helsevern og Rus, 

Pasientreiser og Nye Kirkenes Sykehus. Tiltaksplanene drøftes på klinikknivå.  
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TILTAKSPLAN ØKONOMI - 

Klinikk Hammerfest 

2017-2018 
  

http://www.finnmarkssykehuset.no/


10 

 

 

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 

Bakgrunn 

Klinikk Hammerfest hadde et betydelig budsjettunderskudd i 2016. 

Kostnadsreduserende tiltak har vært planlagt og gjennomført over flere år, mange med 

god effekt. Tiltakene som iverksettes skal gi effekt for 19 mill. kr. i helårseffekt fra 2018.  

 

Målsetning 

Målsetningen med arbeidet er å redusere kostnadene for klinikken og sikre drift innen 

rammen klinikken har.  

 

Delmål 1 

Sikre at klinikken styrer mot et budsjett i balanse. 

 

Delmål 2 

Sikre at vedtatt tiltak gjennomføres som planlagt. 

 

Målgruppe 

Målgruppen for arbeidet er ledere og ansatte i Klinikk Hammerfest og 
samarbeidspartner innen økonomi og HR. 
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Mål Tiltak Frist/status 

1. Redusere innleie og overtid. 3 000 000 2017 og 2018  
 

2. Redusere sykefraværet med 1 % fra 8 
% til 7 %. 

1 000 000 2017  
 

3. Varekostnadene skal reduseres med 2 
millioner på årsbasis.  

2 000 000 2017 og 2018  
 

4. Redusere andre driftskostnader.  500 000 2017 

5. Redusere variasjon i gjennomsnittlig 
liggetid og sikre at pasienter behandles 
på riktig nivå.  

1 500 000 2017 og 2018  

   

6. Sikre korrekt pasientdokumentasjon 
og riktig koding. 

1 000 000 2017 og 2018  

7. Øke aktivitet uten kostnadsøkning. 3 000 000 2017 og 2018  

8. Øke operasjonsaktivitet med en 
elektiv pasient pr. team pr. dag.   

 
2 000 000 

 
2017 og 2018  

9. Reduksjon av ambuleringskostnader 
UNN. 

500 000 2017 og 2018  

10. Optimalisere turnusplan barn og 
føde/gyn. 

500 000 2017 

11. Talegjenkjenning. 1 500 000 2017 

12. Automatisk innsjekk. 1 500 000 2018 

13. Medikamentkabinett 1 000 000 2018 
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TILTAKSPLAN ØKONOMI - 

Klinikk Psykisk Helsevern og Rus 

2017-2018 
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Bakgrunn 

Klinikk Psykisk Helsevern og Rus hadde et betydelig budsjettunderskudd i 2016 som 

følge av trekk i rammen grunnet oppdatering av inntektsfordelingsmodellen til Helse 

Nord. Trekket i rammen har vært betydelig de siste 6 årene. Kostnadsreduserende tiltak 

har vært planlagt og gjennomført over flere år, mange med god effekt. Tiltakene som 

iverksettes skal gi effekt for 13 mill. kr. i helårseffekt fra 2018.  

 

Målsetning 

Målsetningen med arbeidet er å redusere kostnadene for klinikken og sikre drift innen 

rammen klinikken har.  

 

Delmål 1 

Sikre at klinikken styrer mot et budsjett i balanse. 

 

Delmål 2 

Sikre at vedtatt tiltak gjennomføres som planlagt. 

 

Målgruppe 

Målgruppen for arbeidet er ledere og ansatte i Klinikk Psykisk Helsevern og Rus og 
samarbeidspartner innen økonomi og HR. 
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Mål Tiltak Frist/status 

1. Øke poliklinisk aktivitet. 2 000 000 2017 og 2018 
 

2. Redusere gjestepasientkostnader. 2 000 000 2017 og 2018 
 

3. Øke gjestepasientinntekter  2 000 000 2017 og 2018  
 

4. Reduksjon sykefravær med 1 %. 1 000 000 2017 og 2018 

5. Gjennomgang støttepersonell og 
sekretærtjenesten. 

1 000 000 2017 og 2018  

6. Reduksjon av stillinger i APAT. 7 000 000 2017 og 2018  

7. Reduksjon av driftskostnader APAT. 500 000 2017 og 2018  

8. Reduksjon/stenging i sommerferie av 
døgnenhet. 

500 000 2017 og 2018 

9. To LIS legestillinger DPS Øst satt 
vakant i 2015 tas inn i budsjettet igjen.  

- 1 000 000 2018 

10. Etablering av beredskapsordning for 
leger. 

- 2 000 000 2018 
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TILTAKSPLAN ØKONOMI - 

