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Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 
 
Arkivnr.:  Saksbeh:  Sted/Dato:  
2018/534 Trude Jensen Hammerfest, 13.04.2018 
 
Saksnummer 22/2018 
 
Saksansvarlig:  Lill Gunn Kivijervi, økonomisjef  
Møtedato:   18. og 19. april 2018 

Virksomhetsrapport 3 2018 Finnmarkssykehuset HF 
 
Ingress: Denne saken beskriver utviklingen i driften i virksomheten innenfor personal, 
økonomi og kvalitet i mars og hittil i år, samt status pr. mars for bygge- og 
utviklingsprosjektene. 
 
Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 3 2018 til etterretning. 
2. Styret er ikke fornøyd med tiltaksgjennomføringen hittil i år. Styret vurderer 

risikoen knyttet til tiltaksgjennomføringen i klinikk Hammerfest som høy. Styret ber 
om at tiltaksplanen revideres og suppleres med nye tiltak som gir økonomisk effekt 
på kort- og langsikt. Revidert tiltaksplan legges frem for styret i virksomhetsrapport 
5-2018. 

3. Styret tar risikoanalyse tidspunkt for pasientbehandling i nye Kirkenes sykehus, med 
tiltaksplan til etterretning.  

 

 

Eva Håheim Pedersen 
Administrerende direktør 

Vedlegg: 
1. Saksfremlegg 
2. Virksomhetsrapport 3 2018  
3. Klinikkrapportering 
4. ØBAK for mars  
5. Risikoanalyse for pasientbehandling i nye Kirkenes sykehus 
  

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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Virksomhetsrapport 3 2018 Finnmarkssykehuset HF 
  
Saksbehandler:  Trude Jensen  
Møtedato:  18. og 19. april 2018 

1. Formål/Sammendrag 
Formålet med denne saken er å gi status på drift. Rapporten viser status for 
Finnmarkssykehuset HF i mars 2018 og hittil i år.  
 
Det økonomiske resultatet i mars er i balanse mot budsjett. Hittil i år er resultatavviket 
0,5 MNOK under budsjett.  
 
Kvalitetsindikatorene opprettholdes på måltall. Den gjennomsnittlige ventetiden for 
Finnmarkssykehuset HF var 51 dager i mars, som er i henhold til måltallet. Innen 
psykisk helsevern barn er ventetiden 44 dager, som er under måltallet på 50 dager.  
Fristbruddene er lavere enn samme periode året før, og innenfor barn og unge er andel 
avviklede fristbrudd betydelig lavere enn året før. Finnmarkssykehuset hadde 1 prosent 
andel avviklede fristbrudd i mars mot 1,4 prosent året før.  
 
Sykefraværet viser en positiv utvikling. I februar 2018 var sykefraværet 9,2 prosent. 
Sykefraværet var i samme periode i 2017 på 9,4 prosent.  
 
Bygge- og utviklingsprosjektene er i henhold til plan når det gjelder fremdrift og 
økonomi, bortsett fra nye Kirkenes sykehus. Nye Kirkenes sykehus skal være 
innflyttingsklart i mai/juni. Det er usikkerhet knyttet til innflyttingsdato og 
prosjektkostnaden. 

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 mars. I psykisk 
helsevern barn (BUP) er ventetiden 44 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 sammenlignet med fjoråret.  
 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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Aktivitet 
Aktiviteten og DRG aktiviteten hittil i år for somatikken er lavere enn både planlagt og 
fjoråret. Aktiviteten innen psykisk helsevern og rus er lavere enn både planlagt og 
sammenlignet med fjoråret innen alle fagområder.  
 
Økonomi 
Det økonomiske resultatet for Finnmarkssykehuset HF i mars viste balanse mot 
budsjett. Det er i hovedsak lavere avskrivninger og andre driftskostnader som bidrar til 
balanse. Hittil i år er det økonomiske resultatet for Finnmarkssykehuset HF 0,5 MNOK 
svakere enn budsjett. Det er i hovedsak lavere inntekter enn budsjettert og høyere 
varekostnadene 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 mars. 
Klinikk psykisk helsevern og rus har en positiv økonomisk utvikling selv om tallene i 
mars viser overforbruk. Klinikk Prehospitale tjenester og Service, drift og eiendom 
drifter tilnærmet i balanse i mars. 
 
Tiltak 
Finnmarkssykehuset har planlagt og risikojustert tiltak på 68 MNOK i 2018, jfr. styresak 
101/2017 Budsjett 2018-2025. Gjennomførte tiltak utgjør 7,5 MNOK per mars, dvs. 11 
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 iverksette 
strakstiltak for å holde kostnadene nede i klinikkene.  
 
Brutto månedsverk 
Finnmarkssykehuset har for mars 2018 brukt 11 brutto månedsverk mindre enn samme 
periode i fjor. Månedsverkene for mars er 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 3 
månedsverk mindre enn planlagt for mars 2018.  
 
Sykefravær 
Sykefraværet for februar ble 9,2 prosent. Sykefraværet i februar 2017 var 9,4 %. Målet 
er at sykefraværet ikke skal være høyere enn 7,5 % i 2018. 
 
Investeringsmidler 
Investeringsrammen for mars overholdes. Prognosen for nye Kirkenes sykehus er over 
tildelt investeringsramme, når man ikke tar hensyn til døgnmulkt. Det er usikkerhet 
knyttet til sluttoppgjøret med entreprenør og dermed også til investeringskostnaden. 
 
Bygge- og utviklingsprosjekter 
Bygge- og utviklingsprosjektene er i henhold til fremdrift og økonomi, bortsett fra nye 
Kirkenes sykehus og tilhørende organisasjonsutviklingsprosjekt. Prosjekt Alta 
Nærsykehus er under bygging og følger fremdriftsplanen. Det er enighet med Alta 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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kommune om infrastruktur og teknisk anlegg. Usikkerhetsanalyse for prosjektkostnad 
gjennomføres i april. Organisasjonsutviklingsprosjektet har levert sluttrapport i henhold 
til plan. Samisk Helsepark følger fremdriftsplan. Detaljprosjektering starter opp nå og 
byggeprosjektet forventer oppstart i mai 2018. Bygget skal stå ferdig høsten 2019 med 
en prosjektramme på 50 MNOK. Organisasjonsutviklingsprosjektet for Samisk 
Helsepark er i henhold til plan. Nye Hammerfest sykehus er i forprosjektfase. Arbeidet 
starter opp etter kontraktsignering i juli. Forprosjektrapport forventes styrebehandlet i 
september 2019.  Organisasjonsutviklingsarbeidet pågår, og mandat for 
gevinstrealisering på 30 MNOK i nytt bygg er under arbeid. 
 
For nye Kirkenes sykehus forventes ibruktakelse mai/juni avhengig av vellykket 
totaltest av tekniske anlegg. Det er gjennomført en risikoanalyse for pasientbehandling i 
nye Kirkenes sykehus som viser kritiske områder som må være ivaretatt før bygget kan 
tas i bruk. Prognosen er 1,556 MRD, pr. 13.mars 2018. Prognosen inkluderer ikke 
døgnmulkt. Det er usikkerhet knyttet til sluttoppgjør og endelig prosjektkostnad. 

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 13. april 2018. 

7. Direktørens vurdering  
Kvalitetsindikatorene ventetid og fristbrudd viser en positiv utvikling. Det er ekstra 
positivt at arbeidet med å redusere ventetid og fristbrudd innen psykisk helsevern og 
rus gir resultater. Epikrisetiden er fortsatt for høy og det er satt fokus på å få ned 
epikrisetiden ved å innføre krav om sammedagsepikrise i Finnmarkssykehuset HF.  
 
Det er fortsatt utfordringer i kjernevirksomheten knyttet til drift i balanse. 
Administrerende direktør vurderer at risiko knyttet til balanse er størst i klinikk 
Hammerfest og Kirkenes. For klinikk psykisk helsevern og rus viser resultatet pr. mars 
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 
mars. Klinikkene og service, drift og eiendom arbeider med å identifisere og iverksette 
supplerende tiltak til vedtatt tiltaksliste for å få ned kostnadene.  
 
Det er usikkerhet knyttet til investeringskostnaden for nye Kirkenes sykehus som følge 
av uenighet om sluttoppgjør. Prosjektleder for Alta Nærsykehus vil gjennomføre en 
usikkerhetsanalyse av prosjektkostnaden i april. Denne vil inkludere økte kostnader 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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knyttet til infrastruktur og teknisk anlegg.  Øvrige byggeprosjekter er under kontroll 
både med hensyn til fremdrift og økonomi. 
 

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

 

Rapporten viser status for Finnmarkssykehuset i mars 2018 og hittil i 2018. Det økonomiske 
resultatet i mars viser balanse mot budsjett. Hittil i år viser det økonomiske resultatet et 
overskudd på 5,5 mill. som er 0,5 mill. under budsjett.  

Ventetiden i Finnmarkssykehuset var 51 dager i mars, som er innenfor kravet på 60 dager. 
Fristbruddene var 1 % i mars, som er over måltallet på 0.  

Sykefraværet vises en måned på etterskudd og var på 9,2 % i februar.  

Aktivitetsveksten i psykisk helsevern og rus er hittil i år 17,85 % lavere enn aktivitetsveksten 
i somatikken i samme periode. Måltallet er +2,5 %. Psykisk helsevern og rus har hatt en 
reduksjon i aktiviteten på 21,9 % sammenlignet med samme periode i fjor, mens somatikken 
har hatt en reduksjon på 4 % i samme periode.  

  

Kvalitet Resultat Endring sist mnd

Endring fra samme 

mnd i fjor

Ventetid (dager) mars 51 -6 -5

Fristbrudd mars 1,0 % -0,1 p.p. -0,4 p.p.

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

Alle kontakter 19 769                             -1 010                   -2 354                      

Aktivitetsvekst PHR mars 2018  Endring fra i  fjor  Avvik fra plan 

Prosent -17,85 % -21,87 %

Regnskap (MNOK) Resultat Budsj.avvik 

mars 2018 1,9 -0,1

Hittil  i  år 5,5 -0,5

Tiltak  2018 Risikojustert Realisert hittil  i  år

TNOK 68 000 68 000 7 532

Likviditet Trekkramme Disponibel saldo

mars 2018 TNOK 250 000 86 405

Stillingstyper Heltid Deltid

Prosentandel 80,9 % 19,2 %

Sykefravær februar 2018 Snitt hiå Snitt hif

Prosent 9,20 % 8,85 % 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 51 dager i mars. Måltallet er 60 
dager. 
 

 

I somatisk virksomhet var ventetiden 52 dager i mars. Det er innenfor måltallet på 60 dager. 
Til sammenligning var ventetiden 57 dager i mars året før. 

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

2018 57 58 52 - - - - - - - - -

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
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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 46 dager i mars. Rus hadde en ventetid på 38 
dager. Måltallet er å gi et tilbud innen 60 dager. Til sammenligning var ventetiden henholdsvis 
38 og 31 dager for voksne og rus i mars 2017.  
 

 

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

Voksne 2018 44 58 46 - - - - - - - - -

Rus 2018 49 32 38 - - - - - - - - -

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

 -

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

A
nt

al
l d

ag
er

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 44 - - - - - - - - -

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

Barn 2017
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Ventetiden for psykisk helsevern Barn- og unge var 44 dager i mars mot måltallet på 50 dager. 
Til sammenligning var ventetiden 39 dager i mars 2017. 

 
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.  

Finnmarkssykehuset totalt 
Andel avviklede fristbrudd var 1 % i mars. Andel avviklede fristbrudd går fortsatt ned, og er 
også lavere sammenlignet med året før. 
 

