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Investeringer og bærekraftsanalyse for 2017 - 2025 
  
Saksbehandler:   Trude Jensen, leder budsjett og analyse 
Møtedato:  28. september 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. Oppdatert 
økonomisk bærekraftanalyse viser økt utfordring i langsiktig økonomisk bærekraft 
siden siste oppdatering i april 2017.  
 
Hovedårsaken til den økte utfordringen fra april er trekk i rammen som følge av 
oppdaterings av inntektsmodellene innen somatikken og psykisk helsevern og rus, trekk 
i rammen for pensjon og økte IKT kostnader. I tillegg viser prognosen for prosjektet nye 
Kirkenes sykehus at P(85) - rammen vil overskrides med 40 MNOK. Døgnmulkt er ikke 
innarbeidet i prognosen. Bærekraftsanalysen er justert og nye Kirkenes sykehus er av 
forsiktighetshensyn lagt inn med en investeringskostnad på 1,5 MRD. 

2. Bakgrunn 
Finnmarkssykehuset HF har oppdatert den økonomiske bærekraftsanalysen med 
endringer i rammebetingelsene gitt av Helse Nord RHF i budsjettbrev 2 2017. Analysen 
gir en pekepinn på den forventede økonomiske utviklingen herunder 
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 basert på oppdaterte 
premisser fra Helse Nord RHF. Bærekraftsanalysen viser at Finnmarkssykehuset står 
ovenfor noe økende omstillingsbehov i perioden 2018-2025. Omstillingsbehovet øker 
betydelig som følge at noen enkeltelementer: 

- Finnmarkssykehuset HF trekkes ytterligere i inntektsfordelingsmodellen, både 
innen psykiatri, rus og somatikk 

- IKT-kostnader øker med 7 MNOK i 2018 og øker ytterligere frem mot 2020 
- MVA-trekket er høyere enn MVA-refusjonen 
- Pensjonstrekket er høyere enn reduserte pensjonskostnader 
- Prognosen for nye Kirkenes sykehus er høyere enn P(85) 

 
I 2018 er omstillingsbehovet beregnet til 67 mill. kr. Det er ingen uløste 
omstillingsbehov i 2018. Finnmarkssykehuset HF står overfor store investeringer i 
årene fremover. Pr august er det usikkerhet knyttet til valg av tomt for nye Hammerfest 
sykehus. I det videre arbeidet har vi valgt å gjennomføre bærekraftsanalysen for begge 
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tomtealternativer for bygging av nye Hammerfest sykehus: 1) ny tomt Rossmolla eller 2) 
eksisterende tomt Fuglenes.  
 
Det er lagt inn en forutsetning om at overskuddskravet ved valg av Fuglenes som tomt 
vil tilpasses ferdigstillelsestidspunktet for de ulike byggetrinnene. Dette medfører at 
selv om avskrivnings- og rentekostnader og effektiviseringsgevinst for nybygg slår inn 
ulikt for de to alternativene, viser omstillingsutfordringen relativt små forskjeller 
mellom de to tomtealternativene. Analysen viser at Finnmarkssykehuset HF får en 
omstillingsutfordring uavhengig av tomtealternativ. Omstillingsutfordringen er ulik de 
ulike årene, men ser man på snittet vil det ikke skille betydelig mellom de to 
tomtealternativene i perioden 2017-2025. Forskjellen er på ca. 3 mill.  
 

 
 
Den økonomiske utfordringen i kjernevirksomheten er stor. Det er imidlertid gjort et 
godt arbeid for å utarbeide og iverksette tiltak som har økonomisk effekt, jfr. vedlagte 
tiltaksplaner. I tillegg har styret i Finnmarkssykehuset i styresak 33-2017 
Bærekraftsanalysen vedtatt økt overskuddskrav for å «spare» til økte investeringer. 
Dersom tiltakene gjennomføres i henhold til plan har Finnmarkssykehuset HF et bedre 
utgangspunkt for økonomisk bærekraft. Det er imidlertid påkrevd ytterligere 
økonomiske tiltak på grunn av trekk i rammen både knyttet til inntekter, mva og 
pensjon samt økte kostnader spesielt til IKT.  Den forventede utviklingen til foretaket 
illustreres i tabellene under for de to ulike tomtealternativene 1) eksisterende tomt på 
Fuglenes og 2) ny tomt på Rossmolla.  
 

 
Alternativ: Fugelnes, med redusert overskuddskrav i takt med ferdigstillelse av byggetrinn 1-3 
 

Alternativ Fugelnes 2 017             2 018             2 019             2 020             2 021             2 022             2 023             2 024             2 025             
Avvik fra resultatkrav, før effekter av vedtatte tiltak -0                    -67                 -88                 -103               -103               -98                 -102               -83                 -103               
Alternativ Rossmolla 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Avvik fra resultatkrav, før effekter av vedtatte tiltak -0                    -67                 -88                 -106               -104               -108               -87                 -103               -106               

Bærekraftsanalyse Finnmarkssykehuset HF (mill kr) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Sum driftsinntekter 2 021 2 010 2 023 2 040 2 054 2 059 2 062 2 072 2 077
Sum driftskostnader ekskl. avskrivninger 1 868 1 884 1 898 1 902 1 906 1 902 1 897 1 889 1 886
Sum avskrivninger 92 112 124 143 145 148 161 162 185
Netto rente 31 57 57 64 67 78 83 86 97
Totale kostnader 1 991 2 053 2 079 2 109 2 117 2 128 2 141 2 137 2 168
Prognose, avvik fra budsjett inneværende år 
 Estimert økonomisk resultat 30 -43 -56 -69 -64 -69 -79 -65 -91

Resultatkrav 30 24 32 34 39 29 23 18 12

Avvik fra resultatkrav, før effekter av vedtatte tiltak 0 -67 -88 -103 -103 -98 -102 -83 -103

Tiltaksplan
Sum effekter tiltaksplan 0 68 84 84 84 84 84 84 84

Uløst omstilling 0 0 -4 -20 -19 -14 -19 1 -19
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Alternativ: Rossmolla 
 
Utviklingen viser som ved bærekraftsanalysen i april 2017 en utløst omstillings-
utfordring. I styresak 33-2017 Bærekraftsanalysen vedtok styret i Finnmarkssykehuset å 
øke resultatkravet. Dette gjøres gjennom frigjorte prosjektmidler fra byggeprosjektene 
som avsettes til det økte resultatkravet. I alternativet ved valg av Fuglenes som tomt 
legges det til grunn at overskuddskravet justeres i henhold til ferdigstillelse av 
byggetrinnene. 
 
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. for Rossmolla, men vil reduseres 

tidligere for Fuglenes. 
Rossmolla  Fuglenes 

o 2018 24  24 
o 2019 32  32 
o 2020 34  34 
o 2021 39   39 
o 2022 44   29 
o 2023 44   23  
o 2024    5   18 
o 2025    5   12 

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

Bærekraftsanalyse Finnmarkssykehuset HF (mill kr) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Sum driftsinntekter 2 021 2 010 2 023 2 040 2 052 2 052 2 052 2 092 2 092
Sum driftskostnader ekskl. avskrivninger 1 868 1 884 1 898 1 905 1 909 1 905 1 900 1 865 1 862
Sum avskrivninger 92 112 124 143 145 148 133 220 222
Netto rente 31 57 57 64 64 63 62 105 110
Totale kostnader 1 991 2 053 2 079 2 112 2 117 2 116 2 095 2 190 2 193
Prognose, avvik fra budsjett inneværende år 
 Estimert økonomisk resultat 30 -43 -56 -72 -65 -64 -43 -98 -101

Resultatkrav 30 24 32 34 39 44 44 5 5

Avvik fra resultatkrav, før effekter av vedtatte tiltak 0 -67 -88 -106 -104 -108 -87 -103 -106

Tiltaksplan
Sum effekter tiltaksplan 0 68 84 84 84 84 84 84 84

Uløst omstilling 0 0 -4 -23 -20 -25 -4 -19 -23
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Alternativ: Fugelnes 
 

 
Alternativ: Rossmolla 
 
Foretaket har nå en kassakredittgrense på 250 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 250 mill. kr, grunnet de 
store belastningene Finnmarkssykehuset har på byggeprosjekter i perioden. Det er 
nødvendig å øke kassekreditten i perioden 2021 til og med 2025.  
 
Salgssum for Fuglenes er ikke lagt inn i analysen av kassakreditt og likviditetsbehov for 
alternativ Rossmolla. 

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/-
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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.  

• 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. 

• 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 drøftet i informasjons- og drøftingsmøte 15 september i foretaket.  

7. Direktørens vurdering  
Bærekraftsanalysen viser at Finnmarkssykehuset har en uløst utfordring på i snitt 15-20 
MNOK fra 2020 uavhengig av tomtevalg. Det er gjort et godt arbeid med tiltaksplanene 
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som foreligger i saken. Tiltakene er konkrete og målbare, og de er gjennomarbeidet på 
enhetsnivå og forankret i organisasjonen. Planene er et godt utgangspunkt for å få 
driften i balanse. Den økende økonomiske utfordringen kommer som resultat av kutt i 
budsjettene og økte IKT-kostnader, skal Finnmarkssykehuset HF ha økonomi til å drifte 
den desentraliserte strukturen og bygge nytt Hammerfest sykehus må driften 
effektiviseres ytterligere eller det må innvilges et større kapitaltilskudd fra Helse Nord 
RHF.  
 
Vedlegg: 
1. Investering og økonomisk bærekraftanalyse 2017 - 2025. 
2. Budsjettbrev 2 Helse Nord. 
3. Notat fra Klinikkene – tiltaksplaner 
4. Drøftingsprotokoller tiltaksplaner klinikknivå 
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1.0  Bakgrunn 
Finnmarkssykehuset HF har oppdatert den økonomiske bærekraftsanalysen med 
endringer i rammebetingelsene som gis av Helse Nord RHF i budsjettbrev 2 2017. Styret 
i Finnmarkssykehuset HF skal styrebehandle den oppdaterte bærekraftsanalysen. 
Analysen gir en pekepinn på den forventede økonomiske utviklingen i foretaket 
herunder resultatutviklingen, investeringsplaner, likviditets- og kapitalbehov. 
Bærekraftsanalysen er estimater og inneholder betydelig risiko.   
 

2.0 Planlagte økonomiske investeringer i perioden 2017–2025 
Finnmarkssykehuset HF legger til grunn investeringene som er planlagt i foretaket. 
Prosjektene ligger i planen med en investeringsramme P(85), som er prosjektets ytre 
ramme. Denne inkluderer en usikkerhetsmargin. Finnmarkssykehusets 
investeringsramme er P(50) som er prosjektets P(85)-ramme minus usikkerhetsmargin. 
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. 

 
Investeringsplanen inneholder byggeprosjektenes nåværende P85 estimat. 
Investeringsplanen er oppdatert i tråd med Helse Nord RHF sitt budsjettbrev 2. Endring 
i rammen fra bærekraftsanalysen som ble styrebehandlet i april, er at det er lagt inn 
investeringsmidler til ambulansestasjonen i Alta.  
 
I det videre arbeidet med bærekraftsanalysen er investeringskostnaden til nye Kirkenes 
sykehus lagt inn med 1,5 MRD, som er mer enn rammen på 1,485 MRD som ligger i 
tabellen ovenfor. Nye Hammerfest sykehus ligger inne med en ramme på P(85) 2,280 
MRD. 
 

3.0 Bærekraftsanalyse 2017–2025 
Analysen er estimater på den økonomiske utviklingen til foretaket. Analysen er ikke en 
fasit for utviklingen frem mot 2025, men gir en god pekepinn på den økonomiske 
utviklingen i foretaket i perioden.  

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, ambulanser, 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

Ambulansestasjon Alta 7

Sum investeringer 1 908 96 212 250 505 665 650 530 50 50 4 909
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3.1 Hovedforutsetninger i bærekraftsanalysen september 2017 

Størsteparten av forutsetningene i den økonomiske bærekraftsanalysen er beskrevet i 
budsjettbrev 2 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. 
 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 april 2017 

De viktigste endringene i analysen siden styrebehandlingen i april 2017 er følgende: 
 Oppdatering av inntektsfordelingsmodellene innenfor både somatikk og psykisk 

helsevern og rus gir trekk i rammen på henholdsvis 1 MNOK og 2,3 MNOK.  
 Økt ramme til utvikling psykiatri og rus poliklinisk aktivitet med 0,4 MNOK.  
 Økt styrkning i forhold til medikamenter for kreftbehandling.  
 Ytterligere trekk for pensjonskostnader på 6,8 MNOK.  
 De forventende langsiktige kostnadene til IKT økes. 
 Kassekreditten tas ned fra 300 MNOK til 250 MNOK. Foretaket er pålagt å ta ut 74 

MNOK fra opparbeidet premiefond i KLP. Jf. styresak 85-2017 Budsjett 2017 – 
justering av budsjett 1 i Helse Nord.  

 Nye Kirkenes sykehus – investeringskostnaden er lagt inn med 1,5 MRD *) 
 Nye Hammerfest sykehus – investeringskostnad er lagt inn med P(85) 2,280 MRD 
 Det legges inn to bærekraftsanalyser en basert på Nye Hammerfest bygges på 

Rossmolla og den andre bygging på Fugelnes. Det gir samme lånebehov, men 
belastningen på kapitalen og avskrivningene blir forskjellige ved de ulike 
alternativene.  

 
*) Det er stor usikkerhet knyttet til kostnadene for nye Kirkenes sykehus. Av 
forsiktighetshensyn legges derfor investeringsramme på 1,5 MRD til grunn i denne 
analysen. P(85) er ikke endret og er fortsatt 1,485 MRD.  

3.3 Behov for kapitaltilførsel og bruk av kassakreditt 

Økte investeringer gir et økt behov for kapitaltilførsel for å betjene forpliktelsene frem 
mot 2025. Foretaket må låne kapital fra Helse Nord og lånebehovet presenteres i figuren 
under: 
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Foretaket har et kapitalbehov på over 3,3 mrd. kr. i perioden 2017 -2025 når man tar 
hensyn til investeringsplanen. Foretaket har fått innvilget lån fra Helse Nord til Nye 
Kirkenes sykehus. 
 
Lånebehovet vil være det samme uavhengig av hvilken tomt man velger å bygge Nye 
Hammerfest Sykehus på, men belastningen på kassekreditten blir ulik. Foretaket 
kommer til å bruke av kassakreditten som foretaket disponerer, og vil i perioden 2020 
til 2023 ha behov for å utvide kassekreditten til en ytre ramme på 383 mill. kr. for å 
dekke likviditetsbehovet dersom tomtealternativet Fuglenes velges. Dersom Rossmolla 
velges som alternativ viser likviditetsanalysen for perioden 2020 til 2025 et behov for å 
utvide kassekreditten til en ytre ramme på 376 mill. kr. for å dekke likviditetsbehovet. 
Det er ikke tatt høyde for en salgssum for Fuglenes eller kjøpesum for Rossmolla. En 
netto salgsinntekt vil bedre likviditetssituasjonen ved valg av Rossmolla. Estimert 
utvikling av bruk av kassakreditten ved både valg av Fuglenes og Rossmolla som tomt 
viser i figurene under:  
 

 
Alternativ: Fugelnes 
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Alternativ: Rossmolla eksl. en evt. salgssum for Fuglenes 

 
Foretaket har en kassakredittgrense på 250 mill.kr. Kreditgrensen ble endret fra 300 til 
250 mill. kr. høsten 2017. Årsaken til dette er at Helse Nord og foretakene ble pålagt å ta 
ut opparbeidet premiefond i KLP. Jf. styresak 85-2017 Budsjett 2017 – justering av 
budsjett 1 i Helse Nord. For Finnmarkssykehuset utgjør dette 74 mill. kr.  
Det er i denne likviditetsanalysen lagt inn kapital på salg av eiendom (eks. Fuglenes) 
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 250 mill. kr. og vil 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 april 2017, 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 investeringsramme, står Finnmarkssykehuset overfor et økende 
omstillingsbehov i perioden 2018-2025. Avhengig av hvilken alternativ for tomt og 
bygging Finnmarkssykehuset velger vil omstillingsbehovet for perioden 2017-2025 bli 
slik:  
 

 
 
Tabellen ovenfor viser at omstillingsbehovet er betydelig fremover. Det er pr. i dag 
utarbeidet tiltak for hhv. 67 mill. i 2018 og 84 mill. fra 2019. Dette er ikke tilstrekkelig 
for å ivareta kostnadspådraget ved den ambisiøse investeringsplanen. 
 
Tabellene under viser den forventede estimerte økonomiske utviklingen til foretaket 
med valg av begge alternativene på tomt for Nye Hammerfest Sykehus. 
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Alternativ: Fuglenes 
 

 
Alternativ: Rossmolla 

 
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 
oppdatering av inntektsfordelingsmodellen, ytterligere trekk i pensjon, økte IKT 
kostnader og overskridelse på byggeprosjektet nye Kirkenes sykehus som medvirker til 
dette. Dette illustreres i figurene under som viser behovet for omstilling i foretaket. 
Figurene viser utfordringsbildet nå i september 2017 og hvordan det var i april 2017.  
Den totale omstillingsutfordringen har økt noe sammenlignet med april.   
 
  

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

Sum driftsinntekter 2 021 2 010 2 023 2 040 2 054 2 059 2 062 2 072 2 077

Sum driftskostnader ekskl. avskrivninger 1 868 1 884 1 898 1 902 1 906 1 902 1 897 1 889 1 886

Sum avskrivninger 92 112 124 143 145 148 161 162 185

Netto rente 31 57 57 64 67 78 83 86 97

Totale kostnader 1 991 2 053 2 079 2 109 2 117 2 128 2 141 2 137 2 168

Prognose, avvik fra budsjett inneværende år 

 Estimert økonomisk resultat 30 -43 -56 -69 -64 -69 -79 -65 -91

Resultatkrav 30 24 32 34 39 29 23 18 12

Avvik fra resultatkrav, før effekter av vedtatte tiltak 0 -67 -88 -103 -103 -98 -102 -83 -103

Tiltaksplan

Sum effekter tiltaksplan 0 68 84 84 84 84 84 84 84

Uløst omstilling 0 0 -4 -20 -19 -14 -19 1 -19

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

Sum driftsinntekter 2 021 2 010 2 023 2 040 2 052 2 052 2 052 2 092 2 092

Sum driftskostnader ekskl. avskrivninger 1 868 1 884 1 898 1 905 1 909 1 905 1 900 1 865 1 862

Sum avskrivninger 92 112 124 143 145 148 133 220 222

Netto rente 31 57 57 64 64 63 62 105 110

Totale kostnader 1 991 2 053 2 079 2 112 2 117 2 116 2 095 2 190 2 193

Prognose, avvik fra budsjett inneværende år 

 Estimert økonomisk resultat 30 -43 -56 -72 -65 -64 -43 -98 -101

Resultatkrav 30 24 32 34 39 44 44 5 5

Avvik fra resultatkrav, før effekter av vedtatte tiltak 0 -67 -88 -106 -104 -108 -87 -103 -106

Tiltaksplan

Sum effekter tiltaksplan 0 68 84 84 84 84 84 84 84

Uløst omstilling 0 0 -4 -23 -20 -25 -4 -19 -23
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September 2017 

 
Alternativ: Fugelnes 
 

 
Alternativ: Rossmolla 

 
April 2017 

 
 
Figurene viser at foretaket har større behov for tiltak som følge av høyere uløst 
omstilling etter de nye forutsetningene i budsjettbrev 2.  
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3.5 Strategi for arbeidet med økonomisk bærekraft 

Arbeidet med å implementere tiltaket fra 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, klinikk 
Kirkenes og Pasientreiser er det utarbeidet tiltaksplaner for å komme i økonomisk 
balanse. I tillegg vil nytt sykehus i Kirkenes gi effektiviseringsgevinst på 15 mill. kr. som 
også ligger som en del av tiltakene.  
 
I 2018 legges det inn et krav om reduksjon i budsjett for klinikk Prehospitale Tjenester 
og Service, Drift og Eiendom på henholdsvis 2 mill. kr. hver, samt at stabsavdelingene får 
et krav om tiltak på 1,5 mill.kr. Tiltaksplaner for dette er utarbeidet nå 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 (økt 
overskuddskrav).  
 
Det er nødvendig og et krav at budsjettene overholdes. For å «spare» til økte 
investeringer har styret i Finnmarkssykehuset HF vedtatt å øke overskuddskravet fra 
2019 utover kravet fra Helse Nord RHF, jfr. Styresak 33_2017. 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. Til tross for dette og den stramme 
økonomiske styringen vil det fortsatt være utfordringer knyttet til økonomisk bærekraft. 
Det vil være krevende å skulle effektivisere driften ytterligere. Dersom 
Finnmarkssykehuset skal kunne gjennomføre planlagte investeringer vil det være 
nødvendig å effektivisere driften ytterligere dersom det ikke innvilges økt 
kapitalkompensasjon eller driftstilskudd til Finnmarkssykehuset. Ved valg av Fuglenes 
som tomtealternativ for nye Hammerfest Sykehus vil overskuddskravet måtte tilpasses 
ferdigstillelse av byggetrinnene 1-3.  

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. 
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.  

 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 
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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.  

 

4.0 Konklusjon økonomisk bærekraft 
Den oppdaterte økonomiske bærekraftanalysen viser økt økonomisk utfordring. 
Hovedårsaken til de økte utfordringene er trekk i rammen og økte IKT kostnader. IKT-
kostnadene forventes å øke ytterligere i årene fremover.  I tillegg er det tatt høyde for at 
prognosen for investeringen nye Kirkenes sykehus er overskredet. I analysen ligger 
denne inne med 1,5 MRD. Nye Hammerfest sykehus ligger inne med en 
investeringsramme på P(85) 2,280 MRD. 
 
Det er et krav om balanse i kjernevirksomheten og samtidig økes sparingen gjennom økt 
overskuddskrav. Analysen viser at økonomien blir utfordrende. Fortsatt vil utfordringen 
ligge på i snitt 15-20 mill. kr. i 2019-2025. 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, 

klinikk Kirkenes, klinikk Prehospital tjenester, Service Drift og Eiendom. Tiltaksplanene 

drøftes på klinikknivå.  
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TILTAKSPLAN ØKONOMI 

- Klinikk Prehospitale tjenester 

2018 
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Bakgrunn 

Klinikk Prehospitale hadde et betydelig budsjettunderskudd pr. juli 2017. 

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

effekt. Tiltakene som iverksettes skal gi effekt for 2 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 Prehospitale tjenester og 

samarbeidspartner innen økonomi og HR.  

 

Mål Tiltak Frist 

1. Overtakelse legevaktstelefonen  500 000 2018 

2. Lærlingtilskudd fylke 1 000 000 2018 

3. Reduksjon grønne transporter 500 000 2018 
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TILTAKSPLAN ØKONOMI -   

Klinikk Kirkenes 

2018 
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Bakgrunn 

Klinikk Kirkenes har ved utgangen av juli 2017 et betydelig budsjettunderskudd. Dette 

skyldes i hovedsak stadig utsatt innflytting i Nye Kirkenes Sykehus som har medført redusert 

drift store deler av året samt gjort det umulig for klinikken å innarbeide gevinstrealiseringer i 

2017 som planlagt. Gevinstrealiseringer og kostnadsreduserende tiltak er utarbeidet og skal 

ved iverksettelse gi effekt for 15,7 mill. kr. i helårseffekt fra 2018 (17,2 mill. kr. i helårseffekt 

fra 2019). 

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 Kirkenes og samarbeidspartner innen 

økonomi og HR.  

 

Mål Tiltak Frist 

1. Øke poliklinisk og dagkirurgisk aktivitet. 4 600 000 2018/2019 

2. Økt antall vurderingsopphold Fysikalsk 
Medisin og Rehabilitering (3 senger i 
ukedager) samt økt bemanning natt i NKS. 

300 000 2018 

3. Reduksjon bemanning kirurgisk og 
medisinske sengeposter i NKS. 

2 000 000 2018 

4. Reduksjon overtidskostnader ved 
intensiv/akuttavdeling. 

2 000 000 2018 

5. Reduksjon merkantilt personell i forbindelse 
med innføring av elektronisk inn-/utsjekk 
system samt talegjenkjenning i NKS. 

2 500 000 2018/2019 

6. Reduksjon i lederfunksjoner i NKS. 750 000 2018 

7. Reduksjon i innleie leger. 3 150 000 2018 

8. Reduksjon i sykefravær (overtid/innleie som 
følge av sykefravær). 

1 200 000 2018 

9. Gjennomgang/årsplan tjenesteplan for leger 
– redusert UTA tid. 

720 000 2018 

 

 
 

 

http://www.finnmarkssykehuset.no/


15 

 

 

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 

 

  

 

 

 

 

 

 

  
  

TILTAKSPLAN ØKONOMI -  

- Klinikk Psykisk helsevern  

- og Rus 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.  

 

 

Mål Tiltak Frist 

1. Øke poliklinisk aktivitet. 2 000 000 2018 

2. Redusere gjestepasientkostnader. 2 000 000 2018 

3. Øke gjestepasientinntekter. 2 000 000 2018 

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

5. Gjennomgang støttepersonell og 
sekretærtjenesten. 

1 000 000 2018 

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

7. Reduksjon av driftskostnader i APAT. 500 000 2018 

8. Reduksjon/stenging i sommerferie 
døgnenhet. 

500 000 2018 

9. LIS lege-stillinger DPS Øst satt vakant i 2015 
tas inn i budsjett igjen  

-1 000 000 2018 

10. Etablering av beredskapsordning for leger. -2 000 000 2018 
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TILTAKSPLAN ØKONOMI -  

- Service, drift og eiendom  

2018 
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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 

Service, drift og eiendom hadde et budsjettoverskudd pr. juli 2017. Kostnadsreduserende 

tiltak har vært planlagt og gjennomført over flere år, mange med god effekt. Da Service, drift 

og eiendom får trekk i rammen til neste år som en del av oppbyggingen av bærekraft, samt 

gevinstrealisering Nye Kirkenes Sykehus så er det utarbeidet tiltak i forhold til dette. 

Tiltakene som iverksettes skal gi effekt for 7,177 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 Service, drift og eiendom og 

samarbeidspartner innen økonomi og HR.  

 

 

Mål Tiltak Frist 

1. Energi HF 1 500 000 2018 

2. Energi NKS 1 137 000 2018 

3. Redusere én avdelingslederstilling  700 000 2018 

4. Digitalisering telefoni 500 000 2018 

5. Redusere 40%-stilling renhold HF 250 000 2018 

6. Ta ned matpakke-ordning bolig 100 000 2018 

7. Redusere reisekostnader 36 300 2018 

8. Inntekt avskrivninger NKS 1 800 000 2018 

9. Salg Jansnes, reduserte forsikringer 40 000 2018 

10. Salg Kirkenes (unngå dobbel drift) 550 000 2018 

11. Redusere kurskostnader 100 000 2018 

12. Ta bort avsatte midler fjerde måltid 938 000 2018 

13. Redusere kostnader vedlikehold 696 000 2018 

 

 
 

 

http://www.finnmarkssykehuset.no/


19 

 

 

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 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  

TILTAKSPLAN ØKONOMI 
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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 har ved utgangen av juli 2017 et betydelig budsjettunderskudd. Dette 

skyldes i hovedsak overforbruk på innleie fra byrå grunnet vakante stillinger og overforbruk 

på lønnskostnader. Kostnadsreduserende tiltak er utarbeidet og skal ved iverksettelse gi 

effekt for 21,6 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.  

 

Mål Tiltak Frist 

1. Økt polikliniske aktivitet og økte inntekter. 6 600 000 2018 og 2019 

2. Øke operasjonsaktivitet, samt redusere 
stryk. 

2 000 000 2018 

3. Korrekt pasientdokumentasjon og koding. 500 000 2018 

4. Redusere varekostnader og andre 
driftskostnader. 

3 300 000 2018 

5. Sykefraværsarbeid for å redusere innleie, 
overtid og vikarer. 

1 000 000 2018 

6. Redusere overforbruk på innleie og overtid. 3 000 000 2018 

7. Gjennomgang sengeposter og intensiv, samt 
innføring av årsturnus. 

 

2 250 000 

 

2018 

8. Gjennomgang merkantil tjeneste ifht 
innføring talegjennkjenning og automatisk 
inn- og utsjekk. 

 

3 000 000 

 

2018 
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Helseforetakene i Helse Nord 
 
 
 
SENDES KUN PER E-POST 
 
 

 

    

Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2017/58-4/ 123 
 

Saksbehandler/dir.tlf.: 
Jan-Petter Monsen, 906 53 840 

Sted/dato: 
Bodø, 14.06.2017 

 

Budsjettbrev 2 Budsjett 2018-2021 

 
Styret i Helse Nord RHF behandlet i møte 23. mai 2017 styresak 54-2017 Plan 2018-2021, inkl. 
rullering av investeringsplan 2018-2025. 
 
Dette brevet redegjør for budsjettpremisser, investeringsplan og krav til budsjettprosessen for 
budsjett 2018. Inntektsrammer, investeringsrammer, resultatkrav og prioriteringer for 2019-
2025 er gjenstand for årlig rullering. For utfyllende informasjon vises det til styresak, 
utredning og endelige vedtak som følger vedlagt. 
 
Planpremissene er oppdatert med ytterligere informasjon sammenlignet med styresak 54-
2017:  
 

• Effekter av endringer i pasientstrømmer psykisk helse og rus er innarbeidet 
• Effekter av forbruk av private helsetjenester finansiert direkte fra RHF er innarbeidet 

(somatisk rehabilitering og innen psykisk helse)   
• Effekter av forventede lavere pensjonskostnader er innarbeidet  
• Framskrivning av IKT-kostnader er oppdatert  

 
Helseforetakene må oppdatere og styrebehandle sine bærekraftsanalyser som del av videre 
budsjettbehandling, med de endringer i rammebetingelsene som følger av vedlagte plan 2018-
2021, innen 1. oktober 2017. I denne forbindelse bes det om at helseforetaksstyrene orienteres 
om føringer og premisser i Plan 2018-2021.  
 
