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Arkivnr.:  Saksbeh:  Sted/Dato:  
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Saksnummer 21/2018 
 
Saksansvarlig:  Lill Gunn Kivijervi, økonomisjef  
Møtedato:   18. og 19. april 2018 

Virksomhetsrapport 2 2018 Finnmarkssykehuset HF 
 
Ingress: Denne saken beskriver utviklingen i driften i virksomheten innenfor personal, 
økonomi og kvalitet i februar og hittil i år.  
 
Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 2 2018 til etterretning. 
 

2. Styret har i styresak 101/2017 vedtatt fordeling av 31 MNOK av et totalt 
investeringsbudsjett på 40 MNOK. Styret vedtar fordeling av det resterende 
investeringsbudsjett på 9 MNOK slik: 
 Egenkapital KLP     2 MNOK 

 CT Kirkenes     7 MNOK 

Totalt       9 MNOK 

 

 

Eva Håheim Pedersen 
Administrerende direktør 

Vedlegg: 
1. Saksfremlegg 
2. Virksomhetsrapport 2 2018  
3. ØBAK for februar  
  

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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Virksomhetsrapport 2 2018 Finnmarkssykehuset HF 
  
Saksbehandler:  Trude Jensen  
Møtedato:  18. og 19. april 2018 

1. Formål/Sammendrag 
Formålet med denne saken er å gi en status på driften. Rapportene viser status for 
Finnmarkssykehuset i februar 2018 og hittil i år.  
 
Det økonomiske resultatet i februar er 0,9 MNOK under budsjett. Hittil i år er 
resultatavviket 0,5 MNOK under budsjett.  
 
Kvalitetsindikatorene opprettholdes på måltall. Den gjennomsnittlige ventetiden var 60 
dager i februar, som er i henhold til måltallet. Innenfor psykisk helsevern barn er 
ventetiden 45 dager, som er under måltallet på 50 dager.  Fristbrudene er lavere enn 
samme periode året før, og innenfor barn og unge er andel avviklede fristbrudd 
betydelig lavere enn året før. Finnmarkssykehuset hadde 1,1 prosent andel avviklede 
fristbrudd i februar mot 1,9 prosent året før.  
 
Sykefraværet viser et positiv utvikling. I januar 2018 var sykefraværet 8,5 prosent. 
Sykefraværet var i samme periode i 2017 på 10 prosent. I 2017 var gjennomsnittlig 
sykefravær på 8,9 prosent. 

2. Bakgrunn 
Denne saken er en statusrapportering til styrene i Finnmarkssykehuset HF og Helse 
Nord RHF. 

3. Sakvurdering/analyse 
Kvalitetsindikatorer 
Gjennomsnittlig ventetid er i henhold til måltallet på 60 dager i februar. I psykisk 
helsevern barn (BUP) er ventetiden 45 dager, noe som er under måltallet på 50 dager. 
Klinikk psykisk helsevern og rus har hatt fokus på å få ned ventetiden, og den positive 
trenden for ventetiden i BUP fra siste tertial fortsetter.    
 
Fristbrudene er lavere enn samme periode året før, og innenfor barn og unge er andel 
avviklede fristbrudd betydelig lavere enn året før. Klinikk Psykisk Helsevern og Rus har 
redusert andel fristbrudd betraktelig sammenlignet med fjoråret.  
 
Aktivitet 
Aktiviteten hittil i år for somatikken er lavere enn planlagt, men høyere enn fjoråret. 
DRG aktiviteten er lavere enn både planlagt og sammenlignet med fjoråret.   
 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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Totalt er aktiviteten i psykisk helsevern og rus lavere enn både planlagt og 
sammenlignet med fjoråret. Aktiviteten for BUP er lavere enn planlagt men det er en 
økning i aktiviteten sammenlignet med samme periode i fjor.  
 
Økonomi 
Det økonomiske resultatet for Finnmarkssykehuset var 0,9 MNOK svakere enn 
budsjettert. Det er i hovedsak inntektene som er lavere enn forventet. Hittil i år er det 
økonomiske resultatet for Finnmarkssykehuset 0,5 MNOK svakere enn budsjett. Også 
her er det inntektene som er lavere enn budsjettert som utgjør hovedårsaken til det 
negative avviket hittil i år.  
 
Den økonomiske utfordringen ligger fortsatt i de somatiske klinikkene, på pasientreiser, 
TNF hemmere og gjestepasientkostnadene som alle hadde negative budsjettavvik i 
februar. Klinikk psykisk helsevern og rus har en positiv økonomisk utvikling og tallene 
pr. februar bekrefter fortsatt positiv utvikling. 
 
Tiltak 
Finnmarkssykehuset har planlagt tiltak på 100 MNOK i 2018, jfr. styresak 101/2017 
Budsjett 2018-2025, etter risikovurdering utgjøre disse tiltakene 68 MNOK. 
Gjennomførte tiltak utgjør 5,9 MNOK per februar, dvs. 9 prosent av planlagte tiltak. 
Tiltak knyttet til innflytting i nytt sykehus i Kirkenes gir naturlig nok ikke effekt. Det er 
igangsatt et arbeid for å identifisere og iverksettes strakstiltak for å holde nede 
kostnadene i klinikkene.  
 
Brutto månedsverk 
Finnmarkssykehuset har for februar 2018 brukt 15 brutto månedsverk mer enn samme 
periode i fjor. Månedsverkene for februar ble høyere enn plantall. Når man korrigerer 
for refusjoner for sykefravær og fødselspermisjoner, legger til innleie fra byrå og trekker 
ut månedsverk som er eksternt finansierte årsverk utover budsjett, er netto månedsverk 
13 månedsverk mer enn planlagt for februar 2018. Midlertidige månedsverk knyttet til 
ulike prosjekter er 17,5. 
 
Sykefravær 
Sykefraværet for januar ble 8,5 prosent. Sykefraværet i januar 2017 var 10 prosent. 
Målet er at sykefraværet ikke skal være høyere enn 7,5 prosent i 2018. 
 
Investeringsmidler 
Investeringsrammen for februar overholdes. Prognosen for nye Kirkenes sykehus er 
over tildelt investeringsramme, når man ikke tar hensyn til døgnmulkt. Det er 
usikkerhet knyttet til døgnmulkt og dermed også til investeringskostnaden. 
 
I styresak 101/2017 ble 31 MNOK av en investeringsramme på 40 MNOK fordelt. De 
resterende 9 MNOK skal fordeles når virksomhetsrapport 2-2018 legges frem. 
Egenkapital KLP skal dekkes av investeringsmidler. Denne kostnaden er 2 MNOK høyere 
enn forventet da budsjett 2018 ble fremlagt. CT-Kirkenes ble i styresak 60/2016 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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besluttet lagt i ordinært investeringsbudsjett. Det settes derfor av 7 MNOK til CT i 
Kirkenes.  

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

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

6. Medbestemmelse 
Denne saken ble drøftet i informasjons- og drøftingsmøte den 9. april 2018. 

7. Direktørens vurdering  
Kvalitetsindikatoren ventetid viser en positiv utvikling, og er innenfor måltallet på 60 
dager. Det er ekstra positivt at arbeidet med å redusere ventetid og fristbrudd innenfor 
psykisk helsevern og rus gir resultater. Epikrisetiden er fortsatt for høy og det er satt 
fokus på arbeidet med å få ned epikrisetiden ved å innføre krav om sammedagsepikrise i 
Finnmarkssykehuset. Målet for sammedagsepikrise er 80 prosent.  
 
Det er fortsatt utfordringer i kjernevirksomheten knyttet til drift i balanse. 
Administrerende direktør vurderer at det er risiko knyttet til balanse er størst i klinikk 
Hammerfest og Kirkenes. For klinikk psykisk helsevern og rus viser resultatet per 
februar at klinikken er på riktig vei. Klinikk Kirkenes og Service, drift og eiendom har 
ekstrakostnader knyttet til utsatt flytting til nytt sykehus som gir negativt avvik per 
februar. Klinikkene og service, drift og eiendom arbeider med å identifisere og 
iverksette supplerende tiltak til vedtatt tiltaksliste for å få ned kostandene. Dette legges 
frem for styret i april. 
 
Det er risiko for overskridelse av investeringskostnaden for nye Kirkenes sykehus. 
Døgnmulkt er ikke avklart, og det er derfor knyttet stor risiko til endelig sluttkostnad. 
Øvrige byggeprosjekter er under kontroll både med hensyn til fremdrift og økonomi. 
 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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Oppsummering av utvikling 
 

 

Det økonomiske resultatet i februar viser et overskudd på 1,1 mill., som er 0,9 mill. under budsjett. 
Hittil i år viser det økonomiske resultatet et overskudd på 3,5 mill. som er 0,5 mill. under budsjett.  

Ventetiden i Finnmarkssykehuset er 60 dager i februar, som er innenfor måltallet på 60 dager. 
Fristbruddene var 1,1 % i februar, som er over måltallet på 0.  

Sykefraværet i januar var på 8,5 %.  

Aktivitetsveksten i psykisk helsevern og rus er hittil i år 16,9 % lavere enn aktivitetsveksten i 
somatikken i samme periode. Måltallet er +2,5 %. Psykisk helsevern og rus har hatt en reduksjon i 
aktiviteten på 14,5 % sammenlignet med samme periode i fjor, mens somatikken har hatt en økning 
på 2,4 % i samme periode.  

  

Kvalitet Resultat Endring sist mnd

Endring fra samme 

mnd i fjor

Ventetid (dager) februar 60 2 2

Fristbrudd februar 1,1 % -0,1 p.p. -0,8 p.p.

Aktivitet - somatikk februar 2018  Endring fra i  fjor  Avvik fra plan 

Alle kontakter 13 494                             +173                      -1 204                      

Aktivitetsvekst PHR februar 2018  Endring fra i  fjor  Avvik fra plan 

Prosent -16,88 % -14,45 %

Regnskap (MNOK) Resultat Budsj.avvik 

februar 2018 1,1 -0,9

Hittil  i  år 3,5 -0,5

Tiltak  2018 Risikojustert Realisert hittil  i  år

TNOK 68 000 68 000 5 901

Likviditet Trekkramme Disponibel saldo

februar 2018 TNOK 250 000 105 832

Stillingstyper Heltid Deltid

Prosentandel 81,6 % 18,4 %

Sykefravær januar 2018 Snitt hiå Snitt hif

Prosent 8,50 % 8,50 % 10,00 %
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Kvalitet 

Ventetid 
Finnmarkssykehuset har som mål at gjennomsnittlig ventetid for behandling i 
spesialisthelsetjenesten skal være under 60 dager (50 dager for barn i psykisk helsevern). 
Gjennomsnittlig ventetid måles for pasienter som har startet utredning eller behandling i 
rapportmåneden.  
 

Finnmarkssykehuset totalt 
Finnmarkssykehuset hadde en gjennomsnittlig ventetid på 60 dager i februar. Måltallet er 60 dager. 
 

 

I somatisk virksomhet var ventetiden 61 dager i februar. Det er én dag over måltallet på 60 dager. 

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

2018 59 61 - - - - - - - - - -

2017 60 59 57 56 56 54 51 58 62 55 53 46

Mål 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

  40
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  60

  65
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Somatikk: ventetid antall dager

2018

2017

Mål
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Ventetiden for psykisk helsevern voksne var 58 dager i februar. Rus hadde en ventetid på 31 dager. 
Måltallet er å gi et tilbud innen 60 dager, noe som er innfridd. 
 

 

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Voksne 2018 45 58 - - - - - - - - - -

Rus 2018 49 31 - - - - - - - - - -

Voksne 2017 55 45 38 40 45 36 42 51 45 47 48 42

Rus 2017 70 45 31 48 39 23 59 46 41 41 23 44

Mål 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
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Psykisk Helsevern voksne: ventetid antall dager

Voksne 2018

Rus 2018

Voksne 2017

Rus 2017

Mål

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Barn 2018 46 45 - - - - - - - - - -

Barn 2017 43 49 39 42 69 61 71 64 55 57 44 53

Mål 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
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Psykisk Helsevern barn: ventetid antall dager

Barn 2018
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Ventetiden for psykisk helsevern Barn- og unge var 45 dager i februar mot måltallet på 50 dager. 
Dette er en positiv utvikling sammenlignet med gjennomsnittlig ventetid året før som var på 54 
dager. 

 
     Kilde: VA 

Fristbrudd 
Måltallet for fristbrudd er 0 % fristbrudd. Finnmarkssykehuset måles på andelen av pasienter som 
starter sin behandling for sent i forhold til den gitte tidsfristen innenfor rapportmåneden. Tallene 
viser avviklede fristbrudd. 

Finnmarkssykehuset totalt 
Andel avviklede fristbrudd var 1,1 % i februar. Dette er en positiv utvikling fra 2017 hvor 
fristbruddene var 1,9% i samme periode. 
 

 
Kilde: VA 

Fristbruddene fordeler seg med 10 fristbrudd i klinikk Hammerfest, to fristbrudd i klinikk Kirkenes 
og fire fristbrudd i klinikk psykisk helsevern og rus.  

2017

Snitt 1 2

       55 58       60       

       56 63       64       

       55 54       56       

       45 45       58       

       54 46       45       

       43 49       31       

       60        60        60 

       50        50        50 

       58 59       

2018

Måltall somatikk, PH Voksne og Rus

Måltall Barn

Helse Nord

Finnmarkssykehuset totalt

Hammerfest Sykehus

Kirkenes Sykehus

Psykisk helsevern Voksne

Psykisk helsevern Barn

Rus

År

Måned

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

FIN totalt 2018 1,2 % 1,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Hammerfest sykehus 2018 1,0 % 1,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Kirkenes sykehus 2018 0,9 % 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

PHR 2018 3,7 % 3,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

FIN totalt 2017 1,9 % 1,9 % 1,4 % 1,8 % 2,1 % 1,9 % 2,5 % 2,6 % 2,6 % 1,9 % 1,4 % 2,0 %
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Korridorpasienter 

 
 Kilde: Tall innrapportert manuelt fra avdelingene 

 

Klinikk Hammerfest hadde 36 korridorpasienter i februar. Klinikk Kirkenes hadde ingen. 

Epikrisetider  
Finnmarkssykehuset har som mål at alle epikriser etter innleggelse skal være sendt innen 7 dager, 
altså en andel på 100 %.  

Finnmarkssykehuset totalt 

Ingen av klinikkene har innfridd målet om 100 % andel ferdigstilte epikriser innen 7 dager i februar.  

 
Kilde: DIPS 

Finnmarkssykehuset har en andel på 86% av epikrisene innen 7 dager, noe som er en liten 
forbedring sammenlignet med snittet for 2017. Begge de somatiske klinikkene har en økning i andel 
epikriser innen 7 dager, mens psykisk helsevern og rus har en nedgang. Ingen av klinikkene oppnår 
måltallet på 100%.  