 
Kilde: VA 

Fristbruddene fordeler seg med 2 fristbrudd i klinikk Hammerfest, 3 fristbrudd i klinikk 
Kirkenes og 8 fristbrudd i klinikk psykisk helsevern og rus. Henvisningsbildet i DIPS har blitt 
endret slik at kontakttype opplæring og tester tas med i fristbruddene. Dette er ikke riktig, og 
det jobbes i Helse Nord for å få disse fjernet fra fristbruddrapporteringen. Korrigerer vi for 
kontakttyper som ikke skal gi fristbrudd, har klinikk Kirkenes ett fristbrudd i mars. 

2017

Snitt 1 2 3

       55 56       57       51       

       56 60       59       56       

       55 54       56       44       

       45 44       58       46       

       54 46       45       44       

       43 49       32       38       

       60        60        60        60 

       50        50        50        50 

       58 59       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 1,1 % 1,1 % 1,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Hammerfest sykehus 2018 0,9 % 1,2 % 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Kirkenes sykehus 2018 0,7 % 0,5 % 0,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

PHR 2018 3,7 % 3,6 % 7,1 % 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 11 korridorpasienter i mars. Klinikk Kirkenes hadde to. 

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 
mars.  

 
Kilde: DIPS 

Finnmarkssykehuset har en andel på 88 % av epikrisene innen 7 dager i mars, og et snitt på 
87 % hittil i år. Det er en forbedring sammenlignet med snittet for 2017. Begge de somatiske 
klinikkene har en økning i andel epikriser innen 7 dager både i mars og hittil i år. Psykisk 
helsevern og rus har en økning i mars, men en nedgang hittil i år.   

Sykehuspåførte infeksjoner 
NOIS-PIAH er prevalensundersøkelse av sykehuservervete infeksjoner og antibiotikabruk, 
som gjøres 4 ganger i året, sist i februar 2018. Prevalensundersøkelsen er et øyeblikksbilde av 
situasjonen en enkelt dag, og på små sykehus vil det være betydelig variasjon mellom 
målinger. Tall for første kvartal 2018 er sammenstilt med tall for de to hele årene 2016 og 
2017.  

jan.18 feb.18 mar.18

Klinikk Hammerfest 0,8 % 1,8 % 0,5 %

Klinikk Kirkenes 0,1 % 0,0 % 0,2 %

Somatikken 0,5 % 1,2 % 0,4 %

Andel korridorpasienter somatikk

År 2017

7 dager 7 dager 7 dager

Måned Snitt 2017 Mars Snitt 2018

Finnmarkssykehuset 84 % 88 % 87 %

Klinikk Hammerfest 82 % 87 % 87 %

Klinikk Kirkenes 90 % 93 % 93 %

Psykisk helsevern og rus 71 % 74 % 63 %

Måltall 100 % 100 % 100 %

2018
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I tabellen over er Finnmarkssykehusets to klinikker satt opp hver for seg og også samlet som 
Finnmarkssykehuset. Tall for Helse Nord og Norge er lagt inn til sammenlikning.  

Første kvartal var det ingen HAI ervervet i egen institusjon på Hammerfest sykehus. På 
Kirkenes sykehus var det 3 HAI blant 43 innlagte pasienter hvilket utgjør 7%. Små sykehus 
med få pasienter medfører at få infeksjoner eller mangel på infeksjoner gir store utslag på 
enkeltmålinger 

Antibiotikabruk 
Fordeling av foretrukne og bredspektrede antibiotika 2016-2018:  

 

Tallene viser god utvikling i klinikk Kirkenes. Tallene for klinikk Hammerfest viser bedring til 
og med 2017, mens det er en nedgang for 1 kvartal 2018.  
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Tallene viser at FIN har et lavere antibiotikaforbruk enn lands gjennomsnitter og Helse Nord.  

Time i første brev 
Her presenteres andel pasienter som får fast timeavtale innen 10 virkedager (14 løpedager) 
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 uttrykker sykehusets evne til god pasientinformasjon og god planlegging av drift. 
Den inkluderer elektive pasienter og omfatter henvisninger med frist start helsehjelp < 4 
måneder fra mottattdato. Den ekskluderer øyeblikkelig hjelp, avviste henvisninger, 
videresendt til annen institusjon, rettighetsvurderte fra annet sykehus, intern henvisninger og 
henvisningstyper: «kontroll», «opplæring, kurs, attester og rådgivning», «graviditet» og «frisk 
nyfødt». 

For å sikre korrekte tall må rapport kjøres ut etter den 15. påfølgende måned. Derfor 
rapporteres denne indikatoren med etterslep på én måned. Målet for Finnmarkssykehuset er 
at alle pasienter skal ha timeinnkalling i første brev. Status pr februar viser at totalt får 67 % 
av pasientene, som inkluderes i målingen, timeinnkalling i første brev.  

 
Kilde: DIPS 

 

 

 

  

Februar Finnmarkssykehuset Psyk/rus Kirkenes Hammerfest

Antall totalt 1 524                                185                 554                 785                  

Time første brev 1 022                                95                   407                 519                  

Andel med time i første brev 67 % 51 % 73 % 66 %
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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 går aktiviteten ned både i somatikk og psykisk helsevern og rus. Det er en større 
nedgang i psykisk helsevern og rus enn i somatikk. Somatikken redusere aktiviteten med 4 %, 
mens psykisk helsevern og rus samlet har en nedgang på 21,9 %. I et pasientperspektiv bør 
også forbruk hos private leverandører og avtalespesialister tas hensyn til. Disse tallene har 
ikke foretaket tilgang til, og analysen ovenfor viser kun aktivitet utført i eget foretak.  

Kostnadsøkningen innen somatikken pr mars er høyere enn for psykisk helsevern og rus. I 
psykisk helsevern og rus øker kostnadene med 4,5 %, mens somatikken har en økning på 6,3 
%, dvs. 1,8%-poeng høyere vekst i kostnader i somatisk virksomhet.  

Gjennomsnittlig ventetid for avviklet helsehjelp innen psykisk helsevern og rus er på 45 dager 
hittil i 2018 mot 56 dager i somatikken. Endring sammenlignet med i fjor er større for 
somatikken enn psykisk helsevern og rus, men psykisk helsevern og rus har en lavere 
ventetid enn somatikken. Psykisk helsevern og rus har en reduksjon i ventetid på 2,2 %, mens 
somatikken har en reduksjon på 5,1 % hittil i 2018 mot hittil i 2017.  

  

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

fjor hittil

Somatikk 5 948             5 024             16 577           15 911           -4,0 %

VPP 2 165             1 701             6 977             5 243             -24,9 %

BUP 1 354             1 130             4 207             3 580             -14,9 %

TSB 140                 70                   403                 230                 -42,9 %

SUM PHR 3 659             2 901             11 587           9 053             -21,9 %

Somatikk 64,8               67,5               193,8             206,1             6,3 %

VPP 12,8               14,2               40,9               42,0               2,7 %

BUP 7,6                  6,8                  20,2               21,0               4,0 %

TSB 1,5                  1,8                  4,9                  6,0                  22,4 %

SUM PHR 21,9               22,8               66,0               69,0               4,5 %

Somatikk 57 52                   59                   56                   -5,1 %

SUM PHR 36 43                   46                   45                   -2,2 %

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 mars 2018 for somatikken i Finnmarkssykehuset viser at antall kontakter har 
vært lavere sammenlignet med 2017 og 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: Analysesenteret 

Resultat

Endring 

fra i fjor

Avvik fra 

plan

Alle kontakter 19 769 -1 010 -2 354

Totalt antall opphold somatikk 3 858 -344 -554

Herav:

Dagopphold poliklinikk 789 -29 -202

Dagopphold innlagte 466 +12 -33

Heldøgnsopphold innlagte 2 603 -327 -319

Polikliniske konsultasjoner 15 911 -666 -1 800

DRG poeng totalt 3 388 -400 -347

Herav:

DRG poeng dag/døgn 2 686 -429 -305

DRG poeng poliklinikk 668 -5 -76
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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 
mars 2018 er 0,92 poeng lavere enn samme periode i fjor. Kirkenes ligger 1,18 poeng lavere i 
mars 2018 sammenlignet med samme periode i fjor, mens Hammerfest ligger 0,78 poeng 
lavere enn samme periode i fjor. I mars er det totalt produsert 2,14 poeng pr månedsverk. 
Kirkenes har produsert 1,85 poeng og Hammerfest har produsert 2,33 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: 

Voksenpsykiatrien hadde flere liggedøgn og utskrivninger pr mars sammenlignet med fjoråret 
og plantall. Antall polikliniske konsultasjoner var pr mars lavere enn både fjoråret og plantall.  
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Resultat

Endring fra 

i fjor

Avvik fra 

plan

Voksenpsykiatri:  

Antall utskrivninger PHV 190 +37 +19

Antall l iggedøgn PHV 2 515 +468 +51

Antall polikliniske konsultasjoner PHV 5 243 -1 734 -410

Barne- og ungdomspsykiatri: 

Antall utskrivninger BUP 14 -1 -3

Antall l iggedøgn BUP 731 +293 +19

Antall polikliniske konsultasjoner BUP 3 580 -627 -217

Rusomsorg: 

Antall utskrivninger Rusomsorg 23 +5 -2

Antall l iggedøgn Rusomsorg 859 -31 -165

Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg 230 -173 -112
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Barne- og ungdomspsykiatrien: 

Barne- og ungdomspsykiatrien hadde samme antall utskrivninger pr mars sammenlignet med 
fjoråret og plantall.  Antall liggedøgn var høyere enn fjoråret og plantall. Antall polikliniske 
konsultasjoner var pr mars lavere enn både fjoråret og plantall.  

Rus: 

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

  
Kilde: DIPS 
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Antall utskrivningsklare pasienter i mars er lavere enn i fjor. 

 
Kilde: DIPS 

Tabellene under viser antall utskrivningsklare døgn og antall utskrivningsklare pasienter i 
2017 og 2018 pr kommune. Alta og Sør-Varanger kommune var de kommunene som hadde 
flest utskrivningsklare døgn pr mars i fjor. Ved disse to kommunene er det en markert 
nedgang i utskrivningsklare døgn pr mars 2018.  

 
Kilde: DIPS 
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Antall utskrivningsklare pasienter

2018 2017

Kommune

Utskrivningsklare 

døgn pr. mars 2017

Utskrivningsklare 

døgn pr. mars 2018

VARDØ KOMMUNE 3 1

VADSØ KOMMUNE 3 7

HAMMERFEST KOMMUNE 133 119

KAUTOKEINO KOMMUNE 7 0

ALTA KOMMUNE 485 106

LOPPA KOMMUNE 0 5

HASVIK KOMMUNE 2 7

KVALSUND KOMMUNE 0 3

MÅSØY KOMMUNE 16 1

NORDKAPP KOMMUNE 11 2

PORSANGER KOMMUNE 5 12

KARASJOK KOMMUNE 10 0

LEBESBY KOMMUNE 11 2

GAMVIK KOMMUNE 4 2

BERLEVÅG KOMMUNE 2 0

TANA KOMMUNE 0 32

NESSEBY KOMMUNE 0 0

BÅTSFJORD KOMMUNE 14 1

SØR-VARANGER KOMMUNE 192 37

Totalsum 898 337
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Det er en nedgang i antall utskrivningsklare pasienter pr mars 2018 sammenlignet med 
samme periode i fjor. 