Mål, aktivitet og prioritering 
Helse Nord RHF skal innrette sin virksomhet i tråd med følgende overordnede styringsmål fra 
Helse- og omsorgsdepartementet: 
  

1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 
2. Prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 

 

Helse Nord RHF      
Sjøgata 10 Postadresse: Telefon:  75 51 29 00 E-post: postmottak@helse-nord.no  
8038 Bodø 8038 Bodø Telefaks: 75 51 29 01 Internett: www.helse-nord.no Org.nr: 883 658 752 
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HOD viderefører visjonen om pasientens helsetjeneste. Det betyr at pasientene i Helse Nord 
skal oppleve kvalitet, trygghet og respekt i møtet med helsetjenesten og få delta i beslutninger 
som omhandler egen behandling. Tjenestene skal være helhetlige og sammenhengende - også 
mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten. 
 
For at Helse Nord RHF skal innfri styringsmålene fra HOD innretter vi styringsdialogen i 
samsvar med de fire viktigste målene for Helse Nord. 
 

1. Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet- og sikkerhet i pasientbehandlingen.  
2. Sikre god pasient- og brukermedvirkning.  
3. Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell.  
4. Innfri de økonomiske mål i perioden.  

 
Vedlagte Plan for Helse Nord 2018-2021 redegjør for Helse Nords strategi og tiltak for å 
realisere målene.  
 
Aktiviteten skal tilpasses krav i årlige oppdragsdokumenter. Arbeidet med å redusere 
ventetider og fjerne fristbrudd skal videreføres. Prioritering av fagområder og tjenestetilbudet 
skal være i tråd med nasjonale føringer og føringer i regionale fagplaner. Det er fortsatt et mål 
å vri tilbudene fra inneliggende behandling til poliklinisk behandling og dagbehandling.  
Indremedisinske tilbud og ø-hjelp skal tilpasses i henhold til gjennomføring av 
samhandlingsreformen.  
 
Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 2016-2025, jf styresak 74-2016, følges opp med 
økte bevilgninger. I plan 2017–2020 legges det inn realvekst til psykisk helse og TSB. I 2018 
utgjør realveksten 25 mill. kroner. Det legges til grunn at hele denne realveksten benyttes til å 
utvikle tilbudet innenfor psykisk helse og TSB, samt at midlene som helseforetakene har 
budsjettert til formålet i 2016 videreføres.  
 
Effektene av oppdateringen av inntektsmodellen til psykisk helse fases gradvis inn over 3 år i 
perioden 2017-2019.  
 
Økonomisk bærekraft og plan for omstilling 
Tilbakemeldingene fra HF-styrenes behandling av bærekraftsanalysene viser, med unntak av 
Helgelandssykehuset HF, at de til tross for økte inntekter står foran økonomiske utfordringer 
de nærmeste årene.   
 
Investeringsbeslutninger skal følge vedtatte konsernbestemmelser. Dette innebærer at 
helseforetakene skal utvikle bærekraftige omstillingsplaner for virksomheten. Dette er en 
forutsetning for å kunne gjennomføre investeringsplanen. 
 
Helseforetakene skal oppdatere og styrebehandle sine bærekraftsanalyser som del av videre 
budsjettbehandling i helseforetaket, med de endringer i rammebetingelsene som følger av 
vedlagte plan 2018-2021, innen 1. oktober 2017.  
 
Tiltaksplanen i analysen må beskrives eksplisitt. Det er spesielt viktig at helseforetakene 
redegjør grundig for sin omstillingsutfordring og tiltak for å sikre økonomisk bæreevne.  
 
Framskrivninger av inntektsrammer fra Helse Nord RHF følger vedlagt.   
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Følgende skal inkluderes i helseforetakets videre budsjettbehandling:  

• Oppdatert bærekraftsanalyse, jf. mal for bærekraftsanalyse 
• Prognose for likviditetsutvikling for 2018-2025, jf. mal for bærekraftsanalyse 
• Spesifisert omstillingsutfordring for 2018, jf. vedlagt mal 
• Oppsummering av identifiserte tiltak med effekter og risikovurdering, herunder: 

o planlagt dato for iverksettelse 
o beregnet økonomisk effekt i 2018 og påfølgende år med risikovurdering 
o evt. konsekvenser for pasienter og ansatte 
o om tiltaket medfører et investeringsbehov og hvordan dette håndteres innenfor 

vedtatt investeringsramme 
o om tiltaket berører andre parter (andre HF, primærhelsetjenesten etc.) 
o om tiltaket er i strid med føringer i oppdragsdokument 
o om tiltaket må avklares med RHF 
o om tiltaket er styrebehandlet 

 
Helseforetakets budsjettopplegg skal drøftes med tillitsvalgte. 
 
Budsjettforutsetninger 
 
Kapitalkompensasjon  
Styret har vedtatt å holde tilbake deler av Helse Nords inntekter for å finansiere økte kostnader 
som følge av investeringer og oppgradering av bygg, utstyr og anlegg. Inntektene fordeles 
gradvis til helseforetakene (kapitalkompensasjon) etter hvert som avskrivningene fra de store 
byggeprosjektene belaster regnskapene.  
 
Følgende plan for kapitalkompensasjon er vedtatt:  
 
 
Kapitalkompensasjon (1000 kr) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Nordlandssykehuset Bodø 10 000      10 000      20 000      20 000      20 000      20 000      20 000      20 000      

Helgelandssykehuset 40 000      
Korrigering kompensasjon Helgeland 10 000      10 000      10 000      10 000      10 000      10 000      10 000      10 000      

UNN Narvik 21 000      21 000      21 000      21 000      21 000      
UNN Tromsø -            20 000      20 000      20 000      20 000      20 000      20 000      20 000      
UNN PET 10 000      10 000      10 000      10 000      10 000      10 000      10 000      10 000      

Finnmarkssykehuset Kirkenes 10 000      10 000      10 000      10 000      10 000      10 000      10 000      10 000      
Finnmarkssykehuset Hammerfest 40 000      40 000      
Korrigering kompensasjon Finnmark 10 000      10 000      10 000      10 000      10 000      10 000      10 000      10 000      
Finnmarkssykehuset Alta nærsykehus 10 000      10 000      10 000      10 000      10 000      10 000      10 000      
Sum 50 000      80 000      90 000      111 000    111 000    111 000    151 000    191 000     
Tabell 1: Kapitalkompensasjon, akkumulert endring fra 2017 

 
Kapitaltilskudd til Nordlandssykehuset trappes videre opp i henhold til planlagt ferdigstillelse. 
 
UNN får i 2018 økt tilskudd knyttet til ferdigstillelse av PET-senter. 
 
Finnmarkssykehuset får siste opptrapping av tilskuddet til Kirkenes i 2018 og tilskudd til Alta 
når det tas i bruk. 
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Det er gjort en vurdering av fordelingen kapitaltilskudd mellom HF-ene. Konklusjonen er at 
Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset gjennomgående har fått en for lav andel av det. 
Dette følges opp ved å øke tildelingen til de to HF-ene med 10 mill. kroner hver fra og med 
2018, jf. sak i styremøtet i Helse Nord RHF i april 2017. 
 
 
Resultatkrav 2018-2021 
Planleggingen av budsjett 2018-2021 skal skje med utgangspunkt i de økonomiske styringsmål 
som er fastsatt av styret. I sum er det vedtatt et budsjettert overskudd på 275 mill. kroner i 
2018. Resultatkrav per helseforetak for 2018-2025 er fastsatt slik:   
 

 
Tabell 2: Resultatkrav 

Budsjettet som vedtas av helseforetakenes styrer innen desember 2017 skal være i tråd med 
vedtatt resultatkrav og øvrige inntekts- og kostnadsforutsetninger.  
 
Det er nødvendig at helseforetakene og Helse Nord RHF realiserer planlagte resultatkrav. 
Dersom ikke resultatkravene realiseres som forutsatt, må gjennomføringen av 
investeringsplanen justeres. 
 
Endring i helseforetakenes inntektsrammer  
Oppdatering av planpremisser tilsier et økonomisk handlingsrom i størrelsesorden 158 mill. 
kroner i 2018 stigende til 543 mill. kroner i 2021. Det er lagt til grunn 1,2 % årlig realvekst i 
sektoren. Det tas hensyn til forventet omfordeling mellom regionene som følge av ulik 
befolkningsvekst.  
 
En del av handlingsrommet skapes gjennom å disponere gevinster av konkrete 
forbedringstiltak i helseforetakene, tilsvarende 10 mill. kroner i 2018 stigende til 40 mill. 
kroner i 2021. Resterende handlingsrom skapes av avsluttede prosjekter og engangstiltak, 
styrets reserve og renteinntekter av planlagte sentrale overskudd i planperioden.  
 
Handlingsrommet for 2018 disponeres til å finansiere:  
• Oppfølging av vedtatt plan 2017-2020: 

o generell styrking av helseforetakene 
o styrking og utvikling av psykiatritilbudet  
o økt PET-tilbud ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø 
o medisinerutdanning ved Finnmarkssykehuset HF  
o økt finansiering av felleseide helseforetak 
o styrking av klinisk farmasi  
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o bidrag til styrking av helsetilbudet i Alta fremskyndes for å rekruttere helsepersonell.  
 

• Nye forslag i plan 2018-2021:  
o ytterligere finansiering av felleseide selskap og tiltak i regi av disse 
o helårsdrift regional LiS1-utdanning 
o finansieringsbidrag til Tromsøundersøkelsen 
o reserve til utvikling av Helse Nord (risikobuffer) 
 

Det vises til vedlagte plan 2018-2021 for nærmere beskrivelser for disponeringer og endringer 
i helseforetakenes inntektsrammer. 
 
Sammenlignet med styresak 54-2017 er rammene oppdatert med endringer i pasientstrømmer 
for psykisk helse og rus og for bruk av private helsetjenester finansiert direkte fra RHF 
(somatisk rehabilitering og innen psykisk helse). Fra og med 2016 har deler av rustilbudet 
vært direkte finansiert av Helse Nord RHF. Dette er en endring fra tidligere. Håndtering av 
gjestepasientfaktura for TSB er under utredning og det er ikke avklart hvordan dette. skal 
håndteres i inntektsmodellen. Det er derfor ikke korrigert for forbruk av privat TSB i 2016 i  
modellen for 2018. Dersom dette innføres som prinsipp fra 2019 vil det medføre følgende 
omfordeling basert på forbruk 2016:  
 

Oppdater TSB (1000 kr) Helse Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum
Private -1 429                       1 194             1 125             -891               0                      
 
Basisrammer 
Regulering for pris- og lønnsvekst vil videreføres til helseforetakene i tråd med statsbudsjettet. 
Før pris- og lønnsvekst er følgende rammer tildelt for 2018: 
 

1 LiS: Leger i spesialisering 
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Basisramme 2018 RHF Styrets disp  Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum
Vedtatt basisramme 2017 1 333 242 210 113 1 509 303 4 653 198 2 925 597 1 311 225 11 942 678
Nasjonal inntektsmodell -33 000 -33 000
Forventet realvekst 130 000 130 000
Avslutning prosjekter RHF -23 000 23 000 0
Smittevern overlege Finnm/unn 1 979 -1 979 0
Smittevern overlege Finnm/unn -1 600 1 979 379
Forvaltning IKT EPJ 4 000 -496 -1 980 -1 080 -444 0
KORSN kompetanse 250 -250 0
KORSN kompetanse -250 250 0
Idefase samisk Helsepark 1 000 -1 000 0
Kostnad per pasient (KPP) 989 -98 -396 -397 -98 0
Oppdatering inntektsmodell somatikk -999 21 931 -24 390 3 458 0
Innfasing modell utdanning inntektsmodell somatikk -6 000 6 000 -8 000 5 962 2 038 0
Oppdatering inntektsmodell psykisk helse/innfasing -10 000 -216 1 008 3 260 5 949 0
Oppdatering/retting feil inntektsmodell rus -1 851 -3 272 7 247 -2 125 0
Forskning 35 000 -32 000 -3 000 0
Prosjekt inkontinensomsorg UNN 990 -990 0
Reversering overgangsordning reduserte pensjonskostnader -23 000 43 000 -20 000 0
Reversering overgangsordning MVA-kompensasjonsordning -14 000 7 500 6 500 0
Felleseide selskaper 32 900 -32 900 0
Styrking helseforetak 2018 -34 750 6 021 13 339 9 668 5 343 -379
PET-senter oppstartstøtte -8 000 8 000 0
Utvikling psykiatri/tsb - Regional enhet psykisk lidelse hos pasienter med psykisk utviklingshemming -2 100 2 100 0
Utvikling psykiatri/tsb - styrking poliklinisk aktivitet -2 600 436 1 017 736 411 0
Utvikling psykiatri/tsb SIFER NORD -3 000 3 000 0
Utvikling psykiatri/tsb - Spesialistutdanningsprogram/pakkeforløp/fagplaner m 2 300 -2 300 0
KORSN antibiotikaresistens -600 600 0
Miljøgiftlaboratoriet -1 700 1 700 0
Helårsdrift regional enhet LiS utdanning -1 600 1 600 0
Felleseide selskaper utover plan 2017- 6 000 -6 000 0
Utvikling Helse Nord 20 000 -20 000 0
Alta fremskynding -4 500 4 500 0
Styrking kreftbehandling/medikamenter -10 000 1 563 4 294 2 613 1 530 0
Gevinstuttak klinisk farmasi 7 000 -1 094 -3 005 -1 829 -1 071 0
Klinisk farmasi 7 000 -7 000 0
Gevinstuttak pasientreiser 3 000 -887 -734 -872 -506 0
Kapitalkompensasjon NLSH Bodø/UNN PET/FINN Kirkenes -30 000 10 000 10 000 10 000 0
Styrking/utjevning kapital -20 000 10 000 10 000 0
Geriatrisk tilbud -1 000 1 000 0
Reduserte pensjonskostnader -950 -19 150 -6 849 -18 867 -11 938 -6 446 -64 200
Vedtatt basisramme 2018 (per mai 2017) 1 412 492 124 271 1 498 333 4 700 943 2 930 176 1 309 264 11 975 478  
 
 
Øvrig ramme 2018 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Omlegging arbeidsgiveravgift 796                                    52 928              27 381              81 105                    
Sykestuer Finnmark 9 500                   9 500                      
Kvalitetsregistre 31 977                               31 977                    
Nasjonalt senter for e-helseforskning 36 700              36 700                    
Transporttilbud psykisk syke 0 687                       1 635                 1 152                 677                       4 150                      
Partikkelterapi 4150 4 150                      
Tilskudd til turnustjeneste | estimat, fordeles oppdragsdokument 111                                    813                       2 100                 1 729                 878                       5 631                      
SUM øvrig ramme 2018 - per mai 2017 32 884                               4 150                         11 000                 93 363              30 262              1 554                   173 213                  

Kvalitetsbasert finansiering RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Vedtatt ramme 2017 5 935                   27 693              10 195              4 977                   48 800                    
Oppdatering modell 2018 -                          
SUM kvalitetsbasert finansiering 2018 - per mai 2017 -                                     -                             5 935                   27 693              10 195              4 977                   48 800                    

Øremerket tilskudd Nasjonale tjenester (konto 3340) RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens 3 838                 3 838                      
Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens styrking 3 161                 3 161                      
Nasjonal komp.tjeneste for barn og unge med funksjonsneds. 2 314                                 2 314                      
Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk. 2 314                 2 314                      
Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykiskhelsevern og rus 3 899                   3 899                      
Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde 2 801                 2 801                      
Ufordelt Nasjonale tjenester 33 33                            
Døvblindesentre 42 247                               7 594                 49 841                    
SUM Nasjonale tjenester 2018 - per mai 2017 44 560                               33                              3 899                   19 708              -                     -                       68 200                    

Øremerket tilskudd Forskning (konto 3320) RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Forskning resultatbasert 74 500                               74 500                    
SUM øremerket forskning 2018 - per mai 2017 74 500                               -                             -                       -                     -                     -                       74 500                     
 
Tabell 3: Inntektsrammer 2017 
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Investeringsplan 
Det gjøres oppmerksom på at rammer inntil P50 legges til helseforetakets rammer, mens 
rammer opptil P85 legges sentralt og kan bare utløses etter eksplisitt dialog med RHF.  
 
Bærekraftsanalysene skal baseres på P85.  
 
Som følge av styrket likviditet de kritiske årene 2017 og 2018 er det mulig å videreføre plan 
2017–2018. I tillegg er det rom for både å styrke driften og øke investeringsrammene. Økte 
investeringsrammer vil i første rekke gi rom for økte rammer til Hammerfest sykehus, men 
også til fornyelse og erstatning av medisinsk teknisk utstyr, MTU.  
 
Investeringsplan - Totale rammer inkl prisstigning til ferdigstillelse og 
byggelånsrenter 2016 Sum tidligere år 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 rest SUM

Finnmarkssykehuset 
Rusinstitusjon 30 000 30 000
Spesialistpoliklinikk Karasjok/Samisk helsepark 40 000 10 000 50 000
Alta nærsykehus 150 000 200 000 100 000 95 000 395 000
Tiltak Hammerfest Kirkenes inntil nybygg er på plass 10 000 50 000 0 15 000 15 000 15 000 95 000
Kirkenes nybygg p85 792 000 1 410 000 75 000 1 485 000
Hammerfest nybygg 40 000 100 000 450 000 610 000 600 000 150 000 1 950 000
ENØK 15 000 16 100 16 100
Økt MTU 20 000
MTU, ambulanser, rehab med mer 30 000 20 000 40 000 47 000 40 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000
Sum Finnmarkssykehuset 1 017 000 95 000 205 000 257 000 505 000 660 000 650 000 200 000 50 000 50 000 0

UNN  
Utvikling rusbehandling 20 000 20 000
Utvikling psykiatri/Åsgård 106 300 106 300
Rehabilitering Narvik 141 000 141 000
Nytt sykehus Narvik/ Økt ramme jfr sak 35/2011 0 71 000 59 000 60 000 250 000 500 000 730 000 1 670 000
A-fløy Tromsø 290 000 909 000 638 000 0 1 547 000
Tromsøundersøkelsen 15 000 5 000 5 000 5 000 30 000
Regionalt PET-senter p85 50 000 75 000 449 700 43 200 567 900
Kontoretasjer PET-senter 39 000 39 000 60 000 99 000
Datarom UNN Tromsø p 85 16 300 80 000 96 300
Økt ramme til HF styrets disp (MTU, ambulanseområdet, regionale oppgaver) 30 000 45 000
Økt ramme MTU med mer (resultatoppnåelse 2015/2016) 80 000 155 000
MTU, ambulanser, rehab med mer 70 000 92 000 150 000 150 000 150 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000
Sum UNN 529 000 1 580 700 302 200 215 000 400 000 700 000 930 000 200 000 200 000 200 000 0

Nordlandssykehuset
Modernisering NLSH, Bodø fase 2-5 409 300 2 877 800 310 000 307 000 100 000 60 000 3 673 900
Prisjustering Bodø 19 100
Endret konsept Bodø 35 000 35 000
Varmesentral og medisinrobot Bodø 36 000 36 000
Modernisering NLSH, G-fløy p85 45 000 125 000 125 000
NLSH Lofoten 0 0
Heliport/akuttheis NLSH Bodø 9 100 18 200 18 200
ENØK 7 800 5 000 5 000 10 000 27 800
MTU 40 000 10 000 50 000
Forskningslaboratorium 2 700 2 700
Helikopterlandingsplass Vesterålen 15 000 15 000
MTU, ambulanser, rehab med mer 50 000 70 000 90 000 70 000 70 000 80 000 100 000 100 000 100 000 100 000
SUM NLSH 513 400 427 700 427 000 180 000 130 000 80 000 100 000 100 000 100 000 100 000 0

Helgelandssykehuset 
Utvikling av Helgelandssykehuset 0 10 000 50 000 50 000 400 000 700 000 700 000 90 000 2 000 000
Økt MTU/rehabilitering 50 000 50 000 50 000
Økt MTU/rehabilitering knyttet til resultatoppnåelse t-2 20 000 20 000 10 000
MTU, ambulanser, rehab med mer 42 500 42 500 42 500 42 500 45 000 50 000 50 000 60 000 50 000 50 000
SUM Helgelandssykehuset 92 500 112 500 112 500 62 500 95 000 100 000 450 000 760 000 750 000 140 000 0

Helse Nord IKT
Programvare og IKT-utstyr 110 200 59 500 138 400 98 500 46 500 25 500 42 500 42 500 27 500
Økning migreringsprosjektet 23 000 23 000 20 000 43 000
HN IKT datarom UNN Tromsø -74 000 -13 700 -13 700
Testfase 2 FIKS 15 700 15 700 10 400
Datarom 66 900 66 900
SUM Helse Nord IKT 74 900 89 900 138 400 98 500 46 500 25 500 42 500 42 500 27 500 0

Sykehusapotek Nord: utstyr og nye lokaler 3 500 3 000 8 000 4 500 3 000 3 000

FIKS/ARENA KURVE
FIKS-prosjektet 92 100 399 600 399 600
FIKS-testregime 0 18 000 18 000
Medikasjon og kurve 42 600 42 600 106 000 105 000 80 000 55 000 13 700 0 0 402 300
SUM FIKS 134 700 18 000 106 000 105 000 80 000 55 000 13 700 0 0

Helse Nord RHF
Felles regionale IKT-prosjekt 24 000 80 000 52 876 109 176 121 888 33 000 93 000 55 000 0
Pasientens elektroniske innsyn i egen journal 13 000 38 000 38 000
Medikasjon og kurve 0 0 48 400 48 400
Utlån til felleseide selskap 15 000 27 800 8 000 8 000
Nasjonale prosjekt/utlån felleseide selskap 10 000 10 000 20 000 20 000
Finnmarkssykehuset Alta nærsykehus p 85 0 63 000 63 000
Datarom UNN Tromsø P 85 0 0 0
Åsgaard 100 000 200 000 300 000 600 000 1 200 000
Finnmarkssykehuset Hammerfest  P85 330 000 330 000
Utvikling av Helgelandssykehuset 500 000 500 000
A-fløy UNN Tromsø p 85 0 47 000 47 000
Reserve (rest FIKS-prosjektet P 85) 0 0 0
Sum Helse Nord RHF 79 700 176 200 127 876 180 176 121 888 33 000 93 000 570 000 255 000 800 000 600 000

Sum investeringsplan 2 444 700 2 503 000 1 426 976 1 102 676 1 381 388 1 656 500 2 279 200 1 872 500 1 382 500 1 290 000 600 000  
Tabell 4: Investeringsplan 

Endringer i investeringsplanen 
I forhold til vedtatt investeringsplan foreslås følgende endringer: 
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Finnmarkssykehuset 

• økt ramme Hammerfest til 1.95 mrd. kroner P50.  
• økt ramme ambulansestasjon Alta, 7 mill. kroner (resultatoppnåelse 2016).  

 
UNN 

• Økt ramme HF-styrets disposisjon 135 mill. kroner (resultatoppnåelse 2016)  
• Økt ramme til HF-styrets disposisjon med 35 mill. kroner. UNN-styret må da foreta 

konkret prioritering mellom ønskene om bygningsmessige tiltak og medisinskteknisk 
utstyr (vestibyle, forplass og MTU).  

• Rammen til UNN Narvik korrigert i tråd med HN RHF-styrets vedtak i 2011.  
• Nybygg for psykisk helse og TSB i Tromsø er lagt inn i siste halvdel av planperioden med 

1,2 mrd. kroner. 
• Investeringsramme tilsvarende 74 mill. kroner flyttes fra Helse Nord IKT HF (ubrukte 

rammer fra tidligere år) til Universitetssykehuset Nord-Norge HF (2017) i forbindelse 
med etablering av datarom i underetasjen på pasienthotellet og avklaring av eierforhold 
mellom helseforetakene. I tillegg er p85-reserven på 6 mill. kroner utløst og legges til 
Universitetssykehuset Nord-Norge HFs ramme. 

 
Nordlandssykehuset 

• justert framdrift rehabilitering høyblokk 
• økt ramme HF-styrets disposisjon 20 mill. kroner 

 
Helgelandssykehuset 

• økt ramme HF-styrets disposisjon 30 mill. kroner 
• For å synliggjøre at nytt sykehus på Helgeland vil koste om lag det samme som nytt 

sykehus i Hammerfest, tas det høyde for ytterligere 500 mill. kroner til prosjektet.  
 

RHF/IKT 
• IKT-investeringer økes med 629 mill. kroner. Økte rammer til IKT bygger på en 

grovbudsjettering av mulige investeringer i blant annet helhetlig pasientsikkerhet, 
migreringspakke, Arena/kurve, nødvendige reinvesteringer, digitale innbyggertjenester 
m. m. Det frigjøres 62,7 mill. kroner fra FIKS-prosjektet som er gjennomført til en lavere 
kostnad enn budsjettert (ubrukte rammer fra tidligere år reduseres). 

• Investeringer i regi av felleseide selskaper skal finansieres med lån. Det foreslås å øke 
rammen for utlån med til sammen 50 mill. kroner i perioden 2016–2018.  

 
Pensjonskostnader 
Det legges til grunn at kostnadsnivået fra justert budsjett 2017 videreføres. Dette medfører en 
kostnadsreduksjon for helseforetakene på 44,1 mill. kroner sammenlignet med planpremisser 
for vedtatt budsjett 2017. Dette betyr at helseforetakene inntil videre skal budsjettere med 
pensjonskostnader i tråd med justert budsjett 2017 + lønns- og prisstigning + estimat for evt. 
endringer i bemanning.  
 

    Justert budsjett 17  Inkl. prisjustering 2,3 % 
Finnmarkssykehuset  168,4  mill. kr  172,3 mill. kr  
UNN    700,8 mill. kr   717,0 mill. kr 
NLSH    382,4 mill. kr   391,2 mill. kr 
Helgelandssykehuset  157,8 mill. kr   161,4 mill. kr  

 Helse Nord IKT  27,1 mill. kr   27,7 mill kr 
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Sykehusapotek Nord skal foreløpig legge til grunn sist kjente pensjonskostnad for 2017 + 2,3 % 
lønns- og prisvekst 2018.  Helseforetaket må oppdatere pensjonskostnaden med ny 
aktuarberegning for 2018.   
 
Mindre avvik i forhold til budsjettbeløpet må håndteres av det enkelt HF. Hvis det skjer større 
endringer i pensjonskostnadene vil dette bli behandlet eksplisitt av Helse Nord RHF.  
 
 
Andre budsjettforutsetninger 
 
 
Fremtidige IKT-kostnader kliniske systemer  
 
Nedenfor følger framskrivning av IKT-kostnader per foretak for 2018-2025 med utgangspunkt 
i foreløpig IKT- budsjett for 2018 og investeringsplanen for HN IKT 2018-2021.  
 
Merk følgende:  

• Beløpene er beregnet i 2018-prisnivå:      
• I tallene i tabellen inngår avskrivningskostnader, lisenskostnader og øvrige 

driftskostnader.       
• Da en vesentlig del av investeringsforslagene foreløpig ikke er vedtatt, er det betydelig 

usikkerhet knyttet til framskrivningene.  
• Systemer som forvaltes og faktureres av HN RHF inngår ikke i tallene (administrative 

systemer).  
• Investeringer/anlegg i regi av RHF som er kjøpt opp/planlegges kjøp opp og avskrives 

av HN IKT, inngår i tallene (i hovedsak FIKS og EK)   
 
 

 
Tabell 6: Framskrivning IKT-kostnader 

 
Siden gevinstrealiseringen som skal skje i helseforetakene ikke er tatt høyde for i tallene må de 
beskrives og innarbeides i bærekraftsanalysen. Dette innebærer at både brutto 
kostnadsøkninger og helseforetakenes vurderinger knyttet til mulige gevinster skal 
innarbeides i bærekraftsanalysene. 
 
 
Administrative IT-systemer  
Oppdaterte budsjett tall for felles administrative it-systemer 2018 vil bli sendt ut etter 
behandling i direktørmøte i september 2017. Følgende beløp skal foreløpig legges til grunn for 
2018 (vedtatt budsjett 2017 justert med prisvekst på 2,3 %).  
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    Vedtatt budsjett 2017  Inkl prisvekst 2,3 %  

Finnmark    8,6  mill. kr    8,8 mill. kr 
UNN    31,9  mill. kr    32,6 mill kr  
NLSH     18,1  mill. kr    18,5 mill kr  
Helgeland   7,7  mill. kr    7,8 mill kr  
Sykehusapotek 0,5  mill. kr    0,5 mill kr  
HN IKT    1,2  mill. kr    1,2 mill kr 

 
 
Andre forhold 
 
Helseforetakene kan foreløpig legge til grunn estimat på 2,3 % lønns- og prisvekst for 2018.  
 
I bærekraftsanalysen skal det legges til grunn 2,5 % rente for låneopptak til nye lån i perioden. 
Avdragstid for nye lån er maksimalt 25 år inkludert avdragsfrie perioder.   
 
Endringer i ISF vekter. Fra og med 2018 vil KPP-data legges til grunn for vektingen av ISF-
satsene. De foreløpige beregningene som er presentert indikerer at HN i sum vil komme bedre 
ut etter denne endringen. 
 
Nytt laboratoriekodeverk er under utarbeidelse. Etter planen skulle det legges til grunn for 
takstene fra og med 2018. Det er nå usikkert om det vil skje. De foreløpige beregninger som 
gjort, indikerer at HN vil tape på denne endringen. 
 
Konsekvensene av endrede ISF vekter og laboratorietakster vil bli videreført foretakene.  
 
Basert på dagens rentenivå bør helseforetakene foreløpig legge til grunn en rente på 1,35 % for 
kassakreditt og 1,15 % for innskudd.  
 
 
Gjenstående avklaringer   
Følgende avklaringer foretas senere: 
 

• Fordeling av forskningsmidler  
• Konsekvenser av statsbudsjettet, herunder 

o lønns- og priskompensasjon  
o Mva-refusjonsordning, 
o evt. takstendringer,  
o endelige pensjonskostnader,  
o nye funksjoner og ansvarsområder.  
o  

• Detaljbudsjettet for administrative systemer vil utarbeides i høst.  
 
 
Videre framdriftsplan og frister for budsjettprosessen 2018: 
Budsjettmøter til høsten vil bli koordinert med oppfølgingsmøter. 
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1. oktober 2017: Oppdatert bærekraftsanalyse, likviditetsprognose og tiltaksplan for å nå 
fastsatt resultatkrav for neste år (administrativt behandlet) oversendes Helse Nord RHF. 
Innspill til Statsbudsjett år n+2 sendes RHF. 
 
 
12. oktober 2017: Statsbudsjett 2018 legges fram. Informasjonsmøte per telefon tentativt 13. 
oktober.  
 