Legemiddelsamstemming 
Målet for Finnmarkssykehuset på legemiddelsamstemming er at mer enn 80 % av pasientene skal 
ha fått gjennomført legemiddelsamstemming. Under vises en tabell med oversikt over 
samstemming. Dette er samstemminger som er dokumentert, og alle aktuelle i februar er inkludert.  

Tabellen viser at tre av fem avdelinger ligger over måltallet på 80 % andel dokumenter samstemt. 

 
Kilde: Extranet (Klinikk Hammerfest), manuell telling av farmasøyt for Klinikk Kirkenes 

jan.18 feb.18

Klinikk Hammerfest 0,8 % 1,8 %

Klinikk Kirkenes 0,1 % 0,00 %

Somatikken 0,5 % 1,2 %

Andel korridorpasienter somatikk

År 2017

7 dager 7 dager 7 dager

Måned Snitt 2017 Februar Snitt 2018

Finnmarkssykehuset 84 % 86 % 86 %

Klinikk Hammerfest 82 % 87 % 87 %

Klinikk Kirkenes 90 % 94 % 94 %

Psykisk helsevern og rus 71 % 55 % 58 %

Måltall 100 % 100 % 100 %

Helse Nord

2018

Ant granskede 

kurver/epikriser

Med C-Hammerfest 25 20   80 %  24   96 % 

Kir avd Hammerfest 12 9 75 % 8  67 %

Ort avd. Hammerfest 12 7 58 % 8  67 %

Kir A Kirkenes 12 1 8 % 11 92 %

Med B Kirkenes 13 2 15 % 12 92 %

Område

Antall med 

dokumentasjon i 

kurve

% dok.samstemt inn

Ant dok Samstemt 

ut (bruk av NEK i 

epikrise) 

% samstemt ut
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Time i første brev 
Her presenteres andel pasienter som får fast timeavtale innen 10 virkedager fra mottak av 
henvisning. Indikatoren omfatter henvisninger som er rettighetsvurdert og besluttet at pasienten 
skal tilbys utredning/behandling ved sykehuset.  Med timeavtale menes tidspunkt, dato evt. med 
klokkeslett for oppmøtetid på sykehuset.  

Indikatoren rapporteres med etterslep på 1 måned. Målet er at alle pasienter skal ha timeinnkalling 
i første brev. Status pr januar viser at totalt får 67 % av pasientene, som inkluderes i målingen, 
timeinnkalling i første brev.  

 
Kilde: DIPS 

 

 

 

  

Januar Finnmarkssykehuset Psyk/rus Kirkenes Hammerfest

Antall totalt 1 748                                183                 627                 938                  

Time første brev 1 171                                111                 465                 595                  

Andel med time i første brev 67 % 61 % 74 % 63 %
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Den gylne regel 
Det er et overordnet krav til Helse Nord om større vekst innen psykisk helsevern og rus behandling 
enn innen somatikken. Oppfølging og måling av veksten skal gjøres for aktivitet, ventetid og 
kostnader.  

Tabellen under viser endringen hittil i år 2017 mot hittil i år 2018.  

 

Kilde: VA og Agresso 

Hittil i år er aktivitetsveksten innenfor psykisk helsevern og rus lavere enn i somatikken. Somatikken 
øker med 2,4 %, mens psykisk helsevern og rus samlet har en nedgang på 14,5 %. Behandling som 
utføres av private leverandører og avtalespesialister er ikke med i tallgrunnlaget, analysen ovenfor 
viser kun aktivitet utført i eget foretak.  

Kostnadsøkningen innen somatikken pr februar er noe høyere enn for psykisk helsevern og rus. I 
psykisk helsevern og rus øker kostnadene med 2,5 %, mens somatikken har en økning på 4,9 %.  

Gjennomsnittlig ventetid for avviklet helsehjelp innen psykisk helsevern og rus er på 46 dager hittil i 
2018 mot 60 dager i somatikken. Endring i forhold til i fjor er større for psykisk helsevern og rus enn 
somatikken. Psykisk helsevern og rus har en reduksjon i ventetid på 9,8 %, mens somatikken er på 
samme nivå hittil i 2018 mot hittil i 2017. Dette er i henhold til prioriteringen.  

  

feb.17 feb.18 hittil 2017 hittil 2018
Endring fra i 

fjor hittil

Somatikk 5 323             5 366             10 629           10 887           2,4 %

VPP 2 165             1 701             4 440             3 633             -18,2 %

BUP 1 354             1 130             2 563             2 428             -5,3 %

TSB 140                 70                   268                 159                 -40,7 %

SUM PHR 3 659             2 901             7 271             6 220             -14,5 %

Somatikk 64,7               69,8               132,1             138,6             4,9 %

VPP 14,3               14,3               28,8               27,8               -3,4 %

BUP 6,7                  7,0                  13,1               14,2               8,3 %

TSB 1,5                  2,0                  3,2                  4,2                  32,3 %

SUM PHR 22,5               23,3               45,1               46,2               2,5 %

Somatikk 59 61                   60                   60                   0,0 %

SUM PHR 46 45                   51                   46                   -9,8 %

Rapportering den gylne regel

Polikliniske konsultasjoner

Kostnader

Ventetid
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Aktivitet 
I aktivitetsrapporteringen måles aktiviteten mot planlagt aktivitet hittil i år, og med nivået for 
samme periode i fjor. 

Somatikk 

 
Kilde: Analysesenteret 

Aktiviteten pr februar 2018 for somatikken i Finnmarkssykehuset viser at antall kontakter har vært 
høyere sammenlignet med 2017, men er under plantall. DRG-poengene er lavere enn både fjoråret 
og plantall.  

DRG poeng somatikken 

Grafen nedenfor viser produksjon av DRG-poeng fordelt på døgn, dag og poliklinikk totalt for 
Finnmarkssykehuset i forhold til plantall og fjoråret. DRG produksjonen for dag, døgn og poliklinikk i 
somatikken er lavere enn plantall og fjoråret.  
 

 
Kilde: VA 

Resultat

Endring 

fra i fjor

Avvik fra 

plan

Alle kontakter 13 494 +173 -1 204

Totalt antall opphold somatikk 2 607 -85 -292

Herav:

Dagopphold poliklinikk 538 +38 -119

Dagopphold innlagte 314 +13 -17

Heldøgnsopphold innlagte 1 755 -136 -156

Polikliniske konsultasjoner 10 887 +258 -912

DRG poeng totalt 2 269 -117 -203

Herav:

DRG poeng dag/døgn 1 775 -180 -204

DRG poeng poliklinikk 451 +21 -41
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Produktiviteten for somatisk behandling måles ved å se på antall DRG i forhold til antall ansatte i de 
somatiske klinikkene (Hammerfest og Kirkenes). Målingen inkluderer ikke årsverk for stabs- og 
støttefunksjoner, men tar kun utgangspunkt i årsverk knyttet til klinisk virksomhet. Den gir en god 
indikasjon av utvikling over tid.  

 

Dersom man måler DRG poeng pr månedsverk totalt tilknyttet aktiviteten i Kirkenes og 
Hammerfest, ser man at effektiviteten i februar 2018 er 0,26 poeng lavere enn samme periode i 
fjor. Kirkenes ligger 0,42 poeng lavere i februar 2018 sammenlignet med samme periode i fjor, mye 
av årsaken ligger i at aktiviteten er tatt ned pga. planlagt flytting til nytt sykehus.  Hammerfest ligger 
0,18 poeng lavere enn samme periode i fjor. I februar er det totalt produsert 2,23 poeng pr 
månedsverk. Kirkenes har produsert 2,12 poeng og Hammerfest har produsert 2,29 poeng pr 
månedsverk. Antall månedsverk i produktivitetsberegningen tar ikke høyde for månedsverk knyttet 
til bruk av innleid arbeidskraft.  

 

 
Kilde: VA 

Psykisk Helsevern og Rus 

 
Kilde: VA 

Voksenpsykiatrien: 
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DRG pr mndverk 2018 KS

DRG pr mndverk totalt 2017

Resultat

Endring fra 

i fjor

Avvik fra 

plan

Voksenpsykiatri:  

Antall utskrivninger PHV 136 +28 +15

Antall l iggedøgn PHV 1 872 +515 +273

Antall polikliniske konsultasjoner PHV 3 633 -807 -403

Barne- og ungdomspsykiatri: 

Antall utskrivninger BUP 8 +0 -3

Antall l iggedøgn BUP 461 +188 -12

Antall polikliniske konsultasjoner BUP 2 418 -145 -292

Rusomsorg: 

Antall utskrivninger Rusomsorg 14 +4 -1

Antall l iggedøgn Rusomsorg 501 +99 -203

Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg 159 -109 -85
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Voksenpsykiatrien hadde flere liggedøgn og utskrivninger pr februar sammenlignet med fjoråret og 
plantall. Antall polikliniske konsultasjoner var pr februar lavere enn både fjoråret og plantall.  

Barne- og ungdomspsykiatrien: 

Barne- og ungdomspsykiatrien hadde samme antall utskrivninger pr februar som fjoråret.  Antall 
liggedøgn var høyere enn fjoråret, men noe lavere enn plantall. Antall polikliniske konsultasjoner pr 
februar var lavere enn både fjoråret og plantall.  

Rus: 

Innenfor rus var antall liggedøgn og utskrivninger pr februar høyere sammenlignet med fjoråret, 
men lavere enn plantall. Antall polikliniske konsultasjoner var pr februar lavere enn både fjoråret og 
plantall.  

Utskrivningsklare pasienter 
Grafer og tabeller under viser antall pasienter og liggedøgn for pasienter som er utskrivningsklare 
og som venter på et kommunalt tjenestetilbud.  
 
Antall utskrivningsklare døgn er betydelig lavere enn samme periode i fjor og men høyere enn 
januar 2018. 
 

  
Kilde: DIPS 
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Tall på antall utskrivningsklare pasienter i februar 2018 viser litt flere pasienter sammenlignet med 
samme måned i fjor, og litt færre pasienter sammenlignet med januar 2018. 

 
Kilde: DIPS 

Tabellene under viser antall utskrivningsklare døgn og antall utskrivningsklare pasienter i 2017 og 
2018 pr kommune. Alta og Sør-Varanger kommuner var de kommunene som hadde flest 
utskrivningsklare døgn pr februar i fjor. Ved disse to kommunene ser vi likevel en markert nedgang i 
utskrivningsklare døgn pr februar 2018.  

 
Kilde: DIPS 

 

 

Kommune

Utskrivningsklare 

døgn pr. feb 2017

Utskrivningsklare 

døgn pr. feb 2018

VARDØ KOMMUNE 3 0

VADSØ KOMMUNE 1 6

HAMMERFEST KOMMUNE 52 89

KAUTOKEINO KOMMUNE 7 0

ALTA KOMMUNE 281 59

LOPPA KOMMUNE 0 0

HASVIK KOMMUNE 2 7

KVALSUND KOMMUNE 0 3

MÅSØY KOMMUNE 14 0

NORDKAPP KOMMUNE 11 0

PORSANGER KOMMUNE 0 11

KARASJOK KOMMUNE 3 0

LEBESBY KOMMUNE 4 2

GAMVIK KOMMUNE 4 0

BERLEVÅG KOMMUNE 2 0

TANA KOMMUNE 0 32

NESSEBY KOMMUNE 0 0

BÅTSFJORD KOMMUNE 14 1

SØR-VARANGER KOMMUNE 138 35

Totalsum 536 245
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Antall utskrivningsklare pasienter har en liten nedgang pr februar 2018 mot pr februar 2017. 

 
Kilde: DIPS 

Kommune

Antall 

utskrivningsklare 

pasienter pr. feb  2017

Antall 

utskrivningsklare 

pasienter pr. feb 2018

VARDØ KOMMUNE 10 14

VADSØ KOMMUNE 17 35

HAMMERFEST KOMMUNE 16 25

KAUTOKEINO KOMMUNE 7 2

ALTA KOMMUNE 38 24

LOPPA KOMMUNE 1 2

HASVIK KOMMUNE 2 5

KVALSUND KOMMUNE 5 4

MÅSØY KOMMUNE 4 2

NORDKAPP KOMMUNE 14 6

PORSANGER KOMMUNE 2 10

KARASJOK KOMMUNE 7 3

LEBESBY KOMMUNE 8 5

GAMVIK KOMMUNE 7 1

BERLEVÅG KOMMUNE 6 11

TANA KOMMUNE 17 9

NESSEBY KOMMUNE 5 5

BÅTSFJORD KOMMUNE 9 5

SØR-VARANGER KOMMUNE 54 56

Totalsum 229 224
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Økonomi 
Tall i mill. kroner 

 
Kilde: Agresso 

Resultat 
Finnmarkssykehuset har et resultatavvik på - 0,9 mill. i februar. Inntektene er 4,8 mill. under 
budsjett. Det er i hovedsak ISF inntektene som er lavere enn budsjettert i februar. Driftskostnader 
eks. finans er 2,1 mill. lavere enn budsjett i februar, noe som i hovedsak skyldes lavere 
avskrivningene enn budsjettert grunnet forsinkelser på NKS. I tillegg er andre driftskostnader også 
lavere enn budsjettert. Driftsresultatet eks. finans viser et negativt avvik på -2,6 mill., mens 
finansresultatet viser et positivt avvik på 1,7 mill. i februar. I februar er rentekostnader for NKS 
bokført i driften med 1,6 MNOK.  
 
Hittil i år har Finnmarkssykehuset et resultatavvik på -0,5 mill. Avviket hittil i år skyldes i stor grad 
det samme som for februar. Inntektene hittil i år er 9,4 mill. under budsjett, mens driftskostnader 
eks. finans er 3,8 mill. lavere enn budsjettert. Siden inntektene er mye lavere enn underforbruket 
på driftskostnader gir det et negativt driftsresultat hittil i år på -5,7 mill. Finansresultatet hittil i år 
viser et positivt avvik på 5,2 mill.  

Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Resultat Budsjett Avvik i kr

Bas isramme 131,9 131,9 -0,0 260,3 260,3 -0,0

ISF inntekter 29,8 35,1 -5,3 61,8 70,9 -9,1

Gjestepas ientinntekter 1,4 0,6 +0,8 1,9 1,1 +0,8

Øvrige dri fts inntekter 11,2 11,5 -0,3 22,4 23,5 -1,1

Sum driftsinntekter 174,3 179,1 -4,8 346,4 355,9 -9,4

Kjøp av helsetjenester 13,2 11,7 -1,5 23,1 23,4 +0,3

Varekostnader knyttet ti l  aktivi tet 13,6 10,8 -2,8 26,8 21,8 -5,0

Innleid arbeidskraft 1,7 0,6 -1,1 5,2 1,2 -4,0

Lønnskostnader 101,9 100,6 -1,3 207,5 201,8 -5,7

Avskrivninger og nedskrivninger 3,1 8,5 +5,4 6,2 17,1 +10,9

Andre dri ftskostnader 37,9 41,3 +3,4 72,3 79,6 +7,3

Sum driftskostnader 171,4 173,6 +2,1 341,1 344,9 +3,8

Driftsresultat 2,9 5,5 -2,6 5,3 11,0 -5,7

Finansresultat -1,8 -3,5 +1,7 -1,8 -7,0 +5,2

Ordinært resultat 1,1 2,0 -0,9 3,5 4,0 -0,5

februar Hittil i år
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Driftsinntekter 

 
Kilde: Agresso 

Driftsinntektene for februar er 4,7 mill. under budsjett, mens inntektene hittil i år er 9,4 mill. under 
budsjett. Det skyldes i hovedsak lavere ISF inntekter på ordinær drift enn budsjettert. Dette henger 
sammen med nedgangen man ser i aktivitet både i psykisk helsevern og rus og somatikken. De 
somatiske klinikken har lavere aktivitet enn budsjettert spesielt på heldøgnsopphold. I tillegg har 
klinikk Kirkenes tatt ned drift i forhold til den planlagte innflyttingen til NKS som skulle vært første 
uke i mars. Innen psykisk helsevern og rus er det nedgang på alle fagområder på antall polikliniske 
konsultasjoner.  
I tillegg er også ISF inntekter for legemidler utenfor sykehus log andre driftsinntekter lavere enn 
budsjettert.  

Driftskostnader inklusive finans 

 
Kilde: Agresso 

Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Resultat Budsjett Avvik i kr

Bas isramme 131,9 131,9 -0,0 260,3 260,3 -0,0

Kval i tetsbasert finans iering 0,3 0,3 +0,0 0,6 0,6 +0,0

ISF egne pas ienter (ekskl . KMF) 27,9 32,4 -4,5 57,7 65,2 -7,4

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

Samlet ordinær ISF-inntekt 27,9 32,4 -4,5 57,7 65,2 -7,4

ISF av legemidler utenfor sykehus 1,9 2,7 -0,8 4,1 5,8 -1,7

Gjestepas ientinntekter 1,4 0,6 +0,8 1,9 1,1 +0,8

Pol ikl iniske inntekter (PH/ lab/rtg) 1,2 1,2 +0,0 2,6 2,4 +0,2

Utskrivningsklare pas ienter 0,7 0,3 +0,4 1,0 0,6 +0,5

Inntekter "raskere ti lbake" 0,0 0,1 -0,1 0,0 0,1 -0,1

Andre øremerkede ti l skudd 1,5 1,4 +0,0 3,2 2,9 +0,4

Andre dri fts inntekter 7,5 8,2 -0,8 15,0 17,0 -2,0

Sum driftsinntekter 174,3 179,1 -4,8 346,4 355,9 -9,4

Hittil i årfebruar

Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Resultat Budsjett Avvik i kr

Kjøp av offentl ige helsetjenester 10,3 9,3 -1,0 18,8 18,6 -0,2

Kjøp av private helsetjenester 2,9 2,4 -0,5 4,3 4,8 +0,5

Varekostnader knyttet ti l  aktivi tet 13,6 10,8 -2,8 26,8 21,8 -5,0

Innleid arbeidskraft 1,7 0,6 -1,1 5,2 1,2 -4,0

Lønn ti l  fast ansatte 83,6 84,2 +0,6 170,0 169,1 -1,0

Overtid og ekstrahjelp 8,0 3,6 -4,4 16,3 7,0 -9,3

Pens jon inkl  arbeidsgiveravgi ft 13,9 13,9 -0,0 27,8 27,8 -0,0

Ti lskudd og refus joner vedr arbeidskraft -5,3 -4,1 +1,3 -10,0 -8,1 +1,9

Annen lønnskostnad 1,7 3,0 +1,3 3,3 6,0 +2,6

Sum lønn og innleie ekskl pensjon 89,7 87,3 -2,4 184,9 175,2 -9,7

Avskrivninger 3,1 8,5 +5,4 6,2 17,1 +10,9

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

Andre dri ftskostnader 37,9 41,3 +3,4 72,3 79,6 +7,3

Sum driftskostnader eks. finansresultat 171,4 173,6 +2,1 341,1 344,9 +3,8

Finans inntekter 0,1 0,1 -0,0 0,1 0,2 -0,1

Finanskostnader 1,9 3,6 +1,7 1,9 7,2 +5,3

Finansresultat -1,8 -3,5 +1,7 -1,8 -7,0 +5,2

Sum driftskostnader inkl. finansresultat 169,6 170,1 +3,8 339,3 337,9 +9,0

februar Hittil i år
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Sum driftskostnader eks. finansresultat er i februar og hittil i år henholdsvis 2,1 mill. og 3,8 mill.  
lavere enn budsjettert. Det er i hovedsak lavere kostnader på avskrivninger grunnet forsinkelsen på 
NKS og lavere andre driftskostnader som utgjør årsaken til dette. Finansresultatet viser et positivt 
avvik på 1,7 mill. i februar og 5,2 mill. hittil i år. Totale driftskostnader inklusiv finansresultat viser et 
positivt avvik på 3,8 mill. i februar og 9 mill. hittil i år.  

Resultat for Klinikkene 

 
Kilde: Agresso 

I februar har stab med felleskostnader, klinikk Psykisk Helsevern og Rus og klinikk Prehospital 
positive avvik. Resterende klinikker samt pasientreiser, gjestepasienter og TNF hemmere har 
negativt avvik. Hittil i år er det kun stab med felleskostnader og klinikk Prehospital som har positivt 
avvik.  
 
Avvikene pr klinikk kommenteres i vedlegget til virksomhetsrapporten. 
 

Gjennomføring av tiltak 
Under presenteres status i tiltaksarbeidet for januar 2018. Statusrapporteringen gjøres med 
utgangspunkt i tiltaksplanene slik den ble vedtatt i styresak 101/2017 Budsjett 2018-2025.  
 
Finnmarkssykehuset har planlagt tiltak for 100 MNOK, disse er risikojustert til 68 mill. i 2018. Pr 
februar er det realisert tiltak for 5,9 mill., som utgjør 9 % av totalt budsjett på 68 mill.  
 

 

Status på tiltak pr klinikk kommenteres i vedlegget til virksomhetsrapporten.  
 

Klinikk/senter Tall i TNOK

Avvik denne 

mnd Avvik hittil i år

Avvik hittil i 

fjor

Stab med felleskostnader +8 958 +22 612 +5 836

Gjestepasientkostnader -1 195 -7 054 -1 204

TNF Hemmere -2 064 -1 858 +958

Pasientreiser -522 -2 607 -1 151

Klinikk Psykisk helsevern og rus +54 -559 -1 015

Klinikk Hammerfest -2 535 -4 893 -1 531

Klinikk Kirkenes -3 145 -5 092 -3 330

Klinikk Prehospital +877 +675 +924

Klinikk Service, Drift og Eiendom -1 329 -1 712 +1 768

Sum -900 -487 +1 254

Risiko for at tiltaket ikke  blir 

gjennomført 

Budsjett 

2018

Risiko-

justert 

budsjett

Realiserte 

tiltak hittil  

i  år

Andel av 

risikojust. 

budsjett

1 - Usannsynlig 68 000        68 000        5 901          9 %

2 - Lav sannsynlighet -              -              -              

3 - Middels sannsynlighet -              -              -              

4 - Høy sannsynlighet -              -              -              

5 - Tiltaket blir ikke gjennomført i  2018 -              -              -              

Sum Finnmarkssykehuset 68 000        68 000        5 901          9 %
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Likviditet og investeringer 

Likviditet 

 

Disponibel saldo består av 250 mill. kassakreditt og resten er egne midler på bank. Som grafen viser 
er likviditeten 105,8 mill. i februar, som er en nedgang i likviditet på 19,8 mill. fra forrige måned.  

Likviditetsprognose 
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Grafen over viser likviditetsprognosen for 2018 for Finnmarkssykehuset korrigert for faktiske 
inntekter og kostnader pr februar. Budsjettet for året viste at Finnmarkssykehuset skulle ha brukt 
119 mill. av kassekreditten i løpet av februar. Faktisk forbruk viser at det har vært nødvendig å 
bruke 144 mill. av kassakreditten pr februar. Prognosen viser at totalt forbruk av kassekreditten mot 
utgangen av 2018 vil være 247 mill., dvs at Finnmarkssykehuset nærmer seg kassekredittlimit på 
250 MNOK mot slutten av 2018.  

Investeringer 

 

Det er i styresak 101/2017 vedtatt et investeringsbudsjett på 205 mill. for 2018. Det er overført 
411,5 mill. i investeringsbudsjett for ubrukte midler fra 2017 til 2018. Totalt investeringsbudsjett for 
2017 er 616,5 mill.  
 
Finnmarkssykehuset har investert for 75,3 mill. pr februar. Nye Kirkenes Sykehus utgjør 18,6 mill. av 
dette. Totalt er investeringskostnaden for nye Kirkenes sykehus bokført til 1 574,2 mill.  
 
Alta Nærsykehus har en ramme på 409,5 mill. Påløpte kostnader pr februar er 37,5 mill. kr. 
 
I styresak 101/2017 ble 31 MNOK av 40 MNOK til MTU, ambulanse m.m fordelt. Det gjenstår å 
fordele de resterende 9 MNOK. Egenkapital KLP skal finansieres over investeringsbudsjett. KLP har 
økt med 2,0 MNOK etter at investeringsbudsjettet ble vedtatt i styresak 101/2017, det avsettes 2 
MNOK til Egenkapital KLP. I styresak 60/2016 ble CT-Kirkenes tatt ut av investeringsbudsjettet til 
NKS. Denne investeringen skulle disponeres av ordinært investeringsbudsjett. Det disponeres derfor 
7 MNOK til CT-Kirkenes. 
 

Bygge- og utviklingsprosjekter 
Nye Kirkenes sykehus, byggefase 

Rapporteringen er pr. 13.03.2018. Fremdrift Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til 
sluttprognosen for kostnader, særlig som følge av sluttoppgjøret for B03, herunder konsekvensene 
for feil og mangler. De økonomiske konsekvensene av konkursen i B02 ansees som noenlunde 
avklart.  

Arbeidet med å fullføre B02, nå B10, pågår og nærmer seg fullførelse. Utomhusarbeid fullføres til 
sommeren og helikpterlandingsplass er utsatt i påvente av godkjenning av luftfartstilsynet. 

Oppretting av feil og mangler i entreprise B03 pågår. Det mest omfattende er: 

 Fullført: Oppretting av feil i brannsikring i fasader 

 Fullført: Oppretting lov og forskriftsavvik elektro 

 Fullført: Utbedring gulvbelegg 

Gjennomførte investeringer (1000 kr)

Investering

er tidligere 

år

Inv. ramme 

tidligere år

Overført 

inv. Ramme 

fra tidligere 

år

 

Investering

er hittil i år 

Inv. ramme 

i år

Ramme- 

justering

Investering

er hittil 

totalt

Inv. ramme 

totalt
Restramme

Forbruk i år 

av 

disponibel 

ramme

Finnmarkssykehuset HF 0

Rusinstitusjon 10 717           -                 12 082           3 740             -                 -                 14 456           12 082           8 342             31 %

 Spesialistlegesenteret i Alta 74 747           -                 285 249         37 454           100 000 112 200         385 249         347 795         10 %

 Spesialistlegesenteret i Karasjok 40 000           10 000 -                 50 000           50 000           0 %

Kirkenes nye sykehus 1 555 504     -                 67 246           18 649           -                 -                 1 574 153     67 246           48 597           28 %

Tiltak Hammerfest Kirkenes og ENØK Hammerfest 27 825           -                 -9 737            938                 15 000           28 763           5 263             4 325             18 %

MTU, ambulanser, rehab m.m. 21 659           -                 38 067           14 497           26 000           36 155           64 067           49 570           23 %

Reserve/ egenkapitalsinnskudd KLP -                 -                 -21 438         -                 14 000           -                 -                 -7 438            -7 438            0 %

Til styrets disp (sum) 1 690 452     -                 411 469         75 277           205 000         -                 1 765 728     616 469         541 192         12 %
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 Pågår: Oppretting øvrige kontraktstavvik elektro 

 Pågår: Oppretting riss og sprekker (nærmest utført) 

 Utbedring malerarbeid (anses ikke som kontraktsavik) 

 Pågår: Oppretting våtrom/bad 

 Pågår: Oppretting brannsikring innendørs 

 Nylig igangsatt: Oppretting varmeanlegg 

Mesteparten av disse arbeidene gjøres for entreprenørens regning, noe som skaper usikkerhet om 
kostnadskonsekvensene. 

 

I denne fasen er det oppdaget vesentlige avvik med branntetting samt at vårrommene ikke er 
bygget i henhold til beskrivelsene. Det er reklamert på disse arbeidene til den tyske entreprenøren. 
Arbeid med å rette opp dette pågår for entreprenørens regning. 

 

Økonomi, utvidet investeringsramme på 1,485 MRD. Forventet sluttkostnad er 1,556 MRD. 
Prognosen viser en overskridelse på 71 MOK. Dagmulkt er ikke innarbeidet i sluttprognosen. Det er 
uenighet mellom byggherren og entreprenør B03 om sluttoppgjør. Det er derfor stor usikkerhet 
knyttet til sluttprognosen for kostnader. 
 
Risiko, de største utfordringene som per i dag anses å foreligge, er: 

 Retting av kvalitetsavvik i B03. 

 Sluttoppgjør med B03. Utbedring av feil og mangler for entreprenørens regning 

 Konsekvensene av konkurs i B02. Synes dog å være under kontroll. 

 Framdrift for gjenstående arbeid, herunder framdrift av gjenstående testing, opplæring samt 
etablering av SD-anlegg og toppsystem 

Den største utfordringen i prosjektet nå, i tillegg til økonomien, er at mange aktiviteter som 
ideelt skjer etter hverandre, nå er avhengig av hverandre og pågår samtidig. 