 
Kilde: DIPS 

Kommune

Antall utskrivningsklare 

pasienter pr. mars  2017

Antall utskrivningsklare 

pasienter pr. mars 2018

VARDØ KOMMUNE 19 18

VADSØ KOMMUNE 23 42

HAMMERFEST KOMMUNE 30 36

KAUTOKEINO KOMMUNE 7 5

ALTA KOMMUNE 66 41

LOPPA KOMMUNE 3 6

HASVIK KOMMUNE 2 7

KVALSUND KOMMUNE 6 9

MÅSØY KOMMUNE 8 3

NORDKAPP KOMMUNE 15 9

PORSANGER KOMMUNE 10 14

KARASJOK KOMMUNE 11 3

LEBESBY KOMMUNE 11 5

GAMVIK KOMMUNE 9 2

BERLEVÅG KOMMUNE 7 12

TANA KOMMUNE 24 13

NESSEBY KOMMUNE 6 6

BÅTSFJORD KOMMUNE 12 6

SØR-VARANGER KOMMUNE 91 85

Totalsum 360 322
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Økonomi 
Tall i mill. kroner 

 
Kilde: Agresso 

Resultat 
Finnmarkssykehuset har et resultatavvik på - 0,1 mill. i mars, som er tilnærmet balanse. 
Inntektene er 3,6 mill. under budsjett. Det er i hovedsak ISF inntektene og øvrige inntekter 
som er lavere enn budsjettert.  
 
Driftskostnader eks. finans er 2 mill. lavere enn budsjett i mars, 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 -1,6 mill., mens finansresultatet viser et positivt avvik på 1,5 mill. i mars.  
 
Hittil i år har Finnmarkssykehuset et resultatavvik på -0,5 mill. Avviket hittil i år skyldes i stor 
grad det samme som for mars. Inntektene hittil i år er 13 mill. under budsjett, mens 
driftskostnader eks. finans er 5,7 mill. lavere enn budsjettert. Siden inntektene er mye lavere 
enn underforbruket på driftskostnader gir det et negativt driftsresultat hittil i år på -7,3 mill. 
Finansresultatet hittil i år viser et positivt avvik på 6,8 mill.  

Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Resultat Budsjett Avvik i kr

Bas isramme 130,0 130,0 +0,0 390,3 390,3 -0,0

ISF inntekter 34,3 36,0 -1,7 96,1 106,9 -10,8

Gjestepas ientinntekter -0,1 0,6 -0,6 1,9 1,7 +0,2

Øvrige dri fts inntekter 11,3 12,6 -1,3 33,7 36,2 -2,4

Sum driftsinntekter 175,6 179,2 -3,6 522,0 535,0 -13,0

Kjøp av helsetjenester 17,6 11,7 -6,0 40,7 35,1 -5,7

Varekostnader knyttet ti l  aktivi tet 12,7 11,3 -1,3 39,4 33,1 -6,3

Innleid arbeidskraft 2,3 1,2 -1,0 7,5 2,5 -5,0

Lønnskostnader 100,6 98,1 -2,5 308,1 299,8 -8,2

Avskrivninger og nedskrivninger 4,5 8,5 +4,1 10,7 25,6 +14,9

Andre dri ftskostnader 34,1 42,8 +8,7 106,4 122,4 +16,0

Sum driftskostnader 171,7 173,7 +2,0 512,8 518,5 +5,7

Driftsresultat 3,9 5,5 -1,6 9,2 16,5 -7,3

Finansresultat -2,0 -3,5 +1,5 -3,7 -10,5 +6,8

Ordinært resultat 1,9 2,0 -0,1 5,5 6,0 -0,5

mars Hittil i år
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Driftsinntekter 

 
Kilde: Agresso 

Driftsinntektene for mars er 3,6 mill. under budsjett, mens inntektene hittil i år er 13 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. Innen psykisk helsevern og rus er det nedgang på alle fagområder på 
antall polikliniske konsultasjoner. I tillegg er andre driftsinntekter lavere enn budsjettert. 
Blant annet er egenandelsinntekter og refusjoner fra HELFO lavere enn budsjettert, som også 
henger sammen med lavere aktivitet. 

Driftskostnader inklusive finans 

 
Kilde: Agresso 

Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Resultat Budsjett Avvik i kr

Bas isramme 130,0 130,0 +0,0 390,3 390,3 -0,0

Kval i tetsbasert finans iering 0,3 0,3 +0,0 0,9 0,9 +0,0

ISF egne pas ienter (ekskl . KMF) 30,1 33,3 -3,1 87,9 98,4 -10,6

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

Samlet ordinær ISF-inntekt 30,1 33,3 -3,1 87,9 98,4 -10,6

ISF av legemidler utenfor sykehus 4,2 2,7 +1,5 8,2 8,5 -0,3

Gjestepas ientinntekter -0,1 0,6 -0,6 1,9 1,7 +0,2

Pol ikl iniske inntekter (PH/ lab/rtg) 1,1 1,2 -0,1 3,7 3,6 +0,1

Utskrivningsklare pas ienter 0,5 0,3 +0,2 1,6 0,9 +0,7

Inntekter "raskere ti lbake" 0,0 0,1 -0,1 0,0 0,2 -0,2

Andre øremerkede ti l skudd 1,5 1,4 +0,1 4,8 4,3 +0,5

Andre dri fts inntekter 7,9 9,3 -1,5 22,8 26,3 -3,5

Sum driftsinntekter 175,6 179,2 -3,6 522,0 535,0 -13,0

Hittil i årmars

Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Resultat Budsjett Avvik i kr

Kjøp av offentl ige helsetjenester 14,4 9,3 -5,1 33,2 27,9 -5,2

Kjøp av private helsetjenester 3,3 2,4 -0,9 7,6 7,2 -0,4

Varekostnader knyttet ti l  aktivi tet 12,7 11,3 -1,3 39,4 33,1 -6,3

Innleid arbeidskraft 2,3 1,2 -1,0 7,5 2,5 -5,0

Lønn ti l  fast ansatte 81,9 81,0 -0,8 251,9 250,1 -1,8

Overtid og ekstrahjelp 8,8 3,4 -5,4 25,1 10,4 -14,7

Pens jon inkl  arbeidsgiveravgi ft 13,9 13,9 +0,0 41,7 41,7 -0,0

Ti lskudd og refus joner vedr arbeidskraft -5,6 -4,2 +1,4 -15,6 -12,3 +3,3

Annen lønnskostnad 1,6 3,9 +2,3 4,9 9,9 +5,0

Sum lønn og innleie ekskl pensjon 89,0 85,4 -3,5 273,8 260,6 -13,2

Avskrivninger 4,5 8,5 +4,1 10,7 25,6 +14,9

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

Andre dri ftskostnader 34,1 42,8 +8,7 106,4 122,4 +16,0

Sum driftskostnader eks. finansresultat 171,7 173,7 +2,0 512,8 518,5 +5,7

Finans inntekter 0,1 0,1 -0,0 0,2 0,3 -0,1

Finanskostnader 2,0 3,6 +1,6 3,9 10,8 +6,9

Finansresultat -2,0 -3,5 +1,5 -3,7 -10,5 +6,8

Sum driftskostnader inkl. finansresultat 169,7 170,2 +3,5 509,1 508,0 +12,5

mars Hittil i år
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Sum driftskostnader eks. finansresultat er i mars og hittil i år henholdsvis 2 mill. og 5,7 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 1,5 mill. i mars og 6,8 mill. hittil i år, grunnet 
forsinkelser på NKS. Sum driftskostnader inklusiv finansresultat viser et positivt avvik på 3,5 
mill. i mars og 12,5 mill. hittil i år.  

Resultat for Klinikkene 

  
Kilde: Agresso 

I mars har stab med felleskostnader, gjestepasientkostnader, Pasientreiser og Service, drift og 
eiendom positive avvik. Resterende klinikker samt 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 mars 2018. Statusrapporteringen gjøres med 
utgangspunkt i tiltaksplanene slik den ble vedtatt i styresak 101/2017 Budsjett 2018-2025.  
 
Finnmarkssykehuset har planlagt tiltak for 68 mill. i 2018. Pr mars er det realisert tiltak for 
7,5 mill., som utgjør 11 % 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 +11 096 +30 831 +11 993

Gjestepasientkostnader +187 -3 990 -2 121

TNF Hemmere -4 283 -6 141 +2 360

Pasientreiser +416 -2 191 -2 971

Klinikk Psykisk helsevern og rus -1 626 -2 185 -2 913

Klinikk Hammerfest -3 878 -8 771 -1 976

Klinikk Kirkenes -2 344 -7 437 -4 509

Klinikk Prehospital -374 +301 +259

Klinikk Service, Drift og Eiendom +759 -953 +1 625

Sum -48 -536 +1 746

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        7 532          11 %

2 - Lav sannsynlighet -              -              -              

3 - Middels sannsynlighet -              -              -              

4 - Høy sannsynlighet -              -              -              

5 - Tiltaket blir ikke gjennomført i  2018 -              -              -              

Sum Finnmarkssykehuset 68 000        68 000        7 532          11 %
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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 86,4 mill. i mars, som er en nedgang i likviditet på 19,4 mill. fra 
forrige måned. Nedgangen skyldes utbetalinger til byggeprosjektene.  

Likviditetsprognose 
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Grafen over viser likviditetsprognosen for 2018 for Finnmarkssykehuset korrigert for faktiske 
inntekter og kostnader pr mars. Budsjettet for året viste at Finnmarkssykehuset skulle ha hatt 
265 mill. i disponibel saldo pr. mars som følge av utbetaling av lån for Alta prosjektet. Dette er 
kommet inn først i april og dermed er faktisk saldo lavere. Prognosen viser dermed en 
forbedring i likviditet fra april når lån for Alta prosjektet kommer inn. Faktisk forbruk viser at 
det har vært nødvendig å bruke 164 mill. av kassakreditten pr mars. Prognosen viser at totalt 
forbruk av kassekreditten mot utgangen av 2018 vil være 247 mill. Likviditetsprognosen 
inkluderer ikke salgsinntekt for bygninger og boligsalg i 2018, dette vil bli korrigert i april. 

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 86,8 mill. pr mars. Nye Kirkenes Sykehus utgjør 28,5 
mill. av dette. Totalt er investeringskostnaden for nye Kirkenes sykehus bokført til 1 584 mill.  
 
Alta Nærsykehus har en ramme på 409,5 mill. Påløpte kostnader pr mars er 38,3 mill. kr. 
 

Bygge- og utviklingsprosjekter 
 

Nye Kirkenes sykehus, byggefase 

Fremdrift Det pågår mye oppretting av feil og mangler når det gjelder bygget, og det arbeides 
etter en samlet tiltaksplan. Innflytting planlegges mai/juni. Overtakelse av bygget er avhengig 
av godkjent total test. De viktigste tiltakene som pågår og gjenstår er: 

Entreprise B10 (reorganisert B02): 
 
Bygg: 
 Inngang akuttmottak/legevakt. Arbeidet pågår. Ferdig tidlig mai. 

 
VVS: 
 Innregulering av varmeanlegg, se B03. 
 Innregulering av luftbehandlingsanlegg. Avklares etter varmeanlegg. 
 Innregulering av kjøleanlegg. Avklares etter varmeanlegg. 
 Sprinkling hoved- og underfordeling. Pågår. 
 
Elektro: 
 Automatikk og toppsystem Siemens. Første versjon er i drift. Vil pågå ut juli 2018. 

