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Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 
 
Arkivnr.:  Saksbeh/tlf:  Sted/Dato:  
2017/XX Trude Jensen Hammerfest, 13.06.2017 
 
Saksnummer 55/2017 
 
Saksansvarlig:  Lill Gunn Kivijervi, økonomisjef  
Møtedato:  21. juni 2017 

Virksomhetsrapport 5 2017 Finnmarkssykehuset HF 
 
Ingress: Denne saken beskriver utviklingen i driften i virksomheten innenfor personal, 
økonomi og fag.  
 
Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 5 2017 
Finnmarkssykehuset HF til etterretning. 

2. Styret ber om at klinikker som ikke har effekt av tiltaksplaner iverksetter arbeid med 
nye tiltak som gir økonomisk effekt. 

 
 
 
Eva Håheim Pedersen 
Administrerende direktør 

Vedlegg: 
1. Saksfremlegg. 
2. Virksomhetsrapport 5 2017.  
3. ØBAK for mai.  
  

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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Virksomhetsrapport 5 2017 Finnmarkssykehuset HF 
  
Saksbehandler:  Lill Gunn Kivijervi, Økonomisjef   
Møtedato: 21. juni 2017 

1. Formål/Sammendrag 
Formålet med denne saken er å gi en status på driften i virksomheten.  
Rapporten viser status for Finnmarkssykehuset i mai og pr. mai 2017. Det økonomiske 
resultatet for Finnmarkssykehuset i mai viser et underskudd på 0,1 MNOK, som er 2,6 
MNOK dårligere enn budsjett. Hittil i år har Finnmarkssykehuset et overskudd på 11,9 
MNOK, som er 0,6 MNOK dårligere enn budsjett.  
 
Den gjennomsnittlige ventetiden i Finnmarkssykehuset var 56 dager i mai, som er bedre 
enn nasjonalt måltall på 60 dager. Finnmarkssykehuset hadde 3,2 prosent andel 
avviklede fristbrudd i mai, som er en økning fra forrige måned. Sykefraværet var 8 
prosent i april 2017.  

2. Bakgrunn 
Denne saken er en statusrapportering for styret i Finnmarkssykehuset, Helse Nord RHF 
og foretaket Finnmarkssykehuset. 

3. Sakvurdering/analyse 
Kvalitetsindikatorer 
Den gjennomsnittlige ventetiden var 56 dager i mai, som er en liten økning fra april. De 
somatiske klinikkene og fagområdene psykisk helsevern voksen og innen rus har lavere 
ventetid enn måltallet på 50 dager. Psykisk helsevern for barn har ventetid på 69 dager 
som er over måltallet på 50 dager i mai. På overordnet nivå, og for alle områder bortsett 
fra psykisk helsevern barn, viser ventetiden en positiv utvikling fra november 2016 som 
har fortsatt inn i 2017. 
 
Foretaket hadde 3,2 prosent avviklede fristbrudd i mai, som er en økning fra april. 
Klinikk Psykisk Helsevern og Rus og klinikk Kirkenes har hatt en reduksjon i andelen 
avviklede fristbrudd sammenlignet med april måned, mens klinikk Hammerfest har en 
liten økning. Størst andel fristbrudd i mai har klinikk Psykisk Helsevern og Rus. 
Klinikken jobber for å få ned fristbruddene.  
 
Aktivitet 
Aktiviteten innenfor somatikken var lavere enn plan, men høyere enn fjoråret pr. mai. 
Den totale DRG produksjonen i somatikken er høyere enn både planlagt og fjoråret pr. 
mai.  
Total aktivitet innen psykisk helsevern og rus er høyere enn plan og fjoråret pr. mai. 
Aktiviteten innenfor voksenpsykiatrien har vært høyere enn både planlagt aktivitet pr. 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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mai og fjoråret. Mens innenfor fagområdet rus, barn- og ungdom er aktiviteten lavere 
enn både planlagt aktivitet pr. mai og fjoråret.  
     