 
25. oktober 2017: Styret i Helse Nord RHF fastsetter endelige budsjettramme for neste år.  
 
8. desember 2017: Frist for innlegging av detaljbudsjett og funksjonsbudsjett i økonomisystem. 
Budsjettet skal være avstemt mot øvrige helseforetak og være innlagt med HF-koder i 
økonomisystem. Plantall for aktivitetsnivå neste år.  
 
15. desember 2017: Frist for endelig budsjettbehandling i helseforetakene.  
 
Budsjettet skal baseres på avstemte tall for internt kjøp og salg med andre helseforetak.  
Betaling til Helse Nord IKT for tjenester i 2018 skal være innarbeidet i helseforetakets budsjett 
og avtaler med Helse Nord IKT skal være inngått og signert før budsjettet vedtas i 
helseforetaket.  
 
 
Februar 2018: Styret i Helse Nord vedtar konsolidert budsjett for foretaksgruppen 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Lars Vorland 
Administrerende direktør  

 
 
 
Hilde Rolandsen 
Eierdirektør 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: Fremskrivning av inntektsrammer basert på kjent informasjon i dag.  
   
 Mal for omstillingsutfordring 
 Mal for risikovekting tiltaksplan 
 Mal for plantall aktivitet  
 Mal for likviditetsbudsjett 
 
  Styresak 54-2017 Plan 2018-2021, inkl. rullering av investeringsplan, med vedtak 
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Vedlegg: Fremskrivning av inntekter 
 
 
Basisramme 2017-2025 Helgelandssykehuset 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Vedtatt ramme 2017 1 311 225 1 311 225 1 311 225 1 311 225 1 311 225 1 311 225 1 311 225 1 311 225 1 311 225
Kapitalkompensasjon Helgeland 40 000
Inntektsmodell somatisk virksomhet 3 458 3 458 3 458 3 458 3 458 3 458 3 458 3 458
Innfasing modell utdanning inntektsmodell somatikk 2 038 4 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000
Inntektsmodell psykisk helsevern 5 949 11 898 11 898 11 898 11 898 11 898 11 898 11 898
Oppdatering inntektsfordeling TSB -2 125 -2 125 -2 125 -2 125 -2 125 -2 125 -2 125 -2 125
Pensjon overgangsordning -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000
Forvaltning IKT EPJ i HF -444 -888 -888 -888 -888 -888 -888 -888
KPP -98 -98 -98 -98 -98 -98 -98 -98
Rekrutteringsprogram Helgeland -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000
Utviklingsprosjekt Helgeland -6 000 -6 000 -6 000 -6 000 -6 000 -6 000 -6 000
Klinisk farmasi, krav til effektivsering -1 071 -1 845 -2 619 -2 619 -2 619 -2 619 -2 619 -2 619
Pasientreiser, krav til effektivisering -506 -1 349 -1 349 -1 349 -1 349 -1 349 -1 349 -1 349
Kurve, krav til effektivisering -2 320 -2 320 -2 320 -2 320 -2 320 -2 320
Utvikling psykiatri/tsb - styrking poliklinisk aktivitet 411 411 411 411 411 411 411 411
Styrking HF estimat, medikamenter kreft 1 530 1 530 3 060 4 590 4 590 4 590 4 590 4 590
Styrking kapital, utjevning 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Styrking HF estimat 5 343 7 481 14 962 22 443 22 443 22 443 22 443 22 443
Reduserte pensjonskostnader -6 446 -6 446 -6 446 -6 446 -6 446 -6 446 -6 446 -6 446
Sum 1 311 225 1 309 264 1 311 252 1 318 169 1 327 180 1 327 180 1 327 180 1 327 180 1 367 180

Basisramme 2017-2025 Nordlandssykehuset 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Vedtatt ramme 2017 2 925 597         2 925 597        2 925 597      2 925 597  2 925 597        2 925 597    2 925 597     2 925 597   2 925 597   
Kapitalkompensasjon Bodø 10 000              10 000           20 000        20 000             20 000          20 000           20 000        20 000        
Inntektsmodell somatisk virksomhet -24 390 -24 390 -24 390 -24 390 -24 390 -24 390 -24 390 -24 390
Innfasing modell utdanning inntektsmodell somatikk 5 962 13 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000
Inntektsmodell psykisk helsevern 3 260 6 519 6 519 6 519 6 519 6 519 6 519 6 519
Oppdatering/retting feil inntektsmodell rus 7 247 7 247 7 247 7 247 7 247 7 247 7 247 7 247
Forvaltning IKT EPJ i HF -1 080 -2 160 -2 160 -2 160 -2 160 -2 160 -2 160 -2 160
Styrking HF estimat 9 668 13 982 27 964 41 946 41 946 41 946 41 946 41 946
Forskning foreløpig tilbaktrekking -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000
Omstillingsbevilgning -30 000 -30 000 -30 000 -30 000 -30 000 -30 000
KPP -397 -397 -397 -397 -397 -397 -397 -397
Overgangsordning MVA 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500
Klinisk farmasi, krav til effektivsering -1 829 -3 129 -4 429 -4 429 -4 429 -4 429 -4 429 -4 429
Pasientreiser, krav til effektivisering -872 -2 326 -2 326 -2 326 -2 326 -2 326 -2 326 -2 326
Kurve, krav til effektivisering -3 900 -3 900 -3 900 -3 900 -3 900 -3 900
Utvikling psykiatri/tsb - Regional enhet psykisk lidelse hos pasienter med ps  2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100
Utvikling psykiatri/tsb - styrking poliklinisk aktivitet 736 736 736 736 736 736 736 736
Styrking kreftbehandling/medikamenter 2 613 2 613 5 226 7 840 7 840 7 840 7 840 7 840
Reduserte pensjonskostnader -11 938 -11 938 -11 938 -11 938 -11 938 -11 938 -11 938 -11 938
Sum 2 925 597 2 930 177 2 940 954 2 937 349 2 953 944 2 953 944 2 953 944 2 953 944 2 953 944  
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Basisramme 2017-2025 UNN 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Vedtatt ramme 2017 4 653 198 4 653 198 4 653 198 4 653 198 4 653 198 4 653 198 4 653 198 4 653 198 4 653 198
Kapitalkompensasjon UNN Narvik 21 000             21 000          21 000           21 000        21 000        
Kapitalkompensasjon UNN Tromsø 20 000           20 000        20 000             20 000          20 000           20 000        20 000        
Kapitalkompensasjon PET senter 10 000              10 000           10 000        10 000             10 000          10 000           10 000        10 000        
Inntektsmodell somatisk virksomhet 21 931 21 931 21 931 21 931 21 931 21 931 21 931 21 931
Innfasing modell utdanning inntektsmodell somatikk -8 000 -16 000 -24 000 -24 000 -24 000 -24 000 -24 000 -24 000
Inntektsmodell psykisk helsevern 1 008 2 016 2 016 2 016 2 016 2 016 2 016 2 016
Inntektsmodell TSB -3 272 -3 272 -3 272 -3 272 -3 272 -3 272 -3 272 -3 272
Prosjekt inkontinensomsorg UNN -990 -990 -990 -990 -990 -990 -990 -990
Forvaltning IKT EPJ i HF -1 980 -3 960 -3 960 -3 960 -3 960 -3 960 -3 960 -3 960
Forskning foreløpig tilbaketrukket -32 000 -32 000 -32 000 -32 000 -32 000 -32 000 -32 000 -32 000
KPP -396 -396 -396 -396 -396 -396 -396 -396
KORSN antibiotikaresistens 600 600 600 600 600 600 600 600
PET senter oppstart og drift 8 000 8 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Prosjekt Samvalg -8 000 -8 000 -8 000 -8 000 -8 000 -8 000 -8 000
Overgangsordning pensjon 43 000 43 000 43 000 43 000 43 000 43 000 43 000 43 000
Overgangsordning mva 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500
Styrking HF estimat 13 339 19 477 39 583 59 689 59 689 59 689 59 689 59 689
Klinisk farmasi, krav til effektivsering -3 005 -5 143 -7 281 -7 281 -7 281 -7 281 -7 281 -7 281
Pasientreiser, krav til effektivisering -734 -1 958 -1 958 -1 958 -1 958 -1 958 -1 958 -1 958
Kurve, krav til effektivisering -6 415 -6 415 -6 415 -6 415 -6 415 -6 415
Utvikling psykiatri/tsb - styrking poliklinisk aktivitet 1 017 1 017 1 017 1 017 1 017 1 017 1 017 1 017
Utvikling psykiatri/tsb SIFER NORD 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Miljøgiftlaboratoriet 1 700 1 700
Helårsdrift regional enhet LiS utdanning 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600
Styrking kreftbehandling/medikamenter 4 294 4 294 8 587 12 881 12 881 12 881 12 881 12 881
Reduserte pensjonskostnader -18 867 -18 867 -18 867 -18 867 -18 867 -18 867 -18 867 -18 867
Sum 4 653 198 4 700 943 4 706 747 4 714 894 4 760 293 4 760 293 4 760 293 4 760 293 4 760 293

Basisramme 2017-2025 Finnmarkssykehuset 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Vedtatt ramme 2017 1 509 303 1 509 303 1 509 303 1 509 303 1 509 303 1 509 303 1 509 303 1 509 303 1 509 303
Kapitalkompensasjon Kirkenes 0 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Kapitalkompensajon Hammerfest 0 0 0 0 0 0 0 40 000 40 000
Kapitalkompensasjon Alta 0 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Inntektsmodell somatisk virksomhet -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
Innfasing modell utdanning inntektsmodell somatikk 6 000 5 100 4 100 4 100 4 100 4 100 4 100 4 100
Inntektsmodell psykisk helsevern -216 -433 -433 -433 -433 -433 -433 -433
Inntektsmodell TSB -1 851 -1 851 -1 851 -1 851 -1 851 -1 851 -1 851 -1 851
Driftstilskudd Alta 4 500 15 500 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
Samisk helsepark/geriatrisk tilbud 1 000 1 000 1 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Samisk helsepark idefase -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
Overgangsordning pensjon -23 000 -23 000 -23 000 -23 000 -23 000 -23 000 -23 000 -23 000
Overgangsordning mva -14 000 -14 000 -14 000 -14 000 -14 000 -14 000 -14 000 -14 000
Forvaltning IKT EPJ i HF -496 -992 -992 -992 -992 -992 -992 -992
KPP -98 -98 -98 -98 -98 -98 -98 -98
Klinisk farmasi, krav til effektivisering -1 094 -1 882 -2 670 -2 670 -2 670 -2 670 -2 670 -2 670
Pasientreiser, krav til effektivisering -887 -2 366 -2 366 -2 366 -2 366 -2 366 -2 366 -2 366
Kurve, krav til effektivisering -2 365 -2 365 -2 365 -2 365 -2 365 -2 365
Styrking HF, estimat 6 021 8 431 16 862 25 293 25 293 25 293 25 293 25 293
Utvikling psykiatri/tsb - styrking poliklinisk aktivitet 436 436 436 436 436 436 436 436
Styrking kreftbehandling/medikamenter 1 563 1 563 3 127 4 690 4 690 4 690 4 690 4 690
Styrking/utjevning kapital 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Reduserte pensjonskostnader -6 849 -6 849 -6 849 -6 849 -6 849 -6 849 -6 849 -6 849
Sum 1 509 303 1 498 334 1 517 865 1 528 207 1 540 201 1 540 201 1 540 201 1 580 201 1 580 201  
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Tiltak for budsjettbalanse i Klinikk Prehospitale tjenester 
 
1  Sammendrag  
 
Klinikk Prehospitale tjenester har tiltak for 2018 på 2 mill. kroner. 

Tiltakene er drøftete med hele ledergruppen og skal drøftetes på klinikknivå med tillitsvalgte / 
verneombud i september.  

Oppsummering tiltak for 2018 klinikk Prehospitale tjenester: 

Mål Tiltak Frist 
1. Overtakelse legevaktstelefonen  500 000 2018 

2. Lærlingtilskudd fylke 1 000 000 2018 
3. Reduksjon grønne transporter 500 000 2018 

 

Klinikk prehospitale tjenester har et negativt avvik pr august på 2,2 mill. kroner. I all hovedsak dreier 
dette seg om kostnader for overtid ved utrykning, legeskyssbåter, nytt nødnett og fagcamp. Klinikken 
har blitt trukket 25% mva på legeskyssbåtene i stedet for 5,26%. Av et budsjett på 13,1 mill. kroner 
utgjør dette 2,6 mill. kroner for 2017, og pr 8 mnd. 1,7 mill. kroner. Dette er midler klinikken skulle 
benytte til overtid ved utrykning på stasjonene, men som nå har måttet bli tatt over eget budsjett. 

Klinikken har for 2018 fått en redusert ramme på 2 mill. kroner, som det nå er utarbeidet tiltaksplan 
for. Dette skal drøftes med tillitsvalgte i midten av september.  

2 Bakgrunn 
 
Klinikken har pr august et overforbruk men styrer mot budsjettbalanse for 2017. Det jobbes godt 
med sykefraværsoppfølging samt kostnadskontroll på overtidsbruk ved utrykning. 

På bakgrunn av et redusert budsjettet for 2018 på 2 mill. kroner er det utarbeidet en tiltaksplan for 
2018. Klinikken har over flere år jobbet aktivt mot kontroll av underliggende drift, der 
sykefraværsoppfølging og reduksjon av overtidskostnader ved utrykning har vært de viktigste 
parameter. Totalt sett har klinikken redusert overtid ved utrykning med ca. 8 mill. kroner siden 2012. 
Dette betyr at den underliggende drift i all hovedsak er god. Tiltak som klinikken da kan gjennomføre 
for ytterligere kostnadsreduksjon ligger ikke i driften som sådan, men i inntektspotensialet for andre 
tjenester klinikken har.  

• Klinikken skal overta legevaktstelefonen for store deler av Finnmark, og vil kunne ha positive 
synergieffekter på drift i AMK og LVS 

• Finnmarkssykehuset har overtatt driften av opplæringskontoret for lærlinger i ambulansefag 
og helsefag. Dette vil gjøre at tilskuddene som tidligere ble gitt til opplæringskontor utenfor 
FIN, nå blir gitt i sin helhet til FIN. 

• Klinikken drifter pasienttransport-biler som pasientreiser benytter seg av. Liggende pasienter 
har til nå blitt transportert med klinikkens ambulanser, til tross for at det ikke har vært 
indikasjon for bruk av ambulansetransport. 
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3 Beskrivelse av tilbudet og organisering Klinikk Prehospitale tjenester 
 

Klinikk prehospitale tjenester har ansvar for behandling gitt utenfor eller mellom sykehus og andre 
behandlingssteder og for transport av pasienter i Finnmark som skal til eller fra behandling. Vi 
samarbeider med andre tjenester både i Norge og i utlandet. 
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4 Tiltak med begrunnelser og økonomiske vurderinger 
 

4.1 Overtakelse legevaktstelefon (LVS) ved kommuner i Finnmark 
 
Bakgrunn  
Finnmarkssykehuset er som siste foretak i landet klar til å «go-live» med nytt nødnett i oktober. I 
denne forbindelse har klinikken påtatt seg ansvaret med å drive legevaktsformidling (116 117) for 
store deler av kommunene i Finnmark. AMK sentralen i Kirkenes har ansvaret for å drive denne 
tjenesten for kommunene. Det forventes en del synergieffekter for denne driften der personellet ved 
AMK sentralen også vil bemanne legevaktstelefonen for kommunene. 

Mål  
Ved å drive denne tjenesten fra AMK sentralen i Kirkenes vil klinikken levere en kvalitetsmessig god 
tjeneste til befolkningen i kommunene som ønsker denne avtalen. Det vil være en inntekt fra 
kommunene som gjør at kostnadene for driften går i balanse, men synergier på personellressurser vil 
redusere kostnader på ordinær drift. Effekten av tiltaket er satt til 0,5 mill. kroner.  

Måling av effekt 
AMK vil utarbeide års-turnus som reduserer innleie ved ferieavvikling, og bemanningen vil 
stabiliseres gjennom hele året. 

 

4.2 Lærlingtilskudd fylke 
 
Bakgrunn 
Lærlinger er rekrutteringsbasen for ambulansefagarbeider i Finnmarkssykehuset. FIN har nå overtatt 
driften av opplæringskontoret (OLK) for lærlinger i ambulansefag og helsefag. Tilskuddene fra fylket 
har tidligere gått til OLK, for så å ha blitt fordelt til klinikkene som har lærlinger. Klinikk prehospitale 
tjenester har i lange tider hatt 10 stk. 1. års lærlinger og 10 stk. 2. års lærlinger, totalt 20 lærlinger i 
ambulansefag. Lærlingene har krevet lønnskostnader på ca. 3,4 mill. kroner årlig, og tilskuddet fra 
OLK har beløpet seg til ca. 0,25 mill. kroner.  

Mål 
Ved å drive eget opplæringskontor, vil tilskuddet fra fylket tilfalle FIN i sin helhet, og klinikken vil 
motta ca. 1,2 mill. kroner i tilskudd for sine 20 lærlinger. Deler av tilskuddet vil benyttes til 
kompetanseheving for lærlinger slik at de enhetene som har lærlinger også vil kunne benytte seg av 
lærlingene som arbeidskraft som personell nummer 2 på bilen. Effekten av tiltaket er satt til 1 mill. 
kroner. 

Måling av effekt 
Lønnsmidler er allerede lagt ut til enhetene som har lærlinger, og disse midlene vil vi nå ha delvis 
dekning for. 

 
4.3 Reduksjon grønne transporter 
 
Bakgrunn 
Klinikken driver 2 (snart 3) pasienttransportbiler for pasienter som har behov for liggende transport, 
men som ikke er i behov av behandling og overvåking under transport. Disse transportene har 
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tidligere blitt avviklet med bruk av ordinære ambulanseressurser, som krever 2 personell og ofte 
utløsing av overtidskompensasjon. 

Mål 
Et tett samarbeide med pasientreiser og nærliggende kommuner gjør at vi fanger opp de pasienter 
som er i behov av liggende transport, men som ikke trenger ambulanse. AMK sentralen vil være 
bestiller av disse transportene i samarbeide med pasientreiser, slik at det bestilles riktig transport på 
riktig nivå til pasientene som er i behov av liggende transport. Effekten av tiltaket er satt til 0,5 mill. 
kroner.  

Måling av effekt 
En reduksjon av disse «grønne ambulansetransportene» vil vises som en reduksjon av oppdrag i 
oppdragsstatistikken, samt en reduksjon av overtid disse transportene har medført på lokasjonene 
som har pasienttransportbiler. Vedlikeholdskostnader vil også reduseres på ordinære ambulanser 
ved enhetene som har pasienttransportbil. 
 

5 Risikovurdering 
 
Gjennomføringsevne av tiltakene er satt til moderat – høy sannsynlighet.  
Det er utarbeidet kontrakter med kommunene i forhold til legevaktsformidlingen som sikrer at 
inntektene kompenserer utgiftene ved drift av LVS i Kirkenes. 
Finnmarkssykehuset har det siste året fått god kontroll som «drifter» av opplæringskontoret for 
ambulansefag-lærlinger.  
Klinikken har et godt og formalisert samarbeide med pasientreiser som vil sikre rett nivå på 
transportmiddel til pasienter i Finnmark. 
 

6 Medbestemmelse 
 
Klinikken vil drøfte tiltakene med tillitsvalgte den 18.09.17. 
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Tiltak for budsjettbalanse i Klinikk Kirkenes 
 
1  Sammendrag 
Klinikk Kirkenes har pr. 30. juni 2017 et negativt budsjettavvik på 11,3 mill. kroner. Klinikken har med 
bakgrunn i dette revidert plan for gevinstrealisering NKS samt utarbeidet ytterligere tiltak for å oppnå 
budsjettbalanse igjen. Utsettelse av innflytting i NKS - og derigjennom forsinkelse av implementering 
av plan for gevinstrealisering NKS - er i stor grad årsak til budsjettavviket som er oppstått hittil i år og 
som forventes å øke utover året. Klinikken har vurdert om implementering av deler av 
gevinstrealiseringsplanen kan gjennomføres før flytting, samt vurdert og foreslått ytterligere tiltak for 
å avbøte det negative avviket. 

Tiltakene utover det som er drøftet i forbindelse med gevinstrealisering NKS er diskutert med hele 
ledergruppen på utvidet klinikkmøte 5. september og er drøftet på klinikknivå med tillitsvalgte / 
verneombud 8. september.  

Klinikken vil gjennomføre en Risiko analyse av foreslåtte tiltak, som vil være med på å kvalitetssikre 
at tiltakene er gjennomførbare eller om klinikken må utarbeid andre tiltak for budsjettbalanse i årene 
fremover. 

Klinikken har i tillegg til tiltaksplan 2017-2019 utarbeidet strakstiltak for 2017 for å avbøte 
budsjettavvik i inneværende år: 

• Alle utlysninger av stillinger skal gå via klinikksjef  
• Klinikken holder 2x20% stilling radiograf ledig ut 2017,- enhetsleder radiografer går inn og 

dekker opp en dag i uken. 
• 100% stilling merkantil holdes ledig ut 2017 på enhet medisinsk biokjemi og blodbank 
• 60% stilling avdelingsrådgiver kir/ort/føde/gyn holdes ledig i perioden da vedkommende er 

ansatt i HR i perioden 
• 100% enhetsleder på avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering holdes ledig ut 2017 
• Anestesileger jobber 2 delt resten av året 
• Godkjenning av innkjøp av klinikksjef av alt som ikke omhandler pasientbehandling  
• Begrensninger i kurs/reiser for alle ansatte. Kurs skal godkjennes av avdelingsledere og kun 

obligatorisk kurs i forhold til pasientbehandling skal innvilges samt pålagte kurs for 
vernetjenesten og tillitsvalgte.  

• Kirurgisk sengeenhet går ned fra 15 til 8 senger i helg fra og 1.okt. 2017 (tilsvarende på Nye 
Kirkenes Sykehus). Ingen reduksjon i stillinger (gjøres i omstillingsprosessen OU), men kan 
medføre redusert behov for innleie (ligger i tiltaksplan) 

• Alle enheter med stillinger i turnus tilstreber å få dekket disse for å redusere overtid 
• Alle enheter med høyt sykefravær gjennomfører mulighetssamtalen med ansatte fra HR 

Gjennomgang av dokumentasjon og koding av oppholdt i klinikken før tertial stenging – be 
om bistand fra FFS. 
 

Økonomisk effekt av strakstiltak i 2017 er beregnet til ca. 1,0 mill. kroner basert på stillinger som 
holdes vakante mv. Strakstiltakene er kun beregnet å ha effekt i 2017 (med unntak av gjennomføring 
av mulighetssamtale i forbindelse med sykefravær). 
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Oppsummering tiltak for budsjettbalanse klinikk Kirkenes: 

 

Klinikken har definert tiltak - inkludert plan for gevinstrealisering ved NKS-  for totalt 17,2 mill. kroner 
over 1-2 år. Flere av tiltakene er knyttet til gevinstrealisering ved innflytting i NKS og gevinst/effekt 
kan ikke forventes før i 2018/2019 med bakgrunn i forsinket innflytting.  

Klinikken vil spesielt påpeke risiko som ligger i reduksjon av innleie leger i forhold til lengre 
ventetider/fristbrudd - se nærmere beskrivelse under punkt 4.6 og punkt 5.1 Risikovurdering. 

Klinikkens anbefaling i forhold til foreslåtte tiltak:  

Strakstiltakene foreslås gjennomført så snart som mulig, slik at klinikken får størst mulig effekt i 2017. 

Anbefaler at klinikken får jobbe med å realisere de foreslåtte tiltakene, men er i tvil om reduksjon av 
innleie av leger er et riktig tiltak da tiltaket vil føre til lengere ventelister, fare for fristbrudd og tapte 
inntekter, samt utgifter til å sende pasienten til annet helseinstitusjon. Det knytter seg også 
usikkerhet i forhold til reduksjon av stillinger på sengetun i NKS. Samt at dette arbeidet har vist at det 
er behov for å styrke bemanningen på intensiv/akuttmottak for å sikre en stabil forsvarlig 
bemanning. Denne styrkningen har ikke klinikken midler til å gjennomføre og vil derfor ta med 
tiltaket i budsjettarbeidet 2018. 

Klinikken vil også påpeke risiko for utsettelse av gjennomføring av flere av tiltakene i forbindelse med 
overtakelse og innflytting i NKS da dato for innflytting ennå ikke er endelig tidfestet. 

 

 

 

Tiltak og gevinstrealisering NKS Stillinger Inntekts-
økning

Kostnads-
reduksjon

SUM 
Gevinst

Effekt fra 
(dato)

Effekt 2017 Effekt 2018 Effekt 2019

Aktivitetsøkning Poliklinikk og DKI samt kodeforbedring
Utvidet åpningstid poliklinikk og økning i sykepleiepoliklinikk innenfor nåværende 
rammer, redusert stryk% DKI, økning varicer og GYN

0,5 -4 850 000 250 000         -4 600 000 01.09.2017 -523 333 -4 300 000 -4 600 000 

FMR
Øker aktivitet og inntekt med 3 senger (kortere vurderingsopphold i 3 senger 5 dager i 
uken). 2,4 nye stillinger til økt bemanning natt.

2,4 -1 500 000 1 200 000     -300 000 01.01.2018 -                -300 000 -300 000 

Bemanning sengeposter
Nedtak av 4 stillinger ifm. organisering av sengetun Kirurgisk, Føde/Gyn og Medisinsk 
avdeling.

-4,0 -2 000 000 -2 000 000 01.12.2017 -166 667 -2 000 000 -2 000 000 

Akutt
Reduksjon overtid intensiv/akutt gjennom inndekning legevaktavtale med SVK, 
vikarinnleie fremfor overtid samt videresending av pasienter som blir liggende lenge 
(ikke i tråd med oppdrag og utløsende årsak for overtid det ikke er inndekning for)

-2 000 000 -2 000 000 01.09.2017 -666 667 -2 000 000 -2 000 000 

Merkantil
Reduksjon av 5 stillinger ifm. Implementering av elektronisk inn-/utsjekk og 
betalingssystem og talegjenkjenning 

-5,0 -2 500 000 -2 500 000 01.01.2018 -                -1 250 000 -2 500 000 

Ledelse
Enhetsleder merkantil holdes vakant.
20% reduksjon enhetsleder gyn/føde og 30% reduksjon kir.pol.

-1,5 -750 000 -750 000 01.09.2017 -500 000 -750 000 -750 000 

Reduksjon innleie leger
Reduksjon i innleie av leger. Hvilke fagområder som blir redusert vil vurderes i forhold 
til ventelister mv.

-3 150 000 -3 150 000 01.09.2017 -1 050 000 -3 150 000 -3 150 000 

Reduksjon Sykefravær
Redusere sykefravær fra 8,3% (2016) med 10% til 7,4% (samme nivå som 2014/2015) 
med spesielt fokus på sengepostene Med B og Kirurgisk samt sekretærtjenester ved 
de samme enhetene.

-1 200 000 -1 200 000 01.09.2017 -400 000 -1 200 000 -1 200 000 

Gjennomgang tjenesteplan leger og utarbeide årsplaner
Reduksjon i UTA tid leger. Tjenesteplan Radiologer er gjennomført og endres fra 
28.08.2017 med mindre UTA-tid.

-720 000 -720 000 01.09.2017 -73 333 -720 000 -720 000 

Strakstiltak 2017
2*20% radiograf holdes vakant ut 2017, 100% merkantil med.serv. holdes vakant ut 
2017, 50% rådgiverstilling kirurgisk avd.ledelse holdes vakant ut 2017, anestesileger 
jobber 2 delt ut året.

-983 333 -983 333 01.08.2017 -983 333 

-                 
SUM Klinikk Kirkenes -7,6 -6 350 000 -11 853 333 -18 203 333 -4 363 333  -15 670 000 -17 220 000 
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2  Bakgrunn 
Klinikk Kirkenes har per 30. juni 2017 et negativt avvik på -11,3 mill. kroner: 

  

Avviket på 11,3 mill. kroner er i hovedsak knyttet opp til: 

• Inntekter – avvik -3,3 mill. kroner (hvorav aktivitetsrelaterte inntekter utgjør –4,5 mill. kroner) 
• Varekostnader – avvik -7,5 mill. kroner (hvorav innleie leger utgjør -4,5 mill. kroner) 
• Lønnskostnader – avvik -1,2 mill. kroner (hvorav avvik overtid utgjør – 4,3 mill. kroner) 

Klinikken fikk i ramme 2017 trekk på 5 mill. kroner knyttet til gevinstrealisering NKS. Klinikken har 
ikke hatt mulighet til å innarbeide noen av tiltakene med bakgrunn i utsettelse av innflytting i nytt 
sykehus. Utsettelse av innflyttingen har i tillegg medført merkostnader for klinikken hittil i form av 
redusert aktivitet, opplæring (deler av dette er dekket gjennom NKS-OU prosjektmidler) og redusert 
lederoppfølging da fokus hos ledere i stor grad har ligget i NKS-OU.  

For å få budsjett 2017 i balanse måtte klinikken blant annet redusere antall innleieuker for leger på 
henholdsvis 10 uker for radiologer, 5 uker ØNH, og 5 uker øye tilsvarende en kostnad på ca. 1,5 mill. 
kroner.  For å ikke øke ventelistene har klinikken allikevel tatt inn vikarer for å sikre en forsvarlig 
håndtering av ventelistene innenfor disse fagområdene. 

I tillegg hadde klinikken i 2016 alt for lang ventetid for pasienter som skulle inn til kontroll. Dette 
medførte at klinikken måtte leie inn lege for å få redusert ventelistene, i all hovedsak innenfor 
fagområde kardiologi. Klinikken har fortsatt med dette tiltaket ut uke 34, og pasienter får nå 
kontrolltimer som er faglig forsvarlige og i all hovedsak innen de oppsatte fristene til kontrolltimer 
satt av kardiologer. Klinikken jobber videre med tiltak for å holde ventetiden til kontroller ajour med 
andre rimeligere tiltak, slik som ekstra poliklinikk lørdager. Man planlegger ut året 2017 ikke flere 
innleieuker av kardiolog fra byrå, men ser ikke bort fra at man enkelte uker i 2018 må iverksette 
kortvarige tiltak som dette. Klinikken ser at det er andre områder klinikken også har denne 
utfordringen, og klinikken må finne en løsning for dette på sikt. Enten ved at kontrollene sendes til 
andre behandlingsteder, evt. at ny henviste sendes for å unngå fristbrudd for ny henviste, eller 
klinikken må leie inn flere uker med legeressurs. 