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           3 954             -                 -                 14 670           12 082           8 128             33 %

 Spesialistlegesenteret i Alta 74 747           -                 285 249         38 305           100 000 113 051         385 249         346 944         10 %

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

Kirkenes nye sykehus 1 555 504     -                 67 246           28 511           -                 -                 1 584 016     67 246           38 735           42 %

Tiltak Hammerfest Kirkenes og ENØK Hammerfest 27 825           -                 -9 737            2 636             15 000           30 461           5 263             2 627             50 %

MTU, ambulanser, rehab m.m. 20 642           -                 38 067           13 363           26 000           34 005           64 067           50 704           21 %

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

Til styrets disp (sum) 1 689 435     -                 411 469         86 769           205 000         -                 1 776 204     616 469         529 700         14 %
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Entreprise B03: 
 
Bygg: 
 Utbedring av riss i vegger. Pågår. 
 Utbedring av sprekker i belegg i korridor. Pågår. 
 Utbedring av sprekker i fliser vestibyle, nivåforskjeller. Pågår. 
 Membranutfordringer på bad/våtrom. Pågår. 
 Pasient- og anretningskjøkken. Bygg er ferdig. Noe gjenstår på elektro og VVS. 
 Skyvedører. Montere to nye beslag. 
 Feil og mangler branntetting. Oppretting pågår, men omfanget er mye større enn 

tidligere antatt. Foreløpig antas at dette må pågå ut juni. Det er uavklart om det er 
usikkerhet knyttet til innflytting og når det forventes avklart. 

 
VVS: 
 Innregulering av varmeanlegg. Startet 12.03.2018. Vesentlige feil ble avdekket og må 

utbedres. Planlegges ferdig 20 april 2018. Framdrift innregulering uavklart. 
 Innregulering av kjøleanlegg. 
 Pasientkjøkken og anretningskjøkken. Pågår. 
 
Elektro: 
 Gr1 rom jording og tavler. Utbedring pågår. 
 Pasientkanaler godkjent. Må kontrollere utførelse inne i kanalene. 
 Samsvarserklæringer el/e-kom/automasjonsanlegg. Pågår. 
 Ferdigstillelse automatikk med toppsystem. Pågår. Framdrift uavklart. 
 Detektortype brannvarslingssystem. Pågår. 
 
Felles for entreprisene: 
 
 Systemtesting pågår. 
 Utføre totaltest. Utføres av prosjektet i samarbeid med bruker. 
 Komplettere og oppdatere opplæring. Pågår i kombinasjon med testing. 

 

Økonomi. Prognosen er sist oppdatert 13.mars og er den samme som rapportert i 
virksomhetsrapport 2/2018. Investeringsramme er på 1,485 MRD. Prognose er 1,556 MRD. 
Prognosen viser en overskridelse på 71 mill. 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 
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ideelt skjer etter hverandre, nå er avhengig av hverandre og pågår samtidig. 

 

Risikoanalyse for pasientbehandling 

Den 7. mars 2018 ble det gjennomført en risikoanalyse for pasientbehandling i nye Kirkenes 
sykehus (NKS). Risikoanalysen ble gjennomført i samarbeid mellom Finnmarkssykehuset som 
byggherre, brukere (klinikk og service, drift og eiendom) og prosjektledelsen.  

 

I bunn for denne ROS-analysen defineres tidspunkt for pasientbehandling som den dagen 
akuttlinjen flytter og at akuttpasienter transporteres til NKS. Følgekonsekvensen av denne 
flyttingen er at alle inneliggende pasienter også flyttes til NKS. 

 
Forutsetning for tidspunkt for pasientbehandling er at det er medisinsk forsvarlig a  ta i bruk 
NKS til pasientbehandling. Det er Finnmarkssykehuset sitt ansvar a  konkludere med om det er 
medisinsk forsvarlig a  ta i bruk NKS. Dette forutsetter at Finnmarkssykehuset har definert 
hvilken tilstand NKS ma  være i før konklusjonen kan fattes. Stabil drift med verifisering av 
ytelser over en periode (prøvedrift) og en godkjent total test med underliggende system og 
samtester vil være naturlig grunnlag som ma  forefinnes i forkant av at en konklusjon kan 
fattes. En godkjent totaltest vil verifisere at bygget fungerer etter hensikten, tilfredsstillende 
dokumentasjon foreligger og at teknisk personell har fa tt tilstrekkelig opplæring i bruk, drift 
og vedlikehold av anleggene. Overlevering av bygget fra prosjektet til prosjekteier/byggherre 
forutsetter en godkjent totaltest med underliggende system- og samtester. 

Risikoanalysen viser flere områder som er kritisk, og som må være ivaretatt før bygget kan tas 
i bruk for pasientbehandling, jfr. Vedlegg risikoanalyse for pasientbehandling. I etterkant av 
analysen er det gjort en oppsummering av risikoreduserende tiltak sortert synkende i forhold 
til beregnet risiko.   
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Oppsummering av risikoreduserende tiltak 

Tiltaksplanen er et levende dokument som følges opp av de ansvarlige.  

Risikoområde Beskrivelse av 
risikoreduserende tiltak 

Ansvarlig  

16. Manglende prøveperiode for a  
verifisere stabil drift. 

Beslutning om tidspunkt for 
pasientbehandling (ibruktakelse) 
avventes til overlevering (vellykket 
totaltest) er gjennomført.  

Byggherre 

19. Manglende og feil branntetting Uavklart omfang og 
tilfredsstillende løsning. Utredning 
pa ga r 

Prosjektleder 

13. Manglende tilfredsstillende 
SD-anlegg B03 

Det settes pa  økte ressurser for a  
ferdigstille SD-anlegget.  
Teknisk drift deltar løpende i dette 
arbeidet med av SD-anlegget 

Prosjektleder 
SDE 

12. Manglende godkjente 
dokumenterte systemtester, 
samtester, totaltester 

Utarbeide testplan for 
systemtester, samtester og 
totaltest 
Når testplan foreligger må 
Finnmarkssykehuset være på for å 
bidra til tilstrekkelig kvalitet og 
ressurser til gjennomføring av 
tester. Dette er også del av 
opplæring.  

Prosjektleder 
SDE, 
brukerkoordina
torer 

11. Manglende opplæring klinisk 
personell 

Kvalitetssikre 
adgangskontrollsystemet 
(adgangsgrupper) 
Sammenstille opplæringsplan for 
alle brukere (inkl. avstemming mot 
testplan) 
Klinisk opplæring knyttes i 
hovedsak til perioden mellom 
overlevering av bygg og 
ibruktakelse (prøveperiode) 

SDE/Brukerkoo
rdinatorer 
Klinikkene/OU-
prosjektet 
Klinikkene 

10. Manglende opplæring teknisk 
personell 

Vurdere ressurs fra Hammerfest 
sykehus til drift av GKS for å 
frigjøre driftspersonell til 
opplæring. 
Detaljplanlegging med utvidelse av 
arbeidstid og oppdeling i runder 
for å sikre gjennomføring at flest 
mulig får opplæringen. 

Leder SDE 
 
Byggeleder/SD
E 

9. Manglende kompetanse i drift For å sikre kompetanseoverføring 
vurderes ansettelse av 
automatiker i en periode.  
Leie inn Klaus og byggeledere i 
første driftsfase. 

Leder SDE 
Leder SDE 
/Prosjektleder 
Leder SDE / 
Prosjektleder 
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Etablere tilstrekkelig robuste 
serviceavtaler fremover 

8. Manglende FDV dokumentasjon Ekstra ressurser til innsamling av 
manglende FDV 
Videre utredning i prosjektet må 
gjøres. Løpende vurdering og 
status til byggherre 
Bruk av Plania til å gjøre seg kjent 
og bruke systemet for 
informasjonsinnhenting 

Prosjektleder 
Prosjektleder 
SDE/teknisk 
drift 

2. Manglende godkjenning 
laboratoriet 

Fa  klarhet i kravene til søknad 
(innhold, frister, etc.) 
Sikre at alle verifiseringer og 
valideringer er gjennomført (May 
sender liste om testkrav.) 
Sende søknad når nødvendige 
valideringer og verifiseringer gjort. 

Enhetsleder 
Lab 
Enhetsleder 
Lab i 
samarbeid med 
med.tek/prosje
ktet 
Enhetsleder 
Lab. 

 1. Manglende ferdigstillelse av 
bad NKS 

Tett oppfølging av entreprenør for 
a  sikre ferdigstillelse (økonomisk 
tiltak) Bekreftet 20 april fra 
entreprenør anbud. 
Klinikken ma  forsøke a  begrense 
inneliggende pasienter (avtale med 
UNN) ved ibruktakelse.  
Vurdere 2-mannsrom som 
mulighet (har vi senger til det?).  
 

Byggeleder 
 
Klinikksjef 
 
Klinikksjef 

4. Manglende verifisert 
fungerende brannvarslingssystem 

Fortsatt tett oppfølging av 
leverandør 
Rask tilbakemelding pa  a  svare ut 
problemstillinger underveis 
Tydelig ansvarsgjennomgang for 
etablering og drift av brannsystem 
med tilhørende prosedyrer 

Byggeleder 
elektro 
SDE/Brannans
varlig 
Teknisk 
drift/Brannans
varlig 

5. Manglende fungerende 
sengesignal/alarm/telefonanlegg 
(Ascom) 

Fremlagt testplan og tett 
oppfølging av gjennomføringsplan. 

Med.Tek/Bygge
leder elektro 

14. Manglende tilfredsstillende 
SD-anlegg B02 

Løfte om mere ressurser fra 
Siemens. 
Tett oppfølging fra teknisk drift 
frem mot ferdigstillelse 

Prosjektleder 
Teknisk drift 

15. Manglende samsvarserklæring 
elektro (utført arbeid pa  fabrikk) 

Skriftlig erklæring fra RIE vil 
komme. 
Dialog med El-tilsyn pågår 
(orienteres løpende) 

Prosjektleder 
Byggeleder 
elektro 

17. Manglende ferdigstillelse av 
funksjonsendringer NKS 

Kun det som er absolutt nødvendig 
(livskritiske) blir prioritert. 

Klinikksjefer/B
yggherre 
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Øke beslutningshastighet når det 
gjelder funksjonsendringer. 

Klinikksjef/Byg
gherre 

3. Manglende lysstyring NKS Nødvendige avklaringer om 
løsning og omfang må gjøres. 
Iverksettelse av nødvendige 
endringer 

Prosjektleder/
Byggeleder 
Prosjektleder/
Byggeleder 

4B. Manglende utskifting av 
branndetektorer 

Enkelt detektorer kan kobles ut 
hvis de ikke fungerer etter 
hensikten (må være begrenset 
antall etter forutgående 
risikovurdering). 

Teknisk 
drift/Brannans
varlig 

6. Manglende skilting 
innvendig/utvendig 

Tett oppfølging av fremdrift Ass. 
Prosjektleder 

18. Manglende igangkjøring og 
drift av storkjøkken 

Avklaringsprosess vedrørende 
samhandling og ansvar byggeier, 
AS og klinikk 

Ass. 
Prosjektleder 

 

Det mest kritiske for innflytting av pasienter er tilfredsstillende totaltest og opplæring av 

teknisk personell. Totaltest planlegges i slutten av april.  

Alta Nærsykehus - gjennomføringsfasen 

Fremdrift er i henhold til plan, dvs. høst 2019. De viktigste aktiviteter i mars har vært: 

Anbudsregning CT/MR pågår frem til 13.april 2018.  Skisseforslag på ny Ambulansestasjon 
gjennomgått med brukergruppe. Utstyrsomfang levert av totalentreprenør. Forberedelse for 
prosjektgranskning.  