Pasientreiser 

2017-2018 
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Bakgrunn 

Kostnader til Pasientreiser er på over 200 mill. kr. årlig. Tradisjonelt har budsjettet vært 

på 11-12 % av foretakets totale budsjett. Mange tiltak har vært gjennomført for å redusere 

kostnadene. Flere av disse har hatt god effekt. Antallet reiser i Finnmarkssykehuset er 

betydelig. I tillegg ser vi at rutinene knyttet inn- og utskrivning og anordning av rimelig 

transport ikke er gode nok og bidrar til høye kostnader. Kostnadene til Pasientreiser 

genereres i stor grad av klinikkene. Mye av løsningen og de gode tiltakene ligger derfor der. 

Eksterne rekvirenter er også en del av løsningen. 

 

Målsetning 

Målsetningen med arbeidet er å redusere kostnadene til Pasientreiser med 10. mill. kroner 

slik at en større del av budsjettet kan gå til pasientbehandling. Reduksjonen skal primært 

skje gjennom færre reiser og lavere kostnader knyttet til flyreiser og drosjereiser. 

 

Delmål 1 

Sikre at Pasientreiser styrer mot et budsjett i balanse. 

 

Delmål 2 

Kommunikasjon og dialog med målgruppen skal skape bevissthet i forhold til hva som skal 

til for å redusere kostnader til Pasientreiser. Samt redusere gjestepasientkostnader. 

 

Målgruppe 

Målgruppen for arbeidet er rekvirenter, innkallere og utskrivere.  
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Mål Tiltak Frist/status 

1. Redusere kostnader til drosjer. 513 600 2018 
 

2. Redusere gjestepasientkostnader med 
8 %. 

 5 260 000 2018 
 

3. Redusere pasientreisekostnader på fly 
gjennom å ta hjem egne pasienter.  

4 066 400 2018 
 

4. Riktig pasientstrøm sett opp mot 
pasientreisekostnader. 

60 000 2018 

5. Pasientreiser er med på planlegging av 
innkallinger i klinikkene. 

100 000 2018 
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TILTAKSPLAN ØKONOMI - 

Nye Kirkenes Sykehus 

2017-2018 
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Bakgrunn 

I forbindelse med Nye Kirkenes Sykehus er det utarbeidet en plan for gevinstrealisering 

på totalt 15 mill. kr. fra år 2018.  

 

Målsetning 

Målsetningen med arbeidet er å redusere kostnadene ved innflytting i nytt sykehus, slik at 

foretaket kan møte de økte kostnadene på avskrivninger og finanskostnader nybygg fører 

med seg.  

 

Delmål 1 

Sikre at alle involverte parter i Nye Kirkenes Sykehus styrer mot et budsjett i balanse. 

 

Delmål 2 

Sikre at vedtatt tiltak gjennomføres som planlagt. 

 

Målgruppe 

Målgruppen for arbeidet er alle involverte parter i klinikk Kirkenes, Service, Drift og 
Eiendom, klinikk Psykisk Helsevern og Rus og Administrasjonen som påvirkes av Nye 
Kirkenes Sykehus. 
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Mål Tiltak Frist/status 

1. Øke poliklinisk aktivitet. 2 500 000 2017 og 2018 
 

2. Redusere stillinger ifht organisering av 
sengetun Kir/Med.  

2 000 000 2017 og 2018 
 

3. Reduksjon av stillinger Akutt og økt 
inntekt som følge av opprettelse POP.  

1 500 000 2017 og 2018  
 

4. Reduksjon av stillinger merkantilt 
personell ifbm. implementering IMATIS 
og elektronisk talegjenkjenning. 

3 000 000 2017 og 2018 

5. Reduksjon stilling bio/lab. 500 000 2018  

6. Aktiv forsyning. Reduksjon av svinn og 
tap varekostnader. 

1 250 000 2017 og 2018  

7. Reduksjon ledelse klinikk Kirkenes. 750 000 2017 og 2018  

8. Energibesparelser. 3 500 000 2017 og 2018 
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