Utfordringer knyttet til NKS og flytteprosess: 

• Redusert aktivitet i hele 2017 
• Opplæring mv. (deler er dekket gjennom NKS-OU budsjett) 
• Ledelsesfokus har i stor grad vært på NKS-OU; ikke ressurser til fokus på daglig drift som i 

normalsituasjon 

Forhold i 2017 som har medført overforbruk på overtid og ekstra innleie av leger og sykepleiere i 
forhold til budsjett: 

• Medisinsk sengeenhet har hatt høy beleggsprosent, mange utskrivningsklare pasienter og flere 
langtidsinneliggende pasienter kombinert med et høyt sykefravær  

• Sykefravær – leger. Eksempel: Radiologisk avdeling har hatt innleie av lege i flere uker med 
bakgrunn i sykefravær. Hver enkelt uke inkl. vakt og helg koster 100.000. Refusjon av sykepenger 

Klasse(T)
Regnskap hittil i 
år 30.06.2017

Budsjett hittil i år 
30.06.2017

Avvik hittil i år 
30.06.2017

Regnskap 
2016

Budsjett 
2016

Årsbudsjett 
2017

Salgs- og driftsinntekt -67 542 158 -70 845 072 -3 302 914 -131 681 062 -129 803 983 -138 289 822
Varekostnad 20 802 842 13 349 019 -7 453 823 40 978 166 28 598 399 27 063 294
Lønnskostnad 114 034 608 112 803 015 -1 231 594 234 997 191 241 667 966 248 612 438
Annen driftskostnad 949 729 2 088 393 1 138 663 2 031 904 3 747 743 4 178 354
Annen driftskostnad, 2 710 094 2 278 811 -431 283 5 784 777 4 838 622 4 507 352
Finansinntekt og  -kostnad/Ekstraordinær 2 373 0 -2 373 937 0 0

TOTALT Klinikk Kirkenes 70 957 488 59 674 165 -11 283 323 152 111 914 149 048 746 146 071 615
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for leger dekker på langt nær denne ekstrakostnaden (maks refusjon fra NAV er 6G – tilsvarende 
47.817 pr. måned) 

• Reduksjon ventelister på medisinsk avdeling 
• Bemanningsplan intensiv og akuttmottak som ikke dekker alle vaktene i enheten 

Klinikkens personalkostnader utgjør 87% av klinikkens totale kostnadsbudsjett. Mulige tiltak vil 
derfor i hovedsak berøre personalressursene i klinikken gjennom: 

• Mer effektiv bruk av personale for å oppnå økt aktivitet og derigjennom økte inntekter  
• Reduksjon i personalkostnader 

- Reduksjon i antall stillinger 
- Reduksjon i sykefravær 
- Reduksjon i innleie som følge av sykefravær/vakante stillinger/ventelister 
- Overbooke med vikarer for å unngå overtid på de avdelingene som har størst overforbruk på 

overtid 

Gjennom iverksettelse av tiltakene som er foreslått vil budsjettet justeres slik at måling av effekt av 
tiltak følges opp på de enheter og arter hvor tiltakene skal ha effekt. 

Tiltak er beregnet med effekt ca. 4,4 mill. kroner i 2017.  

Klinikken er av den oppfatning at implementering av NKS-OU plan samt foreslåtte tiltak vil løse 
dagens budsjettutfordring i løpet av de nærmeste 1-2 årene, men påpeker igjen risiko spesielt 
knyttet til å reduksjon i innleie av leger samt nedbemanning av årsverk på sengetun og en 
videreføring av dagens bemanning på intensiv/akuttmottak. 
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3  Beskrivelse av tilbud og organisering Klinikk Kirkenes 
Klinikk Kirkenes skal gi tilbud innenfor følgende fagområder; kirurgi, ortopedi, indremedisin, 
gynekologi/føde og rehabilitering og voksenhabilitering. Klinikken gir også desentraliserte tilbud i 
Vadsø. Tilbudet innenfor rehabilitering og voksenhabilitering er fylkesdekkende. I tillegg har klinikken 
de siste årene utarbeidet tilbud med hjemmedialyse. 
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3.1 Stillinger og bemanningsplaner 
Stillingsoversikt klinikk Kirkenes 2017 samt beskrivelse av endringer gjennom NKS-OU: 

 

Klinikken har gjennom NKS-OU prosessen hatt en grundig gjennomgang av stillinger ved alle enheter i 
klinikken for å tilstrebe en forsvarlig, effektiv og kvalitativ god bemanning ut fra oppdrag og aktivitet i 
klinikken. Klinikken kan ikke se at det er mulig i gjøre ytterligere reduksjoner i bemanning. 

  

Koststed Koststed- navn                      Budsjett 
2016

Endring 
2016-2017

Budsjett 
2017

Endring 
NKS/OU

Budsjett 
NKS 2017

Kommentar til endringer

11112 Klinikk Kirkenes, fellestjenester 3,4 1 4,4 0,5 4,9 Stab styrkes med 0,5 Kommunekoordinator (flyttes fra Med. Avd) 
samt 1 kvalitetsrådgiver flyttes fra Kir. Avd.ledelse.
1 sekretær flyttes til ny merkantil enhet under Medisinsk Service

Totalt Klinikksjef m/Stab 3,4 1 4,4 0,5 4,9
42000 Avdelingsleder medisin 1 0 1 1,0
31161 Medisinske leger KS 17,31 3 20,31 20,3
31111 Medisinsk avd B KS 34,2 -0,3 33,9 -3,5 30,4 0,5 stilling flyttes til stab klinikksjef

3 stillinger tas ned ifm. Nye Sengetun (koordineres med Kir avd)
31131 Medisinsk poliklinikk KS 13,8 0,3 14,1 -1,0 13,1 1 Dietist flyttes til Fys/Ergo
61881 Lærings- og mestringssenter 1 0 1 -1,0 0,0 1 stilling flyttes til Fys/Ergo
31103 Sekretærtjenesten med. KS 8,71 0 8,71 -8,7 0,0 Sekretærtjenesten flyttes til ny enhet under Medisinsk Service

Totalt Medisin 76,02 3 79,02 -14,21 64,81
43000 Avdelingsleder medisinsk service 1 0 1 1,0
51782 Laboratoriet KS 14 0 14 14,0
51880 Sekretærtjenesten medisinsk service 3,4 0 3,4 -2,4 1,0 Sekretærtjenesten flyttes til ny enhet under Medisinsk Service

1 sekretær beholdes på Lab.
51883 Radiologisk avdeling KS 10,32 0 10,32 10,3
51884 Radiolog KS 6 1 7 7,0

xxxNY Merkantil/Sekretærtjenesten NKS 0 21,6 21,6 Ny enhet. Reduskjon av 5 stillinger ifm. Implementering av  IMATIS 
og Talegjenkjenning

Totalt  Medisinsk Service 34,72 1 35,72 19,21 54,93
41421 Operasjon med sterilsentral 11,8 0 11,8 11,8
41422 Intensiv avd KS 24,5 0 24,5 -2,2 22,3 2 stillinger tas ned.

1,2 stilling flyttes til Anestesi
1 stilling fra Kir.pol til Intensiv (akutt/ø-hjelp)

41423 Anestesi avd KS 5,5 0 5,5 3,0 8,5 1,2 stilling fra Intensiv
1,3 stilling fra Kir. Avd.
0,5 ny til POP

41461 Akutt-leger KS 3,5 1 4,5 4,5
44000 Avdelingsleder 1 0 1 1,0

440 Totalt 46,3 1 47,3 0,8 48,1
41210 SEKRETÆRTJENESTEN 15,35 -0,85 14,5 -14,5 0,0 Sekretærtjenesten flyttes til ny enhet under Medisinsk Service

41211 Kirurgisk avd A KS 21,55 0 21,55 -2,3 19,3 3 stillinger tas ned ifm. Nye Sengetun (koordineres med Med avd)
1,3 stilling flyttes til Anestesi

41231 Kirurgisk polklinikk KS 8,5 0 8,5 -1,3 7,2 1 Stilling flyttes til Intensiv (akutt/ø-hjelp)
0,3 stilling Enhetsleder tas ned

41261 KIRURGISKE LEGER KS 15,75 0 15,75 15,8
41311 Fødeavdeling KS 17 0 17 -0,2 16,8 0,2 Stilling Enhetsleder tas ned
41361 Gynekologiske leger KS 3,5 0,25 3,75 3,8
41561 ORTOPEDISKE LEGER 1,4 0 1,4 1,4
45000 AVD.LEDER KIRURGI/ORTOPEDI/GYN/FØDE 2 0 2 -1,0 1,0 1 rådgiver flyttes til klinikksjef/stab

Totalt Kir/Ort, Føde/Gyn 85,05 -0,6 84,45 -19,3 65,15
51681 FYS / ERGO 10 1 11 -2,0 9,0 2 Ergoterapeuter flyttes til FMR

2 Fysioterapeuter flyttes til FMR
1 Dietist flyttes fra Med pol
1 LMS flyttes fra LMS/Med

60010 Avd.leder 1 0 1 1,0
61800 Stab 2,75 -0,25 2,5 2,5
61811 FMR 18 0 18 6,0 24,0 2 nye pleiestillinger ifm økte senger

2 Fysioterapeuter fra FYS/ERGO
2 Ergoterapeuter fra FYS/ERGO

61861 Leger 2 1 3 3,0
61871 HAB 8,5 0 8,5 8,5
61872 ART 5 0 5 5,0

Totalt Rehab. og Hab. 47,25 1,75 49 4 53
Totalt Klinikk Kirkenes 292,74 7,15 299,89 -9 290,89
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Bemanning og belegg ved sengeenheter 

 Antall senger  Beleggsprosent 
2016 

Beleggsprosent  
2017 

Stillingsbudsjett 
inkl. enhetsleder 
og fagsykepleier 

Medisin 22 81% 97% 30,4 
Kir/ort 15 71% 77% 21,6 
Føde /gyn 5 104% 97% 15 
FMR* 6 107% 99% 18 

*stillingene er også inkludert synspedagog og logoped. 

Bemanning ved sengeenhetene er beregnet ut fra antall senger og en normal beleggsprosent på ca. 
85% (Helsetilsynet anbefalte i 2000 en øvre beleggsprosent på 85% basert på internasjonal og 
nasjonal forskning. Ved 92,5 % belegg viser forskning en signifikant økning i blant annet dødelighet, 
reinnleggelser, sykehusinfeksjoner og sykefravær, ref. NKS-OU sluttrapport).  

Ved alle enheter bortsett fra kirurgisk/ortopedisk sengeenhet har beleggsprosenten i 2017 vært 
svært høy. I tillegg har medisinsk sengeenhet et høyt sykefraværet. Både høyt belegg/aktivitet og 
sykefravær har medført høyt overforbruk på overtid ved enheten og denne situasjonen er 
beskrivende for hvor sårbare enhetene er bemanningsmessig i forhold til høyere belegg enn planlagt 
og sykefravær (se nærmere om tiltak i punkt 4.7 under).  

Klinikken har i 2017 også hatt sykefravær blant leger som er svært kostbart i forhold til innleie av 
sykevikarer som ikke dekkes inn gjennom sykepengerefusjonene fra NAV. Også her er klinikken svært 
sårbar i forhold til bemanning og vaktplaner som må fylles – enten det er via innleie eller via overtid 
på andre leger som igjen medfører økt risiko for ytterligere sykefravær (se punkt 4.6 og 4.7 under) 

Klinikken har også en utfordring i forhold til antall stillinger ved intensiv og akuttmottak i forhold til å 
fylle bemanningsplan. Klinikken har heller ikke samme tilgang på vikarer sammenlignet med tidligere 
år. Dette har medført stort overforbruk av overtid ved avdelingen som det må finnes en bedre 
løsning på (se nærmere beskrivelser under punkt 4.3) 
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4  Tiltak med begrunnelse og økonomiske vurderinger 
 

4.1 Økt aktivitet og inntekter 

 

Klinikk Kirkenes har en økning i antall polikliniske konsultasjoner, men en reduksjon i antall heldøgn 
og dagopphold i 2017 sammenlignet med 2016. Tabellen viser også at Klinikk Kirkenes har en lavere 
indeks på heldøgn og innlagt dagopphold i 2017 sammenlignet med 2016. Indeks på Pol Dag (DKI) er 
høyere enn i 2016 mens indeks på polikliniske konsultasjoner er omtrent lik som i 2016. 

Tabellen viser også at i samme periode har klinikk Hammerfest hatt en økning i indeks på 
heldøgnsopphold (antall opphold er gjennomsnittlig vektet høyere enn i 2016), men reduksjon i 
indeks på dagopphold. Økning i indeks på heldøgns opphold gir totalt sett klinikk Hammerfest en 
høyere indeks hittil i år sammenlignet med 2016. 

Selv om klinikk Kirkenes totalt sett har en økning i antall kontakter i 2017 sammenlignet med 2016 er 
indeksen gått ned siden økningen kommer på polikliniske konsultasjoner som er lavere vektet enn 
heldøgn/dagopphold hvor det er reduksjon i antall. En lavere indeks på heldøgn opphold er også med 
på å gjøre indeksen totalt for klinikken lavere i 2017 enn i 2016. 

Klinikken jobber kontinuerlig med å vri aktivitet fra døgn til dag/poliklinikk. Siste året er de fleste 
galle og brokk operasjoner flyttet til DKI. Klinikken har derfor fokus på økning i poliklinikk samt økning 
på dag opphold for å utnytte ledig kapasitet ved DKI. 

 
4.2 Økt poliklinikk gjennom utvidet åpningstid 
 
Utfordring 
Klinikken har i sine plantall for 2017 budsjettert med en økning i polikliniske konsultasjoner. 
Plantallene for 2017 ble beregnet ut fra ventelister og antall behandlere klinikken hadde tilgjengelig i 
2017. Det ble ikke tatt høyde for reduksjon i aktivitet i forbindelse med NKS etter føringer fra 
økonomienheten i foretaket. Dette medførte at budsjettet ble godkjent på tross av stor risiko på at 
klinikken ikke ville klare plantall i 2017. Klinikken har på tross av de aktiviteter som har pågått i 
forbindelse med NKS oppnådd en økning i antall polikliniske konsultasjoner sammenlignet med 2016, 
men en reduksjon i antall innleggelser og dagbehandling. Klinikken har i plan for gevinstrealisering 
NKS planlagt at noen leger skal utvide sin arbeidstid i poliklinikk med 30 min. hver dag tilsvarende en 
økning av antall konsultasjoner med 1100 konsultasjoner pr. år.  
 
 
 

Antall avdelingsopphold 2017 2016 Diff 2017 2016 Diff 2017 2016 Diff 2017 2016 Diff 2017 2016 Diff 2017 2016 Diff
Kirkenes 16164 15840 324 2128 2231 -103 276 342 -66 509 621 -112 785 963 -178 13251 12646 605
Hammerfest 25233 24322 911 3591 3772 -181 617 372 245 1067 892 175 1684 1264 420 19958 19286 672
Sum 41397 40162 1235 5719 6003 -284 893 714 179 1576 1513 63 2469 2227 242 33209 31932 1277

DRG poeng 2017 2016 Diff 2017 2016 Diff 2017 2016 Diff 2017 2016 Diff 2017 2016 Diff 2017 2016 Diff
Kirkenes 2538,8 2658,8 -120,0 1873,9 1975,8 -101,9 24,5 30,6 -6,1 168,7 202,2 -33,5 193,2 232,8 -39,6 471,7 450,3 21,4
Hammerfest 4498,0 4300,5 197,5 3331,1 3226,0 105,1 53,5 30,4 23,1 344,1 306,3 37,8 397,6 336,7 60,9 769,3 737,9 31,4
Sum 7036,8 6959,3 77,5 5205 5201,8 3,2 78 61 17 512,8 508,5 4,3 590,8 569,5 21,3 1241 1188,2 52,8

Indeks 2017 2016 Diff 2017 2016 Diff 2017 2016 Diff 2017 2016 Diff 2017 2016 Diff 2017 2016 Diff
Kirkenes 0,1571 0,1679 -0,0108 0,8806 0,8856 -0,0050 0,0888 0,0895 -0,0007 0,3314 0,3256 0,0058 0,2461 0,2417 0,0044 0,0356 0,0356 -0,0000 
Hammerfest 0,1783 0,1768 0,0014 0,9276 0,8552 0,0724 0,0867 0,0817 0,0050 0,3225 0,3434 -0,0209 0,2361 0,2664 -0,0303 0,0385 0,0383 0,0003
Sum 0,1700 0,1733 -0,0033 0,9101 0,8665 0,0436 0,0873 0,0854 0,0019 0,3254 0,3361 -0,0107 0,2393 0,2557 -0,0164 0,0374 0,0372 0,0002

Alle kontakter Heldøgn Innlagt Dag Pol Dag

Alle kontakter Heldøgn

Alle kontakter Heldøgn Innlagt Dag Pol Dag Alle dag

Innlagt Dag Pol Dag

Alle dag Pol kons

Alle dag Pol kons

Pol kons
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Mål 
Økt antall polikliniske konsultasjoner med 1100 per år innenfor de områder klinikken har ventetider 
og spesielt innenfor fagområdene kardiologi, generell Indremedisin, revmatologi, ØNH og øye med 
økonomisk effekt på 1,4 mill. kroner pr år. 
 
Tiltak 
• Utvide poliklinikk tid for leger enten ved å utvide arbeidstid evt. ved omdisponering av 

arbeidstiden. 
• Differensiert oppmøtetid for sykepleiere i poliklinikk 
• Endre møtestruktur for leger i klinikken 

 
Måling av effekt 
• Økt antall polikliniske konsultasjoner på respektive enheter 
• Økte ISF inntekter og egenandeler poliklinikk på respektive enheter 
 
4.3 Økt aktivitet sykepleie/fysioterapeutpoliklinikk 
 
Utfordring 
Klinikken har potensial til å øke polikliniske konsultasjoner for sykepleiere, og har gjennom det siste 
året gjennomført opplæring og planlagt økt aktivitet for å kunne utnytte dette potensialet. Klinikken 
har gjennomført opplæring av sykepleier for å ivareta enkelte konsultasjonen innfor fagområdet 
revmatologi. Klinikken vil i desember 2017 ha en sykepleier med spesialutdanning innen urologi. 
Klinikken har en sykepleier som har spesialutdanning innen hjerte, vedkommende har hatt andre 
oppgaver frem til nå, men vil fra 2018 jobbe som hjertesykepleier i samarbeid med kardiolog. 
Klinikken jobber med å få på plass prosedyrer og kompetanse innenfor sårbehandling og vil fra 2018 
sette dette i et bedre system i samarbeid med hudlege. Klinikken vil høsten 2017 gjennomføre 
opplæring for sykepleier slik at vedkommende kan gips i stedefor lege. Legeressursen flyttes til annen 
aktivitet på poliklinikken. Klinikken vil frem mot 2018 vurdere hvilke kontroller som kan overføres fra 
ortoped til fysioterapeut, der ortoped konsulteres ved behov for spesialist vurdering.  
 
Mål 
Økt antall polikliniske konsultasjoner hvor sykepleier kan ta takst med totalt 1140 konsultasjoner pr. 
år i 2018 og en økning til 1440 konsultasjoner i 2019. Dette gjelder konsultasjoner innen følgende 
fagområder: revmatologi, urologi, hjerte, hud/sår og gipsing samt en overføring av kontroller fra 
ortoped til fysioterapeut. Økonomisk effekt er beregnet å være 1,3 mill. kroner pr. år. 
 

Fagområde/Antall  
Konsultasjoner 

2016 2017 2018 2019 

Revmatologi   ** 200 
Urologi 0 0 320 320 
Hjerte   400 400 
Gipsing   200 300 
Hud/sår   100 100 
Kontroll hos fysio   120 120 

** Sykepleier med opplæring i permisjon i hele 2018, klinikken vil ikke prioritere ressurser for 
opplæring av vikar. 
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Tiltak 
• Opplæring for sykepleiere ferdigstilles 
• Opprette timebøker for den enkelte sykepleier 
• Vurdere ytterligere jobbglidning der sykepleier/fysioterapeut overtar poliklinikk som i dag gjøres 

av lege. 
 
Måling av effekt 
• Økt antall polikliniske konsultasjoner på respektive enheter 
• Økte ISF inntekter og egenandeler poliklinikk på respektive enheter 

 
 
4.4 Økt aktivitet operasjon/dagkirurgi samt reduksjon i stryk 
 
Utfordring 
Klinikken har hatt en reduksjon i antall DKI opphold hittil i år (pr. 30.06.2017) i forhold til 2016 på 
over 150 opphold og ligger hittil i år over 300 opphold bak plantall. Klinikken mangler 
pasientgrunnlag innenfor enkelte fagområder for å sikre optimale operasjonsprogram.  

Pre operativ poliklinikk(POP) – reduksjon i stryk: Klinikken har en stryk prosent på 10,5 % pr. juni 
2017 og hadde i 2016 en stryk prosent på 10,4%. Hovedårsak til stryk i klinikken: 

• Pasienten syk (hvis ikke akutt sykdom) 
• Ikke møtt 
• Manglende forberedelser /prøvesvar 
• Manglende utreding 
• Manglende indikasjon 
• Pasientønsket avbestilt 
• Andre årsaker 

For å redusere antall stryk søkte klinikken om opprettelse av POP for alle pasienter som skal til 
operasjon (forlengelse av det ordinære polikliniske oppholdet). Denne søknaden som i all hovedsak 
inneholdt søknad om en ekstra stilling ble avslått. Klinikken mener allikevel det vil være bedre 
kvalitet og økonomi ved å iverksette dette tiltaket. Klinikken vil derfor prøve å få POP etablert i 
forbindelse med organisasjonsutviklingsprosjektet NKS.  

Åreknuteoperasjoner (poliklinikk): Åreknuteoperasjoner ble flyttet fra operasjonsstuen til kirurgisk 
poliklinikk i 2016. Tidligere ble pasienten henvist til ultralyd på røntgen kombinert med time på 
poliklinikken. Dersom enighet om operasjon ble pasienten satt opp på time for DKI. Før operasjon tok 
pasienten blodprøver, møtte fastende på operasjonsdagen, ble premedisinering, fikk anestesi og ble 
deretter operert. Pasienten ble sykemeldt i 2-4 uker og noen hadde smerter/ubehag opp til 8 uker. 
Om pasienten hadde åreknuter på begge beina ble det to separate operasjoner. 

I dag kommer pasienten til poliklinikken og kirurgen tar ultralyd under konsultasjonen. Skal pasienten 
opereres kommer vedkommende tilbake til poliklinikk for operasjon. Operasjonen tar nå 45 min. fra 
pasienten kommer inn på poliklinikk til vedkommende er ferdig og kan reise hjem. Pasient får 
lokalbedøvelse under inngrepet, er smertefri etter inngrepet og trenger heller ikke sykemelding. 
Begge ben kan opereres samtidig. 

Klinikken har en økning i åreknuteoperasjoner i år og ser for seg mulighet til ytterligere økning av 
denne type inngrep gjennom markedsføring av tilbud og kapasitet. Klinikken har i dag ikke venteliste 
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på dette inngrepet, men kan dersom det er pasientgrunnlag sette opp en operasjonsdag på 
poliklinikk hver 2. uke. 

Ventetider eget foretak og UNN, dataene er hentet ut fra Helse Norge.no.  

Ventetider eget foretak og UNN, åreknuter 

 Ventetid utredning Ventetid dagbehandling Ventetid innleggelse 
Klinikk Kirkenes 8 8 - 
UNN Narvik 20 36 - 
Klinikk Hammerfest* 4 32 32 

*Klinikk Hammerfest har en annen operasjonsmetode (stripping)  

**Ventetiden skyldes at klinikken har så få på ventelisten. Dersom klinikken får flere på ventelisten 
vil klinikken kunne sette opp åreknuteoperasjoner en dag hver 2. uke. 

Brokk og galleoperasjoner: Klinikken har kapasitet til flere operasjoner innenfor brokk kirurgi og 
galle operasjoner. Klinikken får pasienter fra UNN, men kan dersom lang ventetid operere pasienter 
fra ventelistene i Vest Finnmark 

Ventetider eget foretak og UNN, Lyskebrokk: 

 Ventetid utredning Ventetid dagbehandling Ventetid innleggelse 
Klinikk Kirkenes 8 10  10 
Klinikk Hammerfest 4 76 76 
Unn Harstad 16 72  
UNN Narvik 16 12  
UNN Tromsø 16 16  

 

Ventetider eget foretak og UNN, navlebrokk: 

 Ventetid utredning Ventetid dagbehandling Ventetid innleggelse 
Klinikk Kirkenes 8 10 10 
Klinikk Hammerfest 4 76 76 
Klinikk Hammerfest/ 
Alta 

4   

Unn Harstad 26 73  
UNN Narvik 16 12  
UNN Tromsø 16   

 

Ventetider eget foretak og UNN, gallestensoperasjoner: 

 Ventetid utredning Ventetid dagbehandling Ventetid innleggelse 
Klinikk Kirkenes 8 10 10 
Klinikk Hammerfest 5  52 
Unn Harstad 14 52  
UNN Narvik 16  12 
UNN Tromsø 16   

 

Gynekologi: Klinikken har en variasjon i antall gynekologiske operasjoner avhengig av hvem av 
gynekologer som er tilstede til enhver tid. Klinikken kan operere flere pasienter ved full utnyttelse av 
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legeressursen. Klinikken får pasienter fra UNN, men kan dersom lang ventetid operere pasienter fra 
ventelistene i Vest Finnmark. 

Ventetider eget foretak og UNN: Gynekologi(inkontinens):  

 Ventetid utredning Ventetid dagbehandling Ventetid innleggelse 
Klinikk Kirkenes 10 10 6 
Klinikk Hammerfest 32 32 32 
Unn Harstad 12 25  
UNN Tromsø 20 34  
UNN Narvik 8 12 12 

 
Mål 
Øke antall DKI/Operasjoner med ca. 200 gjennom reduksjoner i stryk, økning i åreknuteoperasjoner, 
brokk/galle operasjoner og pasienter med gynekologiske diagnoser. Økonomisk effekt er beregnet å 
være ca. 1,2 mill. kroner. 
 
Tiltak 
• Ansette POP sykepleier for bedre planlegging av pasienten til operasjon for å øke kvaliteten på 

forberedelsene før operasjon og redusere strykprosenten samt bemanne anestesi i henhold til 
plan NKS-OU fra 01.10.2017 

• Markedsføre tilbud om åreknuteoperasjon, galle og brokk inngrep innenfor eget foretak og i 
Helse Nord forøvrig 

• Oppfølging av operasjonsprogrammet for gynekologene 
 
Måling av effekt 
• Økt antall opphold DKI/Poliklinikk (åreknuter) 
• Økte ISF inntekter  
 
4.5 Økt aktivitet ved sengepost FMR  
 
Utfordring 
Ved innflytting i NKS vil Sengeenhet Fysikalsk Medisin og Rehabilitering (FMR) få 3 nye senger til 
disposisjon, og det er forventet at enheten vil øke antall opphold i henhold til dette. Inntil bemanning 
er på plass for full heldøgns drift av disse sengene vil økningen ligge i kortere vurderingsopphold på 
2-5 dager.  
Det anbefales å ta de nye sengene gradvis i bruk: 
• Etter innflytting NKS: 6 senger er i bruk 7 dager i uken. 3 senger er i bruk 5 dager i uken. Økning i 

antall sykepleiestillinger med 2,4 som dekkes med økte inntekter. 
Økningen av sykepleier er ikke for FMR alene, men for hele sengetunsområdet. De 2,4 stillingene 
skal kun gå natt. Det er en risiko for overbelastning på personalet på dag og aften vakt med 9 
pasienter 5 dager i uken uten økt bemanning. Spesielt på kveldsvakt, men også jevnt over 
mandager og tirsdager på ukedager. Klinikken vil måtte leie inn ekstra personell utover ordinær 
bemanning dersom det er nødvendig for å sikre forsvarlig bemanning når antall pasienter på 
ukedagene øker. Dette vil bli vurdert fortløpende. 

• 2019: 9 senger er i bruk 7 dager i uken. Økning i antall stillinger vil bli vurdert i egen prosess. 
(Forutsatt at klinikken blir tilført midler for å bemanne 3 heldøgnsenger) 

 
Klinikken har lagt inn en økning på 2,4 stillinger for å øke bemanningen på natt fra en hjelpepleier til 
en hjelpepleier og en sykepleier. Sykepleieren skal i tillegg til å ha ansvaret for pasientene innlagt på 
FMR kunne bistå sykepleierne på de øvrige tunene. 

20 
 



Mål 
Økning med tre heldøgnsopphold pr uke i 44 uker fra innflytting NKS medfører en økning på 132 
heldøgnsopphold fra 95 til 227 opphold fra og med 01.01.18. Økonomisk effekt er beregnet til 0,3 
mill. kroner (Økte inntekter 1,5 mill. kroner – økte kostnader 1,2 mill. kroner). 
 
Tiltak 
• Ved innflytting i NKS øke antall opphold i ukedager tilsvarende økning i antall senger (3 

heldøgnsopphold per uke i 44 uker) 
• Ansette 2,4 sykepleiere for å dekke økt bemanning natt 
 
Måling av effekt 
• Økt antall opphold FMR 
• Økte ISF inntekter 
  
4.6 Kontroll og kvalitetssikring av koding 
 
Utfordring 
Klinikken opplever i 2017 en nedgang i indeks (antall DRG pr. opphold) på heldøgnsopphold uten at 
klinikken kan si at aktiviteten er vesentlig endret. Klinikken må i langt større grad få legene og annet 
helsepersonell til å dokumentere aktivitet i pasienten journal og der etter kode oppholdene riktig. 
 
Mål 
Sørge for god kvalitet på koding av diagnoser og prosedyrer både for aktivitets/kvalitetsformål og for 
å oppnå riktig inntekt på aktiviteten. Mål er å oppnå samme indeks på heldøgnsopphold som i 2016 
og derigjennom oppnå høyere DRG pr. opphold. Økonomisk effekt er beregnet til ca. 230.000 kroner. 
 