 
Prosjekteringsarbeidet pågår og er i henhold til plan og fremdrift innenfor alle områder; Bygg, 
VVS, Elektro og avfall.  

Produksjon:  

Fløy-S2: Fløy-S1: 

 Varme satt på og 
innredningsarbeider startet 

 Påstøp plan 2 og 3 
 Delevegger plan 3 
 Skjultanlegg plan 3 
 Ventilasjon i sjakter 
 Sanitær plan 3 

 Utgraving og tilfylling 
 Støp banketter, fundamenter 

og vegger 
 

 

Økonomi, Ramme for prosjektet er 436,5 mill., mens P(85) er 492 mill. inkl. 
investeringsramme til CT/MR og ambulansestasjon (27 mill.). Prognosen viser en 
prosjektkostnad på 453 mill. Økningen i prognosen er knyttet til utbyggingsavtale og avtale 
om teknisk sentral med Alta kommune, samt at det foreligger usikkerhet knyttet til utstyr. 
Usikkerhetsanalyse vil gjennomføres i april. 
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Risiko. Det ligger en økonomisk risiko knyttet til prosjektkostnaden. Det er uavklarte 
kostnader knyttet til medisinteknisk utstyr og inventar. Dette vil være avklart i løpet av april.   

HMS 

Miljø 
Rapport fra Totalentreprenøren viser akkumulert sorteringsgrad på 80,8 % (73,1 % i forrige 
periode) hittil. Som forventet går sorteringsgraden opp. For perioden var den på 95,4 %. Ser 
ikke behov for tiltak.  
Det er ikke rapportert om spesialavfall.  

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. 
 

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, Fremdrift er i hht. Plan. Ibruktakelse planlegges høsten 2019.  

Brukerkoordinator Bygg, klinikk og IKT er på plass. Oppstartsmøte er gjennomført med 
Brukerkoordinator/Rådgiver Bygg, Medisinteknisk Utstyr og IKT. Forberede og planlegge 
gjenbruk og innkjøp av medisinteknisk- og nytt brukerutstyr pågår. Byggherreombud er 
engasjert. For å opprettholde kontinuitet og for å sikre en best mulig koordinering med 
Byggetrinn 2 utvides avtalen med byggherreombudet for BT2. Det er gjennomført befaring og 
et koordineringsmøte med totalentreprenør for BT3 og Byggherreombud for BT2. 
Detaljprosjektering er igangsatt. 

Økonomi, Investeringsrammen er 50 mill. Det er søkes økt investeringsramme på 7 mill. til 
bygging av møterom og gangforbindelse mellom de to byggetrinnene BT2 og BT3. Det er 
belastet 1,554 mill. på prosjektet pr. mars. Prosjektet har en usikkerhetsmargin på 3,2 mill. 
(10%). 

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). 
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  

 Møte med Referansegruppen 28. april og 2. juni, 28. juni 
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 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 

 Møte med Brukerkoordinator Bygg, Med.Tek. og IKT 12. mars 

 Møte OTG Samisk Helsepark 14. mars 

 Styringsgruppemøte 21. mars. 

Nye Hammerfest sykehus - Konseptfasen 

Fremdrift, planlegging av forprosjektfasen er igangsatt. Det har vært møte med 
Hammerfest kommune og UiT om samarbeid i nytt bygg. Svar avventes innen 
15. april 2018. Tilbud på planprogram/reguleringsarbeid mottatt. 

 

Viktigste arbeid neste måned: 

 Dialogkonferanse med entreprenører 27.04.18 
 Fortsette med konkurransegrunnlagsdokumenter.  
 Oppstart av planprogram  
 Rigge videre OU prosess og gevinstrealisering 
 Utarbeidelse av mandat for OU prosess  
 Videre arbeide med HK og UiT. Frist for tilsvar 15.04.18.  
 

Oppstart planprogram april 2018. Konkurransen utlyses mai 2018, med 
kontrahering av entreprenør og rådgivergruppe til forprosjektet juli 2018.  
 

Økonomi, det er totalt satt av 22 mill. inkl. mva. i budsjett 2017/2018. Pr mars er det brukt 
13, 3 mill. Prosjektet vil levere innenfor økonomisk ramme. 
 
Risiko, kritiske fremdriftsaktiviteter er: 
 Innramming av forprosjekt 300 mill. lavere enn konseptfaserapportens 

forutsetninger 
 Forankring og eierskap til OU prosessen 
 Planprogram og forhåndskonferanse med Hammerfest kommune 
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 Respons på dialogkonferansen 
 Sikre de riktige ressurser for forprosjektet 
 

Andre risikofaktorer 
 Tomtekostnad 
 Intensjonsavtale med UiT og HK 
 Planprosess 
 Takst og salgstidspunkt Fuglenes 
 Innramming av prosjektet, prosjektkostnad må reduseres med 300 mill. 

Medvirkning skjer gjennom medvirkningsgrupper og overordnet prosjektgruppe (OTG). 
Pasient- og brukerutvalget er representert med en representant i overordnet prosjektgruppe. 
Foretakstillitsvalgte og foretaksverneombud er representert i OTG og medvirkningsgrupper.  
Medvirkning i forprosjektfasen starter opp i august 2018.  
 
OU-prosess Alta (OUANS) 

Fremdrift, Sluttrapport for OU- ANS er levert. Det gjenstår et delprosjekt, 08 - Bestilling via 
Clockwork, varemottak klinikk Alta og distribusjon til avdeling. Mandatet til delprosjekt 08 er: 

 

1. Beskrive nåsituasjonen for hele virksomheten i Alta (bestilling-mottak-lager) 
2. Fasiliteter i nye Alta nærsykehus (bestilling-mottak-lager) 
3. Gapanalyse 
4. Løsningsforslag 

 

Delprosjektet har igangsatt sitt arbeid.  Delprosjektet har vært på befaring i nye Kirkenes 
sykehus.  

Arbeidet med samarbeidsavtaler knyttet til vaktberedskap, laboratoriet, kommunal 
jordmortjeneste og kommunale senger er igangsatt.  
 
Økonomi, Det er satt av 0,6 mill. til OU arbeidet. Det er belastet 0,1 mill. 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. Prosjektet går 
nå over i driftsfase hvor gjennomføring av tiltaksplaner er oppgaven. 
 
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.  
 
Gevinstrealisering Alle sluttrapportene har angitt gevinstrealisering i forhold til sitt område. 
 
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.  
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OU-prosess Samisk Helsepark 

Fremdrift, Prosjektkontroll vurderes å være i tråd med plan og økonomi. Sluttrapport ventes 
ferdig ultimo april. Delprosjekt Geriatrisk team for den samiske pasienten går i henhold til plan, 
og er ferdig primo mai.  Delprosjekt Lærings-og mestringstilbud til den samiske pasienten og 
delprosjekt Merkantile tjenester, utkast til mandater er under arbeid.  
 
Geriatrikoordinator er ansatt og ved spesialistpoliklinikken i Karasjok. 
 
Delprosjekt Geriatri har gjennomført to møter i mars. Arbeidet pågår i nært samarbeid med 
kommunene i samisk språkområde. Et møte var lagt til Tana, med omvisning i omsorgsbolig 
og på sykehjemmet. Representanter for helse i Tana fortalte om sine tjenester, og hva de 
kunne ønske fra spesialisthelsetjenesten i forhold til geriatri. 
 
Økonomi. Det er avsatt i budsjett for prosjekt Samisk helsepark OU, 0,4 mill. i 2018. Det er i 
januar belastet 0,037 mill. på prosjektet. Det er i hovedsak prosjektressurs og møtefasiliteter 
som belastes prosjektet. 
 
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. Flyttingen er utsatt til mai/juni. OU-prosjektet tilpasser seg det nye 
flyttetidspunktet. Det arrangeres regelmessige status- og avklaringsmøter med de kliniske 
delprosjektene. Møtene viser at det er god framdrift i arbeidet.   

 

Det meldes om bekymringer og frustrasjon knyttet til bygget. Mange rom stemmer ikke 
overens med opprinnelige planer (DRofus). Ting er fjernet eller endret uten at brukerne er 
informert. Det er bekymringer knyttet til at rommene nå ikke har plass til å sette inn 
ytterligere inventar/utstyr. I tillegg er det mange småfeil som må rettes.  

 

Arbeid med å skanne og rydde i arkivet på sykehuset er krevende. Det har i lengre tid vært 
ansatt ekstra personell til å jobbe med skanning. Nå er det ansatt ytterligere personell til å 
jobbe med rydding og makulering av arkiv. Arbeidet er tidkrevende. Det er avhold egne møter 
der rådgiver på arkiv har deltatt. Målsetningen er å bli ferdig med arbeidet i juni.  

 

System for inn-/utsjekk er i rute. Innføringen skal starte ved flytting til NKS.  

 

Fra 1. mars tok Kirkenes storkjøkken AS over driften av kjøkkenet på sykehuset.  
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Økonomi, Det er satt av 4,8 mill. til OU og flytting i 2018. Pr. mars er 2,0 mill. belastet 
prosjektet.  
 
Risiko,  

Økonomi 
Det er utarbeidet prognose for 2018 som flytting og ekstra ressurser. Prognosen for 
driftsressurser er på 4,8 mill. som er 2,8 mill. 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  
De største HMS-utfordringene har vært knyttet til usikkerhet rundt tidspunkt for flytting, og 
kombinasjonen av jobb med OU og andre arbeidsoppgaver inkludert krav til ordinær drift og 
budsjettsituasjonen i Klinikk Kirkenes. Den nye utsettelsen gir bedre tid til opplæring og 
annen forberedende aktivitet. Samtidig gir utsettelsen utfordringer med planer som må 
endres.  
 
Det er ikke meldt om utfordringer med kvaliteten til prosjektarbeidet i denne perioden. 
 
Gevinstrealisering Det er fremlagt en tiltaksplan som viser tiltak som tilsvarer kravet på 15 
mill. 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. 
   
Medvirkning Det arrangeres regelmessige status- og avklaringsmøter med de kliniske 
delprosjektene (poliklinikk, sengetun, akutt, rehab, merkantil og medisinrom). Formålet med 
møtene er å informere om status og sikre nødvendige avklaringer mellom delprosjektene. 
Møtene viser at det er god framdrift i arbeidet.  
 
Det har i tillegg vært følgende møter fra juni 2017.: 
 

 Møte i Styringsgruppen 15. Juni 2017 

 Informasjons- og drøftingsmøte klinikk Kirkenes 16. juni 2017 

 Informasjons- og drøftingsmøte klinikk Kirkenes 8. september 2017 

 Møte i styringsgruppen 13.september 2017 

 Møte i styringsgruppen 22.november 2017 

 Møte i styringsgruppen 14. desember 2017 

 Møte i omstillingsgruppen 12.01.2018 

 Møte i styringsgruppen 21.03.2018 
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Personal  

Bemanning – månedsverkutvikling 

 
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 60 over plantall i mars 2018 og 11 under 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.  

2017

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

måned

Snitt pr 

måned

Adm. 96 98 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99              104            

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

Hammerfest 504 527 522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 518           517            

Plantall Hammerfest 494 502 496 501 500 509 527 514 507 509        515       506       507           492            

Kirkenes 358 361 361 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 297 305 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 302           306            

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

Prehospital 235 234 233 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 124 129 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122           131            

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

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

 

Årsverksanalyse  

 
Kilde: VA og Agresso 

Finnmarkssykehuset har et underforbruk på 3 månedsverk etter korreksjon for registrerte 
refusjoner og innleie i mars. Underforbruket skyldes refusjoner i forbindelse med 
lønnskostnader. Samme periode året før viser et overforbruk.  