Økonomi 
Det økonomiske resultatet for Finnmarkssykehuset er lavere enn budsjettert i mai. 
Resultatet var 2,6 MNOK dårligere enn budsjett. I mai viser resultatet at inntektene har 
vært høyere enn planlagt, men samtidig lavere enn overforbruket på totale kostnader. 
Finansresultatet viser et positivt avvik i mai. Hittil i år har Finnmarkssykehuset et 
økonomisk resultat på 0,6 MNOK dårligere enn budsjett. Det er også her høyere 
inntekter enn budsjettert, men samtidig er driftskostnadene over budsjett. 
Finansresultatet viser et positivt avvik pr. mai, noe som skyldes at Nye Kirkenes sykehus 
enda ikke er overtatt. Finnmarkssykehuset velger å opprettholde prognosen som 
budsjett, det vil si et overskudd på 30 MNOK for året. 
 
Administrasjonen og klinikk Psykisk Helsevern og Rus har positivt avvik i mai. De øvrige 
klinikker og Pasientreiser har negative avvik. Hittil i år har Administrasjonen og Service, 
drift og eiendom positive avvik, mens alle klinikkene og Pasientreiser har negative avvik. 
Klinikk Kirkenes har det største avviket hittil i år. Klinikk Hammerfest, Klinikk Psykisk 
helsevern og Rus og Pasientreiser har utarbeidet tiltaksplaner som er vedlagt i styresak 
33/2017. Oversikten over tiltak for gevinstrealisering for Nye Kirkenes Sykehus er 
vedlagt i styresak 33/2017.  
 
Tiltak 
Finnmarkssykehuset har planlagt tiltak på 47,5 MNOK i 2017, jfr. styresak 103/2016 
Budsjett 2017-2024. Det er foretatt en risikojustering av disse tiltakene, og risikojustert 
budsjett er satt til 29,3 MNOK. For mai viser tiltakene beregnet effekt på 0,9 MNOK. 
Hittil i år er det en effekt på 4,7 MNOK.  
 
Brutto månedsverk 
Finnmarkssykehuset har i mai 2017 høyere brutto månedsverk enn for samme periode i 
2016. Månedsverkene er også høyere enn plantall. Når man korrigerer for refusjoner for 
sykefravær og fødselspermisjoner, legger til innleie fra byrå og trekker ut månedsverk 
som er ekstern finansierte årsverk utover budsjett er netto månedsverk for 
Finnmarkssykehuset lavere enn planlagte månedsverk.  
 
Sykefravær 
Sykefraværet var 8 prosent i april 2017, mens det var 8,5 prosent i mars 2017.  
Sykefraværet viser en nedgang sammenlignet med tidligere måneder i 2017.  

4. Risikovurdering 
Denne saken har liten risiko faglig og økonomisk. 

5. Budsjett/finansiering 
Denne saken krever ingen egen finansiering. 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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6. Medbestemmelse 
Denne saken ble muntlig gjennomgått i informasjons- og drøftingsmøte den 12. juni 
2017. 

7. Direktørens vurdering  
Den økonomiske utfordringen for Finnmarkssykehuset ligger hos de to somatiske 
klinikkene og klinikk Psykisk helsevern og Rus. Det er en positiv utvikling i aktiviteten, 
mens kostnadene øker mer og gir et negativt resultatavvik i mai. Tiltaksplanene gir ikke 
forventet effekt. De enhetene som ikke har effekt av tiltak må supplere vedtatt 
tiltaksplan med nye tiltak for å komme i økonomisk balanse.  I tillegg må det være et 
fokus på gjennomføringen av allerede vedtatte tiltak. 
 
Finnmarkssykehuset har positiv utvikling på flere av kvalitetsindikatorene. Andelen 
fristbrudd er fortsatt høyt, men tallene viser en positiv trend i de somatiske klinikkene. 
Pasientsikkerhetsarbeidet viser en positiv utvikling. Finnmarkssykehuset har iverksatt 
11 av 12 tiltakspakker. Pakkeforløpsarbeidet kreft er målet på 70% nådd pr. mai. 
 
Det jobbes godt med nærværsarbeidet, og sykefraværet viser en positiv utvikling. 
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