Tiltak 
• Implementering av kodeark på sengeposter og Intensiv (er iverksatt fra 1. juni 2017) 
• Opplæring i koding – leger og sykepleiere 2018(analysesenteret har ikke kapasitet i 2017) 
• Hyppigere og mer systematisk gjennomføring av kvalitetskontroller av koding av ansvarlig 

overlege 
• Styrke oppfølging av dokumentasjon og koding av pasientoppholdene. 
 
Måling av effekt 
• Økt indeks heldøgnsopphold 
• Økte DRG inntekter 

 

4.7 Reduksjon stillinger ved sengeposter/sengetun 
 
Utfordring 
Gjennom NKS-OU prosessen er det besluttet at kirurgisk/ortopedisk sengeenhet skal redusere antall 
senger og ha ett 5-dagers tun i NKS. I tillegg ligger det en forutsetning om økt samarbeid mellom alle 
sengetunene i NKS. Gjennom samlokalisering og et 5-dager kirurgisk/ortopedisk sengetun er det en 
forventning om en reduksjon på fire stillinger (se NKS-OU sluttrapporter for nærmere beskrivelse av 
organisering og bemanning). 

Klinikken har vurdert om det er mulig å gjennomføre endringen i organisering før innflytting, men har 
konkludert med at dette vanskelig lar seg gjennomføre med bakgrunn i fysisk plassering av 
sengeenheten i gammelt sykehus. Klinikken vurderer imidlertid å redusere antall senger helg til 8 
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senger ved kirurgisk avdeling fra og med 1.oktober 2017 for å prøve ut planlagt reduksjon i antall 
senger i helg ved enheten. Dette vil kunne innebære reduksjon i overtid i forbindelse med sykdom 
o.l. i helg, evt. vil det også kunne gi mulighet for oppstart av opplæring og overføring av personell til 
medisinsk sengeenhet i helger. 

 
Mål 
Reduksjon fire stillinger i bemanningen tilknyttet kirurgiske/medisinske sengetun fra og med 
01.12.2017 (etter innflytting NKS).  
 
Tiltak 
• Reduksjon til 8 senger helg fra og med 1.oktober 2017 på kirurgisk/ortopedisk sengeenhet. 

Dersom mulig starte opplæring og overføring av ledig bemanning til medisinsk sengeenhet i helg 
• Samarbeid med kommuner – færre utskrivningsklare pasienter – redusert belegg 
• Gjennomføre reduksjon i stillinger i henhold til OU plan 
• Alle fagutviklingssykepleiere på enheter med turnus på helg skal jobbe helg. 
• Opplæring i års turnus for alle enhetsledere for sykepleiere og hjelpepleiere i regi av HR 
 
Måling av effekt 
• Reduksjon lønnskostnader på definerte avdelinger 
 
 
4.8 Bemanning intensiv og akuttmottak – reduksjon overtid 
 
Utfordring 
Akutt avdelingen har 24,5 stillinger for bemanning av intensiv og akuttmottaket på natt inkl. 
enhetsleder og fagutviklingssykepleier. Akuttmottaket er faglig underlagt enhetsleder intensiv, mens 
bemanningen var fordelt mellom intensiv og Prehospitale tjenester (AMK) frem til 20. august 2017. 
Fra 21. august overtok intensiv/akuttmottak det totale ansvaret for driften av akuttmottaket.  
Enheten har lyst ut 1-100% stilling og 2- 50% stillinger i forbindelse med overtagelsen. Klinikken har 
besatt disse stillingene, men de vil ikke blir overført til intensiv/akuttmottak før tidligst i november 
2017(intern overgang fra annen enhet i foretaket). Klinikken var klar over at intensiv/akuttmottaket 
ikke hadde tilstrekkelig bemanning til å ivareta driften av akuttmottaket i sin helhet da klinikken 
overtok ansvaret. Men gjennom en dialog med prehospital som heller ikke hadde tilstrekkelig 
bemanning var det enighet om at det var bedre faglig at alt lå under klinikk Kirkenes og at 
underskuddet totalt i foretaket ikke ble større, men at kvaliteten på tjenesten antar klinikken vil bli 
bedre ved å gjennomføre denne endringen. 

Ledelsen ved akuttavdelingen har i samarbeid med tillitsvalgte og verneombud utarbeidet en 
bemanningsplan som de mener er nødvendig for å sikre en fremtidig forsvarlig drift av intensiv og 
akuttmottaket. Kravet til økt bemanning vil ytterligere forsterke seg etter innflytting i NKS grunnet 
bygningsmessige forhold. 

Dagens bemanningsplan intensiv/akuttmottak:  

Etter at klinikk Kirkenes og akuttavdelingen overtok ansvaret for akuttmottaket i sin helhet har 
klinikken fått overført tre stillinger fra avdeling for prehospitale tjenester. Det betyr at klinikken etter 
overtagelsen har 24,5 stillinger i turnus som er besatt av 26 personer. I tillegg vil klinikken få 
ytterligere en stilling finansiert av Sør Varanger kommune(SVK) etter innflytting i NKS.  Fast ansatte 
jobber ulike frekvenser på arbeidshelg, der de fleste jobber hver 3. helg.  Fast ansatte som ønsker 
hyppigere arbeidshelg har det, samt at alle vikarer har arbeid hver. 2. helg. For å dekke dagens 
bemanningsplanen er det behov for 33 personer dersom alle skal jobbe hver 3. helg.  Etter 
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overtagelsen av stillinger fra prehospitale tjenester mangler klinikken fortsatt mellom 3-6 personer 
alt avhengig av hvor mange vikarer som er tilstede til enhver tid. Dersom enheten mangler personell i 
turnus dekkes vaktene opp med overtid for å dekke til enhver tid forsvarlig drift. Klinikken har ikke 
lenger tilgang til samme antall vikarer som tidligere som medfører et økt forbruk av overtid. 

Dagens bemanningsplan for intensiv med akuttmottak: 

 Man Tir Ons Tor Fred Lør Søn  
Dag (07-15) 5 5 5 5 5 4 4 
Aften(1430-2200) 5 5 5 5 5 4 4 
Natt(2145-0715) 4 4 4 4 3 3 3 

 

Bemanningsplan intensiv/akuttmottaket foreslått av avdelingsledelsen tillitsvalgt og verneombud:  

Tillitsvalgt, verneombud og ledelsen på enheten mener dagens bemanningsplan ikke dekker kravet til 
forsvarlig bemanning på intensiv/akuttmottaket, da de gjennom år har hatt behov for innleie utover 
grunnbemanning. De understøtter sin vurdering gjennom Norsk sykepleierforbund sin anbefaling til 
bemanning av intensiv virksomhet i Norge. Og har derfor anbefalt at bemanningen økes slik at 
enheten har en bemanning som tilfredsstiller anbefalt minstekrav til bemanning. 
(Https://www.nsf.no/vis-artikkel/2265710/10504/Retningslinjer-for-intensivvirksomhet-i-Norge) 

Dersom ansatte skal jobbe 3. hver helg og 100% stillinger som er det som skal tilstrebe i 
Finnmarkssykehuset betyr det at enheten har behov for 45 årsverk for å bemanne 
intensiv/akuttmottak, til sammenligning har klinikk Hammerfest 48 stillinger på 
intensiv/akuttmottak. Klinikken har behov for færre personer dersom enheten ansetter 
deltidsstillinger og/eller at frekvensen på arbeidshelg øker. Altså en differanse på 20,5 stillinger 
dersom 100% stillinger og 3. hver helg er frekvens på arbeidshelg. 

Klinikken kommer til å søke om flere stillinger til enheten gjennom budsjettarbeidet 2018.   

Deres anbefaling er følgende bemanningsplan for intensiv og akuttmottaket i klinikken: 

 Man Tir Ons Tor Fred Lør Søn  
Dag (07-15) 6 6 6 6 6 5 5 
Aften(1430-2200) 6 6 6 6 6 5 5 
Mellom vakt(12-
20) 

1 1 1 1 1 1 1 

Natt(2145-0715) 5 5 5 5 4 4 4 
 

Mål 
Reduksjon i bruk av overtid ved avdelingen tilsvarende 2,0 mill. kroner pr. år gjennom utarbeiding av 
ny bemanningsplan og dekning av stillinger til denne (forutsatt at klinikken får økt ramme til 
nødvendige stillinger for å dekke bemanningsplan). 
 
Tiltak 
• Utarbeide en forsvarlig bemanningsplan i henhold til oppgaver og drift i enheten og fylle ledige 

stillinger 
• Søke om inndekning for evt. økning i antall stillinger budsjett 2018 
• Planlegge innleie vikarer i god tid slik at evt. vakans vakter/feriefravær/o.l. dekkes av 

timelønnede framfor overtid 

23 
 



• Videresende pasienter som blir liggende over tid som medfører overtid dersom intensiv enheten 
i Klinikk Hammerfest eller på UNN har mulighet til å ta imot pasienter fra Kirkenes 

• Dersom en økning av antall stillinger på intensiv/akuttmottak fører til en overkapasitet mandag 
til fredag skal denne ekstra ressursen planlegges inn i års turnus på annen enhet på sykehuset. 

 
Måling av effekt 
• Reduksjon overtidskostnader ved intensiv/akuttmottak 
 

4.9 Merkantile tjenester 
 
Utfordring  
Klinikken skal i forhold til plan om gevinstrealisering redusere antall stillinger på merkantile tjenester 
med fem årsverk i klinikken. Forutsetningen for denne reduksjonen er innføring av talegjenkjenning, 
elektronisk pasientjournal og innføring av automatisk inn og utsjekk inkl. betaling etter polikliniske 
opphold. Status på disse forutsetningene er at talegjenkjenning ikke vil være på plass før en gang i 
2018. I forhold til inn- og utsjekk system er det i dag uvisst når et slikt system kan leveres NKS. 
Klinikken er godt i gang med å skanne papirjournaler og har som mål å være ferdig med skanningen 
innen innflytting NKS. Inntil talegjenkjenning og automatisk innsjekk/utsjekk /betaling er på plass vil 
ikke klinikken ha mulighet å redusere årsverkene.  
 
Mål 
Redusere antall årsverk med fem stillinger i henhold til plan gevinstrealisering NKS når 
talegjenkjenning er innført, pasientjournalen er fullt ut elektronisk og det elektroniske systemet for 
inn- og utsjekk med betaling er implementert. 
 
Tiltak 
• Omorganisering av merkantil tjeneste til tre enheter ledet av 3 fagledere og direkte plassert 

under avdelingsleder for medisinsk service. Merkantile tjenester organiseres inn under Medisinsk 
Service fra og med 01.09.2017 

• Fokus på innkalling høst 2017 med felles opplæring 
 
Måling av effekt 
• Reduksjon i årsverk og lønnskostnader ved ny merkantil enhet 

 
4.10 Ledelse 
 
Utfordring 
Klinikken har redusert antall ledere med 0,5 årsverk samt at leder merkantil tjeneste ikke tilsettes før 
tidligst ett år etter innflytting NKS. Reduksjonen i ledelse vil ikke bli iverksatt før etter innflytting NKS.  
Klinikken har fått tilført en stilling i stab over budsjett 2017 hvor det er tilsatt en 
samhandlingsrådgiver. I tillegg styrkes staben til klinikksjef med at en 50% stilling kommune-
koordinator flyttes fra medisinsk sengeenhet til stab og en 100% kvalitetsmedarbeider flyttes fra 
kir/ort/føde/gyn til stab hos klinikksjef.  
 
Mål 
Reduksjon i lederstillinger tilsvarende 1,5 stilling tilsvarende en kostnad på 750.000 kroner pr. år. 
Enhetsleder radiografer fortsetter og dekke 20% ledig stilling (MR hver torsdag) samt være buffer ut i 
enhet under ferieavvikling annet fravær. 
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Tiltak 
• Reduksjon lønnsmidler føde/gyn tilsvarende en 20% stilling etter innflytting NKS 
• Reduksjon lønnsmidler på kirurgisk poliklinikk tilsvarende en 30% stilling etter innflytting NKS 
• Leder merkantile tjenester holdes vakant inntil videre 
• Enhetsleder radiografer går i ordinær radiografstilling i 20% av sin stilling samt ved ferieavvikling 

og annet fravær 
 
Måling av effekt 
• Redusere budsjettet på føde /gyn med kronebeløp tilsvarende 0,2 stilling 
• Redusere budsjett poliklinikken med kronebeløp tilsvarende 0,3 stilling 
• Redusere budsjett merkantile tjenester med kronebeløp tilsvarende 1 stilling 
• Opprettholde aktivitet under ferieavvikling og annet fravær innen radiologi, spesielt MR. 
 

4.11 Innleie leger 
 
Utfordring 
For å få budsjett 2017 i balanse måtte klinikken redusere antall innleie uker for leger med 10 uker for 
radiologer, 5 uker ØNH, og 5 uker øye tilsvarende en kostnad på ca. 1,5 mill. kroner.  

I tillegg hadde klinikken i 2016 alt for lang ventetid for pasienter som skulle inn til kontroll som 
medførte at klinikken måtte leie inn lege for å sikre en forsvarlig ventetid for pasienter som stod på 
venteliste for kontroll time i klinikken. Dette har klinikken fortsatt med i 2017 og har nå ventelistene 
mer under kontroll. Ventetiden har i denne perioden blitt redusert på medisin (i all hovedsak 
kardiologi). Pasientene fikk i 2016 time ca. 8 måneder etter oppsatt frist før tiltaket ble iverksatt, 
pasientene får nå time ca. 2 måneder etter oppsatt frist.  

Klinikken har i tillegg leid inn leger ved sykefravær, ferie og annet fravær for å ivareta tjenesteplan 
for leger. Klinikken tilstreber så langt det er mulig å unngå innleie av leger, men ser at det er et 
skjæringspunkt på når det lønner seg å leie inn kontra å la øvrige ansatte gå vakans vakter med den 
risikoen at de risikerer å bli sykemeldt.  
 
Klinikken vil vurdere hvilke fagområder innleie skal reduseres på i forhold til ventelister mv. da 
klinikken må påregne å få fristbrudd når legeressurs reduseres på flere områder. 
 
Når klinikken må sende fristbruddpasienter til private, vil klinikken tape ISF inntekt og egenandel og 
pådra seg kostnad for behandling samt reisekostnader. Avhengig av type konsultasjon/behandling og 
hvor denne foregår vil dette fort beløpe seg til mellom kr. 15-20.000 pr. pasient. 
 
Redusere antall innleie uker leger: 
Reduksjon i innleie leger på årsbasis, 45 uker a kr. 70.000 pr uker  3 150 000  
SUM  3 150 000  

 
Klinikken må påregne at ventelister vil øke samt at antall pasienter som må sendes andre steder for å 
innfri behandlingsfristen vil øke innenfor de fagområder som blir berørt. 
 
Mål 
Redusere antall innleie uker for å oppnå budsjettbalanse med ca. 3,2 mill. kroner 
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Tiltak 
• Reduksjon Innleie leger 45 uker på årsbasis. Klinikken vil gjøre en nærmere vurdering av hvilke 

fagområder i forhold til ventelister  
• Klinikken kan dersom klinikken ikke klarer å ivareta venteliste uten innleie av overlegevikarer 

vurderer en tilsetning av flere LIS leger for ivaretakelse av ny henviste pasienter som ikke 
behøver første konsultasjon hos spesialist i sitt utredningsløp. Dette tiltaket kan avgi tid til 
kontroller, oppfølging og behandling for de pasienter som har et reelt behov for spesialist, og 
ikke er i et utredningsforløp hvor man ikke er sikker på videre behandlingsforløp og behov for 
spesialist. LIS leger vil kunne konsultere spesialist ved første gangs oppmøte for pasienter der det 
opplagt er behov for spesialistvurdering. Tiltaket vil også ytterligere sikre at LIS vil oppnå kravet 
om antall polikliniske konsultasjoner og tid de skal ha i sitt spesialiseringsforløp. Tiltaket er også 
en rimeligere langtidsløsning for å sikre forsvarlige ventelister for både ny henviste og kontroller 
 

Måling av effekt 
• Reduksjon innleie leger på respektive avdelinger hvor innleie blir besluttet redusert 
• Lønnsmidler til LIS stillinger målt opp mot innleieuker fra byrå. 

 
4.12 Sykefraværsarbeid og reduksjon av innleie, overtid og vikarbruk 
 
Utfordring 
Klinikken har hittil i 2017 hatt en negativ utvikling i sykefravær sammenlignet med tidligere år: 

 
Utvikling sykefravær hele Klinikk Kirkenes. 
 

 
 
Spesielt er sykefraværet ved Medisinsk avdeling bekymringsfylt – hittil i år er sykefraværet på 12,7% 
ved avdelingen: 
 
 

Fordeling korttids/langtidssykefravær Klinikk Kirkenes Dagsverk %
Korttidssykefravær 851,5 28 %
Langtidssykefravær 2146,5 72 %
Totalt 2998 100 %
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Utvikling sykefravær ved medisinsk avdeling  
 
En sammenstilling av korttids og langtidssykefravær viser at det er forholdsmessig 
langtidssykefraværet som øker. 
  Medisinsk avdeling 2017 Medisinsk avdeling 2016 
Fordeling korttids/langtidssykefravær  Dagsverk % Dagsverk % 
Korttidssykefravær 258,6 22 % 451,5 26 % 
Langtidssykefravær 921,4 78 % 1275,3 74 % 
Totalt 1180 100 % 1726,8 100 % 

 
Medisinsk sengeenhet har hittil i 2017 hatt svært høyt belegg, og det er nærliggende å tenke at det 
høye belegget er en medvirkende årsak til økt sykefravær. 

 

Klinikken har en utfordring generelt i å få redusert sykefraværet, og spesielt gjelder dette innenfor 
medisinsk avdeling.  

Dato 
(Year)

Dato 
(Month) (1)

Antall inn 
på post

Antall 
pasienter 
ut av Post

Antall 
liggedogn

Antall 
senger i 
bruk

Beleggs-
prosent

Gjennom-
snitts 
belegg

Gjennomsnitt 
tilgjengelige 
senger

2016 1143 1120 3778 4642 81% 17,9 22,0
2017 januar 2017 187 182 736 682 108% 23,7 22,0
2017 februar 2017 146 150 530 616 86% 18,9 22,0
2017 mars 2017 189 192 656 682 96% 21,2 22,0
2017 april 2017 159 165 657 660 100% 21,9 22,0
2017 mai 2017 151 142 590 682 87% 19,0 22,0
2017 juni 2017 170 175 650 660 98% 21,7 22,0
2017 juli 2017 164 164 698 682 102% 22,5 22,0
2017 1166 1170 4537 4686 97% 21,3 22,0
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Mål 
Generell reduksjon av sykefravær i klinikken med 10% fra 8,3% i 2016 til 7,4% (samme nivå som 
2014/2015) med spesielt fokus på sengeenhet Medisin, sengeenhet Kirurgisk avdeling samt 
sekretærtjenestene ved de samme enhetene. Reduksjon i overtid/innleie ved sykefravær tilsvarende 
1,2 mill. kroner. 
 
Tiltak 
• Leie inn (syke)vikarer på topp på medisinsk sengeenhet fram til årsskiftet for å redusere 

overtidskostnader og belastning ansatte 
• Tettere oppfølging av ansatte med en høyt fravær  
• Gjennomføre mulighetssamtale for ansatte som ledere definere som aktuelle for en slik samtale, 

samtalen gjennomføres av HR 
• Bistand fra arbeidslivsenteret(tilretteleggingstilskudd) 
 
Måling av effekt 
• Reduksjon i sykefraværsprosent ved de enkelte av delinger.  
• Reduksjon i overtid som følge av sykefravær ved Medisinsk sengeenhet 

 

4.13 Tjenesteplan leger 
 
Utfordring 
Klinikken vil gjennomgå alle tjenesteplaner en gang til for å tilpasse disse til driften i klinikken. I tillegg 
vil klinikken utarbeide ½ årsplaner for alle leger i 2018 for å sikre en mer forutsigbar drift i klinikken. 
 
Mål 
Reduksjon i UTA tid for leger tilsvarende totalt 720.00 pr. år. Er allerede gjennomført for radiologer 
tilsvarende 220.000 pr. år (inngår i 720.000). 
 
Tiltak 
• Gjennomgang tjenesteplan for alle leger og utarbeide årsplaner (effekt fra 01.01.2018) 
• Endre tjenesteplan Radiologer (gjennomført med effekt fra 28.08.2017) 

  
Måling av effekt 
• Redusert UTA tid kostnad for leger (radiologer fra 01.09.2017) 
• Redusere vikar innleie gjennom ½ årsplaner (inngår i effekt innleie av leger kap. 3.11) 

 
5  Risikovurdering 
På generell basis vurderes risiko knyttet til måloppnåelse som middels til høy i 2017 med bakgrunn i 
at forberedelser og innflytting i NKS fortsatt vil gi klinikken utfordringer i forhold til tid og fokus. I 
tillegg vil klinikken påpeke risikoen ved å reduser innleie ukene for leger da klinikken antar at antall 
fristbrudd i klinikken vil øke evt. at klinikken sender pasienter som er i fare for fristbrudd til andre 
helse foretak. Klinikken/foretaket vil da tape inntektene samt at pasientreiser får økte utgifter. I 
tillegg vil man få en reduksjon i ramme 2 år etter at aktiviteten er tatt ned samt en evt. reduksjon i 
kvalitetsbasert finansiering.  
Økt arbeidsbelastning for ansatte som er igjen i klinikken som kan medføre ytterligere sykefravær 
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Klinikken vil utarbeide en risikoanalyse av alle punktene i tiltaksplanen som vil bli gjennomgått på 
neste samarbeidsmøte med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud.  

6  Medbestemmelse 
Klinikken har drøftet tiltakene med Hovedtillitsvalgt og hovedverneombud samt behandlet forslag til 
tiltak i utvidet ledermøte i klinikken. 
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Tiltak for budsjettbalanse i Service, drift og eiendom 
 
1  Sammendrag  
Service, drift og eiendom har pr. august 2017 et positivt budsjettavvik på 1,1 mill. kroner. 
Utgangspunktet for budsjett 2018 er vedtatt budsjett 2017 pluss/minus de endringer SDE får i 
rammen for 2018. Foreløpige endringer er trekk knyttet til gevinstrealisering Nye Kirkenes Sykehus, 
trekk i ramme ved tiltak, og trekk ved nytt regelverk for merverdiavgift. SDE vil med dette 
utgangspunktet få en redusert ramme i 2018 på 7,1 mill. kroner sammenliknet med 2017. På 
bakgrunn av dette er det utarbeidet tiltak for å oppnå budsjettbalanse i 2018.  

Det er totalt foreslått 13 tiltak som tilsammen utgjør 7,1 mill. kroner, som skal drøftes på klinikknivå 
med tillitsvalgte i midten av september.  

Mål Tiltak Frist 
1. Energi HF 1 500 000 2018 
2. Energi NKS 1 137 000 2018 
3. Redusere én avdelingslederstilling  700 000 2018 
4. Digitalisering telefoni 500 000 2018 
5. Redusere 40%-stilling renhold HF 250 000 2018 
6. Ta ned matpakke-ordning bolig 100 000 2018 
7. Inntekt Kirkenes Storkjøkken 600 000 2018 
8. Salg Jansnes 40 000 2018 
9. Salg Kirkenes 550 000 2018 
10. Midler reiser avd. 880 100 000 2018 
11. Fjerde måltid 937 658 2018 
12. Vedlikehold ambulansestasjoner 695 971 2018 
13. Reduksjon reisekostnader 36 274 2018 

 
SUM TILTAK 2018 

 
7 146 903 
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2  Beskrivelse av tilbud og organisering Service, drift og eiendom 
 

Service, drift og eiendom har som oppgave å forvalte driftsbygninger, utstyr og annen eiendom 
tilhørende Finnmarkssykehuset, og utføre tjenester på samtlige lokasjoner i foretaket. Disse 
tjenestene inkluderer kjøkken, renhold, medisin teknisk, sentralbord, IKT og andre servicetjenester.  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde: Foreløpig organisasjonskart Service, drift og eiendom 2018 
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3  Tiltak med begrunnelse og økonomiske vurderinger 
 

3.1 Energi HF  
Det er pr. august 2017 påløpt strømkostnader på 2 mill. kroner ved Hammerfest Sykehus og budsjett 
for året er 3,7 mill. kroner. Resultatet for 2016 viser en total strømkostnad på 2,8 mill. kroner som 
var et godt resultat på grunn av investeringer i anlegg og en mild vinter. Med nytt 
varmepumpeanlegg i Hammerfest er det forventet at strømkostnadene for 2018 reduseres.  

Effektmål 

Mulig effekt av tiltak er 1,5 mill. kroner.  

Måling av effekt 

Effekt av tiltak måles ved å sammenlikne faktisk strømkostnad på respektiv enhet opp mot tidligere 
år/perioder. 

Risikovurdering 

Gjennomføringsevne av tiltak er satt til lav-moderat sannsynlighet. Besparelser på strøm vil 
forekomme, men det er usikkerhet knyttet til når besparelsene vil bli realisert. Det nye 
varmepumpeanlegget trenger tid til å stabilisere seg. Fram til anlegget blir stabilisert vil effekten av 
tiltaket være utestående. Anlegget er forhåpentligvis fullt stabilisert i løpet av første halvår av 2018. 
En annen avgjørende faktor for effekt av tiltak er stabil strømpris per kWh.  

 

3.2 Energi KS 
Det er pr. august 2017 påløpt strømkostnader på 2,6 mill. kroner tilknyttet Kirkenes Sykehus. 
Resultatet for 2016 viser en total strømkostnad på 4,5 mill. kroner. I forbindelse med Nye Kirkenes 
Sykehus er det forventet en reduksjon i strømkostnader for 2018.  

Effektmål 

Mulig effekt av tiltak er 1,137 mill. kroner.  

Måling av effekt  

Effekt av tiltak måles ved å sammenlikne faktisk strømkostnad på respektiv enhet opp mot tidligere 
år/perioder. 

Risikovurdering  

Forutsetter salg av gamle Kirkenes Sykehus slik at dobbel drift unngås, og stabil strømpris per kWh.  

 
3.3 Reduksjon avdelingslederstilling 
Fra september 2017 har SDE reorganisert sin tjeneste og avdelingsleder på kjøkken utgå. 
Reorganiseringen reduserer antall avdelingsledere fra fem til fire.  

Effektmål 

Effekt av tiltak er 0,7 mill. kroner inkludert fast lønn, pensjon og feriepenger.  
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Måling av effekt  

Reduserte lønnskostnader på kjøkken.  

Risikovurdering  

Gjennomføringsevne av tiltak er satt til høy sannsynlighet.  

 

3.4 Digitalisering telefoni  
Innføring av Skype-telefoni ved Finnmarkssykehuset har i 2017 vist seg å være en stor besparelse. 
Ved å innføre Skype-telefoni også i Lakselv, Karasjok og Alta vil kostnader forbundet med telefoni 
reduseres ytterligere.  

Effektmål 

Effekt av tiltak er 0,5 mill. kroner.  

Måling av effekt  

Det er foreslått at Service, drift og eiendom overtar alle budsjettene på telefoni i FIN. Måling av 
effekt vil da bli gjort i besparelser knyttet til tellerskritt og innkjøp knyttet til telefonapparater, siden 
mange vil benytte Skype og ikke ordinær telefoni.   

Risikovurdering  

Gjennomføringsevne av tiltak er satt til høy sannsynlighet. 

 

3.5 Redusere 40 % - stilling renhold HF 
Redusere bemanning på enhet renhold vest med en 40%-stilling.  

Effektmål 

Effekt av tiltak er 0,25 mill. kroner inkludert fast lønn, pensjon og feriepenger.  

Måling av effekt  

Reduserte lønnskostnader på enhet renhold vest.  

Risikovurdering 

Gjennomføringsevne av tiltak er satt til høy sannsynlighet.  

 

3.6 Ta ned matpakke-ordning bolig  
Alle vikarer og boende på elevhjem og søsterhjem i Kirkenes og Hammerfest blir per i dag ved 
innsjekk komplementert med en matpakke. Denne matpakke-ordningen vil ikke bli overført til 2018.  

Effektmål 

Effekt av tiltak er 0,1 mill. kroner.  

Måling av effekt  

Reduksjon av mat- og drikkekostnader på enhet boliger.  
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Risikovurdering  

Gjennomføringsevne av tiltak er satt til høy sannsynlighet.  

 

3.7 Inntekt Kirkenes Storkjøkken  
Ved innflytting til Nye Kirkenes Sykehus opprettes det et AS der Finnmarkssykehuset eier 50 % og 
Sør-Varanger Kommune eier 50 %. Dette AS’et skal samarbeide om kjøkken- og kantinedrift for 
pasienter og ansatte i Finnmarkssykehuset og brukere i kommunen. Finnmarkssykehuset vil være 
ansvarlig for forvaltning, drift og vedlikehold av bygget. Sør-Varanger Kommune skal dekke deres 
andel av forvaltning, drift og vedlikehold. Finnmarkssykehuset vil derfor fakturere Kirkenes 
Storkjøkken for andelen til Sør-Varanger Kommune.  

Effektmål 

Effekt av tiltak er 0,6 mill. kroner.  

Måling av effekt  

Økt inntekter på drift, vedlikehold og renhold.  

Risikovurdering  

Det er lav risiko ved tiltaket, og gjennomføringsevnen er satt til høy sannsynlighet.  

 

3.8 Salg Jansnes  
Ved å selge bygg-Jansnes vil det være besparelser på forsikringskostnader tilknyttet bygget.  

Effektmål 

Effekt av tiltak er 0,04 mill. kroner.  

Måling av effekt  

Reduserte forsikringskostnader.  

Risikovurdering  

Risiko for tiltak er middels. Det er per i dag usikkerhet knyttet til om bygget vil bli solgt eller ikke.  

 

3.9 Salg Kirkenes  
Det er i budsjettet for 2017 hos drifts- og eiendomssjef lagt inn midler for dobbel drift i Kirkenes, i 
tilfelle gamle Kirkenes Sykehus ikke blir solgt. Dersom det gamle sykehuset ikke blir solgt, vil man ha 
kostnader på bl.a. forsikring, strøm, og andre driftskostnader både på det gamle sykehuset og det 
nye. Dette tiltaket forutsetter at det gamle sykehuset blir solgt ila året, og derfor tas noen av disse 
midlene bort fra budsjett 2018.  

Effektmål 

Effekt av tiltak er 0,55 mill. kroner.  
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Måling av effekt  

Driftskostnader på enhet for drift og vedlikehold Øst.  