 

Andel deltidsansatte – fast ansatte 

 
Kilde: VA 

Andel deltidsansatte er 18,4 % i mars 2018 og er 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 mars 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. 

Mars 2018

Gj. snitt hittil i 

år 2018 pr. mnd Mars 2017

Gj. snitt hittil i 

år 2017 pr. mnd

Plantall Finnmarkssykehuset 1 578                     1 564                    1 599                   1 634                      

Faste månedsverk 1 454                     1 446                    1 463                   1 447                      

Variable månedsverk 183                         189                        186                      188                          

Brutto månedsverk 1 637                     1 635                    1 649                   1 634                      

Refusjoner sykefravær og fødselspermisjoner -93                         -88                        -89                       -94                          

Innleie fra byrå 31                           32                          63                         44                            

Netto månedsverk 1 576                     1 579                    1 622                   1 585                      

Differanse -3                            16                          23                         -49                          
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For ønsket deltid er 38 ansatte registrert. Av disse er det 7 faste 100 % stillinger som har 
permisjon i deler av stillingen.  

Andel midlertidige ansatte 

 
Kilde: VA 

Midlertidige ansatte består i hovedsak av prosjektstillinger, vikarer for svangerskaps 
permisjoner, langtidssykemeldte og ferievikarer. Andelen midlertidig ansatte for mars er på 
15,9 %, 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 februar 2018 er på 9,2 %. Dette er lavere enn februar 2017 som var 9,4 % og 
litt høyere enn gjennomsnitt for 2017 som var 9,11 %. Februar er høyere enn måltall for 2018 
som er 7,5 %. To klinikker ligger under måltall for sykefravær hittil i år. Det er klinikk Service, 
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drift og eiendom med 6 % sykefravær og klinikk Prehospitale tjenester med 7,4 % sykefravær 
hittil i år. 

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. 20 % reduksjon i antall AML-brudd sammenlignet med 
samme periode i 2017. Måltallet for Finnmarkssykehuset er en reduksjon på 10 % 
sammenlignet med samme periode i fjor.  
 
AML brudd fordelt pr. ansatt pr. klinikk 
Tabellen viser status for AML brudd fordelt pr ansatt for mars 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.  
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Kilde: GAT 

De største bruddårsakene i mars var «akutt sykdom» (205) og «annet» (114). Deretter 
kommer «akutt aktivitetsforandring» (102) og «akutt mangel på nødvendig kompetanse» 
(78). 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. 
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Innledning 
 

Oppfølgingen av klinikkene tar utgangspunkt i de viktigste resultatmålene, samt fokus 
på styringsfart om omstillingsbehov.  

Klinikkene måles på følgende:  

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

Obligatoriske måleparametre 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 hvert tertial på økonomi. Følgelig gjøres det 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 mars 2018 

 

Virkel ig 23 882 70 987

Mål  20 004 62 217

Avvik -3 878 -8 770

I fjor -400 -2 000

Virkel ig 723,9 2 176,5

Mål  766,2 2 266,2

Avvik -42,3 -89,7

I fjor 129,5 115,4

Virkel ig 56 58

Mål  60 60

Avvik 4 2

I fjor 2 0

Virkel ig 0,3 % 0,8 %

Mål  0,0 % 0,0 %

Avvik -0,3 % -0,8 %

I fjor -1,0 % -0,7 %

Virkel ig 11 63

Mål  0 0

Avvik -11 -63

I fjor -34 -90

Virkel ig 87 % 87 %

Mål  100 % 100 %

Avvik -13 % -13 %

I fjor -17 % -17 %

Virkel ig 522 518

Mål  496 497

Avvik -26 -21

I fjor -33 -19

Virkel ig 8,9 % 8,7 %

Mål  7,5 % 7,5 %

Avvik -1,4 % -1,4 %

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

Virkel ig 3,9 % 3,9 %

Mål  2,0 % 2,0 %

Avvik -1,9 % -1,9 %

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

Virkel ig 353 870

Mål  379 944

Avvik 26 74

Virkel ig 35,9 % 28,6 %

Mål  80,0 % 80,0 %

Avvik -44,1 % -51,4 %

I fjor -48,7 % -55,3 %

ClockWork ANDEL av 

tota le innkjøp via  

systemet

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 

Resultatet pr mars viser et overforbruk for klinikken. Ut fra resultatet pr mars 

utarbeider klinikken ytterligere tiltak for å korrigere styringsfarten og hente inn 

aktivitetsnedgangen. Det langsiktige arbeidet for å forbedre kvalitets og HR parametere 

fortsetter.   

Kommentar til måltavlen 

Økonomi 

 

 

Klinikk Hammerfest har et overforbruk på 3,9 mill. i mars. Det er i hovedsak lavere ISF-

inntekter og egenandelsinntekter enn budsjettert, innleie fra byrå og variable 

lønnskostnader som bidrar til overforbruket i mars.  

Klinikken har et overforbruk på 8,8 mill. hittil i år. Årsakene er de samme som i mars. 
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Aktivitet 

 

Klinikk Hammerfest har en økning i aktiviteten pr mars 2018 sammenlignet med samme 

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

innlagte ligger under samme periode i fjor og plantall. Noe av nedgangen på 

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

poliklinikk ligger høyere enn fjoråret og litt under plantall. Polikliniske konsultasjoner 

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

DRG: 

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

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

man ser en reduksjon i antall heldøgns pasienter.  

 

  

Klinikk Hammerfest 2018 2017  Plan 2018 

Endring 

faktisk

 Endring 

faktisk 2018 - 

plan 2018 

Alle kontakter 12 964 12 782 13 554 182 -590 

Totalt antall opphold somatikk 2 521 2 634 2 711 -113 -190 

Herav:

Dagopphold poliklinikk 567 503 581 64 -14 

Dagopphold innlagte 298 311 328 -13 -30 

Heldøgnsopphold innlagte 1 656 1 820 1 802 -164 -146 

Polikliniske konsultasjoner 10 443 10 148 10 843 295 -400 

DRG poeng totalt 2 176 2 362 2 266 -186 -90

Herav:

DRG poeng dag/døgn 1 716 1 943 1 797 -227 -81

DRG poeng poliklinikk 442 419 469 23 -27

DRG 470 19 19 19
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HR indikatorene 

Brutto månedsverk 

 

Klinikken har 522 brutto månedsverk i mars 2018. Det er en reduksjon på 3 

sammenlignet med mars 2017, men 26 over plantall. Brutto månedsverk er ikke 

korrigert for innleie fra byrå og refusjoner. 

 

Sykefravær 

 

Klinikken hadde et sykefravær på 8,9 % i februar 2018. Det er en nedgang på 1,2 % 

sammenlignet med februar 2017.  

 

Korttidsfraværet var 4,1 % som er en økning på 0,4 % sammenlignet med februar 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 504 527 522

Plantall 2018 494 502 496 501 500 509 527 514 507 509 515 506
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AML brudd 

 

Klinikken hadde 353 AML brudd i mars 2018, til sammenligning hadde klinikken 421 

AML brudd i mars 2017. Det er en nedgang på 16 % og klinikken når måltallet i mars på 

10 % reduksjon. Hittil i år har klinikken 870 AML brudd, i samme periode i fjor var det 

1 049. Det er en nedgang på 17 % sammenlignet med 2017. 

 

 

Kvalitet 

Ventetid 

Klinikken hadde en ventetid på 56 dager i mars 2018, det er en forbedring på 3 dager 

sammenlignet med februar. Klinikkens arbeid med koordinering av pasientinnkalling 

viser seg å gi resultater og dette arbeidet fortsetter videre i 2018. 

Fristbrudd 

Klinikken hadde to fristbrudd i mars. Andelen utgjør 0,3 %, det er en forbedring fra 1,2 

% i februar. Fristbruddene i mars fordeler seg mellom to fagområder der én pasient er 

kalt inn få dager etter frist og én er utsatt grunnet kapasitetsproblemer på poliklinikk. 

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 11 korridorpasienter i mars. 

Epikrisetid 

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

måltallet på 100 %.  

  

Måned Januar Februar Mars Sum

År Antall brudd Antall brudd Antall brudd Antall brudd

2017 277                  351                  421                  1 049              

2018 224                  293                  353                  870                  
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Vurdering av styringsfart, omstillingsbehov og prognose 

 

Klinikk Hammerfest har et overforbruk på 8,8 mill. pr mars. Av dette utgjør 0,8 mill. en 

engangseffekt. Denne korrigeres for i prognosen. Styringsfart pr mars korrigert for 

engangseffekten gir et overforbruk på 2,7 mill. pr måned. Om trenden fortsetter ut året 

vil det gi et akkumulert negativt avvik før tiltak på 32,8 mill.  

 

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. Det er 

knyttet stor risiko til prognosen for klinikken pr mars. Når første tertial er avsluttet vil 

det bli utarbeidet ny prognose for klinikken som rapporteres i tertialrapporten for april. 

  

Hittil i år

Klinikk 

Hammerfest

Avvik hittil i år -8,8

Periodiserings- og engangseffekter 0,8

Styringsfart pr. måned korrigert for engangseffekter -2,7

Resultat ut året - basert på styringsfart hia -24,0

Overskudd/underskudd med styringsfart hittil i år -32,8

Ut året

Klinikk 

Hammerfest

Overskudd/underskudd med styringsfart hittil i år -32,8

Engangseffekter ut året 16,3

Sum av klinikkens tiltak pt (risikojustert) 16,5

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

videreføres til 2018.  

 

Klinikk Hammerfest har i mars 2018 kun effekt på strakstiltakene som ble iverksatt 

høsten 2017. På grunn av begrenset effekt av tiltakene vil klinikken jobbe videre med 

tiltaksarbeid for å finne nye tiltak for å bøte på overforbruket.  

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

Andre driftskostnader - - -

Lønnskostnader 0,84 0,84 0,32

Varekostnader - - -

Inntekter 0,12 0,25 -

Måltall 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83

 -
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KLINIKK KIRKENES 
Måltavle mars 2018 

 

  

Virkel ig              15 180              46 400 

Mål               12 835              38 963 

Avvik              -2 344              -7 437 

I  fjor              -1 179              -4 509 

Virkel ig                   395                1 211 

Mål                    496                1 468 

Avvik                 -101                 -257 

I  fjor                   -23                   -42 

Virkel ig                     45                     51 

Mål                      60                     60 

Avvik                     15                       9 

I  fjor                       4                       3 

Vi rkel ig 0,7 % 0,6 %

Mål  0,0 % 0,0 %

Avvik -0,7 % -0,6 %

I fjor -0,7 % -0,8 %

Virkel ig 0,2 % 0,1 %

Mål  0,0 % 0,0 %

Avvik -0,2 % -0,1 %

I fjor 0,0 % 0,0 %

Virkel ig 93 % 93 %

Mål  100 % 100 %

Avvik -7 % -7 %

I fjor -10 % -8 %

Virkel ig                   361                   360 

Mål                    345                   342 

Avvik                   -16                   -18 

I  fjor                   -11                     -8 

Virkel ig 9,7 % 9,5 %

Mål  7,5 % 7,5 %

Avvik -2,2 % -2,0 %

I fjor -0,6 % -1,4 %

Virkel ig 2,3 % 2,5 %

Mål  2,0 % 2,0 %

Avvik -0,3 % -0,5 %

I fjor -0,6 % -1,1 %

Virkel ig                   174                   681 

Mål                    176                   521 

Avvik                       2                 -160 

Virkel ig 21,2 % 20,1 %

Mål  80,0 % 80,0 %

Avvik -58,8 % -59,9 %

I fjor -62,1 % -58,6 %

HR Sykefravær korttid 

i  PROSENT 

(etterskuddsvis )

ClockWork ANDEL av 

tota le innkjøp via  

systemet

HR AML brudd 

ANTALL

HR Brutto 

månedsverk ANTALL

HR Sykefravær tota l t i  

PROSENT 

(etterskuddsvis )

Kvalitet 

Korridorpas ienter 

ANDEL

Kvalitet Epikrisetid 

PROSENT

Klinikk Kirkenes Denne måneden Hittil i år

Økonomi Dri ftresultat 

i  KR. (1.000)

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
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Klinikksjefens vurderinger 

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

klinikken har ikke kommet i gang med tiltakene knyttet til gevinstrealisering ved 

innflytting i NKS. Innflytting er nå utsatt til mai/juni, og dette vil påvirke klinikkens 

aktivitet og resultat frem mot innflytting i nytt sykehus. I september 2017 ble det 

iverksatt strakstiltak i klinikken for å bøte på overforbruket. Noen av disse tiltakene er 

gir fortsatt effekt, i tillegg til at varekostnader og andre driftskostnader er lavere enn 

budsjett som følge av lavere drift.  Det langsiktige arbeidet for å forbedre kvalitets og HR 

parametere fortsetter.   