 

 
 
Alta Nærsykehus - gjennomføringsfasen 
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Fremdrift Enighet oppnådd med Alta kommune om kostnader knyttet til all 
infrastruktur(utbyggingsavtale), kulvert og teknisk infrastruktur. Innkjøp CT/MR ble annonsert.  
Anbudsregning pågår.  Gjenbruk av inventar og utstyr er avklart.  
Mottatt skisseforslag på ny Ambulansestasjon, som et tilbygg til eksisterende helsebygg.  
Kvalitetssikring av bygg- og brukerutstyr med hensyn til prosjekteringsomfang i to heldagsmøter. 
Utstyrsomfang og funksjonalitet med hensyn til adgangskontroll og dørautomatikk avklart. Endelig 
avklaring på nødstrøm/reservekraft og varmeanlegg.  
 
Økonomi, Styringsrammen for prosjektet er 436,1 inkl. midler til CT/MR og ambulansestasjon. 
Prognosen er usikker, og det vil bli lagt frem kvalitetssikret prosjektbudsjett i april. 

Risiko. Det ligger en økonomisk risiko knyttet til prosjektbudsjettet. Det er uavklarte kostnader 
knyttet til medisinteknisk utstyr og inventar. Utbyggingsavtale og teknisk anlegg med Alta kommune 
er landet med høyere kostnad enn hva som lå i forprosjekt. Ny usikkerhetsanalyse foreligger i april. 

HMS 

Miljø 

Rapport fra Totalentreprenøren viser akkumulert sorteringsgrad på 73,1 % (68,2 % i forrige periode) 
hittil. Som forventet går sorteringsgraden opp. For perioden var den på 92,8 %. 

Arbeidslivskriminalitet 

Sykehusbygg har inngått et samarbeid med Skatteetaten i forbindelse med arbeidet med å styrke 
seriøsiteten i Bygg- og anlegg og å forebygge og bekjempe arbeidsmarkedskriminalitet (A-krim). I 
den forbindelse er det gitt fullmakt fra totalentreprenøren til å innhente taushetsbelagt informasjon 
fra skatteetaten for kontroll. Dette er videre etterspurt hos underentreprenørene. 

Medvirkning Brukerkoordinatorer er på plass. Brukerkoordinatorer for somatikk og klinikk psykisk 
helsevern og rus ivaretas av ledere i del prosjektgruppene. Brukerkoordinatorer er kontaktpunktet 
mellom brukere av bygget/utstyret og byggeprosjektet. Det gjennomføres avklaringsmøter 
underveis i prosjektet etter hvert som byggeprosjektet har behov for avklaringer og kvalitetssikring.  
 
Samisk helsepark- gjennomføringsfasen 

Fremdrift Tegninger er bearbeidet, prosjektet er optimalisert og kontrakt med entreprenør er klar 
for signering. Det er gjort endring fra behandlingsrom til behandlerkontor for VPP. Det er gjort et 
arbeid for å avklare kostnader ved å bygge nye møterom eller opprettholde planen om møterom i 
paviljong. 
 
HMS vil bli ivaretatt under hele prosessen. Det legges stor vekt på å ivareta krav i lov og forskrifter 
når det gjelder HMS.  God og riktig deltagelse er med på å bidra til god kvalitet på arbeidet og ikke 
minst på sluttresultatet av prosessen. 
 
Medvirkning skjer gjennom medvirkningsgrupper og overordnet prosjektgruppe (OTG) med fokus 
på logistikk og teknologi. Pasient- og brukerutvalget er representert med en samisk 
brukerrepresentant i OTG.  Det er gjennomført følgende medvirkningsgruppemøter, informasjons- 
og drøftingsmøter og møter i FAMU for denne fasen: 
 
For denne fasen er det gjennomført: 

 Møte med medvirkningsgruppene og prosjektgruppen 4 mai  
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 Møte med Referansegruppen 28. april og 2. juni, 28. juni 

 Møte i Styringsgruppen 10. mai og 15. juni 

 Møte med medvirkningsgruppe 1 og 2 og OTG 5 september 

 Møte i styringsgruppen 13. september 

 Separate informasjonsmøter ved Finnmarksklinikken og VPP/Døgn i Lakselv om prosessen 

fra idefase til byggestart hhv. 21 og 26 september. 

 Møte med OTG 27.oktober, gjennomgang og beslutning av tildelingskriterier, vekting av 

disse. 

 9. og 10. november Workshop for evaluering av innkomne løsningsforslag med OTG, 

medvirkningsgruppe 1, 2 og 3 samlet. 

 Styringsgruppemøte 15.desember 2017 

 Møte OTG 19.januar 2018 

 Møte medvirkningsgruppe Psykisk Helsevern og Rus, 29. januar 2018 

 Møte medvirkningsgruppe Somatikk, 30. januar 2018. 

 Møte OTG 2. februar 2018 

 Informasjons- og drøftingsmøte Klinikk Psykisk Helsevern og Rus 8. februar 

 Møte OTG 14. februar 

 Klinikkledermøte Psykisk Helsevern og Rus 19. februar 

 Styringsgruppemøte 21. februar 

Nye Hammerfest sykehus - Konseptfasen 

Fremdrift Konseptfaserapport ble behandlet i styremøte 15. februar 2018 og i styret i Helse Nord  
28. februar. Det ble vedtatt å gå videre i forprosjekt. Prosjektkostnaden må bearbeides til 1,95 
MRD. Styringsdokument for forprosjektfasen er vedtatt i samme styremøter. 

Risiko, ligger i tomtekostnad, reguleringsplan og om samarbeid om areal med Hammerfest 
kommune og UiT. Prosjektkostnad er for høy i forhold til investeringsrammen, og vil bearbeides i 
forprosjektfasen. 

 
Økonomi, det er totalt satt av kr 22.000 000 inkl. mva. i budsjett 2017/2018 for 12,4 MNOK. 
Prosjektet vil levere innenfor økonomisk ramme. 

 
Medvirkning skjer gjennom medvirkningsgrupper og overordnet prosjektgruppe (OTG) med fokus 
på logistikk og teknologi. Pasient- og brukerutvalget er representert med en representant i 
overordnet prosjektgruppe. Foretakstillitsvalgte og foretaksverneombud er representert i OTG og 
medvirkningsgrupper.  Det er gjennomført følgende medvirkningsgruppemøter, informasjons- og 
drøftingsmøter og møter i FAMU for denne fasen: 
 

 Møte med medvirkningsgruppene og overordnet prosjektgruppe 6. juni 

 Møte i Styringsgruppen 15. juni  
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 Møte styringsgruppen 13. september, Tomtevalg 

 Informasjons- og drøftingsmøte og FAMU 15. september, tomt 

 Møte OTG 22. september 

 Styringsgruppemøte 18. oktober 

 Allmøte med ansatte 20.november 

 Møte i medvirkningsgruppene og overordnet prosjektgruppe 21. november 

 Styringsgruppemøte 22.november 

 Medvirkningsgruppemøte 17. januar 2018 

 Styringsgruppemøte 29.januar 2018 

 Styringgruppemøte 21. februar 2018 

 

OU-prosess Alta (OUANS) 

Fremdrift, Sluttrapportene fra delprosjektene ble levert i januar, i henhold til plan. I februar ble 
sluttrapport utarbeidet og besluttet i klinikken.  

Med dette vurderes at det foreligger prosjektkontroll i tråd med plan, fremdrift og økonomi.  
 
Økonomi, Det er satt av 554.000 kr til OU arbeidet. Det er belastet kr 73.000’ kr. på prosjektet. Det 
er i hovedsak prosjektressurser som belastes prosjektet. 

 

Risiko, En av de største risikofaktorer for gjennomføring av prosjektet organisasjonsutvikling Alta 
nærsykehus er frigjøring av tid, menneskelige ressurser og engasjement. 

 

HMS For Finnmarkssykehuset er det svært viktig å ivareta ansattes ve og vel i arbeidet.    
HMS skal ivaretas gjennom hele prosessen. Det legges stor vekt på å ivareta krav i lov og forskrifter 
når det gjelder HMS. God og riktig deltagelse bidrar til god kvalitet på arbeidet og ikke minst på 
sluttresultatet av prosessen.  
 
 
Medvirkning skjer gjennom fagfolk, tillitsvalgte og verneombud i delprosjektgruppene og i 
overordnet prosjektgruppe. Styringsgruppen er styringsgruppe for alle utviklingsprosjekter. Her 
deltar fagfolk, ansatte, ledere, tillitsvalgte og verneombud. I tillegg brukerutvalget representert og 
OSO har utpekt 2 representanter til styringsgruppen.  
 
OU-prosess Samisk Helsepark 

Fremdrift Mandat et for geriatrisk team er godkjent og arbeidet er igangsatt. Mandat for Samisk 
LMS utarbeides innen 1. mai.  

Økonomi. Det er avsatt i budsjett for prosjekt Samisk helsepark OU, på 375.000 i 2018. Det er i 
januar belastet 27.000,- på prosjektet. Det er i hovedsak prosjektressurs og møtefasiliteter som 
belastes prosjektet. 
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HMS. For Finnmarkssykehuset er det svært viktig å ivareta ansattes ve og vel i arbeidet.    
HMS skal ivaretas gjennom hele prosessen. Det legges stor vekt på å ivareta krav i lov og forskrifter 
når det gjelder HMS. Engasjerte og kompetente deltager i gruppe vil bidra til god kvalitet på 
arbeidet og et godt sluttresultatet av prosessen.  

  
Medvirkning. Det er etablert en medvirkningsgruppe for mandat geriatrisk team, bestående av 
fagfolk, tillitsvalgte, verneombud og representant fra en av de samiske språkkommunene.  
 
OU-prosess Kirkenes (NKS-OU) 

Fremdrift. OU-prosjektet jobber ut fra planlagt innflytting i april. Det arrangeres ukentlige status- og 
avklaringsmøter med de kliniske delprosjektene.  

Arbeid med å skanne og rydde i arkivet på sykehuset er krevende. Det er ansatt ekstra personell til 
dette arbeidet. Målsetningen er å rydde mest mulig før flytting, men det kan bli behov for å leie 
ekstra lokaler til arkiv etter flytting.  

Utsettelse av innflytting skaper utfordringer knyttet til innleie av ressurser. Det er nødvendig med 
lengere perioder med innleie, noe som går ut over økonomien i prosjektet. 

 
Økonomi, Det er satt av 4,8 MNOK til OU og flytting i 2018. Pr. februar belastet 1 MNOK i prosjektet. 
Det er en økonomisk utfordring at innflytting er utsatt. Det er usikkerhet hva dette vil si for 
prosjektkostnaden.  
 
Risiko 

Økonomi 

Det er utarbeidet prognose for 2018 som flytting og ekstra ressurser. Prognosen for driftsressurser 
er på 3,8 MNOK som er 2,8 MNOK over budsjett. Prognosen er basert på innmeldt behov fra 
delprosjektene. Det er usikkerhet knyttet til prognosen.  

 

Milepælplan 

Prosjektet har revidert sin milepælsplan for å tilpasse aktiviteten til ny innflyttingsdato. Den ekstra 
tiden vil bli brukt til ytterligere kvalitetssikring og god implementering. 

HMS og kvalitet 

God planlegging har gitt resultater i form av sluttrapporter av god kvalitet. 

 
HMS  

Kravet til å arbeide med NKS parallelt med krav til ordinær drift er krevende og den største HMS-
utfordringen i prosjektet. Avklaring av flyttedato og planlegging av lavdrift forventes å ha positiv 
effekt.  

Gevinstrealisering Det er fremlagt en tiltaksplan som viser tiltak som tilsvarer kravet på 15 mill. kr. 
Planen vil gjennomføres over 2 år. Gevinstrealiseringen vil ikke ha effekt før etter oppstart i nytt 
sykehus. Enkelte tiltak er iverksatt i «gammelt sykehus», og gir effekt. 

   



 

 

23 

 

Medvirkning Det har vært følgende møter fra juni 2017.: 
 

 Møte i Styringsgruppen 15. Juni. 

 Informasjons- og drøftingsmøte klinikk Kirkenes 16. juni. 

 Informasjons- og drøftingsmøte klinikk Kirkenes 8. september. 

 Møte i styringsgruppen 13.september. 

 Møte i styringsgruppen 22.november 

 Møte i styringsgruppen 14. desember 2017 

 Møte i omstillingsgruppen 12.01.2018 

 Møte i omstillingsgruppen 21.02.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal  

Bemanning – månedsverkutvikling 
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Kilde: VA. Brutto månedsverk består av variabel lønn, fast lønn og UTA lønn. Det er ikke korrigert for refusjon og innleie utenom 
lønnssystemet.   

Brutto månedsverk ligger 86 over plantall i februar 2018 og 15 over samme måned i fjor.  

Månedsverk pr klinikk   

 
Kilde: VA. Administrasjon inneholder FFS, PO, Økonomi og Direktør m/stab. 

I plantall for administrasjonen inngår ikke prosjektstillinger som er av midlertidig karakter. Disse utgjør 17 stillinger.  

Tabellen viser månedsverk pr måned i 2018, snitt 2018 samt snitt 2017. 

 

Årsverksanalyse  

 
Kilde: VA og Agresso 

Finnmarkssykehuset har et overforbruk på 13 månedsverk etter korreksjon for registrerte 
refusjoner og innleie i februar.  

Månedsverkanalyse økning fra 2016 til 2017 
Månedsverkene i Finnmarkssykehuset har økt med 233 månedsverk totalt fra 2016 til 2017, som i 
snitt pr. måned utgjør en økning på 19,4 månedsverk fra 2016 til 2017.  
 
Økningen fra 2016 til 2017 i månedsverk skyldes i hovedsak økning i midlertidige stillinger i 
Finnmarkssykehuset. Variable månedsverk har i snitt pr. måned kun 1,4 månedsverk i økning fra 
2016 til 2017.  
 

2017

Klinikk Jan Feb Mars Apr Mai Jun Jul Aug Sept     Okt Nov Des
Snitt pr 

måned

Snitt pr 

måned

Adm. 96 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97              104            

Plantall Adm. 95 95 92 96 96 94 67 83 97 95          94          100       92              96               

Hammerfest 504 527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 515           517            

Plantall Hammerfest 479 485 489 488 488 496 517 507 491 488        487       487       492           492            

Kirkenes 358 361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360           355            

Plantall Kirkenes 338 342 345 344 344 350 365 357 347 344        344       344       347           339            

PHR 297 305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301           306            

Plantall PHR 319 318 319 317 318 318 320 320 313 311        310       310       313           318            

Prehospital 235 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234           246            

Plantall Prehospital 230 233 235 234 234 238 248 243 236 234        234       234       236           235            

SDE 124 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126           131            

Plantall SDE 105 107 107 107 107 109 114 111 108 107        107       107       108           125            

2018

Februar 2018

Gj. snitt hittil i 

år 2018 pr. mnd Februar 2017

Gj. snitt hittil i 

år 2017 pr. mnd

Plantall Finnmarkssykehuset 1 567                     1 556                    1 601                      1 626                      

Faste månedsverk 1 451                     1 442                    1 444                      1 439                      

Variable månedsverk 202                         192                        194                          189                          

Brutto månedsverk 1 653                     1 634                    1 638                      1 627                      

Refusjoner sykefravær og fødselspermisjoner -98                         -86                        -97                          -97                          

Innleie fra byrå 25                           34                          32                            35                            

Netto månedsverk 1 580                     1 582                    1 573                      1 566                      

Differanse 13                           26                          -28                          -60                          
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Økningen i månedsverk gjelder i hovedsak stillinger knyttet til prosjekter i Finnmarkssykehuset. 
Dette er både stillinger knyttet til bygge- og utviklingsprosjektene, bemanning av 
pasientransportbiler og prosjektstillinger knyttet til Lønns- og personalsystemet.  
 