Risikovurdering  

Lav-middels sannsynlighet for gjennomføring. Risiko bundet til om Kirkenes omegn blir solgt.  

 

3.10 Midler reiser avd. 880 – prosjekt  
I budsjett for 2017 er det satt av midler til reisebudsjett på avdeling prosjekter. Disse midlene vil bli 
kuttet i 2018.  

Effektmål 

Effekt av tiltak er 0,1 mill. kroner.  

Måling av effekt  

Mindre reisekostnader på avdeling forvaltning/prosjekt.  

Risikovurdering  

Lav risiko. Høy sannsynlighet for gjennomføring. 

 

3.11 Fjerde måltid  
Det er i 2017 satt av midler hos klinikkleder i forbindelse med innføring av det fjerde måltid i 
Hammerfest. Dette har vært et ønsker fra SDE i innføre også i 2017, men klinikken har ikke funnet 
løsninger som sikrer innføringen på sin side. SDE ser at det også for 2018 vil bli vanskelig å få dette til. 
På bakgrunn av de store økonomiske kravene til SDE i 2018, legges det derfor opp til kutt av dette. 

Effektmål 

Effekt av tiltak er 0,94 mill. kroner.  

Måling av effekt  

Budsjett tas bort.  

Risikovurdering  

Lav risiko.  

 

3.12 Vedlikehold 
For 2018 må SDE kutte avsetningen til vedlikehold av ambulansestasjoner. SDE har aldri fått midler til 
dette oppdrag, men avsatt dette innenfor rammen. Volumet på kutt for 2018 er derimot nå stå stort 
at SDE ikke kan opprettholde dette. SDE vurderer det slik at hovedoppdraget er FDVUS av 
sykehustjenestene og at dette felt må prioriteres. 

Effektmål 

Effekt av tiltak er 0,7 mill. kroner.  
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Måling av effekt  

Reduserte vedlikeholdskostnader. 

Risikovurdering  

Lav risiko. 

 

3.13 Reduksjon reisekostnader  
Det vil bli kutt i reisebudsjett på overordnet nivå i SDE, hvor totalsummen utgjør effekt av tiltak. 

Effektmål 

0,04 mill. kroner.  

Måling av effekt  

Reduksjon i reisekostnader på klinikknivå.  

Risikovurdering 

Lav risiko. 

 

5  Medbestemmelse 
Klinikken vil drøfte tiltakene med tillitsvalgte den 18.09.17.  
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Tiltak for budsjettbalanse i Klinikk Hammerfest  
  
1  Sammendrag  
Klinikk Hammerfest har pr 31. juli 2017 et negativt budsjettavvik på 12,7 MNOK. Klinikken har med 
bakgrunn i dette utarbeidet ytterligere tiltak for å oppnå budsjettbalanse. Kostnader ved innleie fra 
byrå grunnet vakante stillinger, samt økte kostnader på overtid og varer er i stor grad årsak til 
budsjettavviket som er oppstått hittil i år og som forventes å øke utover året. Klinikken har sett på 
ytterligere tiltak for å bøte på overforbruket pr juli.  

Tiltakene er utarbeidet av ledergruppen og skal drøftes på klinikknivå med tillitsvalgte/verneombud i 
september.  

Oppsummering tiltak for budsjettbalanse klinikk Hammerfest: 

 

2 Bakgrunn 
Klinikk Hammerfest hadde et betydelig overforbruk i 2016 og har en omstillingsutfordring på 16 
MNOK i 2017. Ved utgangen av juli 2017 har klinikken et negativt budsjettavvik på 12,7 MNOK. En 
stor del av merforbruket er knyttet til innleie fra byrå grunnet vakante stillinger, samt overforbruk på 
overtidskostnader. I klinikkens tiltaksrapportering etter 1. halvår er estimert effekt av årets 
tiltaksplan justert til 1,5 MNOK. Tiltak for videre driftstilpasning er under utarbeidelse og klinikken 
har hatt tiltaksplanen og revidering av denne oppe i flere klinikkledermøter før sommeren. Det 
jobbes med å ferdigstille revidert tiltaksplan innen utgangen av august. Blant annet er det fokus på 
rekruttering til vakante stillinger. 

Forhold i 2017 som har medført overforbruk på overtid og ekstra innleie av leger og sykepleiere i 
forhold til budsjett: 

• Medisinsk og kirurgisk sengeenhet har hatt høy beleggsprosent med mange utskrivningsklare 
pasienter gjennom hele året. I tillegg har belegget på intensiv krevd innleie utover 
bemanningsplan.  

Mål Tiltak Frist 
1. Økt poliklinisk aktivitet og økte inntekter        6 600 000  2018 og 2019 

2. Øke operasjonsaktivitet samt redusere stryk        2 000 000  2018 

3. Korrekt pasientdokumentasjon og koding            500 000  2018 

4. Redusere varekostnader og andre driftskostnader        3 300 000  2018 

5. Sykefraværsarbeid for å redusere innleie, overtid 
og vikarbruk 

       1 000 000  2018 

6. Redusere overforbruk innleie og overtid        3 000 000  2018 

7. Gjennomgang av sengeposter og intensiv, samt 
innføring av årsturnus 

       2 250 000  2018 

8. Gjennomgang merkantil tjeneste ifht innføring av 
talegjenkjenning og automatisk inn- og utsjekk 

       3 000 000  2018 
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• Det har vært sykefravær og vakanser blant leger som har ført til økt bruk av vikarbyrå og innleie.  

Klinikkens personalkostnader utgjør 77 % av klinikkens totale kostnadsbudsjett. Mulige tiltak vil 
derfor i hovedsak berøre personalressursene i klinikken gjennom: 

• Mer effektiv bruk av personale for å oppnå økt aktivitet og derigjennom økte inntekter  
• Reduksjon i personalkostnader 

- Reduksjon i antall stillinger 
- Reduksjon i sykefravær 
- Reduksjon i innleie som følge av sykefravær/vakante stillinger/ventelister 
- Overbooke med vikarer for å unngå overtid på de avdelingene som har størst overforbruk på 

overtid 

Gjennom iverksettelse av tiltakene som er foreslått vil budsjettet justeres slik at måling av effekt av 
tiltak følges opp på de enheter og arter hvor tiltakene skal ha effekt. 

 

3  Beskrivelse av tilbudet og organisering Klinikk Hammerfest 
 

Klinikk Hammerfest skal gi tilbud innenfor følgende fagområder; kirurgi, ortopedi, indremedisin og 
kvinne/barn med barnehabilitering. Klinikken har spesialistpoliklinikk i Alta og spesialistlegesenter i 
Karasjok. Tilbudet til barn er fylkesdekkende fra premature til barn opp til 18 år.  
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4 Tiltak med begrunnelse og økonomiske vurderinger 
 

4.1 Økt poliklinisk aktivitet og økte inntekter – videreføring av tiltak 

 

Klinikk Hammerfest har en økning i antall polikliniske konsultasjoner og dagopphold, men en 
nedgang i heldøgn. Dette er i henhold til plan. Tabellen viser også at klinikk Hammerfest har hatt en 
økning i indeks på heldøgnsopphold (antall opphold er gjennomsnittlig vektet høyere enn i 2016), 
men reduksjon i indeks på dagopphold. Økning i indeks på heldøgns opphold gir totalt sett klinikk 
Hammerfest en høyere indeks hittil i år sammenlignet med 2016. 

 

4.1.1 Økt poliklinikk gjennom utvidet åpningstid og oppfylling av timebøker 
Bakgrunn                                                                                                                                                       
Klinikken har gjennom flere år gjort en vridning fra døgn til dagbehandling og økt antall polikliniske 
konsultasjoner. Klinikken har gjort en gjennomgang av planlagt aktivitet for 2018 og ser potensialet 
for ytterligere økning av poliklinikk.  

Mål                                                                                                                                                                         
Øke antall polikliniske konsultasjoner med 2 000 pr år. Beregnet økonomisk effekt er 1,3 MNOK.  

Tiltak 

• Bedre organisering av poliklinisk arbeid i forhold til kapasitet. 
o Innkallingsrutiner, standardisere tid til konsultasjon 

• Utvide poliklinikktid for leger ved utvidet arbeidstid eller omdisponering av arbeidstid.  
o Siste pasient ferdig klokken 1600  

• Differensiere arbeidstid for sykepleiere og sekretærer i poliklinikk. 
• Vurdere jobbglidning og oppgaveglidning på hver avdeling. Sikre riktig kompetanse på riktig 

plass. 

Måling av effekt 

• Økt antall polikliniske konsultasjoner på respektive enheter 
• Økte ISF inntekter og egenandeler poliklinikk på respektive enheter 
 
 

 

Antall avdelingsopphold 2017 2016 Diff 2017 2016 Diff 2017 2016 Diff 2017 2016 Diff 2017 2016 Diff 2017 2016 Diff
Kirkenes 16164 15840 324 2128 2231 -103 276 342 -66 509 621 -112 785 963 -178 13251 12646 605
Hammerfest 25233 24322 911 3591 3772 -181 617 372 245 1067 892 175 1684 1264 420 19958 19286 672
Sum 41397 40162 1235 5719 6003 -284 893 714 179 1576 1513 63 2469 2227 242 33209 31932 1277

DRG poeng 2017 2016 Diff 2017 2016 Diff 2017 2016 Diff 2017 2016 Diff 2017 2016 Diff 2017 2016 Diff
Kirkenes 2538,8 2658,8 -120,0 1873,9 1975,8 -101,9 24,5 30,6 -6,1 168,7 202,2 -33,5 193,2 232,8 -39,6 471,7 450,3 21,4
Hammerfest 4498,0 4300,5 197,5 3331,1 3226,0 105,1 53,5 30,4 23,1 344,1 306,3 37,8 397,6 336,7 60,9 769,3 737,9 31,4
Sum 7036,8 6959,3 77,5 5205 5201,8 3,2 78 61 17 512,8 508,5 4,3 590,8 569,5 21,3 1241 1188,2 52,8

Indeks 2017 2016 Diff 2017 2016 Diff 2017 2016 Diff 2017 2016 Diff 2017 2016 Diff 2017 2016 Diff
Kirkenes 0,1571 0,1679 -0,0108 0,8806 0,8856 -0,0050 0,0888 0,0895 -0,0007 0,3314 0,3256 0,0058 0,2461 0,2417 0,0044 0,0356 0,0356 -0,0000 
Hammerfest 0,1783 0,1768 0,0014 0,9276 0,8552 0,0724 0,0867 0,0817 0,0050 0,3225 0,3434 -0,0209 0,2361 0,2664 -0,0303 0,0385 0,0383 0,0003
Sum 0,1700 0,1733 -0,0033 0,9101 0,8665 0,0436 0,0873 0,0854 0,0019 0,3254 0,3361 -0,0107 0,2393 0,2557 -0,0164 0,0374 0,0372 0,0002

Alle kontakter Heldøgn Innlagt Dag Pol Dag

Alle kontakter Heldøgn

Alle kontakter Heldøgn Innlagt Dag Pol Dag Alle dag

Innlagt Dag Pol Dag

Alle dag Pol kons

Alle dag Pol kons

Pol kons
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4.1.2 Økt aktivitet poliklinikk nye stillinger – Nytt tiltak 
Bakgrunn 

Klinikken har fått en økning i kliniske stillinger som følge av 6. års medisinerutdanning. De stillinger 
som er under rekruttering er onkolog, indremedisiner 50 %, reumatologi og nevrolog. Stillingene vil i 
tillegg til å være veiledere for 6. års medisinerstudentene også ha poliklinikk. Det er estimert at 
klinikken vil få en økning på ca. 3 890 polikliniske konsultasjoner på årsbasis som følge av rekruttering 
av disse spesialistene. ISF- og egenandelsinntekter er estimert til å gi en økning på 4,7 MNOK.  

 

4.1.3 Økt aktivitet sykepleiepoliklinikk – Nytt tiltak 
Klinikken har potensiale til å øke polikliniske konsultasjoner for sykepleiere og fysioterapeuter. De 
områder klinikken i dag har konsultasjoner på er diabetes, overvekt, EEG, enurese, encoprese og 
urologi poliklinikk. Det legges plan for videre utvidelse. De områder en har potensiale på er; lunge, 
hjerte, reumatologi, IBD, gipsing, infusjonspoliklinikk, øye og diabetes. Utvidelsen vil medføre utgifter 
til opplæring av personell.  
 
Mål 
Økt antall polikliniske konsultasjoner hvor sykepleier kan ta takst med totalt 657 konsultasjoner pr år 
i 2018 og en økning til 1 000 konsultasjoner i 2019. Økonomisk effekt er beregnet å være 0,6 MNOK i 
2018 og ytterligere 0,3 MNOK i 2019.  
 

Fagområde/Antall  
Konsultasjoner 

2016 Prognose 
2017 

Økning 
2018 

2019 
     
Kir pol 1 036 1 115 1 226 1 376 
Med pol 5 562 5 357 5 892 6 042 
Ort pol 66 65 71 101 
Gyn pol 58 32 35 48 
Føde pol 9 0 0 0 

*Gjennomføres av personell som kan ta egenandel og takst. 
 
Tiltak 
• Opplæring av sykepleiere  
• Opprette timebøker for den enkelte sykepleier 
• Vurdere ytterligere jobbglidning der sykepleier overtar poliklinikk som i dag gjøres av lege 
• Vurdere potensiale for ytterligere økning innenfor de områder der vi har sykepleiepoliklinikk  
 
Måling av effekt 
• Økt antall polikliniske konsultasjoner på respektive enheter 
• Økte ISF inntekter og egenandeler poliklinikk på respektive enheter 
 

4.2 Øke operasjonsaktivitet samt reduksjon i stryk – Videreføring av tiltak 
Klinikken har hatt en reduksjon i antall gjennomførte operasjoner på 263 fra 2015 til 2016 (eks. 
Alta/undersøkelser i narkoser), for gjennomførte elektive operasjoner er differansen 223 
operasjoner. Denne trenden har ikke endret seg i 2017. 

Pre operativ poliklinikk(POP) – reduksjon i stryk:  

Klinikken har etablert pre operativ poliklinikk som et ledd i å sikre faglig kvalitet og en bedre 
utnyttelse av operasjonskapasiteten. Man mener å kunne måle effekten i færre stryk på grunn av 
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manglende utredning, færre preoperative liggedøgn og økt tilfredshet hos pasientene (PasOpp). 
Strykprosenten i klinikken har vært hhv 12, 13 og 13 prosent for 2015, 2016 og hittil i år. 
Prosentandelen for manglende utredning har gått gradvis ned fra 10 % i til 6 % i 2017. 

Strykårsakene er:  

- Manglende personell  
- Manglende indikasjon 
- Øyeblikkelig hjelp 
- Manglende utredning 
- Ukjent årsak 

 

Ca. 17 % av strykene blir registrert som manglende indikasjon, dette skyldes i stor grad at det er 
annen lege som tilser pasienten på poliklinikken enn den som operer.  

Klinikken har ventetider innenfor alle operative fagområder og har derfor ikke utfordringer i tilgang 
til pasienter.  

Mål 

Øke operasjonsaktivitet med én elektiv pasient mer pr team pr dag. Dette utgjør en økning på 200 
operasjoner pr år. Økonomisk effekt er beregnet til 2 MNOK. 

Tiltak 

• Beskrive styringsstruktur for operasjonsvirksomheten 
• Sette årlige målsetninger for operasjonsvirksomheten og utvikle system for måling 
• Utvikle overordnede rammer for aktivitet 
• Utarbeide forutsigbare planer for legegruppen 
• Utarbeide forløp dagkirurgi Dagkirurgisk team 

Måling 

• Økt antall operative inngrep 
• Økte ISF inntekter 
 

4.3 Korrekt pasientdokumentasjon og koding – videreføring av tiltak 
Bakgrunn                                                                                                                                                      
Klinikken har en økning i indeks i 2017. Gjennomgang fra analysesenteret viser at klinikken ikke gjør 
store feil i koding i forhold til det som er dokumentert i pasientens journal. Klinikken har likevel 
potensiale i forhold til korrekt dokumentasjon og koding. 

Mål                                                                                                                                                                      
Sørge for god kvalitet på koding av diagnoser og prosedyrer både for aktivitets/kvalitetsformål og for 
å oppnå riktig inntekt på aktiviteten. Målet er å oppnå samme indeks på heldøgnsopphold som 
sammenlignbare sykehus, eksempelvis Harstad. Økonomisk effekt er beregnet til ca. 0,5 MNOK. 

 

Tiltak 

• Bedre bruk av ressurs til koding 
• Opplæring av ansatte i forhold til dokumentasjon og koding 
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• Hyppigere og mer systematisk gjennomføring av kvalitetskontroll i forhold til koding av 
ansvarlig overlege. 

• Månedlige møter med hver fagseksjon mellom legene og kodekontroller 
• Igangsetting av besluttet kodenettverk for erfaringsoverføring mellom klinikkene 

Måling 

• Økt indeks heldøgnsopphold 
• Økte DRG inntekter 

 

4.4 Redusere varekostnader og andre driftskostnader 
Bakgrunn                                                                                                                                                          
Klinikk Hammerfest hadde et overforbruk på 10 MNOK i forhold til varekostnader i 2016. Pr juli 2017 
er det et overforbruk i størrelsesorden 5 MNOK. Avviket er hovedsakelig tilknyttet medikamenter og 
andre medisinske forbruksvarer. Det har vært gjennomført analyser av varekostnadene for å 
identifisere mulige områder for besparelse. I Alta har det fra januar 2017 vært kjøpt medikamenter 
fra lokalt apotek uten LIS avtale etter at avtalen med Alta kommune i forhold til levering av 
Cytostatika opphørte. LIS avtale er nå på plass i Alta slik at det her forventes besparelser i forhold til 
medikamentkostnader resten av året. I tillegg er det potensiale for å spare andre driftskostnader.  

 

4.4.1 Redusere varekostnader 
Mål 

Varekostnadene skal reduseres med 2 MNOK på årsbasis. 

Tiltak 

• Bestillingsrutiner/logistikk 
• Analyse av varekostnader for å finne de riktige områdene for reduksjon av kostnader 
• Finne alternative varer der kostnaden er for høy 
• Analyse av kassasjon av medikamenter på alle avdelinger 
• Sikre bruk av LIS avtale og andre innkjøpsavtaler 
• Sikre rutiner for utdeling av medikamenter og forbruksmateriell til pasient, kommuner og 

andre klinikker. 
• Kontroll av at billigste medikament brukes 
• Sikre levering av medikamenter fra apotek - jetpak blir brukt i for stor grad 
• Innkjøp av medikamentkabinett for å redusere medikamentkostnader og svinn 

Måling av effekt 

• Reduserte varekostnader på enhetsnivå 

 

4.4.2 Redusere andre kostnader og øke inntekter 
Mål                                                                                                                                                                 
Redusere andre kostnader på klasse 6 og 7 samtidig som man øker inntektene. Andre driftskostnader 
skal reduseres med 1,3 MNOK.  
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Tiltak 

• Alle innkjøp som ikke er til pasientbehandling skal godkjennes av klinikksjef 
• Det innvilges kun obligatoriske kurs og de skal godkjennes av avdelingsleder 
• Inntekter TNF hemmere – biologiske legemidler 
• Sikre inntekter selvbetalende pasienter 

Måling 

• Reduserte kostnader på enhetsnivå 
 

4.5 Sykefraværsarbeid og reduksjon av innleie, overtid og vikarbruk 
Bakgrunn                                                                                                                                                          
Klinikk Hammerfest har et sykefravær på 8,5 % i juni 2017 og et gjennomsnittlig sykefravær på 9,4 % 
for perioden januar til og med juni 2017. Gjennomsnittlig sykefravær i 2016 var på 8,6 %. Måltallet 
for klinikken er et sykefravær på 7,5 %. Flere avdelinger har kommet i gang med nærværsarbeid for å 
redusere sykefraværet.  

 

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
2016 8,2 % 9,1 % 8,9 % 7,8 % 8,5 % 9,3 % 8,2 % 7,8 % 7,5 % 8,7 % 9,7 % 10,0 %
2017 10,6 % 10,2 % 9,5 % 8,5 % 9,1 % 8,5 %
Måltall 7,5 % 7,5 % 7,5 % 7,5 % 7,5 % 7,5 % 7,5 % 7,5 % 7,5 % 7,5 % 7,5 % 7,5 %

0,0 %

2,0 %

4,0 %

6,0 %

8,0 %

10,0 %

12,0 %

Sykefravær

2016 2017 Måltall
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Utvikling av sykefraværet i Klinikk Hammerfest fordelt på kort og langtids fravær for 2016 vises i 
grafen under.  

 

Grafen viser det er størst andel fravær på langtidsfravær. Det samme viser sykefraværet pr juni 2017. 
Sykefraværet er høyest på medisinsk service akutt- og medisinsk avdeling. Hvis man ser på hvilke 
enheter som skiller seg ut med høyt sykefravær så skiller sekretærtjenesten seg ut på alle avdelinger 
med langt høyere fravær enn de andre enhetene innenfor avdelingen.  

 

Mål    

Generell reduksjon av sykefravær i klinikken med 1,9 % fra 9,4 til 7,5 %. Overtid/innleie ved 
sykefravær skal reduseres med 1 MNOK.  
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Tiltak 

• Fokusere på oppfølging av nærværsarbeidet ved de avdelingene/enhetene som har størst 
sykefravær og den enkelte ansatte med lengst sykefravær.  

• Gjennomføre mulighetssamtale for de ansatte som leder definerer det er aktuelt for i 
samarbeid med HR. 

• Utarbeide en handlingsplan for nærværsarbeid for hver enhet i klinikken 
• Søke tilretteleggingstilskudd fra NAV der det er mulig 
• Erfaringsoverføring fra avdelinger som har oppnådd reduksjon i sykefravær til avdelinger 

med høyt sykefravær. 
• Sykefravær som tema på ledermøter, budsjettoppfølging, avdelingsmøter 
• Leie inn vikar ved langvarig sykefravær 

Måling av effekt 

• Reduksjon av sykefravær ved den enkelte enhet 
• Reduksjon av overtid som følge av sykefravær 

 

4.6 Redusere innleie og overtid  
 

4.6.1 Reduksjon innleie vakanser 
Bakgrunn                                                                                                                                                      
Klinikken har i 2017 i likhet med i 2016 en stor utfordring med hensyn til innleie fra vikarbyrå og 
overtid. Når det gjelder innleie fra vikarbyrå er det i 2017 hovedsakelig snakk om innleie av leger fra 
byrå på grunn av vakante stillinger. På avdeling Medisin er det leid inn kardiolog til og med uke 26, 
for resten av året vil innleie reduseres. Stillingen har vært lyst ut, men det har ikke vært noen 
aktuelle søkere. På avdeling Medisinsk service er det leid inn radiologer på grunn av vakante stillinger 
og fordi én radiolog har vært ute i Finnmarkspermisjon til og med uke 30. Det forventes mindre 
innleie fra uke 31, men på grunn av vakante stillinger vil det fortsatt bli innleie fra byrå i hvert fall ut 
året. Stillingene har vært lyst ut og det pågår stadig et arbeid med å rekruttere radiologer gjennom 
diverse kanaler. Pr juli 2017 er det ansatt én ekstra radiolog i 50 %, og målet er å få ansatt flere så 
fort som mulig for å slippe innleie fra byrå. Bruken av overtid har vært høy både i 2016 og 2017. 
Hovedårsakene til de høye overtidskostnadene er høyt sykefravær, mange utskrivningsklare 
pasienter og vakante stillinger. Det har vært og er et stort fokus på å få ned kostnadene i forhold til 
innleie og overtid, og det har vært tema både på ledermøter og budsjettoppfølgingsmøter.  

Mål 

Kostnader til innleie og overtid skal reduseres tilsvarende overforbruk. Økonomisk effekt er satt til 1 
MNOK. 

Tiltak 

• Analysere årsaken til innleie på hver enhet og beløpsfeste tiltak på avdelingsnivå 
• Intensivere arbeidet med rekruttering av radiologer, kardiolog, urolog og andre fagpersoner 

der en i dag har innleie. 
• Sørge for at faste stillinger besettes med faste ansatte 
• Innleie fra byrå kun når annen løsning ikke finnes. Skal godkjennes av avdelingsleder 
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Med bakgrunn i analysen som er gjort på avdelingsnivå og overnevnte tiltak skal hver avdeling 
evaluere og vurdere effekt av tiltak og supplere med ytterlige tiltak for å redusere innleie og overtid. 

Måling av effekt 

• Redusert overtid og innleie på enhetsnivå 
 

4.6.2 Reduksjon overtid 
Mål 

Kostnader til overtid skal reduseres tilsvarende overforbruk. Økonomisk effekt er satt til 1,5 MNOK. 

Tiltak       

• Gjennomgå og innskjerpe rutiner for når man skal foreta innleie og utløse overtid 
• Fortløpende møter og kontakt med kommuner med høy andel av utskrivningsklare pasienter 
• Sikre god årsplanlegging i klinikken (DocMap PR 30612). Gjennomføre aktivitetsbasert 

planlegging i alle avdelinger. 
• Direkte oppmøte dagkirurgi for elektive heldøgns pasienter 
• Fellesmøte for sengepostledere hver morgen for fordeling av pleieresurser 
• Oppdatere døgnrytmeplan for hver avdeling for effektivisering og forbedring av arbeidsflyt 
• Utarbeide pasientforløp for pasientgrupper der en har lengre liggetid enn sammenlignbare 

foretak. 
• Etablere prosjekt på medisin, akuttmottak, kir/ort, barn og føde/gyn for reduksjon av 

innleggelser og øke dagbehandling. 
• Tjenesteplan leger – Det skal beregnes faktisk utrykning og en skal ikke ha sjablongberegning 

 

Måling av effekt 

• Redusert overtid og innleie på enhetsnivå 

                                                                                                                                                                                                      

4.6.3 Reduksjon ambuleringskostnader UNN 
Bakgrunn                                                                                                                                                           
Klinikk Hammerfest har en høy frekvens av ambulering fra UNN. Gjennom Finnmarksmodellen har 
klinikken fått tilført kliniske stillinger som gjør det mulig å igangsette rekruttering av egne 
spesialister. Ambulering innen fagområder som ikke hører hjemme på lokalsykehus avvikles. Det er 
startet nedtrapping i forhold til gastrokirurgi. Klinikken har fått søker på revmatologstilling.  

Mål 

Redusere antall ambuleringsuker. Økonomisk effekt er satt til 0,5 MNOK. 

Tiltak 

• Avslutte ambulering der annet alternativ er igangsatt – allergologi, plastikkirurgi, 
gastrokirurgi, revmatologi, nevrologi. 
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Måling 

• Reduksjon av ambuleringskostnader 

 

4.7 Gjennomgang sengeposter og Intensiv samt innføring av årsturnus - NY 
Bakgrunn                                                                            
Virksomhetsplanlegging bygger på kunnskap om at begrenset tilgang på kvalifisert personell, og 
særlig sykepleiere, vil være vår viktigste begrensede ressurs i fremtiden. Gjennomgang av alle 
sengeposter og Intensivavdelingen for å se om bemanningen er riktig i forhold til antall senger. Det 
skal gjennomføres en benchmarking av normer for pleiefaktor og bemanningsfaktor ved enhetene. 
Samtidig skal alle enheter innføre årsturnus som planlagt. Til nå er det bare barneavdelingen og 
kirurgisk/ortopedisk som har slik turnus. Disse to avdelingene har i tillegg ønsketurnus.  

Mål: 

Reduksjon i årsverk tilsvarende 1 fordelt på hver avdeling. Økonomisk effekt er beregnet til ca. 3 
MNOK.  

Tiltak 

• Langsiktig planlegging av elektiv virksomhet 
• Vurdere belegget i de ulike sengeposter 
• Benchmarking 
• Vurdere mulighet for reduksjon i årsverk 
• Styre bemanning etter aktivitet 

 

Måling 

• Reduksjon av årsverk pr avdeling 

 

4.7.1 Optimalisere turnusplan barn og føde/gyn 
Mål 

Optimalisere turnusplan barn og føde/gyn for effektiv bruke av personell mellom disse to enhetene.  

Tiltak 

• Se på tidligere rapport i forhold til besparelser 
• Sammenligne turnusplanen med Harstad 

Måling 

• Reduksjon i 1 årsverk 
 

4.7.2 Fleksibel bruk av femdagersposten - ny 
Bakgrunn                                              
Medisinsk avdeling består av en syv og en femdagerspost. Femdagersposten er stengt åtte uker om 
sommeren, jul og påske samt langhelger med høytidsdager. Det har vært høyt belegg på medisinsk 
avdeling særlig som følge av utskrivningsklare pasienter. Denne situasjonen har bedret seg noe 
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utover året. Det er en nedgang i belegg totalt i klinikken. Besparelsen på en uke stenging rett i 
etterkant av ferieavvikling i uke 34 er beregnet til 0,05 MNOK pr uke. Under vises oversikt over antall 
dager utskrivningsklare pasienter som er fakturerbar på medisinsk avdeling for perioden januar til juli 
2017.  

 

Mål 

Kortsiktig mål er å redusere innleie og langsiktig mål er å omdisponere årsverk til dagbehandling, 
samt reduksjon av årsverk. Målet er å stenge i 5 uker og dermed utgjør økonomisk effekt for disse 5 
ukene en besparelse på 0,25 MNOK. 

Tiltak 

• Lengre planlagt stenging sommer, jul og påske 
• Vurdere potensiale for ytterligere stenging 

Måling  

• Antall dager stengt femdagerspost 
• Innleie medisinsk sengepost 

 
4.8 Merkantile tjenester 
Klinikken skal redusere antall stillinger med fem årsverk i klinikken. Forutsetningen for denne 
reduksjonen er innføring av talegjenkjenning, elektronisk pasientjournal og innføring av automatisk 
inn- og utsjekk inklusiv betaling etter polikliniske opphold. Status på disse forutsetningene er at 
talegjenkjenning ikke vil være på plass før en gang i 2018. I forhold til inn- og utsjekk system er det i 
dag uvisst når et slikt system kan leveres. Inntil talegjenkjenning og automatisk innsjekk/utsjekk 
/betaling er på plass vil ikke klinikken ha mulighet å redusere årsverkene.  
 