Kommentar til måltavlen 

Økonomi 
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Klinikk Kirkenes har i mars et overforbruk på 2,3 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 samt manglende iverksettelse av tiltak knyttet til økt 

aktivitet i NKS. Hittil i år har klinikken et negativt avvik på 7,4 mill. hvorav 6,9 mill. er 

knyttet til lavere inntekter enn budsjettert. Klinikken har også overforbruk på 

overtid/ekstrahjelp på 4,8 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 4,2 mill. hittil i år. Klinikken har også 

lavere varekostnader og andre driftskostnader enn budsjettert som følge av redusert 

drift. 

 

Aktivitet 

 

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

Med bakgrunn i utsatt innflytting i NKS har klinikken nå tatt opp igjen elektiv aktivitet 

inntil tidspunkt for innflytting i NKS nærmer seg.  

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 6 805  7 997  8 569     -1192 -1 764            

Totalt antall opphold somatikk 1 337  1 568  1 701     -231 -364               

Herav:

Dagopphold poliklinikk 222     315     410      -93 -188               

Dagopphold innlagte 168     143     171      25 -3                    

Heldøgnsopphold innlagte 947     1 110  1 120   -163 -173               

Polikliniske konsultasjoner 5 468  6 429  6 868   -961 -1 400            

DRG poeng totalt 1 211  1 425  1 468     -214 -257               

Herav:

DRG poeng dag/døgn 970     1 172  1 193   -202           -223               

DRG poeng poliklinikk 226     254     275      -28             -50                 

DRG 470 16       16              16                   
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HR indikatorene 

Brutto månedsverk 

 

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

månedsverk i mars 2017 brutto 351 månedsverk. Økning i månedsverk skyldes i 

hovedsak 5,5 stillinger som er overført fra andre klinikker og 13,2 eksternt finansierte 

årsverk. Måltall for antall månedsverk var i mars 345.  

Klinikken har pr mars 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 februar 2018 på 9,7 %. Dette er en økning på 1,6 % sammenlignet 

med februar 2017 og en økning på 0,2 % fra forrige måned. 

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

Kirkenes 2017 344 349 351 350 348 356 379 367 348 356 352 358

Kirkenes 2018 358 361 361

Måltall Kirkenes 2018 338 342 345 344 344 350 365 357 347 344 344 344
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Korttidsfraværet var i februar 2,3 % som er en nedgang på 0,3 % sammenlignet med 

samme periode forrige år og en nedgang på 0,4 % sammenlignet med forrige måned. 

Utvikling siste 3 måneder viser en økning i langtidsfraværet. Sykefraværet er 

hovedsakelig langtidsfravær.  

 AML brudd  

 

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

sykdom.  Klinikken hadde 174 AML brudd i mars 2018. Dette er en nedgang fra 210 

forrige måned og lavere enn samme måned forrige år. Klinikken har ved dette oppnådd 

måltallet på 10 % reduksjon i AML brudd sammenlignet med samme periode i fjor. 

Klinikken har imidlertid ikke oppnådd måltall om 10% reduksjon hittil i år. 

 

 

Kvalitet 

Ventetid 

Klinikken jobber målrettet for å få ned gjennomsnittlig ventetid. Klinikken har på tross 

av redusert drift grunnet NKS 7 dager kortere gjennomsnittlig ventetid i mars 2018 

sammenlignet med hele 2017. Klinikken har lang ventetid for pasienter som skal til 

audiograf grunnet ledig audiografstilling, og klinikken ser at de vil få utfordringer innen 

kardiologi igjen når den ene kardiologen reduserer fra 100% stilling til 30% stilling. 

  

Måned Januar Februar Mars Sum

År Antall brudd Antall brudd Antall brudd Antall brudd

2017 191                  193                  195                  579                  

2018 297                  210                  174                  681                  
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Fristbrudd 

Klinikken har 1 fristbrudd i mars. I rapporten står klinikken oppført med tre fristbrudd. 

Årsak til at det ikke er samsvar mellom tallene er feil i uttrekket fra DIPS til VA. Dette 

gjelder hele Helse Nord regionen og det jobbes med å rette opp rapporteringen på dette. 

Klinikken fortsetter arbeidet for å nå målet om 0% fristbrudd. 

Korridorpasienter 

Klinikk Kirkenes hadde 2 korridorpasienter i mars. 

Epikrisetid 

Klinikk Kirkenes hadde en epikrisetid på 93 % i mars for 7 dagers epikrise. Det er under 

måltallet på 100%. På sammedags epikrise har klinikken 51 % som er under måltallet på 

80 %.  

 

Vurdering av styringsfart, omstillingsbehov og prognose 

 

Klinikk Kirkenes har et underskudd fra ordinær drift på 7,4 mill. pr mars. Reduksjon i 

inntekter og lavere varekostnader som følge av lavdrift hittil i år er lagt inn som 

engangseffekt. Styringsfarten i mars gir et overforbruk på 1,3 mill. pr. måned. Om 

trenden fortsetter ut året vil det gi et akkumulert negativt avvik før tiltak på 19,5 mill.  

 

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 korrigerer det negative avviket med tiltakene som klinikken har 

planlagt på 13,0 mill. samt legger til engangseffekter ut året vil prognosen for 2018 vise 

balanse.  

Hittil i år Klinikk Kirkenes

Avvik hittil i år -7,4

Periodiserings- og engangseffekter 3,4

Styringsfart pr. måned korrigert for engangseffekter -1,3

Resultat ut året - basert på styringsfart hia -12,1

Overskudd/underskudd med styringsfart hittil i år -19,5

Ut året Klinikk Kirkenes

Overskudd/underskudd med styringsfart hittil i år -19,5

Engangseffekter ut året 6,5

Sum av klinikkens tiltak pt (risikojustert) 13,0

Prognose for året inkl. tiltak 0,0
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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 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 mars hadde klinikken effekt av tiltak tilsvarende 0,4 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.  

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

Andre driftskostnader

Lønnskostnader 0,4 0,6 0,2

Varekostnader 0,2 0,2 0,2

Inntekter 0,0 0,0

Måltall 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

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

 

Virkel ig              20 316              57 864 

Mål               18 689              55 679 

Avvik              -1 626              -2 185 

I  fjor              -1 898              -2 913 

Virkel ig                   578                1 555 

Mål                    762                2 254 

Avvik                 -184                 -699 

I  fjor                     23                   -23 

Virkel ig                     45                     45 

Mål                      50                     50 

Avvik                       5                       5 

I  fjor                     11                       6 

Vi rkel ig                     46                     49 

Mål                      60                     60 

Avvik                     14                     11 

I  fjor                     22                     14 

Virkel ig                     44                     42 

Mål                      60                     60 

Avvik                     16                     18 

I  fjor                     29                     11 

Virkel ig 7,1 % 4,8 %

Mål  0,0 % 0,0 %

Avvik -7,1 % -4,8 %

I fjor -8,5 % -13,9 %

Virkel ig 74 % 63 %

Mål  100 % 100 %

Avvik -26 % -37 %

I fjor -34 % -25 %

Virkel ig                   303                   302 

Mål                    311                   308 

Avvik                       8                       6 

I  fjor                       7                     10 

Virkel ig 13,1 % 12,2 %

Mål  7,5 % 7,5 %

Avvik -5,6 % -4,7 %

I fjor -4,6 % -4,6 %

Virkel ig 4,7 % 4,4 %

Mål  2,0 % 2,0 %

Avvik -2,7 % -2,4 %

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

Virkel ig                     18                     96 

Mål                      29                     86 

Avvik                     11                   -10 

Virkel ig 1,2 % 1,4 %

Mål  80,0 % 80,0 %

Avvik -78,8 % -78,6 %

I fjor -79,0 % -78,9 %

Kvalitet 

Gj.sni tt.ventetid 

avviklet for voksne 

tota l t DAGER

Kvalitet 

Gj.sni tt.ventetid 

avviklet for TSB tota l t 

DAGER

Klinikk Psykisk helsevern og rus Denne måneden Hittil i år

Økonomi Dri ftresultat 

i  KR. (1.000)

Aktivitet Psykisk 

helsevern og rus 

DRG-poeng 

pol ikl inikk ANTALL

Kvalitet 

Gj.sni tt.ventetid 

avviklet for barn 

tota l t DAGER

Kvalitet Fris tbrudd 

ANDEL

Kvalitet Epikrisetid 

PROSENT

ClockWork ANDEL av 

tota le innkjøp via  

systemet

HR Brutto 

månedsverk ANTALL

HR AML brudd 

ANTALL

HR Sykefravær tota l t i  

PROSENT 

(etterskuddsvis )

HR Sykefravær korttid 

i  PROSENT 

(etterskuddsvis )
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Klinikksjefens vurderinger 

Driftsresultatet for mars viser et negativt avvik for klinikk psykisk helsevern og rus. 

Aktivitetstallene i mars og hittil i år viser fortsatt en nedgang i poliklinisk aktivitet både 

innenfor barne- og ungdomspsykiatrien, TSB/rus og voksenpsykiatrien som er 

bekymringsfull. Høyt sykefravær og vakanser i enkelte enheter er fortsatt en utfordring 

og er en del av årsaken til at aktivitetsmål ikke nås. Klinikken har også mange ansatte 

som er i utdanningsløp og som har vært på flere kurs de siste månedene. Nødvendig 

utdanning og kursing er viktig for klinikken og vil forhåpentligvis kunne gjenspeiles i økt 

aktivitet og bedre måloppnåelse på kvalitetsindikatorer på senere tidspunkt. 

Klinikken har fortsatt høyt fokus på reduksjon av fristbrudd hvor måloppnåelse hittil i 

år har hatt en positiv utvikling sammenlignet med forrige år. 

Kommentar til måltavlen 

Økonomi 

 

 

Klinikk Psykisk helsevern og rus har i mars et overforbruk på 1,6 mill. som er knyttet til 

lavere polikliniske inntekter enn budsjetter på 0,6 mill., periodisering av 

forskningsmidler på 0,3 mill. samt høyere innleie og reisekostnader enn budsjettert. 
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Resultat hittil i år viser et overforbruk på 2,2 mill. som i hovedsak skyldes lavere 

polikliniske inntekter enn budsjettert på 1,1 mill. samt overforbruk på innleie og reiser 

på henholdsvis 1,3 mill. og 0,7 mill. Overforbruket kompenseres noe av lavere 

lønnskostnader og andre driftskostnader enn budsjettert. 