Finnmarkssykehuset har hatt en økning i aktivitet fra 2016 til 2017. Noe av økningen i månedsverk 
på legesiden er knyttet til aktivitetsøkningen: 

1 Øyelege 
1 Geriater 
1 Revmatolog 
1 Onkolog 

Dersom man ser økning i polikliniske konsultasjoner på disse områdene fra 2016 til 2017, 
gjenspeiler det at månedsverk for leger har økt. I tillegg har det vært en økninger innenfor den 
kliniske driften spesielt sykepleiere. En av årsakene til økning på sykepleiere er vakante sykepleier 
stillinger som er blitt besatt de siste to årene. Dermed har kostnaden til innleie fra byrå gått ned for 
sykepleiere.  
 
Selv om det er ansatt flere leger og sykepleiere er det en reduksjon på annet personell som totalt 
sett ikke gir en betydelig økning i faste månedsverk for Finnmarkssykehuset fra 2016 til 2017.  
 
Under vises oversikten over økningen i månedsverk der prosjektstillinger utgjør 17,5 månedsverk, 
mens hvis man slår sammen alle månedsverkene fra lærlinger og ned viser økningen i månedsverk 
en økning på 1,9 faste månedsverk.  
 

 
      Kilde: VA 

 
Ved å se økningen i månedsverk opp mot innleie fra byrå og refusjoner, viser netto endring i 
månedsverk en økning på 9,9 fra 2016 til 2017.  
 

Økning fra 2016 til 2017 Total økning Gj.snt. pr.mnd

Faste/midlertidige månedsverk 215,6                  18,0                             

Variable månedsverk 17,4                    1,4                               

Sum økning 233,0                  19,4                             

Sum økning månedsverk fra 2016-2017 19,4

Spesifisert som:

Prosjektstillinger 17,5

Lærlinger 1,3

Leger 2,5

Sykepleiere 13,5

Psykologer 2,3

Annet Helsepersonell 0,1

Annet Personell -17,8

Sum total 19,4

Spesifisering økning månedsverk:
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       Kilde: VA 

 

 

Andel deltidsansatte – fast ansatte 

 
Kilde: VA 

Andel deltidsansatte er 18,4 % i februar 2018, samme som januar 2018, og noe lavere enn samme 
periode i fjor. Andel deltidsansatte har vært stabilt på rundt 20 % de siste to årene.  
 
Da få ansatte har registrert i Personalportalen om de har ønsket eller uønsket deltid, så finnes det 
ikke helt korrekt data på dette. Status pr februar er at 327 personer er registrert med 
stillingsprosent under 100 %. Av disse er det 46 som har registrert ønsket eller uønsket deltid, altså 
en registreringsandel på 14 %. Det er 8 ansatte som har registrert uønsket deltid. Her har 4 
midlertidige fått økt til ønsket stillingsprosent og en har fått økt stillingsprosenten noe, men ikke 
opp til ønsket stillingsprosent. De øvrige 3 har ikke fått ønsket stillingsprosent. For ønsket deltid er 
38 ansatte registrert. Av disse er det 7 faste 100 % stillinger som har permisjon i deler av stillingen.  

Sum økning månedsverk fra 2016-2017 19,4

Innleie 2

Refusjoner -11,5

Netto økning månedsverk 2016-2017 9,9
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Andel midlertidige ansatte 

 
Kilde: VA 

Midlertidige ansatte består i hovedsak av prosjektstillinger, vikarer for svangerskaps permisjoner, 
langtidssykemeldte og ferievikarer. Andel midlertidig ansatte for februar er på 14,8 % som er noe 
lavere enn samme periode i fjor. I 2018 er LIS leger tatt med som fast ansatte, disse har tidligere 
ligget som midlertidig ansatte. 

Sykefravær 
 

 
Kilde: VA 

Sykefraværet for januar 2018 er på 8,5 %. Dette er lavere enn januar 2017 som var 10 % og 
gjennomsnitt for 2017 som var 8,9 %. Januar er høyere enn måltall for 2018 som er 7,5 %.  
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Brudd på arbeidstidsbestemmelsen i Arbeidsmiljøloven 

 
Kilde: GAT 

Klinikkene følger opp AML-brudd hele året. Dette er regelmessig et tema i FAMU, der klinikkene 
rapporterer på status og tiltak for å redusere antall brudd. Foretaket har fokus på å søke om 
dispensasjoner, og registrere disse i GAT.  
 
Antall AML-brudd gikk ned i 2017 sammenlignet med 2016. Denne trenden fortsetter inn i 2018. Så 
langt i år har foretaket ca. 15% reduksjon i antall AML-brudd sammenlignet med samme periode i 
2017, som er i bedre enn målsetningen på reduksjon på 10 %.  
 
AML brudd fordelt pr. ansatt pr. klinikk 
Tabellen viser status for AML brudd fordelt pr ansatt for februar 2017 og 2018. Rapporter på 
klinikknivå og lavere har en feilkilde der ansatte som jobber på flere enheter kommer opp med 
samme brudd på alle enheter.  
 



 

 

29 

 

   

Kilde: GAT 

De største bruddårsakene i februar var «annet» (178) og «akutt sykdom» (123). Deretter kommer 
«akutt mangel på nødvendig kompetanse» (101) og «akutt aktivitetsforandring» (99). Samlet sett 
utgjør akutte hendelser flertallet av antall AML-brudd. 
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Ordforklaringer 
 
DRG – Diagnoserelaterte grupper – er et klassifikasjonssystem som grupperer hvert enkelt 
sykehusopphold i en periode i medisinsk meningsfulle og ressursmessig ensartede grupper. For å 
gruppere sykehusopphold må det foreligge informasjon om pasientenes opphold i sykehusets 
datasystem; blant annet diagnoser og prosedyrer, som beskrives ved hjelp av medisinske koder. 
DRG blir blant annet brukt til å beregne gjennomsnittlig kostnad pr sykehusopphold og 
sammenligne aktivitet mellom sykehus. 

DRG -poeng er aktivitetsmål hvor sykehusopphold og poliklinikk PHR er justert for forskjeller i 
pasientsammensetning mellom ulike sykehus. Refusjon for ett DRG -poeng i somatikken er for 2018 
fastsatt til 43 428 kroner (kostnaden for en gjennomsnittspasient). Refusjon for ett DRG -poeng i 
PHR er for 2018 fastsatt til 2 354 kroner. 

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

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

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

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

Poliklinisk konsultasjon – fremmøte/besøk på en poliklinikk. 

Somatikk – Kroppslig (i motsetning til psykisk). 

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

ØH / Ø -hjelp – Øyeblikkelig hjelp. 

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

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

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

Korridorpasient – Antall og andel pasienter som kl. 0700 er plassert i seng på korridor, bad, 
skyllerom, dagligstue m.m.  



 
 

 

  

Finnmarkssykehuset HF 

Klinikkrapportering 
februar 2018 
Vedlegg virksomhetsrapport 2 2018 
Rapportering fra klinikksjefer 



 

1 
 

 

Innhold 
Innledning ............................................................................................................................................... 2 

KLINIKK HAMMERFEST ........................................................................................................................... 3 

KLINIKK KIRKENES ................................................................................................................................. 10 

KLINIKK PSYKISK HELSEVERN OG RUS .................................................................................................. 17 

KLINIKK PREHOSPITAL .......................................................................................................................... 24 

SERVICE, DRIFT OG EIENDOM (SDE) ..................................................................................................... 29 

 

  



 

2 
 

Innledning 
 

Økonomirapportene fra klinkksjefer og drifts- og eiendomssjef tar utgangspunkt i de 
viktigste resultatmålene, samt fokus på styringsfart om omstillingsbehov.  

Klinikkene rapporterer på følgende:  

 Avvik mot budsjett: Denne måneden og hittil i år. 
 Status: Enten rødt, gult eller grønt.  

Obligatoriske rapporteringsparametre for alle klinikkene er: Resultat, brutto 
månedsverk og sykefravær. På grunn av etterskuddsvis målinger er sykefraværstallene 
en måned på etterskudd. Måleparameterne for de somatiske klinikkene er like. 
Måleparameterne for de andre klinikkene er i større grad skreddersydd.  

Det utarbeides prognose hver måned på økonomi. Følgelig gjør klinkksjefen en konkret 
vurdering av klinikkens styringsfart basert på utviklingen hittil i år. Alle klinikker skal 
gjøre en vurdering av styringsfart og omstillingsbehov, og klinikker med negative avvik 
fra mål skal presentere konkrete forslag til tiltak for å endre styringsfart for å nå de 
avtalte målene.  

For måleparameterne skal klinikkene kommentere der målene viser rødt, det vil si 
resultater som ikke er i tråd med mål. Ved rød og gul status må klinikkene presentere 
årsaksforklaring og en vurdering av forventet utvikling videre i året, samt eventuelt om 
det raskt vil være behov for å iverksette tiltaksarbeid. Dette konkretiseres og 
kvantifiseres i avsnittet «Vurdering av styringsfart og omstillingsbehov» for hver klinikk. 
Grønnstatus kommenteres etter eget ønske.  

Måltallene for de ulike parameterne er satt slik:  

 Økonomi (grønn avvik mellom budsjett og regnskap 0%, gult avvik mellom 
budsjett og regnskap < -0,5 %, rødt avvik mellom budsjett og regnskap > -0,5 %) 

 Aktivitet (På plantall grønn eller mindre enn plantall rødt) 
 Ventetid (grønn 60 dager eller mindre, rødt over 60 dager) 
 Fristbrudd (grønn 0 %, rødt > 0,1 %) 
 Korridorpasienter (grønn ingen, rødt en eller mer) 
 Epikrisetid (grønn 100 %, mellom 99 % og 90 % gult, under 90 % rødt) 
 Brutto månedsverk (grønn på måltall eller < måltall, rødt >måltall) 
 Sykefravær totalt (grønn < 7,5 %, rødt >7,5 %) 
 Sykefravær korttid (grønn < 2 %, rødt >2 %) 
 AML brudd (grønn < 10 % sammenlignet med 2017, rødt >10 % sammenlignet 

med 2017) 
 ClockWork (grønn 80 %, mellom 79 % og 70 % gult, under 70 % rødt) 
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KLINIKK HAMMERFEST 
Måltavle februar 2018 

 

Virkel ig 23 793,0 47 105,0

Mål  21 258,0 42 213,0

Avvik -2 535,0 -4 892,0

I fjor -1,0 -1,5

Virkel ig 673,0 1 452,6

Mål  746,0 1 500,0

Avvik -73,0 -47,4

I fjor -33,0 115,0

Virkel ig 64,0 63,5

Mål  60,0 60,0

Avvik -4,0 -3,5

I fjor -1,0 -1,5

Virkel ig 1,20 % 1,10 %

Mål  0,00 % 0,00 %

Avvik -1,20 % -1,10 %

I fjor -1,10 % -0,60 %

Virkel ig 36,0 52,0

Mål  0,0 0,0

Avvik -36,0 -52,0

I fjor -35,0 -56,0

Virkel ig 87 % 86,5 %

Mål  100 % 100 %

Avvik -13 % -13,5 %

I fjor -17 % -17,5 %

Virkel ig 527,2 515,4

Mål  485,4 482,2

Avvik -41,8 -33,2

I fjor -20,0 -13,0

Virkel ig 8,5 % 8,5 %

Mål  7,5 % 7,5 %

Avvik -1,0 % -1,0 %

I fjor -2,6 % -2,8 %

Virkel ig 4,0 % 4,0 %

Mål  2,0 % 2,0 %

Avvik -2,0 % -2,0 %

I fjor -1,7 % -1,75 %

Virkel ig 264 482

Mål  316 565

Avvik 52 83

Klinikk Hammerfest

Økonomi Dri ftresultat 

i  KR. (1.000)

Denne måneden Hittil i år

Aktivitet somatikk 

DRG-poeng døgn, 

dag og pol ikl inikk 

ANTALL

Kvalitet 

Gj.sni tt.ventetid 

avviklet for 

pas ienter tota l t 

DAGER

Kvalitet Fris tbrudd 

ANDEL

Kvalitet 

Korridorpas ienter 

ANDEL

HR AML brudd 

ANTALL

Kvalitet Epikrisetid 

PROSENT

HR Brutto 

månedsverk ANTALL

HR Sykefravær tota l t i  

PROSENT 

(etterskuddsvis )

HR Sykefravær korttid 

i  PROSENT 

(etterskuddsvis )
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Klinikksjefens vurderinger 

Resultatavviket pr februar er -4,9 MNOK. Det er inntektssvikt i forhold til planlagt 

aktivitet på 2,2 MNOK. Klinikksjefen vurderer at klinikken vil oppnå budsjetterte 

inntekter i 2018, selv om de 2 første månedene viser lavere aktivitet. Det er en 

bekymring at innleie fra firma og medisinske forbruksvarer fortsatt viser for høye 

kostnader. Det er iverksatt strakstiltak ved at fullmakter for innleie er inndratt og skal 

godkjennes av klinikksjefen. Det er iverksatt et arbeid i klinikken med å identifisere og 

iverksette tiltak for å øke aktiviteten, og det iverksettes strakstiltak for å holde 

kostnader nede. I tillegg er det iverksatt et arbeid for å erstatte tiltak som ikke gir 

økonomisk effekt.  

Kommentar til måltavlen 

Økonomi 
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Klinikk Hammerfest har et overforbruk på 2,5 mill. i februar. Det er i hovedsak lavere 

ISF-inntekter enn budsjettert, innleie fra byrå og variable lønnskostnader som bidrar til 

overforbruket i februar.  

Klinikken har et overforbruk på 4,9 mill. hittil i år. Årsaken er den samme som i februar. 