4.8.1 Talegjenkjenning 
Bakgrunn 

Talegjenkjenning rulles ut ved en rekke sykehus i Norge. I Nord-Norge er Nordlandssykehuset 
kommet godt i gang. Hammerfest sykehus skal rulle ut dette i løpet av vinter 2018. Utrulling av 
talegjenkjenning er av klinikk Hammerfest beskrevet som et tiltak som ønskes rullet ut i alle aktuelle 
avdelinger med tanke på å muliggjøre effektiviseringsgevinster av å kunne arbeide mer effektivt og 
bedre kvaliteten, med kortere tid for oppdatert journal og kortere epikrisetid. Finnmarkssykehuset 
har for øvrig allerede rullet ut dette hos radiologene som en del av innføringen av Sectra løsningen.  

Effekten ved utrulling vil kunne være betydelig. Det anslås fra leverandøren mulig effektivisering på 
25 % i sekretærtjenesten som en konsekvens av behov for bruk av mindre tid til skriving. Hammerfest 
sykehus har beregnet 2-3 årsverk i effektiviseringsgevinst. Nordlandssykehuset har redusert betydelig 
i sin sekretærtjeneste etter delvis utrulling der. Erfaringer fra utrullingen av Sectra løsningen viser at 

JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL
Antall 
utskrivnings
klare 
fakturerbare 
dager 
medisin

72 111 247 162 99 53 84
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sekretærer nå kan gjøre annet arbeid knyttet til kvalitetssikring og kontroller eller annet arbeid, 
herunder også jobbglidning. 

Mål 

Talegjenkjenning skal bidra til økt kvalitet gjennom raskere oppdatert pasientjournal. 
Innføring av ny teknologi knyttet til sekretærtjenesten skal bidra til effektivisering av tjenesten og 
reduserte kostnader for klinikken innenfor en ramme på 3 årsverk. Økonomisk effekt er beregnet til 
1,5 MNOK.  

Tiltak 

• Gjennomgang samt organisering av støttepersonell og sekretærtjeneste 

Måling 

Reduksjon i antall årsverk 

 

4.8.2 Automatisk innsjekk og utsjekk  
Mål 

Automatisk innsjekk skal bidra til at pasientene er selvhjulpne både i forhold til å kunne sjekke inn 
ved ankomst på sykehuset, samt at utsjekk og betaling kan gjøres av pasienten selv på automaten. 
Innføring av automatisk innsjekk og utsjekk skal bidra til å forenkle inn- og utsjekk for pasientene, 
men også bidra til effektivisering av merkantil tjenesten og redusere kostnader for klinikken innenfor 
en ramme på 2 årsverk. Økonomisk effekt er beregnet til 1 MNOK.  

Tiltak 

• Gjennomgang samt organisering av støttepersonell og sekretærtjeneste 

Måling 

Reduksjon i antall årsverk 

 

5  Risikovurdering 
På generell basis vurderes risiko knyttet til måloppnåelse som middels i 2018 med bakgrunn i at 
rekruttering på enkelte fagområder fortsatt er en utfordring på landsbasis, samt at fremdriften fra 
Helse Nord IKT innen talegjenkjenning og automatisk inn- og utsjekk må følges etter plan for at 
tiltakene knyttet til dette skal gi effekt i 2018.  

 

6  Medbestemmelse 
Klinikken skal drøfte tiltakene med tillitsvalgte den 11. september 2017.  
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Tiltak for budsjettbalanse i Klinikk Psykisk helsevern og Rus 
 

1  Sammendrag 
Klinikk psykisk helsevern og rus har gjennom de siste årene hatt uløste budsjettutfordringer bl.a. som 
følge av endringer i inntektsmodellen fra Helse Nord. I sak 90/2015 presenterte klinikken tiltak 
tilsvarende 29 mill. kroner fordelt over 2 år (2016-2017) for å komme i budsjettbalanse.  Tiltakene er 
delvis gjennomført og effekt er oppnådd i henhold til mål for flere av tiltakene. Noen tiltak har 
imidlertid vist seg vanskelige å måle/gjennomføre og klinikken har derfor gjennomført en evaluering 
av eksisterende tiltak samt foreslått nye tiltak. 

Oppsummering evaluering/videreføring av eksisterende tiltak og nye tiltak: 

 

Klinikken har definert videreføring/nye tiltak for totalt 19,5 mill. kroner over 4 år. Noen av tiltakene 
henger sammen med omstilling av døgnenhetene i DPS Midt og DPS Vest hvor beregnet effekt ikke 
forventes oppnådd før i 2019. Tiltakene er nærmere beskrevet i kapittel 4, og tiltakene søkes 
innarbeidet i budsjettene de årene tiltakene iverksettes og effekt er beregnet. 

I forhold til tidligere vedtatte planer om organisering av klinikk psykisk helsevern og rus (sak 98/2013 
og 22/2014) er tilpasning av planer etter nye budsjettrammer presentert under ulike tiltak i kapittel 
4. Klinikken vil imidlertid påpeke at man ikke har funnet rom for etablering av Rusteam i DPS øst som 
planlagt innenfor de reduserte rammebetingelsen. 

Klinikken har også valgt å presentere behov som vil oppstå i forbindelse med etablering av ny 
døgnenhet for rus i Alta for å synliggjøre behov for tilleggsfinansiering til denne samt evt. behov for 
ytterligere tiltak dersom den nye enheten ikke finansieres fullt ut. Dette er nærmere beskrevet i 
kapittel 5. 

 

 

Oppsummering tiltak 
Klinikk Psykisk Helsevern og Rus

 Samlet effekt av 
tiltak i 1000 kr 

Planlagt 
økonomisk 

effekt i 2017

Planlagt 
økonomisk 

effekt i 2018

Planlagt 
økonomisk 

effekt i 2019

Planlagt 
økonomisk 
effekt 2020

Beskrivelse av tiltak
Økt poliklinisk aktivitet innenfor alle fagområder                     2 000 1 000         2 000         2 000         2 000         
Reduserte gjestepasientkostnader                     5 000 2 000         2 000         3 000         5 000         
Økte gjestepasientinntekter                     1 000 500            1 000         1 000         1 000         
Felles norm bemanning døgnenhetene                          -   -             -             -             -             
Reduksjon i sykefravær                     2 000 667            1 000         2 000         2 000         
Gjennomgang støttepersonell og sekretærtjeneste - 
inkl. implementering av ny teknologi som 
talegjenkjenning mv

                    1 000 -             -             1 000         1 000         

Reduksjon av stillinger herunder vakante stillinger                          -   -             -             -             -             
Økt samarbeid med kommunene                          -   -             -             -             -             
Sum evaluering og videreføring av tidligere 
definerte tiltak

                  11 000          4 167          6 000          9 000         11 000 

Reduksjon av stillinger i APAT (Ambulant Psykiatrisk 
  

                    7 000 2 333         7 000         7 000         7 000         
Reduksjon driftskostnader APAT (leiebiler mv.)                        200 67              200            200            200            
Reduksjon/stenging i sommerferie ved døgnenheter                        300 150            300            300            300            
1 LIS legestilling DPS Øst satt vakant i 2015 tas inn i 
budsjett igjen

                   (1 000) (333)           (1 000)        (1 000)        (1 000)        

Etablering av bakvaktsordning for leger                    (2 000) (667)           (2 000)        (2 000)        (2 000)        
Gevinstrealisering ny sengepost psykiatri i Karasjok, 
nedleggelse døgnenhet i Lakselv og reduserte senger 
rusenhet i Karasjok

                    4 000 -             -             2 000         4 000         

Sum nye tiltak                     8 500          1 550          4 500          6 500          8 500 
TOTAL SUM TILTAK                   19 500          5 717         10 500         15 500         19 500 
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Anbefaling: 

Det anbefales at saken tas til etterretning og at man slutter seg til at forslag til tiltak innarbeides i 
budsjettene for 2017-2020 og følges opp i forbindelse med den månedlige 
virksomhetsrapporteringen. 

 

2  Bakgrunn  
Det vises til tidligere styresaker 98/2013 og 22/2014 hvor organisering og tilbud innenfor Psykisk 
Helsevern og Rus er utredet og hvor det er fattet førende vedtak om organisering og tilbud. Målet 
har vært en styrking av tilbud innenfor både Psykisk Helsevern og Rus. En endret 
inntektsfordelingsmodell med omfordeling av midler mellom foretakene i Helse Nord har imidlertid 
de siste årene (til og med 2016) medført en betydelig reduksjon i rammen til klinikken, og klinikken 
har derfor arbeidet med å tilpasse vedtatte planer innenfor endrede rammebetingelser. 
Nedenstående tabell viser endringer i inntektsfordelingsmodellen de siste 6 årene. 

 

Det påpekes at klinikken også i årene 2009-2011 fikk reduksjoner i sine rammer som forberedelse til 
ny inntektsfordelingsmodell og for å bidra til å innfri budsjettkrav på foretaksnivå. 

Klinikk Psykisk helsevern og Rus har de siste 2 årene hatt betydelige budsjettunderskudd og uløste 
budsjettutfordringer. I styresak 90/2015 ble det redegjort for tiltak tilsvarende 29 mill. kroner fordelt 
over 2 år for å kunne komme i budsjettbalanse. I styresaken ble det gjort forutsetning om at klinikken 
ble tilført noe større ramme i 2016 enn de hadde i 2015 for å kunne gjennomføre tiltakene. Rammen 
i 2016 ble imidlertid ytterligere redusert som følge av inntektsfordelingsmodellen, og klinikken hadde 
et betydelig negativt avvik i forhold til ramme på -12,4 mill. kroner i 2016. I 2017 er klinikken styrket 
med 2 mill. kroner gjennom inntektsfordelingsmodellen fra Helse Nord, men har fortsatt en betydelig 
utfordring i forhold til å komme i budsjettbalanse.  

Klinikken har ved inngang 2017 en utløst utfordring på 21 mill. kroner i sitt budsjett som i noe grad 
salderes med vakante stillinger. Arbeidet med å komme i budsjettbalanse fortsetter, og klinikken har 
evaluert og revidert sin tiltaksplan fra 2015 samt kommet med nye forslag for å komme i 
budsjettbalanse i løpet av de nærmeste 1-4 årene. 

Klinikkens personalkostnader utgjør nærmere 90 % av klinikkens totale kostnadsbudsjett. Mulige 
tiltak vil derfor i hovedsak berøre personalressursene i klinikken gjennom: 

- Mer effektiv bruk av personale for å oppnå økt aktivitet og derigjennom økte inntekter og 
reduserte gjestepasientkostnader 

- Reduksjon i personalkostnader 
o Reduksjon i antall stillinger 
o Reduksjon i sykefravær 
o Reduksjon i innleie som følge av vakante stillinger 

 

Endringer 
Inntektsfordelingsmodell 2012 2013 2014 2015 2016 2017 SUM
Psykisk helsevern -5 000 000 -4 000 000 -3 603 000 -17 446 000 -4 985 000 2 000 000 -33 034 000 
TSB 3 500 000 1 000 000 -4 749 000 2 175 000 999 000 48 000 2 973 000
SUM -1 500 000 -3 000 000 -8 352 000 -15 271 000 -3 986 000 2 048 000 -30 061 000 
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3  Beskrivelse av tilbud og organisering Psykisk helsevern og Rus 
Klinikk Psykisk helsevern og Rus er i dag organisert i 3 DPSer. Hver DPS har basistilbud med 1 eller 
flere psykiatriske poliklinikkenheter for barn/unge (BUP) og voksne (VPP). I tillegg har hver DPS en 
psykiatrisk døgnenhet for voksne. Døgntilbud for barn og unge er et fellestilbud til hele Finnmark 
samt til samisk befolkning i hele Norge, lokalisert til Ungdomspsykiatrisk enhet og Familieenheten i 
Karasjok. I tillegg har DPS Midt et poliklinisk ungdomspsykiatrisk/Rus team (PUT/TSB) i Karasjok som 
er et lavterskeltilbud for samiske unge og som gir TSB tilbud til Midt- og Øst-Finnmark.  

Som oppfølging av styrevedtak i sak 98/2013 og 22/2014 er Ambulant Psykiatrisk Akutt-Team (APAT) 
etablert i alle DPSene. Eksisterende ambulante akutt team ble tilpasset og omdefinert til APAT team 
samtidig som det ble tilført nye ressurser til nye stillinger. Opprinnelig plan var at dette tilbudet 
skulle bygges opp til totalt 30 stillinger fordelt rundt i fylket. I 2015 ble det imidlertid innført stans i 
utbygging av tilbudet med bakgrunn i klinikkens økonomiske utfordringer. 

Innenfor Rus-området er det per i dag etablert Rus team i DPS Vest (Alta og Hammerfest). Fra 
01.01.2016 overtok klinikken ansvar for LAR behandling fra UNN, og Rus teamet i Alta ble styrket i 
forhold til disse oppgavene. Finnmarksklinikken er pr i dag felles døgnenhet innenfor rus for hele 
Finnmark lokalisert i Karasjok med 12 senger.  

Samisk Nasjonal Kompetansetjeneste (SANKS) er også en del av DPS Midt og drives med øremerkede 
midler fra Helse Nord siden dette er et nasjonalt tilbud.  

Familieenheten, PUT, Akutteamet, 4 plasser ved Døgnenheten i Tana og 2 plasser ved 
Ungdomspsykiatrisk avdeling er bygd opp av øremerkede midler til den samiske befolkningen. 
Tilbudet finansieres nå på ordinær måte gjennom inntektsmodellen.  

Nedenfor følger tabell som viser en skjematisk oppstilling av virksomheten innenfor klinikk Psykisk 
helsevern og Rus med antall stillinger tilknyttet de forskjellige enhetene. 

 

Organisering og bemanning av tilbud innenfor psykisk helsevern og rus: 
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For å sikre tilstrekkelig behandlingskapasitet som står i forhold til behovet og etterspørselen er det 
ikke forsvarlig å foreslå ytterligere kutt i bemanningen på våre poliklinikker og døgnenheter. Disse 
utgjør kjernevirksomheten og bør skjermes i den grad det er mulig. Det er derfor i tiltakene under 
forslått kutt i det ambulante akutt tilbudet.  

 

4  Tiltak med begrunnelse og økonomiske vurderinger 
 

4.1 Økt poliklinisk aktivitet – videreføring av tiltak 
 
Utfordring 
Det vurderes at klinikken fortsatt har et potensial for økt poliklinisk aktivitet i tråd med tidligere 
analyser (ref. styresak 90/2015). 
 

 
 
Innenfor Psykisk Helsevern var antall konsultasjoner i 2016 lavere enn i 2015. Årsaken til dette 
skyldtes i stor grad vakante stillinger/manglende behandlerkapasitet innenfor BUP. Innenfor Rus 
hadde klinikken god økning fra 2015 til 2016. 

Adm. Totalt 
budsjett

Ant. 
Ans.

Enhet Ant. 
Ans.

Enhet Ant. 
Ans.

Enhet Ant. 
Ans.

Enhet Ant. 
Ans.

Antall 
ansatte

2,5 BUP Kirkenes 13,0 VPP Kirkenes 11,0 26,5

VPP Tana 8,0 8,0
Døgnenhet Tana
(15 senger)

31,0 31,0

APAT Kirkenes 2,0 2,0
APAT Tana 5,0 5,0

SUM DPS Øst 2,5 13,0 57,0 0,0 0,0 72,5
3,0 BUP Alta 18,6 VPP Alta 21,1 Rusteam Alta 5,0 47,7

BUP Hammerfest 13,5 VPP Hammerfest 11,5 Rusteam 
Hammerfest

2,0 27,0

Døgnenhet Alta
(10 senger)

28,0 28,0

APAT Alta 2,0 2,0
APAT Hammerfest 2,0 2,0

SUM DPS Vest 3,0 32,1 64,6 7,0 0,0 106,7
3,0 BUP Karasjok 13,7 VPP Lakselv 10,0 Finnmarksklinikken 

(12 senger)
20,0 Nasjonalt team 5,0 51,7

Ambulant team 
Karasjok (BUP)

4,5 Døgnenheten Lakselv
(8 senger)

20,0 FOU 5,3 29,8

Samisk 
ungdomspsykiatrisk 
team PUT/TSB 
(poliklinikk)

7,8 Ambulant Akutt team 
Lakselv (APAT)

8,5 16,3

Ungdomspsykiatrisk 
enhet Karasjok

22,6 22,6

Familieenheten i 
Karasjok

8,0 8,0

SUM DPS 
Midt/SANKS

3,0 56,6 38,5 20,0 10,3 128,4

Klinikkledelse 4,0 4,0
Totalt PHR 
Finnmark

12,5 101,7 160,1 27,0 10,3 311,5

Nasjonalt 
team/FOU

RusVoksenBarn/Ungdom/Familie

DPS Øst

Avdeling

DPS Vest

DPS Midt*

Aktivitet psykisk helse og rus
2015 2016 Plan 2016

Endring 
faktisk

 Endring 
faktisk 2016 - 

plan 2016 Plan 2017
Antall polikliniske konsultasjoner VPP 19 671 19 326 16 371 -345 2 955 18 800
Antall polikliniske konsultasjoner BUP 13 636 12 319 14 775 -1 317 -2 456 14 775
Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg 221 993 1 294 772 -301 1 333
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Under forutsetning om at behandlerstillinger fylles i henhold til bemanningsplan skal det være god 
mulighet for å oppnå mål om økt poliklinisk aktivitet og inntekter. Klinikken får også bistand til 
analyser av den polikliniske aktiviteten i forhold til kapasitet. I plantallene for 2017 er det lagt inn en 
aktivitetsøkning i tråd med «den gylne regel» - dvs at rusbehandling og psykisk helsevern hver for seg 
skal ha en høyere årlig vekst enn somatikken. Klinikken har vurdert at dette lar seg gjennomføre med 
planlagt bemanning ved de enkelte enhetene i DPSene. 
 
Mål 
Øke aktiviteten ved poliklinikkene hva gjelder antall konsultasjoner pr. pasient og antall 
konsultasjoner pr. behandler til samme nivå som Helse Nord snitt. Målet er å øke 
poliklinikkinntektene med 2 mill. kroner over 2 år. 
 
Tiltak 

- Rekruttering av behandlere til vakante stillinger 
- Fokus på stabilisering, utdanning og sykefravær 
- Bedre organisering av poliklinisk arbeid i forhold til kapasitet 

o Innkallingsrutiner, registrering av konsultasjoner og varighet på konsultasjoner 
- Effektiv møtestruktur 
- Implementere rutiner for koding og oppfølging og kontroll av koding 
- Utvikle tilbud med telematikkbaserte konsultasjoner (I dag gjøres konsultasjoner pr telefon 

som det ikke utløses takst for. Dersom kontakten er via telematikk utløses takst) 
  

 
 
Måling av effekt 
Effekten av tiltaket skal måles ved økte poliklinikkinntekter og egenandelsinntekter. I tillegg skal 
tiltaket måles på faktisk økning i antall konsultasjoner, antall konsultasjoner pr. behandler og antall 
konsultasjoner pr. pasient. 
 
Fra og med 01.01.2017 blir polikliniske konsultasjoner refundert/inntektsberegnet gjennom ISF 
ordningen. Ved oppstart har det vist seg å oppstå utfordringer i forhold til registrering av diagnoser 
og rapporteringer i pasientsystemet (DIPS). Dette har medført vanskeligheter i forhold til kontroll av 
virksomhetstallene, men det arbeides med dette i HN-IKT. Det vil også bli åpnet for 
etterregistreringer av data dersom løsninger ikke er på plass før stenging i NPR. Dette gir imidlertid 
utfordringer med oppfølging og måling av aktivitet i de første månedene. 
 
 
4.2 Reduserte gjestepasientkostnader – videreføring av tiltak 
 
Utfordring 
Foretaket har fortsatt store kostnader knyttet til kjøp av tjenester fra andre helseregioner og private 
behandlingsinstitusjoner. Det har imidlertid vært en positiv utvikling i gjestepasientkostnader spesielt 
innenfor rus, og klinikken mener det er mulig å ytterligere redusere disse kostnadene ved 
videreutvikling av egne vurderings- og behandlingstilbud.  
 
Mål 
Redusere gjestepasientkostnader med 5 mill. kroner over 4 år. Reduksjon av reisekostnader. 
 
Tiltak 

- Etablering av beredskapsordning for leger 
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- Videreutvikling av egne behandlingstilbud og «Markedsføring» av disse 
- Sørge for null fristbrudd og korte ventetider 
- Etablere helhetlige behandlingsforløp i nært samarbeid med kommunene 
- Ved oppstart av ny døgnenhet for Rus i Alta i 2019 vil egen behandlingskapasitet i forhold til 

avrusning styrkes slik at man slipper å sende pasienter til UNN for avrusning 
 

Forutsetninger: 
- Kostnader ved etablering av beredskapsordning er inkludert i forslag om tiltak og forutsettes 

gjennomført 
- Det er tilført midler til en samhandlingskoordinator ved klinikken, og det forventes at 

samarbeid om helhetlige behandlingsforløp med kommunene vil kunne styrkes 
 
Måling av effekt 
Reduksjon i gjestepasientkostnader og reisekostnader for pasient. 

  

4.3 Økte gjestepasientinntekter – videreføring av tiltak 
 
Utfordring 
Klinikken hadde en svak økning i gjestepasientinntekter fra 2015 til 2016, men har et potensial for å 
tiltrekke seg flere pasienter til våre tilbud. Spesielt gjelder dette tilbudet i SANKS overfor den samiske 
befolkningen i Norge. Det ligger også muligheter i forhold til tettere samarbeid overfor den samiske 
befolkningen i Finland og Sverige.  
 
 
Mål 
Øke gjestepasientinntekter med 1 mill. kroner over 2 år 
 
Tiltak 

- Markedsføre tilbud til samisk befolkning i Norge 
- Undersøke muligheter for avtaler med Finland og Sverige om tilbud for samisk befolkning i 

SANKS 
 

Måling av effekt 
Økte gjestepasientinntekter. 

 

4.4 Felles norm bemanning – avsluttet tiltak 
 
Tiltaket hadde som mål at felles norm for bemanning og personell skulle gi lavere kostnader totalt 
sett for de 3 DPSene. Målet var å redusere kostnadene på fast lønn med 2 mill. kroner fordelt over 2 
år. 
 
Klinikken har gjennomgått og gjort benchmarking av normer for pleiefaktor og bemanningsfaktor ved 
døgnenhetene. Gjennomgangen er gjort både i forhold til dagens enheter og i forhold til endring/nye 
enheter i 2018 i Karasjok og 2019 i Alta, og det synes svært vanskelig å skulle oppnå noe effekt av 
felles norm for bemanning ved døgnenhetene – både nå og i det videre med nye enheter. Dette 
skyldes i hovedsak følgende: 
 

- Finnmarksklinikken er i dag underbemannet i forhold til normene – en harmonisering i dag 
ville ført til økt bemanning 
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- Etablering av 2 rusenheter på 2 forskjellige lokasjoner framfor dagens ene vil kreve høyere 
bemanning totalt både i forhold til stab og turnus da det kreves en viss 
minimumsbemanning/kompetanse ved hver enhet 

- Samlokaliseringen i Alta av rus og psykiatri gir begrenset effekt i forhold til felles bruk av 
bemanning (natt og helg) 
 

Som referanse for bemanningsnormer er Rusenheten i Salten (Nordland) og Rusenheten i Mo i Rana 
benyttet, se tabell under. De forskjellige enhetene har noe ulik tilnærming til stab/turnus men er 
etter hva vi vurderer sammenlignbare i størrelse og tilbud.  Samlokaliseringen mellom rus og 
psykiatri i Karasjok gir positive effekter – dette er tatt inn som gevinstrealisering i tiltak. 

 

Klinikken har også vurdert nedtak av midlertidige senger/stillinger ved døgnenheten i Tana som ble 
opprettet etter at Jansnes ble lagt ned og i påvente av økte sengeplasser i Alta. Klinikken vurderer at 
dette ikke er mulig ut fra total kapasitet og utnyttelse/behov. 
  
Tiltaket om felles bemanningsnorm avsluttes som tiltak for reduksjon i kostnader. 
 
 
4.5 Sykefraværsarbeid og reduksjon av innleie, overtid og vikarbruk -  videreføring av tiltak 
 
Utfordring 
Klinikken hadde et sykefravær i 2015 på 11,2%. Dette ble i 2016 redusert til 10,5%, men klinikken 
arbeider for ytterligere redusering. Omgjort i stillinger utgjorde sykefraværet ca. 30 fulltidsstillinger i 
2016. En reduksjon i sykefraværet til 9 % vil tilsvare kostnader tilsvarende ca. 4 stillinger, og klinikken 
mener dette bør være oppnåelig.  
 

Rusenhet 
Salten

Rusenhet 
Mo i Rana

Plan ny 
rusenhet 
Alta*

Plan  
rusenhet 
Karasjok**

Finnmarks-
klinikken i 
dag

Utvidet 
enhet Alta*

Ny enhet 
Karasjok**

Tana (10 
senger)

Tana (15 
senger) i 
dag

Lakselv i 
dag

Antall senger 8 8 8 8 12 15 6 10 15 8
Antall senger avrusning 2 2 2 2 0

Stillinger:
Leder 1,00 1,00 0,57 1,00 1,00 0,43 1,00 1,00 1,00
Overlege 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
LIS-lege 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Psykologspesialist/psykolog 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Sosionom 1,00 1,00 1,00 0,57 1,00 0,43 1,00
Fysioterapaut/Ergoterapaut 1,00 0,57 2,00 0,43 1,00 1,00
Fagutviklingssykepleier 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Sekretær 0,57 1,00 1,00 0,43 1,00 1,00 0,50
Kokk/ernæringsvert/Assistent 1,00 0,86 1,70 0,64
Miljøterapauter (psyk.spl., spl., mv.) 16,80 15,96 14,00 11,31 11,30 27,00 8,49 18,00 26,00 15,50
Sum stillinger 22,80 19,96 20,00 18,46 20,00 36,00 14,84 26,00 31,00 20,00

Pleiefaktor pr seng 2,10 2,00 1,75 1,41 0,94 1,80 1,41 1,80 1,73 1,94
Bemanningsfaktor pr seng 2,85 2,50 2,50 2,31 1,67 2,40 2,47 2,60 2,07 2,50

** Rusenhet og psykiatripost i Karasjok vil ha delvis delt bemanning (leder, sosionom/ergoterapaut/sekretær/kokk/assistent og delt bemanning 
miljøterapauter natt og helg) - delt forholdsmessig på antall senger i tabellen over

* Rusenhet og psykiatripost i Alta vil ha delt bemanning for ergo/fysioterapaut

RUS
Bemanning døgnenheter RUS og 

Psykiatri

Psykiatri
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Sykefraværs statistikk i psykisk helsevern og rus 2014-2016 
 
Mål 
Reduksjon av sykefravær til 9% de neste 2 årene. 
 
Tiltak 
Klinikken har utarbeidet en Handlingsplan for jobbnærvær for 2017 med blant annet følgende tiltak: 

- Forankring av nærværsplan i hver enkelt DPS og enhet med egne handlingsplaner 
- Opplæring i IA arbeid og lederopplæring i jobbnærværsarbeid 

(ledere/tillitsvalgte/verneombud) 
- Vernerunder tilpasset jobbnærværsarbeid  
- Utviklingssamtaler 
- Kurs og kompetanseheving innenfor fagområder og HMS arbeid 
- Trivselstiltak i enheter og klinikk 
- Tett oppfølging av sykemeldte (IA) 

 
Måling av effekt 
Reduserte kostnader til innleie/vikarer/overtid. Ved måloppnåelse bidrar tiltaket også til økt aktivitet 
der hvor man i dag ikke har mulighet til å sette inn vikarer ved sykefravær. 

 

4.6 Gjennomgang av støttepersonell og sekretærtjeneste -  videreføring av tiltak 
 
Utfordring 
Administrative/merkantile stillinger i klinikk psykisk helsevern og rus ble gjennomgått som en del av 
tiltakene i 2015.  Oppgavefordeling, harmonisering og vakante stillinger ble evaluert, og klinikken 
reduserte administrative stillinger med totalt 4,25 stillinger.  

Nye teknologiske hjelpemidler vil kunne redusere behovet for merkantile stillinger ytterligere. 
Klinikken har allerede et innsparingskrav fra Organisasjonsutviklingsprosessen ved nye Kirkenes 
Sykehus tilsvarende 1 stilling i forbindelse med implementering av IMATIS. I tillegg arbeides det med 
implementering av talegjenkjenningsverktøy i foretaket, og klinikken mener dette også vil kunne 
medføre reduksjon i merkantile stilinger innenfor psykisk helsevern og rus i løpet av de neste 1-4 
årene. 
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Mål 
Reduksjon i merkantile funksjoner tilsvarende 1 mill. kroner. Dette kommer i tillegg til 0,5 mill. kroner 
som ligger i gevinstrealisering ved Nye Kirkenes Sykehus men må sees i sammenheng med krav til 
gevinstrealisering i forbindelse med samlokalisering av merkantile funksjoner som følge av 
utbyggingene i Karasjok, Alta og Hammerfest. 
 
Tiltak 

- Fortsatt evaluering av behov for administrative/merkantile stillinger ved vakanser 
- Implementering av talegjenkjenningsverktøy/IMATIS i løpet av de neste 1-4 årene. 

 
Måling av effekt 
Reduksjon av merkantile stillinger og lønnskostnader. 

 

4.7 Reduksjon av stillinger herunder vakante stillinger – gjennomført og avsluttet tiltak 
 

Målet om reduksjon av vakante stillinger stilsvarende 8 mill. kroner over 2 år er oppnådd ved at 13 
stillinger som har stått vakante er tatt ut av budsjettene. Klinikken anser tiltaket som gjennomført, og 
evt. ytterligere reduksjon av stillinger vil drøftes under endringer i tilbud og funksjoner. 

 
4.8 Økt samarbeid med kommunene - avsluttet tiltak  
 
Tiltaket ble definert i 2015 med mål om at bedre opplæring og oppfølging av kommunene skulle 
medføre færre innleggelser og raskere tilbakeføring til kommunene. Tiltaket skulle bidra til reduksjon 
i kostnader på 2 mill. kroner fordelt over 2 år.  
 
Klinikken er fortsatt av den oppfatning at bedre samhandling med kommunene er svært viktig for å 
drive effektive tilbud innenfor spesialisthelsetjenesten, og det er ansatt en samhandlingskoordinator 
som spesifikt skal arbeide med dette. 
 