Aktivitet 

 

Klinikk Hammerfest har en økning i aktiviteten pr februar 2018 sammenlignet med 

samme periode i fjor, men ligger under plantall. Dagopphold innlagte og 

heldøgnsopphold innlagte ligger under samme periode i fjor og plantall. Nedgangen på 

heldøgnsopphold er ønsket utvikling med vridning fra døgn til dag. Dagopphold 

poliklinikk ligger høyere enn fjoråret og omtrent likt med plantall. Polikliniske 

konsultasjoner ligger høyere enn samme periode i fjor men under plantall. 

DRG: 

Klinikk Hammerfest har en reduksjon i DRG poeng pr februar sammenlignet med samme 

periode i fjor og plantall. Den største reduksjonen i DRG poeng skyldes dag/døgn, der 

man ser en reduksjon i heldøgns pasienter pr februar.  

 

  

Klinikk Hammerfest 2018 2017  Plan 2018 

Endring 

faktisk

 Endring 

faktisk 2018 - 

plan 2018 

Alle kontakter 8 769          8 268          9 068              501 -299               

Totalt antall opphold somatikk 1 701          1 687          1 797              14 -96                  

Herav:

Dagopphold poliklinikk 399            299            389            100 10                   

Dagopphold innlagte 196            214            221            -18 -25                  

Heldøgnsopphold innlagte 1 106          1 174          1 187          -68 -81                  

Polikliniske konsultasjoner 7 068          6 581          7 271          487 -203               

DRG poeng totalt 1 453          1 485          1 500              -33 -47                  

Herav:

DRG poeng dag/døgn 1 125          1 215          1 190          -90             -65                  

DRG poeng poliklinikk 297            270            310            27              -14                  

DRG 470 31              31              31                   
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HR indikatorene 

Brutto månedsverk 

 

Klinikken har 527 brutto månedsverk i februar 2018. Det er en økning på 15 

sammenlignet med februar 2017. Plantall for februar 2018 var 485. Brutto månedsverk 

er ikke korrigert for innleie fra byrå og refusjoner.  

Sykefravær 

 

Klinikken hadde et sykefravær på 8,4 % i januar 2018. Det er en nedgang på 2 % 

sammenlignet med januar 2017. Korttidsfraværet var 3,9 % som er en økning på 0,1 % 

sammenlignet med januar 2017.  

  

JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES

Månedsverk 2017 497 512 525 518 504 514 542 529 520 513 512 516

Månedsverk 2018 504 527

Plantall 2018 479 485 489 488 488 496 517 507 491 488 487 487
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AML brudd 

 

Klinikken hadde 264 AML brudd i februar 2018. Til sammenligning hadde klinikken 351 

AML brudd i februar 2017. Ergo er det en nedgang på 25 % sammenlignet med samme 

periode i fjor og klinikken når måltallet i februar på 10 % reduksjon i AML brudd 

sammenlignet med samme periode i fjor.  

Kvalitet 

Ventetid 

Klinikken hadde en ventetid på 64 dager i februar og lå over måltallet på 60 dager. 

Innenfor fagområde øye var ventetiden i februar 147 dager, som skyldes lite legeressurs 

i forhold til ventelister. Ventetiden innenfor generell kirurgi var på 135 dager, som 

skyldes at uprioriterte selvbetalende pasienter med lang ventetid har fått tilbud i 

februar. Det er brukt feil type henvisning – det vil bli gjort korrigeringer som vil 

redusere ventetiden. Klinikken jobber med å holde ventetiden nede og har nå kalt inn 

alle pasienter som har ventet over ett år. 

Fristbrudd 

Klinikken hadde 10 fristbrudd i februar. Fristbruddene i fordeler seg mellom flere 

fagområder, der fire pasienter er kalt inn få dager etter frist. Det er fem fristbrudd 

grunnet kapasitetsproblemer/sykdom hos behandler og ett er feilregistrert, den er nå 

rettet opp. Klinikken har et pågående arbeid med koordinering av pasientinnkalling der 

målet er at pasientene skal kalles inn i god tid før frist. 

Korridorpasienter 

Klinikken hadde 36 korridorpasienter i februar. 

Epikrisetid 

Klinikken hadde en epikrisetid på 87 % i februar for 7 dagers epikrise. Det er under 

måltallet på 100 %.  
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Vurdering av styringsfart, omstillingsbehov og prognose 

 

Klinikk Hammerfest har et overforbruk på 4,9 mill. pr februar. Av dette utgjør 0,8 mill. 

en engangseffekt. Dersom resultatavviket blir det samme resten av året vil det gi et 

akkumulert negativt avvik før tiltak på 25,4 mill. Klinikksjefen vurderer imidlertid at 

prognosen overholdes. Det forventes at avdelingene oppnår budsjetterte inntekter, dvs. 

at oppstarten på året ikke er representativ for forventet aktivitet resten av året. 

 

 

Når man korrigerer det negative avviket med tiltak som klinikken har planlagt på 22 

mill. samt legger til engangseffekter ut året vil prognosen for 2018 vise balanse.  

Hittil i år

Klinikk 

Hammerfest

Avvik hittil i år -4,9

Periodiserings- og engangseffekter 0,8

Styringsfart pr. måned korrigert for engangseffekter -2,1

Resultat ut året - basert på styringsfart hia -20,5

Overskudd/underskudd med styringsfart hittil i år -25,4

Ut året

Klinikk 

Hammerfest

Overskudd/underskudd med styringsfart hittil i år -25,4

Engangseffekter ut året 3,4

Sum av klinikkens tiltak pt (risikojustert) 22,0

Prognose for året inkl. tiltak 0,0
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Klikken utarbeidet i 2017 en tiltaksplan med en forventet effekt på 22 mill. som 

videreføres til 2018. 

 

Klinikk Hammerfest har i februar 2018 effekt på tiltak om å øke inntektene i forhold til 

poliklinikk, øke antall operasjoner og redusere innleie og overtid. I tillegg gir 

strakstiltakene som ble iverksatt høsten 2017 effekt. Totalt har klinikken hatt effekt på 

2,0 MNOK av planlagt 3,7 MNOK. Dette betyr at klinikken ikke har ønsket effekt av 

planlagte tiltak, og har iverksatt et arbeid med ytterligere tiltak som vil gi økonomisk 

effekt. 

  

 -

 0,20

 0,40

 0,60

 0,80

 1,00

 1,20

JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES

Andre driftskostnader - -

Lønnskostnader 0,84 0,84

Varekostnader - -

Inntekter 0,12 0,25

Ta
ll

 i 
m

il
l.

 k
r.

Grafisk framstilling av tiltak



 

10 
 

KLINIKK KIRKENES 
Måltavle februar 2018 

 

  

Virkel ig 16 456,4 31 220,4

Mål  13 311,7 26 128,1

Avvik -3 144,7 -5 092,3

I fjor -1 892,0 -33 298,2

Virkel ig 391,0 816,0

Mål  483,5 972,0

Avvik -92,5 -156,0

I fjor -24,0 -42,0

Virkel ig 45,0 49,0

Mål  60,0 60,0

Avvik 15,0 11,0

I fjor 11,0 10,0

Virkel ig 0,4 % 0,5 %

Mål  0,0 % 0,0 %

Avvik -0,4 % -0,5 %

I fjor -0,3 % -0,9 %

Virkel ig 0,0 0,0

Mål  0,0 0,0

Avvik 0,0 0,0
I  fjor 0,0 0,0

Virkel ig 94,0 % 94,0 %

Mål  100,0 % 100,0 %

Avvik -6,0 % -6,0 %

I fjor 4,0 % 4,0 %

Virkel ig 361,0 359,0

Mål  342,0 340,0

Avvik -19,0 -19,0

I fjor -9,0 -6,0

Virkel ig 9,4 % 9,4 %

Mål  7,5 % 7,5 %

Avvik -1,9 % -1,9 %

I fjor -2,2 % -2,2 %

Virkel ig 2,7 % 2,7 %

Mål  2,0 % 2,0 %

Avvik -0,7 % -0,7 %

I fjor -1,5 % -1,5 %

Virkel ig 194,0 485,0

Mål  174,0 346,0

Avvik -20,0 -139,0

Kvalitet Fris tbrudd 

ANDEL

Aktivitet somatikk 

DRG-poeng døgn, 

dag og pol ikl inikk 

ANTALL

Kvalitet 

Gj.sni tt.ventetid 

avviklet for 

pas ienter tota l t 

DAGER

Klinikk Kirkenes Denne måneden Hittil i år

Økonomi Dri ftresultat 

i  KR. (1.000)

Kvalitet 

Korridorpas ienter 

ANDEL

Kvalitet Epikrisetid 

PROSENT

HR Brutto 

månedsverk ANTALL

HR Sykefravær tota l t i  

PROSENT 

(etterskuddsvis )

HR Sykefravær korttid 

i  PROSENT 

(etterskuddsvis )

HR AML brudd 

ANTALL
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Klinikksjefens vurderinger 

Plantall for aktivitet baserte seg på innflytting i nytt sykehus i desember 2017, og 

aktiviteten er dermed ikke i henhold til plan. Innflytting er utsatt til mai/juni. Klinikken 

tar nå opp igjen aktiviteten, men det forventes ikke at plantall vil nås i 2018. Dermed vil 

inntektene være lavere enn planlagt. Dette vil påvirke klinikkens resultat frem mot 

innflytting i nytt sykehus. Det er iverksatt strakstiltak i klinikken som gir noe effekt.  

Til tross for lavdrift innfrir klinikken flere av kvalitetsindikatorene. 

Kommentar til måltavlen 

Økonomi 
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Klinikk Kirkenes har i februar et overforbruk på 3,1 mill., som i hovedsak skyldes lavere 

inntekter enn budsjettert på 2,8 mill. med bakgrunn i reduksjon av aktivitet som følge av 

forberedelser for innflytting i NKS. Hittil i år har klinikken et negativt avvik på 5,1 mill. 

hvorav 4,1 mill. er knyttet til lavere inntekter enn budsjettert. Klinikken har også 

overforbruk på overtid/ekstrahjelp på 3,1 mill. hittil i år som følge av sykdom, vakanser 

og økt aktivitet ved enkelte avdelinger. Overforbruket på overtid utlignes i noe grad av 

høyere refusjoner på arbeidskraft enn budsjettert på 2,5 mill. hittil i år. 

 

Aktivitet 

  

Klinikk Kirkenes har en nedgang i aktivitet sammenlignet med februar 2017 og plantall. 

Klinikken har redusert elektiv aktivitet i forbindelse med forberedelser til innflytting i 

NKS. Det er kun dagopphold innlagte som har en høyere aktivitet enn plantall og 

fjoråret. Både dagopphold poliklinikk, heldøgn og polikliniske konsultasjoner ligger 

etter fjoråret og plantall.  

Klinikken tar nå opp igjen aktiviteten som følge av utsatt flytting til mai/juni. 

DRG: 

Klinikken har lavere antall DRG poeng enn planlagt med bakgrunn i lavere aktivitet. 

 

  

Klinikk Kirkenes 2018 2017

 Plan 

2018 

Endring 

faktisk

 Endring 

faktisk 2018 - 

plan 2018 

Alle kontakter 4 725  5 053  5 630     -328 -905               

Totalt antall opphold somatikk 906     1 005  1 102     -99 -196               

Herav:

Dagopphold poliklinikk 139     201     268      -62 -129               

Dagopphold innlagte 118     87      110      31 8                     

Heldøgnsopphold innlagte 649     717     724      -68 -75                 

Polikliniske konsultasjoner 3 819  4 048  4 528   -229 -709               

DRG poeng totalt 816     900     972        -84 -156               

Herav:

DRG poeng dag/døgn 650     740     789      -90             -139               

DRG poeng poliklinikk 155     161     182      -6               -28                 

DRG 470 11       11              11                   
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HR indikatorene 

Brutto månedsverk 

 

Klinikken har i februar 2018 brutto 361 månedsverk. Til sammenligning var antall 

månedsverk i februar 2017 349 månedsverk. Økning i månedsverk skyldes i hovedsak 

5,5 stillinger som er overført fra andre klinikker og 11,9 eksternt finansierte årsverk. 

Måltall for antall månedsverk var i februar 342.  

Klinikken har pr. februar ikke redusert stillinger knyttet til gevinstrealisering ved 

innflytting i nytt sykehus som følge av forsinket innflytting. Brutto månedsverk er ikke 

korrigert for innleie fra byrå, refusjoner for sykefravær, eller eksternt finansierte 

årsverk.  

Sykefravær 

 

Sykefraværet var i januar 2018 9,4%. Dette er en nedgang på 0,3 % sammenlignet med 

januar 2017. Korttidsfraværet var 2,7% som er en nedgang på 0,5% sammenlignet med 

samme periode forrige år. Utvikling siste 3 måneder viser en økning i langtidsfraværet. 

Sykefraværet er hovedsakelig langtidsfravær.  
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AML brudd  

 

AML bruddene i klinikk Kirkenes er i hovedsak grunnet høy aktivitet, vakanser og 

sykdom.  Klinikken hadde 194 AML brudd i februar 2018. Dette er en nedgang fra 291 

forrige måned og på samme nivå som samme måned forrige år. Klinikken klarere 

dermed ikke måltallet på 10 % reduksjon i AML brudd sammenlignet med samme 

periode i fjor.  

 

Kvalitet 

Ventetid 

Klinikken hadde en ventetid på 45 dager i februar og er innenfor måltallet på 60 dager 

og 10 dager kortere enn gjennomsnittet for 2017. Klinikk Kirkenes har hatt redusert 

drift også i februar grunnet opplæring og annet arbeid i forbindelse med nytt sykehus.  

Fristbrudd 

Klinikken hadde 3 fristbrudd i februar. Andel fristbrudd i klinikken var 0,5 % og 

klinikken når dermed ikke måltallet på 0 %. Klinikken fortsetter arbeidet for å nå målet 

om 0% fristbrudd. 

Korridorpasienter 

Klinikk Kirkenes hadde ingen korridorpasienter i februar. 

Epikrisetid 

Klinikk Kirkenes hadde en epikrisetid på 94 % i februar for 7 dagers epikrise. Det er 

under måltallet på 100%. På sammedags epikrise har klinikken 42 % som er under 

måltallet på 80 %.  

Til tross for forsinket innflytting og lavdrift lykkes klinikken med å nå måltallene for 

kvalitetsindikatorene. 
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Vurdering av styringsfart, omstillingsbehov og prognose 

 

Klinikk Kirkenes har et underskudd fra ordinær drift på 5,1 mill. pr februar. 

Styringsfarten i mars gir et overforbruk på 2,5 mill. pr. måned. Om trenden fortsetter ut 

året vil det gi et akkumulert negativt avvik før tiltak på 30,6 mill.  Klinikksjefen vurderer 

at inntektene vil øke som følge av at aktiviteten nå tas opp igjen etter utsettelse av 

flyttedato.  

 

Klinikken har en tiltakspakke på 16,9 mill. som var basert på innflytting i NKS i 

desember 2017. Med utsatt innflytting vil også flere av tiltakene knyttet til 

gevinstrealisering bli forskjøvet i tid. Risikojustert effekt av tiltak er derfor benyttet i 

prognosen. Når man korrigere det negative avviket med tiltakene som klinikken har 

planlagt på 13,0 mill. vil prognosen for 2018 vise et negativt avvik på 17,1 mill. 

Klinikken arbeider nå med ytterligere tiltak for å komme i balanse ut året.  

Klinikken oppdaterte mål om gevinstrealisering i forbindelse med innflytting i NKS 

høsten 2017 i tillegg til utarbeidelse av nye tiltak for å komme i budsjettbalanse. 

Hovedtyngden av tiltakene er imidlertid fortsatt knyttet til innflytting i nytt sykehus og 

effekt vil forskyves i forhold til utsettelse av innflytting. Dette gjelder effekt for inntekter 

og lønnskostnader spesielt. 

I februar hadde imidlertid klinikken effekt av tiltak tilsvarende 0,8 mill. knyttet til 

reduksjon av innleie leger og reduksjon i lønnskostnader. På grunn av begrenset effekt 

av tiltakene vil klinikken jobbe videre med tiltaksarbeid for å finne nye tiltak for å bøte 

på overforbruket. 

Hittil i år Klinikk Kirkenes

Avvik hittil i år -5,1

Periodiserings- og engangseffekter 0,0

Styringsfart pr. måned korrigert for engangseffekter -2,5

Resultat ut året - basert på styringsfart hia -25,5

Overskudd/underskudd med styringsfart hittil i år -30,6

Ut året Klinikk Kirkenes

Overskudd/underskudd med styringsfart hittil i år -30,6

Engangseffekter ut året 0,0

Sum av klinikkens tiltak pt (risikojustert) 13,0

Prognose for året inkl. tiltak -17,6
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Klinikk Kirkenes har oppnådd effekt på 1,4 MNOK av planlagte tiltak på 2,2 MNOK pr. februar.  
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Andre driftskostnader
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Varekostnader 0,2 0,2

Inntekter 0,0

Grafisk framstilling av tiltak
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KLINIKK PSYKISK HELSEVERN OG RUS 
Måltavle februar 2018 

 

Virkel ig 18 586,6 37 548,3

Mål  18 640,8 36 989,2

Avvik 54,2 -559,2

I fjor 214,1 -1 015,3

Virkel ig 503,0 977,0

Mål  742,0 1 492,2

Avvik -239,0 -515,2

I fjor 184,2 -45,6

Virkel ig 45,0 46,0

Mål  50,0 50,0

Avvik 5,0 4,0
I  fjor -1,0 3,0

Virkel ig 58,0 51,0

Mål  60,0 60,0

Avvik 2,0 9,0
I  fjor 17,0 12,0

Virkel ig 32,0 41,0

Mål  60,0 60,0

Avvik 28,0 19,0
I  fjor 15,0 3,0

Virkel ig 3,7 % 3,8 %

Mål  0,0 % 0,0 %

Avvik -3,7 % -3,8 %

I fjor -16,5 % -16,7 %

Virkel ig 55,0 % 58,0 %

Mål  100,0 % 100,0 %

Avvik -45,0 % -42,0 %

I fjor -29,0 % -29,0 %

Virkel ig 305,0 301,0

Mål  309,0 307,0

Avvik 4,0 6,0
I  fjor 12,0 12,0

Virkel ig 11,3 % 11,3 %

Mål  7,5 % 7,5 %

Avvik -3,8 % -3,8 %

I fjor -4,7 % -4,7 %

Virkel ig 4,0 % 4,0 %

Mål  2,0 % 2,0 %

Avvik -2,0 % -2,0 %

I fjor -1,8 % -1,8 %

Virkel ig 27,0 61,0

Mål  36,0 57,0

Avvik 9,0 -4,0

I fjor -2,0 9,0

HR Brutto 

månedsverk ANTALL

HR AML brudd 

ANTALL

HR Sykefravær tota l t i  

PROSENT 

(etterskuddsvis )

HR Sykefravær korttid 

i  PROSENT 

(etterskuddsvis )

Kvalitet Fris tbrudd 

ANDEL

Kvalitet Epikrisetid 

PROSENT

Aktivitet Psykisk 

helsevern og rus 

DRG-poeng 

pol ikl inikk ANTALL

Kvalitet 

Gj.sni tt.ventetid 

avviklet for barn 

tota l t DAGER

Klinikk Psykisk helsevern og rus Denne måneden Hittil i år

Økonomi Dri ftresultat 

i  KR. (1.000)

Kvalitet 

Gj.sni tt.ventetid 

avviklet for voksne 

tota l t DAGER

Kvalitet 

Gj.sni tt.ventetid 

avviklet for TSB tota l t 

DAGER
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Klinikksjefens vurderinger 

Driftsresultatet for februar viser et resultat i balanse. Aktivitetstallene viser imidlertid 

en nedgang i poliklinisk aktivitet innenfor alle områder, VPP, BUP og TSB. Aktiviteten er 

ikke i tråd med planlagt aktivitet. Høyt sykefravær og vakanser i enkelte enheter er en 

del av forklaringen til at aktivitetsmål ikke nås. Det iverksettes tiltak for å se på 

muligheten til å øke aktiviteten slik at plantall nås. 

Kvalitetskrav følges opp. Antall fristbrudd er betydelig redusert og ventetidene er i 

samsvar med nasjonale krav. Det jobbes med tiltak for å få ned sykefraværet gjennom 

oppfølging av tiltak i nærværsplanen. Epikrisetiden er imidlertid ikke akseptabel, og det 

er et krav at epikrisetiden går opp. 

 

Kommentar til måltavlen 

Økonomi 

 

 

Klinikk Psykisk helsevern og rus har i februar et resultat i balanse. Resultat hittil i år 

viser et overforbruk på 0,6 mill. som i hovedsak skyldes en feil i refusjoner fra 2017. 
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Aktivitet 

Poliklinikk 

Klinikken har en reduksjon i poliklinisk virksomhet innenfor både barne- og 

ungdomspsykiatrien, TSB/rus og voksenpsykiatrien.  

Sykefravær og vakanser er delvis årsak til at klinikken ikke når sine måltall for aktivitet. 

Omleggingen av APAT har berørt enkelte enheter i form av redusert aktivitet i 

omleggingstiden. Det ser også ut til at klinikken får færre henvisninger innenfor 

TSB/Rus. Klinikken vil imidlertid gjøre en grundigere analyse av nedgang i aktivitet for å 

klarlegge om det eventuelt gjøres feil i registreringer. 

Inneliggende 

 

  

Avdeling

Poliklinikk 

2017

Poliklinikk 

2018

Endring 

Antall 

2017-2018

Endring % 

2017-2018

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling - FIN Totalt 2 563 2 430 -168 -6,6 %

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling - FIN Totalt 268 159 -109 -40,7 %

Distriktspsykiatrisk senter - FIN Totalt 4 440 3 633 -1 058 -23,8 %

Totalsum Poliklinikk 7 271 6 222 -1 335 -18,4 %
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Klinikken har en økning i antall liggedøgn og samme antall opphold sammenlignet med 

2017 innenfor Barne- og ungdomspsykiatrien. TSB/Rus har en økning i antall opphold 

og antall liggedøgn sammenlignet med samme periode i 2017. Innenfor 

Voksenpsykiatrien er det også en økning både i antall opphold og i liggedøgn.  

 

HR indikatorene 

Brutto månedsverk 

 

Klinikken har i februar brutto 305 månedsverk. Til sammenligning var antall 

månedsverk i februar forrige år 306 månedsverk. Plantall for februar 2018 er 309 

månedsverk. Klinikken har fortsatt utfordringer knyttet til rekruttering i enkelte 

stillinger som er hovedårsaken til at brutto månedsverk er lavere enn budsjettert 

(måltall). Brutto månedsverk er ikke korrigert for innleie fra byrå og refusjoner.  

Sykefravær 

 

Klinikken hadde et sykefraværet på 11,3% i januar 2018. Dette er en nedgang på 0,9 % 

sammenlignet med januar 2017. Korttidsfraværet var 4,0% som er en økning på 0,2 % i 

forhold til samme periode forrige år. Utvikling siste 3 måneder viser ingen reduksjon i 

korttidsfraværet, men en reduksjon i langtidsfraværet. Sykefraværet er hovedsakelig 

langtidsfravær.  

  

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Psykisk Helsevern og Rus
2017

307 306 312 304 312 311 315 306 299 302 299 299

Psykisk Helsevern og Rus
2018

297 305

Måltall PHR 2018 305 309 311 311 310 315 329 322 313 311 310 310

  280

  290

  300
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  320

  330

  340
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Bemanning - månedsverkutvikling
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AML brudd 

 

AML bruddene i klinikk psykisk helsevern og rus er i hovedsak grunnet sykdom og 

vakanser. Klinikken hadde 29 AML brudd i februar 2018. Dette er en nedgang fra 34 

forrige måned, og en nedgang fra 40 i samme måned forrige år. Klinikken klarer med 

dette å nå måltallet på 10 % reduksjon i AML brudd sammenlignet med samme periode i 

fjor.  

 

Kvalitet 

Ventetid 

Klinikken hadde en ventetid på voksen psykiatri og rus på henholdsvis 58 og 31 dager, 

og er innenfor måltallet på 60 dager. Ventetiden innenfor barne- og ungdomspsykiatri 

var 45 dager i februar og er innenfor måltallet på 50 dager.  

Fristbrudd 

Klinikken hadde fire fristbrudd i februar og andel fristbrudd var på 3,7 % mot et snitt på 

14,4 % i 2017, noe som er en klar forbedring selv om klinikken ikke når måltallet på 0 

%. Nedgangen kan forklares i at ledige stillinger er besatt, samt kvalitetssikring av 

foretatte registreringer. 

Epikrisetid 

Klinikk Psykisk helsevern og rus hadde en epikrisetid på 55 % i februar for 7 dagers 

epikrise. Dette er under måltallet på 100%. På sammedags epikrise har klinikken 13 %, 

som er under måltallet på 80 %. Epikrisetiden er ikke akseptabel, og det iverksettes 

tiltak for å få opp epikrisetiden. 

Vurdering av styringsfart, omstillingsbehov og prognose 

 

Hittil i år Klinikk PHR

Avvik hittil i år -0,6

Periodiserings- og engangseffekter 1,0

Styringsfart pr. måned korrigert for engangseffekter 0,2

Resultat ut året - basert på styringsfart hia 2,2

Overskudd/underskudd med styringsfart hittil i år 1,6
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Klinikk Psykisk helsevern og rus har et overforbruk på 0,6 mill. pr februar. Av dette 

utgjør 1 mill. engangseffekt som følge av tilbakeføring av sykefraværsrefusjoner. Denne 

korrigeres for i prognosen. Styringsfarten i februar korrigert for engangseffekt gir et 

underforbruk på 0,2 mill. pr. måned. Om trenden fortsetter ut året vil det gi et 

akkumulert positivt avvik før tiltak på 1,6 mill.  

Ut året Klinikk PHR 

    

Overskudd/underskudd med styringsfart hittil i år 1,6 

Engangseffekter ut året -9,5 

Sum av klinikkens tiltak pt (risikojustert) 7,9 

Prognose for året inkl. tiltak 0,0 

 

Risikojusterte tiltak utgjør for klinikken 7,9 mill. ved inngangen av 2018. Det er knyttet 

størst risiko til tiltak om økt aktivitet/inntekter og reduksjon i sykefravær. Når man 

korrigere det positive avviket med tiltak som klinikken har planlagt på 7,9 mill. samt 

legger til engangseffekter ut året vil prognosen for 2018 vise balanse.  

 

 

Klinikken utarbeidet tiltak i 2017 som videreføres og vil få effekt i 2018. Størst effekt er 

knyttet til reduksjon av stillinger i Ambulante team (APAT). Klinikken har pr. februar 

økonomisk effekt på 1,6 MNOK, som er over planlagte tiltak på 1,3 MNOK.  
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KLINIKK PREHOSPITAL 
Måltavle februar 2018 

 

 

Klinikksjefens vurderinger 

Det økonomiske resultatet i februar er i henhold til budsjett. Klinikksjefen vurdere at 

budsjettbalanse nås i 2018. Aktivitet og sykefravær har vært lavere enn samme periode i 

fjor. Det langsiktige arbeidet for å forbedre kvalitets og HR parametere ytterligere 

fortsetter.   

  

Virkel ig 14 183             29 271,0

Mål  15 060             29 946,0

Avvik 877                  675,0

I fjor 1 180               924,0

Virkel ig 608,0 1 247,0

Mål  633,0 1 306,0

Avvik 25,0 59,0

I fjor 703,0 1 451,0

Virkel ig 234,0               468,0

Mål  230,0               463,0

Avvik -4,0                  -5,0

I fjor 238,0               473,0

Virkel ig 7,2 7,4

Mål  7,5 7,5

Avvik 0,3 0,1

I fjor 8,0 9,4

Virkel ig 1,9 1,6

Mål  2,0 2,0

Avvik 0,1 0,5

I fjor 1,5 1,5

Virkel ig 66,0 176,0

Mål  84,6 236,7

Avvik 18,6 60,7

I fjor 94,0 263,0

HR AML brudd 

ANTALL

Aktivitet Oppdrag

grønne turer

HR Brutto 

månedsverk ANTALL

HR Sykefravær total t i  

PROSENT 

(etterskuddsvis )

HR Sykefravær korttid 

i  PROSENT 

(etterskuddsvis )

Klinikk Prehospitale tjenester

Økonomi Dri ftresultat 

i  KR. (1.000)

Denne måneden Hittil i år
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Kommentar til måltavlen 

Økonomi 

 

 

Klinikk Prehospitale tjenester er pr februar 0,6 mill. lavere enn budsjett. Dette skyldes i 

hovedsak at personalkostnader som vikarer og overtid er lavere enn budsjettert.  

Aktivitet 

 

Klinikken har hatt en reduksjon av oppdrag fra februar 2017 – februar 2018 med 21 

oppdrag. Grønne turer er redusert med 204 fra februar 2017 til februar 2018, noe som 

er ønsket utvikling. Reduksjonen i antall oppdrag er i hovedsak innføring av 

pasienttransportbiler i midt og vest. Klinikken jobber videre med å analysere 

reduksjonen slik at den økonomiske besparelsen kan verifiseres. 