Klinikken ser imidlertid ikke at effekten av tiltakene lar seg måle som reduserte kostnader på 
nåværende tidspunkt. En eventuell reduksjon i kostnader vil først kunne la seg måle dersom man 
reduserer tilbud/senger og antall ansatte som følge av færre innleggelser/raskere tilbakeføring. 
Klinikken er av den oppfatning at effekten av dette tiltaket i økonomisk hensende best måles 
gjennom økt aktivitet og reduserte gjestepasientkostnader (bedre kapasitetsutnyttelse) som 
beskrevet under andre tiltak. 
 
4.9 Reduksjon i APAT stillinger – nytt tiltak 
 
Utfordring 
For å sikre bærekraft/budsjettbalanse er et av flere foreslåtte tiltak å redusere antall stillinger i APAT 
teamene til et minimum på 1 stilling per poliklinikk og 2 i Alta basert på befolkningsgrunnlag. 
 
Styret har i styresak 98/2013 fattet følgende vedtak: 

a. Det etableres et 24/7 akuttilbud innen psykisk helsevern knyttet til samarbeid mellom DPS- 
ene basert på bakvaktordning og bruk av lyd/bilde kommunikasjon i 2014. 
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b. Det etableres tre ambulante psykiatriske akutteam (APAT) innen psykisk helsevern tilknyttet 
DPS - ene. Det første teamet på 10 fagpersoner skal etableres i Alta i 2014. Alternativt med 6 
personer i Alta og 4 personer i Hammerfest. 

c. Antallet døgnplasser reduseres fra 37 til 31 plasser innen psykisk helsevern frem mot 2016. 

Prosessen med å etablere APAT teamene ble igangsatt i 2014. Allerede i 2015 har en reduksjon i 
inntektsfordelingsmodellen gjort det nødvendig å redusere antall stillingshjemler i APAT fra 10 til 4 
stillinger i DPS Vest-Finnmark og 10 til 6 stillinger i DPS Øst-Finnmark. DPS Midt-Finnmark har 
iverksatt omgjøring av 6 stillinger fra Ambulant akutt team til APAT team. 

APAT teamene er i dag fordelt på følgende steder og antall stillinger: 

Sted Antall stillinger 
Alta  2 
Hammerfest  2 
Lakselv 6 
Tana 4  
Kirkenes 2  

 

Det foreslås følgende framtidig bemanning: 

Sted Antall stillinger 
Alta  2 
Hammerfest  1 
Lakselv 1 
Tana 1 
Kirkenes 1 

 

Denne bemanningen vil gi et minimums akuttilbud fordelt ift befolkningsgrunnlag i Finnmark. 
Akuttilbudet vil kun være tilgjengelig på dagtid og ikke som ønsket utover kvelden. Det vil videre kun 
unntaksvis være mulig å oppsøke pasienten hjemme og gi et strukturert behandlingstilbud i hjemmet 
til pasienten. Den svært begrensete oppsøkende virksomheten vil heller ikke sikre likhet i 
behandlingstilbudet med den spredte befolkningsstrukturen i Finnmark. Tilbudet vil hovedsakelig 
være tilgjengelig for befolkningen i Alta, Hammerfest, Lakselv (etter hvert Karasjok), Tana og 
Kirkenes. 

Den foreslåtte bemanningen vil styrke poliklinikkene slik at de blir kompensert for en intern 
vaktordning per poliklinikk bestående av flere ansatte som daglig avsetter arbeidstid til å kunne 
håndtere akutte henvendelser. Henvendelser utover kl. 15.30 må håndteres av døgnavdelingene i 
samarbeid med lege beredskapsordningen som er under etablering (se punkt 4.13 under) og i tett 
samarbeid med kommunehelsetjenesten. 

Til sammenligning har UNN valgt å ikke opprette et ambulant psykiatrisk akutteam på DPS Nord-
Troms som dekker en befolkning på 12 000 innbyggere.  DPS Midt-Finnmark har 12 920 innbyggere. 
Hammerfest og Kirkenes rundt 10 000 innbyggere og Alta 20 000. 

UNN begrunner organiseringen med at det vil være for få akuttilfeller til å kunne forsvare et eget 
ambulant psykiatrisk akutteam. DPS Nord-Troms må dekke akuttfunksjonen innenfor den polikliniske 
bemanningen.  
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Nasjonale veilederne fra Helsedirektoratet gir klare føringer til foretakene om organisering av DPS 
ene.  Det er en helsepolitisk føring at DPSene skal ha tilgjengelige akuttjenester for vurdering og 
akuttbehandling gjennom døgnet. 

Samlet sett vil det fortsatt være et minimums akutt tilbud tilgjengelig i Finnmark som da vil bestå av 
VPP er som håndterer henvendelser på dagtid og våre døgnavdelinger som håndtere henvendelser 
etter kl. 15.30 i samarbeid med psykiater beredskapsordningen som er planlagt.  UNN vil fortsatt ha 
ansvar for å gi tilbud om øyeblikkelig hjelp.  

Mål 
Reduksjon av APAT stillinger tilsvarende 7 mill. kroner. Tiltaket sees i sammenheng med tiltak for 
oppretting av beredskapsordning for leger (punkt 4.13 under) slik at klinikken totalt sett 
opprettholder en forsvarlig akuttberedskap. 
 
Tiltak 

- Det utarbeides en egen sak med ROS analyse før implementering 
 
Måling av effekt 
Effekt av tiltaket måles gjennom reduksjon av faste lønnskostnader 

 

4.10 Reduksjon driftskostnader som følge av omlegging APAT – nytt tiltak 
 
Utfordring 
Som følge av reduksjon i APAT stillinger vil ambulering bli kraftig redusert, og leie av 
biler/transportkostnader vil reduseres. Flere av leiebilene som benyttes i APAT teamene disponeres 
imidlertid også av andre enheter i dag og det blir behov for å evt. beholde noen biler/finne 
alternative løsninger til andre enheters transportbehov. 
 
Mål 
Innsparing av totalt 0,2 mill. kroner per år i reduserte driftskostnader (i hovedsak leiebiler/transport). 
 
Tiltak 

- Oppsigelse av leiebilavtaler 
- Finne alternative løsninger for andre enheter som disponerer leiebiler i dag 

 
Måling av effekt 
Reduksjon i leiebil/transportkostnader. 

 

4.11 Reduksjon i sommerdrift ved døgnenheter – nytt tiltak 
  
Utfordring 
Det vurderes innføring av fellesferie for ansatte ved døgnenhetene fordelt med 4 uker for Tana og 
Lakselv for å redusere lønnsutgifter til ferievikarer.  Døgnenhetene har erfaringsmessig lavere belegg 
om sommeren. Døgnenheten i Tana har av den grunn redusert kapasiteten fra 15 til 10 senger i 
sommermånedene de siste årene. Klinikken har vurdert at det kan være potensial for ytterligere 
innsparinger ved å samkjøre drift og ferieavvikling sommerstid for ytterligere reduksjon i 
ferievikarkostnader. 
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Mål 
Redusere lønnsutgifter/innleie til ferievikarer med 0,3 mill. kroner pr år. 
 
Tiltak 

- Det innføres feriestengning i 4 uker ved døgnenhetene fordelt på Tana og Lakselv ved 
avvikling av ferie i løpet av sommeren.  

- Pasientene i DPS øst får tilbud om innleggelse i Lakselv og pasientene fra DPS midt får tilbud 
om innleggelse i Tana ved ferieavvikling. 

Måling av effekt 
Reduksjon i inntak av ferievikarer vil medføre besparelse på lønnsutgifter.   

 

4.12 LIS lege DPS Øst – nytt tiltak 
 
Utfordring 
I 2015 ble blant annet 3 LIS legestillinger som hadde stått vakante i DPS Øst kuttet i forbindelse med 
innsparingstiltakene (se over under punkt 4.7 Reduksjon av stillinger herunder vakante). Dette var LIS 
ved VPP i Kirkenes, BUP i Kirkenes og ved VPP i Tana. DPS Øst har et stort behov for å kunne fylle 
minimum 1 av disse stillingene igjen for å kunne opprettholde og bygge kompetanse innenfor sine 
tjenester. 
 
Mål 
Ansette 1 LIS lege ved VPP Tana/Døgnenheten Tana innenfor en kostnadsramme på 1 mill. kroner 
(inkl. sosiale/andre kostnader). 
 
Tiltak 

- Rekruttering av LIS lege til VPP/Døgnenheten i Tana 
 
Måling av effekt 
Økte faste lønnskostnader som følge av ansettelse. 
 

4.13 Etablering av beredskapsordning leger – nytt tiltak 
 
Utfordring 
Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtok i sak 98/2013 at det skulle etableres et 24/7 akuttilbud innen 
psykisk helsevern i samarbeid med DPS-ene basert på bakvaktsordning for leger og bruk av lyd/bilde 
kommunikasjon. Vedtaket ble gjort i sammenheng med at det også skulle etableres 3 ambulante 
psykiatriske akutteam tilknyttet DPS-ene. Klinikken startet arbeidet med utrulling av APAT team i 
2014. Styret vedtok senere i sak 90/2015 at utrulling av APAT skulle tilpasses foretakets økonomiske 
rammer – noe som medførte stans i utrullingen av tilbudet. I tiltak beskrevet i punkt 4.10 over er det 
redegjort for ytterligere reduksjon/omlegging av APAT.  
 
DPS-ene er gjennom veileder for akuttjenester pålagt å ha tilgjengelige akuttjenester for vurdering av 
akuttbehandling gjennom hele døgnet -  noe som ble påpekt av Statens helsetilsyn ved fysisk tilsyn i 
Lakselv 25. juni 2015. Tilbudet kan organiseres gjennom ulike modeller. 
 
Som beskrevet har det vist seg utfordrende å etablere robuste ambulante akutteam med mange nok 
fagfolk ut fra de økonomiske rammer klinikken har til disposisjon. Klinikkledelsen er av den 
oppfatning at det viktigste nå er å få etablert beredskapsordningen for legene.  
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Gjennom samarbeid med lege på vakt, kommunelege og UNN forventes det færre akuttinnleggelser 
ved UNN som vil spare foretaket både for gjestepasientkostnader og transport/reisekostnader. Det 
forventes også at etableringen av ordningen vil kunne øke konsultasjoner som følge av redusert bruk 
av UNN i forbindelse med vurderinger.  
 
Mål 
Etablert beredskapsordning for leger innenfor en kostnadsramme på 2 mill. kroner.  
 
 
Tiltak 

- Etablere beredskapsordning for leger. Det er foreløpig lagt til grunn en ordning med 6 leger 
som skal gå i 6 delt vakt 

- Vurdere om sykehusene også har mulighet til håndtering av akutte tilfeller særlig på natt og i 
helg 

- Personalavdelingen vil bistå i utforming og implementering av ordningen. 
- Etablering og utvikling av telematikkonsultasjoner som verktøy for beredskapslegene for å 

bidra til måloppnåelse både hva gjelder kvalitet og økonomi. 
 
Måling av effekt 
Økte lønnskostnader ved DPSene i form av vakt tillegg. Som beskrevet i tidligere tiltak vil 
etableringen av denne ordningen også kunne bidra til økte poliklinikkinntekter og reduserte 
gjestepasientkostnader. 

 

4.14 Gevinstrealisering ny og samlokalisert sengepost psykiatri og rus i Karasjok 
 
Utfordring 
I henhold til tidligere styrevedtak vil døgnenheten i Lakselv legges ned og 6 sengeplasser flyttes til 
Karasjok i ny døgnenhet samlokalisert med døgnenhet for rus. Antall sengeplasser for rus i Karasjok 
vil samtidig reduseres med bakgrunn i at det også etableres en ny døgnenhet for rus i Alta (omtalt i 
punkt 5 under). Omstillingen involverer også VPP, APAT og PUT/TSB i forhold til utnyttelse av 
spesialister. 
 
Målet med omstillingen er blant annet: 

- Bedre faglig kvalitet  
- Rekruttering og stabilisering av spesialister 
- Bedre utnyttelse av spesialister 
- Redusere kostnader ved at alle enhetene er samlokalisert 

 
Klinikken har utarbeidet stillingsbudsjett for de berørte enhetene basert på egne erfaringer og 
beslutning om harmonisering av personell ved alle døgnenhetene i Klinikk Psykisk Helsevern og Rus. 
Det er også foretatt en benchmarking av bemanning med andre rusenheter i Helse Nord (se punkt 
4.4 over vedr felles norm for bemanning). 
 
Finnmarksklinikken er i dag underbemannet i forhold til normer for rusenheter, og reduksjonen av 
senger vil derfor gi mindre gevinst i forhold til at enheten nå skal bemannes etter felles norm. Nedtak 
av senger og samlokaliseringen vil allikevel sammen med intern overføring av stillinger gi reduserte 
kostnader, og døgnenheter med en forsvarlig bemanning. 
 
Synergier ved samlokaliseringen når det gjelder bemanning: 
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- Felles leder for samlokalisert døgnenhet rus/psykiatri 
- Felles ergo/fysioterapeut mellom rus/psykiatri 
- Felles Sosionom mellom rus/psykiatri 
- Felles konsulent/sekretær mellom rus/psykiatri 
- Felles miljøterapeuter i turnus med felles bemanning natt og helg 

 
I tillegg vil LIS leger og psykologer rullere mellom døgnenhetene og poliklinikker (VPP/TSB) 
 
Mål 
Gevinstrealisering ved samlokalisering av døgnenhet psykiatri og døgnenhet rus skal gi en effekt på 4 
mill. kroner i form av reduserte stillinger totalt ved nedleggelse av døgnenhet psykiatri i Lakselv og 
samlokalisering av døgnenhet psykiatri og rus i Karasjok.  

Ny døgnenhet i Karasjok er planlagt åpnet i 2018, men det forventes ingen reduksjon i stillinger før i 
2019 samtidig med at ny enhet i Alta åpnes. Dette med bakgrunn i at total sengekapasitet bør 
opprettholdes før ny enhet i Alta er i drift. 

Tiltak 
- Bemanning av nye døgnenheter etter plan 
- Flytting av stillinger internt mellom enheter 

 
Måling av effekt 
Effekt måles gjennom reduksjon i faste lønnskostnader. 

 

4.15 Ny døgnenhet Alta/Omstilling døgnenheter SANKS 
Både samlokalisering av døgnenheter i DPS Midt/SANKS og ny enhet i Alta med utvidet 
sengekapasitet psykiatri samlokalisert med ny døgnenhet rus i Alta er beskrevet og behandlet i 
styresakene 98/2013 og 22/2014. 

Klinikken har hatt en gjennomgang av bemanning ved alle døgnenhetene i Klinikken – både i forhold 
til harmonisering av bemanning ved døgnenheter - og for å utarbeide stillingsbudsjett ved omstilte 
og nye enheter. Beregningene viser at klinikken totalt vil ha et behov for 18,3 nye stillinger i 
forbindelse med nye/omstilte enheter.  

Endring i antall senger som følge av omstillingen er som følger: 

- Samlet reduksjon i antall senger psykiatri: 2 senger 
- Samlet økning i antall senger rus: 4 senger. Det er i disse beregningene tatt høyde for at både 

Alta og Karasjok skal ha 6 senger + 2 senger til avrusning hver (Finnmarksklinikken har i dag 
12 senger) 

Endringer i bemanningsbehov er presentert i tabellen under: 

63 
 



 

Samlokaliserte enheter i Alta og Karasjok vil ha noe mindre bemanning per seng enn Tana siden de 
har synergieffekter av samlokaliserte enheter spesielt i forhold til bruk av spesialister/stab. 

Samlokalisert enhet i Alta vil ha noe høyere bemanning per seng enn samlokalisert enhet i Karasjok 
som følge av mindre muligheter for deling av personell både i forhold til at antall psykiatrisenger i 
Alta er høyere enn i Karasjok og som følge av fysiske fasiliteter når det gjelder felles bemanning på 
natt og i helg. 

Årsaken til økning i antall stillinger er: 

- Etableringen av ny rusenhet i Alta medfører behov for både spesialist/stabsstillinger og 
turnusstillinger som ikke har vært budsjettert tidligere 

- Finnmarksklinikken har i utgangspunktet vært underbemannet. Ved samlokalisering med 
psykiatrienhet bemannes også rusenheten i Karasjok etter felles bemanningsnorm så selv om 
antall senger reduseres oppnår man forholdsmessig mindre kostnadsbesparelser enn hva 
reduksjon i antall senger skulle tilsi 

Samlokaliseringen av døgnposter både i Karasjok og Alta gir imidlertid synergieffekter i forhold til 
bemanning. 

Som beskrevet i punkt 4.4 over har klinikken også gjennomført benchmarking av bemanning i forhold 
til andre døgnenheter i helse Nord. 

Døgnposter Voksen og Rus
I dag Ny Stab Turnus SUM Stab Pleie Sum Stab Turnus Sum Stab Pleie Sum

Sengeplasser psykiatri
Tana 15 10 5,0 26,0 31,0 0,33 1,73 2,07 8,0 18,0 26,0 0,80 1,80 2,60
Lakselv 8 0 4,5 15,5 20,0 0,56 1,94 2,50 0,0 0,0 0,0
Karasjok* 6 0,0 0,0 0,0 6,4 8,5 14,8 1,06 1,41 2,47
Alta 10 15 8,0 18,0 26,0 0,80 1,80 2,60 9,0 27,0 36,0 0,60 1,80 2,40
Sum 33 31 17,5 59,5 77,0 0,53 1,80 2,33 23,4 53,5 76,8 0,75 1,73 2,48

Sengeplasser Rus
Karasjok (Finnmarksklinikken)* 12 8 9,0 11,0 20,0 0,75 0,92 1,67 7,1 11,3 18,5 0,89 1,41 2,31
Alta 0 8 0,0 6,0 14,0 20,0 0,75 1,75 2,50
Sum 12 16 9,0 11,0 20,0 0,75 0,92 1,67 13,1 25,3 38,5 0,82 1,58 2,40

Totalt antall senger 45 47 26,5 70,5 97,0 0,59 1,57 2,16 36,5 78,8 115,3 0,78 1,68 2,45

Senger Tana 15 10 5,0 26,0 31,0 0,33 1,73 2,07 8,0 18,0 26,0 0,80 1,80 2,60
Senger Lakselv 8 0 4,5 15,5 20,0 0,56 1,94 2,50 0,0 0,0 0,0
Senger Alta 10 23 8,0 18,0 26,0 0,80 1,80 2,60 15,0 41,0 56,0 0,65 1,78 2,43
Senger Karasjok 12 14 9,0 11,0 20,0 0,75 0,92 1,67 13,5 19,8 33,3 0,96 1,41 2,38
Sum 45 47 26,5 70,5 97,0 0,59 1,57 2,16 36,5 78,8 115,3 0,78 1,68 2,45

10 8,3 18,3 0,19 0,11 0,30Endring fra dagens bemanning

Bemanningsfaktor - Ny modellSengeplasser Bemanning i dag Bemanning Ny modellBemanningsfaktor - i dag
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De forskjellige enhetene har noe forskjellig profil mellom stab/spesialiststillinger og turnusstillinger, 
men ut fra de stillingsforslagene som nå er utarbeidet ser klinikken at total bemanningsfaktor pr. 
seng ligger på samme nivå eller lavere enn de 2 enhetene man har sammenlignet seg med.  

Gevinstrealiseringen ved samlokalisering av enheter i DPS Midt/SANKS er beskrevet og tatt med i 
tiltak som presentert over.  

Klinikken ønsker imidlertid å påpeke at per i dag er ikke oppbyggingen av bemanning ved ny rusenhet 
i Alta regnet inn i driftsbudsjett eller i tiltak. Beregningene over viser at utvidet sengekapasitet samt 
ny rusenhet i Alta innebærer opprettelse av 30 nye stillinger i Alta. Dette kompenseres noe ved at 5 
senger og 6 midlertidige stillinger i Tana tas ned ved åpning av ny post i Alta. Dette innebærer at 
klinikken er avhengig av tilleggsfinansiering og/eller vil ha behov for ytterligere tiltak tilsvarende 24 
stillinger for å oppnå budsjettbalanse fra og med 2019 når ny enhet i Alta er planlagt åpnet.  

 

5  Risikovurdering 
På generell basis vurderes risiko knyttet til måloppnåelse som middels til høy. Flere av tiltakene er en 
videreføring av tidligere definerte tiltak. Tiltakene er imidlertid sårbare i forhold til 
bemanningssituasjonen i de enkelte DPSer. Vakante spesialiststillinger er en utfordring for klinikken i 
forhold til måloppnåelse på aktivitet, vridning av aktivitet fra døgn til dag, fristbrudd og ventetid og 
derigjennom mulighet for måloppnåelse i forhold til reduksjon i gjestepasientkostnader. Avbøtende 
tiltak vil i denne sammenheng være høyt fokus på rekruttering, stabilisering og muligheter for 
utdanning av spesialister i egen virksomhet. 

Klinikken er av den oppfatning at omstilling og samlokalisering av sengeposter for psykiatri og rus i 
Karasjok og Alta vil være viktige faktorer også for spesialistrekruttering og utdanning i egen 
virksomhet. Den nye organiseringen i DPS Midt/SANKS vil også sikre samiske pasienters rett til 
behandling på eget språk og i egen kultur. 

Forslaget om etablering av beredskapsordning for leger er tatt inn i «tiltakspakken» som oppfølging 
av tidligere vedtak og fordi tiltaket er avgjørende for måloppnåelse og gjennomføring av øvrige tiltak. 
Spesielt i forhold til reduksjon av APAT stillinger er det avgjørende at beredskapsordning for leger 
etableres for å kunne ha et minimum akutt tilbud ihht lover og forskrifter. I tillegg er tiltaket en del av 

Rusenhet 
Salten

Rusenhet 
Mo i Rana

Plan ny 
rusenhet 
Alta*

Plan  
rusenhet 
Karasjok**

Finnmarks-
klinikken i 
dag

Utvidet 
enhet Alta*

Ny enhet 
Karasjok**

Tana (10 
senger)

Tana (15 
senger) i 
dag

Lakselv i 
dag

Antall senger 8 8 8 8 12 15 6 10 15 8
Antall senger avrusning 2 2 2 2 0

Stillinger:
Leder 1,00 1,00 0,57 1,00 1,00 0,43 1,00 1,00 1,00
Overlege 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
LIS-lege 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Psykologspesialist/psykolog 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Sosionom 1,00 1,00 1,00 0,57 1,00 0,43 1,00
Fysioterapaut/Ergoterapaut 1,00 0,57 2,00 0,43 1,00 1,00
Fagutviklingssykepleier 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Sekretær 0,57 1,00 1,00 0,43 1,00 1,00 0,50
Kokk/ernæringsvert/Assistent 1,00 0,86 1,70 0,64
Miljøterapauter (psyk.spl., spl., mv.) 16,80 15,96 14,00 11,31 11,30 27,00 8,49 18,00 26,00 15,50
Sum stillinger 22,80 19,96 20,00 18,46 20,00 36,00 14,84 26,00 31,00 20,00

Pleiefaktor pr seng 2,10 2,00 1,75 1,41 0,94 1,80 1,41 1,80 1,73 1,94
Bemanningsfaktor pr seng 2,85 2,50 2,50 2,31 1,67 2,40 2,47 2,60 2,07 2,50

** Rusenhet og psykiatripost i Karasjok vil ha delvis delt bemanning (leder, sosionom/ergoterapaut/sekretær/kokk/assistent og delt bemanning 
miljøterapauter natt og helg) - delt forholdsmessig på antall senger i tabellen over

* Rusenhet og psykiatripost i Alta vil ha delt bemanning for ergo/fysioterapaut

RUS
Bemanning døgnenheter RUS og 

Psykiatri

Psykiatri
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forutsetningene om reduserte gjestepasientkostnader ved at akuttvurderinger vil kunne redusere 
akuttinnleggelser ved UNN.  

Sett i sammenheng med risikovurderingene for reduksjon i APAT stillinger vil det imidlertid fortsatt 
være en høy risiko for at antall akuttinnleggelser ved UNN ikke reduseres som forutsatt. Samarbeid 
mellom beredskapslege, kommunelege og UNN vil være svært viktig i denne sammenheng, og det 
forventes at nyopprettet stilling som samhandlingskoordinator vil kunne utvikle gode 
samhandlingsmåter slik at pasienter får behandling på riktig omsorgsnivå. 

Utfordringene med å sommerstenge døgnenheter i Tana og Lakselv vekselvis i 4 uker hver sommer vil 
være at det vil bli mindre kontinuitet i pasientbehandlingen, da kontakten med pasientens 
hjemkommune ikke vil kunne bli opprettholdt under innleggelsen i et annet DPS.  Denne ordningen 
vil medføre lengre reise for pasientene og risikoen vil være at pasientene ikke tar imot tilbudet om 
innleggelse. Det vil også være nødvendig med strengere prioritering av pasientene for innleggelse på 
grunn av redusert kapasitet. På den andre siden vil det være større mulighet for opprettholdelse av 
spesialistdekning ved døgnenhetene gjennom sommeren og redusere behovet for innleie av 
spesialister.  

 

5.1 Risikovurdering knyttet til reduksjon i APAT stillinger 
Den foreslåtte nedbemanningen vil ha en stor økonomisk effekt på 7 mill. kroner per år. Samtidig vil 
statlige føringer i oppdragsdokumentet og interne beslutninger i Finnmarkssykehuset om opprettelse 
av ambulante akutteam ikke kunne realiseres. Ivaretakelse av akuttilbudet iht loven vil likevel kunne 
ivaretas med den foreslåtte løsningen. 

Oppdragsdokumentene har over tid pålagt foretakene å etablere en 24/7 vaktberedskap for å kunne 
gi et lokalt akuttilbud så nært pasienten som mulig og å unngå unødvendige akuttinnleggelser på 
UNN. Dette vil ikke kunne tilbys etter intensjonen i framtiden. 

Styret har vedtatt en total sengereduksjon fra 37 til 31 senger på DPS nivå i Finnmark. De 
opprinnelige 30 årsverkene som var vedtatt for akutteamene skulle delvis erstatte sengeplasser og 
forhindre innleggelser. Den senere tids utvikling viser en økt andel innleggelser innen 24 timer på 
våre døgnavdelinger. Videre forventer UNN at pasienter kan overføres fra UNN til våre 
døgnavdelinger innen 48 timer. Presset på våre døgnplasser har økt betraktelig og vil kunne øke 
ytterligere med den foreslåtte nedbemanningen.  

Både i DPS Midt-Finnmark og DPS Øst-Finnmark vil ansatte være berørt av nedbemanningen 
avhengig av tidshorisonten. Ved en noe lengre tidshorisont vil ansatte kunne omstilles til andre 
ledige stillinger.  Ved en kort tidshorisont kan i enkelte tilfeller oppsigelser bli aktuelt.   

Det vil gjennomføres en risikoanalysen som skal danne grunnlag for avbøtende tiltak for å sikre et 
framtidig akuttilbud til befolkningen. Tett samarbeid med kommunen og helhetlige 
behandlingsforløp på tvers av behandlingsnivåene vil kunne bidra til å redusere antall akutt 
situasjoner.  

 

5.2 Økonomi  
Klinikk Psykisk helsevern og Rus har per i dag en uløst utfordring på 21 mill. kroner i sitt budsjett. 
Budsjettet for klinikken er for 2017: 
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«Uløst utfordring» er per i dag plassert på art 5990 som en del av lønnskostnader. Posten salderes 
ved evt. underforbruk på andre arter (som f.eks. vakante stillinger) men akkumulerer seg ellers til 
negative avvik måned for måned så lenge tiltak ikke virker eller settes inn.  

Gjennom iverksettelse av tiltakene som er foreslått vil budsjettet justeres slik at gjennomføring 
følges opp på de enheter og arter hvor tiltakene skal ha effekt. 

Tiltak er beregnet med effekt ca. 5,7 mill. kroner i 2017. I tillegg regner klinikken med motregning av 
flere vakante stillinger for året, men ser at det vil bli utfordrende å komme i budsjettbalanse i løpet 
av 2017. 

Effekt av tiltak vil gradvis vokse over de neste årene. I tillegg har Helse Nord i sitt budsjettframlegg 
for 2017 varslet gradvis innfasing av revidert inntektsmodell for TSB og psykisk helsevern med 
bakgrunn i videreutvikling av tilbud innenfor psykisk helse og rus. «Effektene av oppdateringen av 
inntektsmodellen til psykisk helse fases gradvis inn over 3 år i perioden 2017-2019.» Framskrivning av 
inntektene fra Helse Nord tilsier en økning i ramme på 2 mill. hvert år fra 2017-2019. 

Klinikken er av den oppfatning at foreslåtte tiltak sammen med innfasing av revidert inntektsmodell 
for psykisk helsevern og rus vil løse dagens uløste budsjettutfordring i løpet av de nærmeste 2-4 
årene. Samtidig vil klinikken påpeke at den er avhengig av tilleggsfinansiering til drift av ny rusenhet i 
Alta fra 2019 for å fortsatt kunne oppnå budsjettbalanse uten ytterligere tiltak. Det samme gjelder 
etablering av Rusteam i DPS Øst-Finnmark.  

 

6  Medbestemmelse 
Sak om tiltak for budsjettbalanse skal drøftes i informasjons- og drøftingsmøte på foretaksnivå som 
del av en større sak tilknyttet bærekraft og budsjettbalanse. Saken er også drøftet med 
tillitsvalgte/hovedverneombud i klinikken 18. april.  

Ansatte i klinikken har i flere år vært involvert i gjennomføringer om økt produktivitet i 
oppdragsdokumentet.  

Klinikken vil gjennomføre en egen ROS analyse for tiltak om reduksjon av APAT sammen med 
tillitsvalgte og hovedverneombud i klinikken. Underveis i prosessen og fram til drøftingsmøtet er 
ansatte blitt løpende orientert om prosessen i informasjonsmøter den 29.03.17 og 05.04.2017. 
Ansatte har også hatt anledning til å komme med skriftlige innspill underveis.  Innspillene vil danne 
grunnlag i ROS analysen.  

 

Klasse Klasse(T)  Budsjett 2017 
3 Salgs- og driftsinntekt -27 477 958        
4 Varekostnad 4 919 506          
5 Lønnskostnad 205 563 853       
6 Annen driftskostnad 9 814 460          
7 Annen driftskostnad, 9 507 722          
Totalsum 202 327 583          
Øremerket Nasjonale tjenester 3 899 000          
Totalsum 198 428 583          
5990 Uløst utfordring -21 116 753        
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