  

Avd. 2017 2018 2018-2017 2017 2018 2018-2017

630 Vest 1412 1295 -117 767 605 -162

660 Midt 454 443 -11 169 143 -26

670 Øst 1025 1132 107 515 499 -16

Totalsum 2891 2870 -21 1451 1247 -204

Oppdrag pr. februar Grønne turer Pr. februar
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HR indikatorene 

Brutto månedsverk 

 

Pr februar 2018 er månedsverkene i gjennomsnitt 3 over budsjett. Månedsverkene 

fordeler seg med 192 faste månedsverk og 42 variable månedsverk. Klinikken har i 

februar totalt 234 brutto månedsverk. Dette er 1 månedsverk mer enn budsjettert. 

Overforbruket skyldes i hovedsak høyere overtid og vikarkostnader enn plantall.  

Sykefravær 

 

Sykefraværet ligger på 7,2 %, og er lavere enn måltall og samme periode i 2017. 

Korttidsfraværet ligger 1,9 % i januar, dette er under plantall men noe over samme 

periode i fjor. Klinikken oppnår dermed måltallet på 7,5%  og 2% for hhv. Sykefravær og 

korttidsfravær. 
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AML brudd 

 

AML bruddene i klinikk Prehospitale tjenester er i hovedsak grunnet økt aktivitet og 

sykdom. Klinikken har 614 AML brudd i februar 2018. Det er en nedgang fra 695 brudd i 

forrige måned, og en nedgang fra 711 i samme måned forrige år. Klinikken har en 

nedgang på 9 % sammenlignet med samme periode i fjor og er på riktig vei i forhold til å 

oppnå måltallet på 10 % reduksjon. Klinikken må i de fleste fraværstilfeller benytte 

overtid på fast personell for å overholde kravene i Akuttforskriften.  

Kvalitet 

Responstider 

Responstid er definert som tiden fra AMK varsler ambulansetjenesten til ambulansen er 

framme hos pasienten. Finnmarkssykehuset forholder seg til de nasjonale målene for 

responstider. Følgende mål er satt til responstider i Finnmarkssykehuset:  

 Tettbebygde strøk innen 15 min for 90 % av akuttoppdragene 

 Innen 25 min for 90 % av akuttoppdragene i grisgrendte strøk 

AMK svartid 

AMK sentralen har som mål at 90 % av alle nødsamtaler skal være besvart innen 10 

sekunder. Med svartid menes her tiden fra det begynner å ringe i telefonen på AMK til 

samtalen besvares. AMK ligger på nivå med måltall i 2017. Det arbeides kontinuerlig 

med forbedring. 
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Vurdering av styringsfart, omstillingsbehov og prognose 

 

Klinikk Prehospitale tjenester har et overskudd fra ordinær drift på 0,7 mill. pr februar.  

 

Klinikken har engangseffekter av oppstart nytt nødnett 2018. 

 

 

Pr februar er driften i balanse. Resultatet for februar viser en noe lavere aktivitet enn i 
samme periode i fjor, noe som gir et bra driftsresultat. Det er imidlertid risiko for 
negativt budsjettavvik og turnuser og vaktordninger vil evalueres på alle enheter, slik at 
driften får en bedre forutsigbarhet. 

Hittil i år Klinikk 6

Avvik hittil i år 0,7

Periodiserings- og engangseffekter -0,4

Styringsfart pr. måned korrigert for engangseffekter 0,2

Resultat ut året - basert på styringsfart hia 1,5

Overskudd/underskudd med styringsfart hittil i år 2,2

Ut året Klinikk 6

Overskudd/underskudd med styringsfart hittil i år 2,2

Engangseffekter ut året 0,4

Sum av klinikkens tiltak pt 2

Prognose for året inkl. tiltak 4,6

0,0
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0,2

0,3

0,4

0,5
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JAN FEB MAR APR

Andre driftskostnader 0,0 0,0

Lønnskostnader 0,6 0,7

Varekostnader 0,0

Innterkter 0,1 0,2

Grafisk framstilling av tiltak
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SERVICE, DRIFT OG EIENDOM (SDE) 
 Måltavle februar 2018 

 

 

Driftssjefens vurderinger 

Driften bærer preg av utsettelse av innflytting i nytt sykehus i Kirkenes. Med drift av to 

sykehus har SDE høyere kostnader både mht. energi, kjøkkendrift og lavere utleiegrad 

på boliger ved nytt sykehus.  Det forventes at mye av dette vil flate ut ved innflytting i 

NKS i mai/juni. Klinikken jobber kontinuerlig med nye tiltak og strakstiltak for å klare 

drift i balanse i 2018. 

 

 

 

 

 

Virkel ig 17 400 33 630

Mål  16 100 31 900

Avvik -1 300 -1 730

I fjor 1 200 1 770

Virkel ig 129                  253                  

Mål  107                  212                  

Avvik -22                  -41                  

I  fjor 130                  258                  

Vi rkel ig 5,5 5,5

Mål  7,5 7,5

Avvik 2,0 2,0

I fjor 7,8 7,8

Virkel ig 2,8 2,8

Mål  2,5 2,5

Avvik -0,3 -0,3

I fjor 3,3 3,3

Virkel ig 43 68

Mål  25 68

Avvik -18 0

HR Brutto 

månedsverk ANTALL

HR Sykefravær total t i  

PROSENT 

(etterskuddsvis )

HR Sykefravær korttid 

i  PROSENT 

(etterskuddsvis )

HR AML brudd 

ANTALL

Klinikk Service, drift og eiendom

Økonomi Dri ftresultat 

i  KR. (1.000)

Denne måneden Hittil i år
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Økonomi 

 

 

Klinikk Service, drift og eiendom har i februar ett negativt avvik på 1,3 mill. mot 

budsjett. Dette skyldes i hovedsak reduserte driftsinntekter knyttet til utleie av boliger, 

økt varekostnader og høyere lønnskostnader enn budsjettert. 

Klinikken har ved inngangen til det nye året flere utfordringer. Behandlingshjelpemidler 

fortsetter samme trend som fjoråret med ett overforbruk pr februar på 1,1 mill. Videre 

har klinikken en uløst utfordring knyttet til leieinntekter på bolig Kirkenes i forbindelse 

med nytt sykehus. Utsettelse av oppstart ved nytt storkjøkken gir overforbruk på 

lønnskostnader på kjøkken Kirkenes da gevinstrealiseringen fra storkjøkkenet ikke 

oppnås, og videre er det ett overforbruk på vikarer på grunn av ferieavvikling på 

klinikken.  
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HR indikatorene 

Brutto månedsverk 

 

 

I februar er brutto månedsverk 129, som er 22 over måltall. Månedsverkene fordeler seg 

med 110 faste månedsverk og 19 variable månedsverk. Overforbruket skyldes utsettelse 

av oppstart og overdragelse av bemanning til Kirkenes Storkjøkken, vikarer i forbindelse 

med ferieavvikling, og overtid.  

Sykefravær 
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Totalt sykefravær januar 2018 var på 5,5 %, med et korttids sykefravær på 2,8 %.  Totalt 

sykefravær samme periode i 2017 var på 7,8 %, med et korttids sykefravær på 3,3 %. 

Målet for sykefravær er 7,5% og korttidsfravær 2% i 2018. 

AML brudd 

 

I februar 2018 hadde klinikken 43 AML-brudd. Sammenliknet med samme periode i 

2017 hadde de 28 brudd. Dette er en økning på 64 %. Hittil i år er antall AML brudd 68, 

sammenliknet med 75 i samme periode 2017. Dette er en nedgang på 10 %.  

 

Vurdering av styringsfart, omstillingsbehov og prognose 

 

Klinikk SDE har et underskudd fra ordinær drift på 1,7 mill. pr februar. Korrigert for 

engangseffekter på innkjøp av PC utstyr, avvikling av gammelt nødnett, lønnskostnader 

kjøkken Kirkenes som overdras til nytt AS fra mars, og u-periodiserte lisenskostnader, 

vil resultatet bli -4,2 MNOK hvis ikke tiltak iverksettes.  

 

SDE har utarbeidet tiltak på 5,5 MNOK og det vurderes at drift i balanse vil oppnås. 

Hittil i år Klinikk SDE

Avvik hittil i år -1,7

Periodiserings- og engangseffekter 1,19

Styringsfart pr. måned korrigert for engangseffekter -0,3

Resultat ut året - basert på styringsfart hia -2,5

Overskudd/underskudd med styringsfart hittil i år -4,2
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Sum effekt av risikojustert tiltakspakke for klinikken er 5,5 mill. Denne effekten er noe 

usikker da noen av tiltakene er knyttet opp mot gevinstrealisering av nytt sykehus i 

Kirkenes, som ikke vil bli realisert før innflytting finner sted. Klinikken jobber 

kontinuerlig med utvikling av nye tiltak.  

 

 

 

Pr februar har klinikken en effekt av tiltak på 0,6 MNOK mot planlagte 1,5 MNOK. Som 
grafen viser er den største effekten på andre driftskostnader. Årsak er lavere 
vedlikeholdskostnader. Drifts- og eiendomssjef iverksetter strakstiltak for å holde ned 
kostnadene for å oppnå drift i balanse til tross for forsinket innflytting i nytt sykehus. 

 
 

Ut året Klinikk SDE

Overskudd/underskudd med styringsfart hittil i år -4,2

Engangseffekter ut året 0

Sum av klinikkens tiltak pt 5,5

Prognose for året inkl. tiltak 1,3



Gjennomførte investeringer (1000 kr)
Investeringe

r tidligere år

Inv. ramme 

tidligere år

Overført inv. 

Ramme fra 

tidligere år

 

Investeringe

r hittil i år 

Inv. ramme i 

år

Ramme- 

justering

Investeringe

r hittil totalt

Inv. ramme 

totalt
Restramme

Forbruk i år 

av 

disponibel 

ramme

Finnmarkssykehuset HF 0

Rusinstitusjon 10 717          -                 12 082          3 740            -                 -                 14 456          12 082          8 342            31 %

 Spesialistlegesenteret i Alta 74 747          -                 285 249        37 454          100 000 112 200        385 249        347 795        10 %

 Spesialistlegesenteret i Karasjok 40 000          10 000 -                 50 000          50 000          0 %

Kirkenes nye sykehus 1 555 504     -                 67 246          18 649          -                 -                 1 574 153     67 246          48 597          28 %

Tiltak Hammerfest Kirkenes og ENØK Hammerfest 27 825          -                 -9 737           938                15 000          28 763          5 263            4 325            18 %

MTU, ambulanser, rehab m.m. 21 659          -                 38 067          14 497          26 000          36 155          64 067          49 570          23 %

Reserve/ egenkapitalsinnskudd KLP -                 -                 -21 438         -                 14 000          -                 -                 -7 438           -7 438           0 %

Til styrets disp (sum) 1 690 452     -                 411 469        75 277          205 000        -                 1 765 728     616 469        541 192        12 %



OMSTILLINGSTILTAK 2018

Effekt tiltak før 

risikovekting

Effekt tiltak etter  

risikovekting

Realiserte tiltak 

hittil i år Vekting

1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 68 000 68 000 5 901 100 %

2 - Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 0 0 0 80 %

3 - Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 0 0 0 50 %

4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 0 0 0 20 %

5 - Tiltaket antas ikke å bli gjennomført etter plan i år 0 0 0 0 %

Sum 68 000 68 000 5 901

REALISERT OMSTILLING 2018 Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Hittil

1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 2 717                      3 184                        5 901

2 - Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan -                         -                            0

3 - Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan -                         -                            0

4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan -                         -                            0
5 - Tiltaket antas ikke å bli gjennomført etter plan i år -                         -                            0

Sum 2 717 3 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 901

ÅRSESTIMAT FOR REALISERT OMSTILLING 2018 Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Sum

1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 5 667                      5 667                        5 667                     5 667                     5 667                     5 667                          5 667                     5 667                     5 667                     5 667                     5 667                     5 667                     11 333

2 - Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan -                         -                            -                        -                        -                        -                             -                        -                        -                        -                        -                        -                        0

3 - Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan -                         -                            -                        -                        -                        -                             -                        -                        -                        -                        -                        -                        0

4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 0
5 - Tiltaket antas ikke å bli gjennomført etter plan i år -                         -                            -                        0

Sum 5 667 5 667 5 667 5 667 5 667 5 667 5 667 5 667 5 667 5 667 5 667 5 667 11 333

PERIODISERT BUDSJETTERTE OMSTILLINGER 2018 Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Sum

1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 5 667                      5 667                        5 667                     5 667                     5 667                     5 667                          5 667                     5 667                     5 667                     5 667                     5 667                     5 667                     68 000

2 - Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan -                         -                            -                        -                        -                        -                             -                        -                        -                        -                        -                        -                        0

3 - Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan -                         -                            -                        -                        -                        -                             -                        -                        -                        -                        -                        -                        0

4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan -                         -                            -                        -                        -                        -                             -                        -                        -                        -                        -                        -                        0
5 - Tiltaket antas ikke å bli gjennomført etter plan i år -                         -                            -                        -                        -                        -                             -                        -                        -                        -                        -                        -                        0

Sum 5 667 5 667 5 667 5 667 5 667 5 667 5 667 5 667 5 667 5 667 5 667 5 667 68 000



A. Gjennomsnitt vurderingstid (henvisning). Se, PR33539 Indikator tid fra mottatt henvisning til vurdert fullført EPJ DIPS 

Gjennomsnittlig vurderingstid henvisning jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

Antall dager mellom mottattdato* og 

vurdertdato – summert for alle vurderte 

primærhenvisninger i perioden 5 391 4 785

Antall mottatte primærhenvisninger som 

er vurdert i perioden 1 976 1 798

Gjennomsnittlig vurderingstid 3,99 2,66 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

B. Åpne dokument>14dager. Se, PR 25760 Indikator antall åpne dokumenter som er mer enn 14 dager gamle EPJ DIPS 

Åpne dokumenter mer en 14 dager gamle jan feb mar  1)  apr mai jun jul aug sep okt nov des

Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer 

enn 14 dager gamle 996 1 412

C. Åpen henvisningsperiode uten kontakt. Se, PR33540 Indikator antall pasienter med åpen henvisningsperiode uten ny planlagt kontakt EPJ DIPS 

Pasienter med åpen henvisningsperiode jan feb mar  apr mai jun jul aug sep okt nov des

Antall pasienter med åpen 

henvisningsperiode uten ny planlagt 

kontakt 2 265 2 387

http://boo-hndcm-01.hn.helsenord.no/DocMapProd/page/doc/dmDocAll.html?DOCKEYID=567964
http://boo-hndcm-01.hn.helsenord.no/DocMapProd/page/doc/dmDocAll.html?DOCKEYID=567990
http://boo-hndcm-01.hn.helsenord.no/DocMapProd/page/doc/dmDocAll.html?DOCKEYID=567974
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