En av årsakene til at klinikken har et negativt avvik hittil i år er kostnader i forbindelse 

med opprettelse av utekontor Røros som klinikken foreløpig ikke har fått overført 

ramme fra Helse Nord til. 

 

Aktivitet 

Poliklinikk 

 

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

ungdomspsykiatrien, TSB/rus og voksenpsykiatrien.  

Sykefravær, vakanser og utdanning/kurs er delvis årsak til at klinikken ikke når sine 

måltall for aktivitet. Klinikken jobber med en grundigere analyse av nedgang i aktivitet 

også for å klarlegge om det eventuelt gjøres feil i registreringer. Det er i begynnelsen av 

april avholdt møte med Analysesenteret for bistand i analyse av aktivitetsdata. 

  

Avdeling

Poliklinikk 

2017

Poliklinikk 

2018

Endring 

Antall 

2017-2018

Endring % 

2017-2018

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling - FIN Totalt 4 207 3 585 -622 -14,8 %

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling - FIN Totalt 403 230 -173 -42,9 %

Distriktspsykiatrisk senter - FIN Totalt 6 977 5 254 -1 723 -24,7 %

Totalsum Poliklinikk 11 587 9 069 -2 518 -21,7 %
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Inneliggende 

 

Klinikken har en økning i antall liggedøgn og opphold hittil i år sammenlignet med 2017 

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

en liten reduksjon i antall liggedøgn sammenlignet med samme periode i 2017. Innenfor 

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

det er en økning i antall opphold og liggedøgn går beleggsprosenten på sengepostene i 

klinikken ned både mot forrige måned og samme periode i fjor. Beleggsprosenten for 

mars er 78 %. Størst nedgang ser man i Tana, både i mars og hittil i år. En del av 

nedgangen skyldes at det ble opprettet 5 ekstra senger i Tana for å ta imot pasienter fra 

vestfylket fram til utvidet sengepost er på plass i Alta. Disse sengene benyttes i liten grad 

og dermed blir beleggsprosenten lav.  

 

HR indikatorene 

Brutto månedsverk 

 

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 297 305 303

Måltall PHR 2018 305 309 311 311 310 315 329 322 313 311 310 310
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Klinikken har i mars brutto 303 månedsverk. Til sammenligning var antall månedsverk i 

mars forrige år 312 månedsverk. Plantall for mars 2018 er 311 månedsverk. Brutto 

månedsverk er ikke korrigert for innleie fra byrå og refusjoner.  

Sykefravær 

 

Klinikken hadde et sykefraværet på 13,1 % i februar 2018. Dette er en økning på 1,0 % 

sammenlignet med februar 2017.  

 

Korttidsfraværet var 4,7 % som er nedgang på 0,3 % i forhold til samme periode forrige 

år. Utvikling siste 3 måneder viser imidlertid en økning i korttidsfraværet. Sykefraværet 

er hovedsakelig langtidsfravær.  

AML brudd 

 

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

vakanser. Klinikken hadde 18 AML brudd i mars 2018. Dette er en nedgang fra 42 

forrige måned, og en nedgang fra 32 i samme måned forrige år. Klinikken klarer med 

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

fjor. Klinikken har imidlertid ikke oppnådd måltall om 10% reduksjon hittil i år. 

 

 

Måned Januar Februar Mars Sum

År Antall brudd Antall brudd Antall brudd Antall brudd

2017 23                    40                    32                    95                    

2018 36                    42                    18                    96                    
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Kvalitet 

Ventetid 

Ventetider for psykisk helsevern Barn- og unge er for mars 2018 på 45 dager. Måltallet 

er 50 dager. Ventetider for psykisk helsevern voksne er 46 dager og for rus 44 dager for 

mars 2018. Måltallet for voksenpsykiatri og rus er 60 dager. 

Fristbrudd 

I mars 2018 er det registrert 8 fristbrudd som er en dobling fra februar 2018. Det har 

vært utfordringer med å gi tilbud til pasienter innen fristen ved enkelte av klinikkens 

poliklinikker. Ledighet i stillinger og sykefravær er sentrale årsaksforhold. Det er høyt 

fokus på å iverksette tiltak for å unngå fristbrudd. Måltallet er null fristbrudd. Ingen 

saker er sendt til HELFO så langt i 2018. 

Epikrisetid 

Klinikk Psykisk helsevern og rus hadde en epikrisetid på 74 % i mars for 7 dagers 

epikrise. Dette er under måltallet på 100%. På sammedags epikrise har klinikken 24 %, 

som er under måltallet på 80 %.  

Vurdering av styringsfart, omstillingsbehov og prognose 

 

Klinikk Psykisk helsevern og rus har et overforbruk på 2,2 mill. pr mars. Av dette utgjør 

1 mill. engangseffekt som følge av tilbakeføring av sykefraværsrefusjoner som var 

beregnet feil i 2017. Denne korrigeres for i prognosen. Styringsfarten i mars korrigert 

for engangseffekt gir et overforbruk på 0,4 mill. pr. måned. Om trenden fortsetter ut året 

vil det gi et akkumulert negativt avvik før tiltak på 5,7 mill.  

 

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 

Hittil i år Klinikk PHR

Avvik hittil i år -2,2

Periodiserings- og engangseffekter 1,0

Styringsfart pr. måned korrigert for engangseffekter -0,4

Resultat ut året - basert på styringsfart hia -3,6

Overskudd/underskudd med styringsfart hittil i år -5,7

Ut året Klinikk PHR

Overskudd/underskudd med styringsfart hittil i år -5,7

Engangseffekter ut året -2,2

Sum av klinikkens tiltak pt (risikojustert) 7,9

Prognose for året inkl. tiltak 0,0
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korrigere det negative 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). 

  

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

Andre driftskostnader 0,0 0,0 0,0

Lønnskostnader 0,6 0,7 0,3

Varekostnader 0,0

Innterkter 0,1 0,2

Måltall 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

Grafisk framstilling av tiltak
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KLINIKK PREHOSPITAL 
Måltavle mars 2018 

 

 

  

Virkel ig 14 879             44 150

Mål  14 505             44 451

Avvik -374                 301

I fjor -665                 258

Virkel ig 633 1 880

Mål  791 2 170

Avvik 158 290

I fjor 833 2 284

Virkel ig 233 702

Mål  235 697

Avvik 2 -5

I fjor 234 707

Virkel ig 7,7 % 7,4 %

Mål  7,5 % 7,5 %

Avvik -0,2 % 0,1 %

I fjor -0,5 % -1,2 %

Virkel ig 1,9 % 1,9 %

Mål  2,0 % 2,0 %

Avvik 0,1 % 0,1 %

I fjor 0,0 % 0,3 %

Virkel ig 98,0 282,0

Mål  131,4 368,1

Avvik 33,4 86,1

Virkel ig 15,1 % 17,5 %

Mål  80 % 80,0 %

Avvik -64,9 % -62,5 %

I fjor -69,0 % -71,2 %

ClockWork ANDEL av 

totale innkjøp via  

systemet PROSENT 

(etterskuddsvis )

HR AML brudd 

ANTALL

Aktivitet Oppdrag 

grønne turer ANTALL

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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Klinikksjefens vurderinger 

Driftsresultatet for mars viser et negativt avvik for klinikk Prehospital, mens hittil i år 

har klinikken et positivt avvik. Avviket i mars skyldes periodiseringer som utjevner seg 

hittil i år. Aktivitet og sykefravær har vært lavere enn samme periode i fjor. Det 

langsiktige arbeidet for å forbedre kvalitets og HR parametere ytterligere fortsetter. 

Andel innkjøp via Clockwork er lav. Her må rutinene gjennomgås og forbedres. 

 

Kommentar til måltavlen 

Økonomi 

 

 
Klinikk Prehospitale tjenester er pr mars 0,3 mill. bedre enn budsjett. Dette skyldes i 

lavere kostnader enn budsjettert på personalkostnader og kjøp av private 

helsetjenester.  
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Aktivitet 

 

Klinikken har hatt en reduksjon av oppdrag fra mars 2017 til mars 2018 med 252 

oppdrag. Grønne turer er redusert med 404 fra mars 2017 til mars 2018. Reduksjonen i 

oppdrag og herav grønne turer gjelder hovedsakelig Hammerfest og Alta. Klinikken 

jobber videre med å analysere reduksjonen slik at vi kan beskrive den økonomiske 

besparelsen. 

  

Avdeling 2017 2018 2018-2017 2017 2018 2018-2017

630 Vest 2 273             1 999             -274               1 224             938                 -286               

660 Midt 716                 634                 -82                 269                 201                 -68                 

670 Øst 1 572             1 676             104                 791                 741                 -50                 

Totalsum 4 561             4 309             -252               2 284             1 880             -404               

Oppdrag pr. mars Grønne turer pr. mars
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HR indikatorene 

Brutto månedsverk 

 

Pr mars 2018 er månedsverkene i gjennomsnitt 2 over budsjett. Månedsverkene 

fordeler seg med 191 faste månedsverk og 42 variable månedsverk. Klinikken har i mars 

totalt 233 brutto månedsverk. Dette er 2 månedsverk mindre enn budsjettert.  

 

Sykefravær 

 

Klinikken har et sykefraværet på 7,7 % i februar 2018. Dette er en økning på 0,3 % 

sammenlignet med februar 2017. Gjennomsnitt sykefravær hittil i år er 7,4 %.  

 

Korttidsfraværet var 1,9 % som er nedgang på 0,1 % i forhold til samme periode forrige 

år. Utvikling siste 3 måneder viser at korttidsfraværet i klinikken ligger stabilt rundt 1,9 

%.  
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AML brudd 

 

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

sykdom. Klinikken må i de fleste fraværstilfeller benytte overtid på fast personell for å 

overholde kravene i Akuttforskriften. Klinikken har 98 AML brudd i mars 2018. Det er 

en økning fra 73 forrige måned, og en nedgang fra 146 i samme måned forrige år. 

Klinikken klarer med dette å nå måltallet på 10 % reduksjon i AML brudd sammenlignet 

med samme periode i fjor. Hittil i år har klinikken en nedgang på 31 % og klarer 

måltallet på 10 % reduksjon også hittil i år.   

 

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 

  

Måned Januar Februar Mars Sum

År Antall brudd Antall brudd Antall brudd Antall brudd

2017 169                  94                    146                  409                  

2018 111                  73                    98                    282                  



 

29 
 

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 94 % besvart innen 10 sekunder, dette er 4 % over 

måltall pr. mars 2018. I 2017 var gjennomsnittlig svartid 91 %. 

 

Vurdering av styringsfart, omstillingsbehov og prognose 

 

Klinikk Prehospitale tjenester har et overskudd fra ordinær drift på 0,3 mill. pr mars.  

 

 

Hittil i år Klinikk 6

Avvik hittil i år -0,3

Periodiserings- og engangseffekter -0,25

Styringsfart pr. måned korrigert for engangseffekter -0,2

Resultat ut året - basert på styringsfart hia -1,7

Overskudd/underskudd med styringsfart hittil i år -2,0

Ut året Klinikk 6

Overskudd/underskudd med styringsfart hittil i år -2,0

Engangseffekter ut året 0

Sum av klinikkens tiltak pt 2

Prognose for året inkl. tiltak 0,0
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Klinikk Prehospitale tjenester tar på alvor styringsfarten i 2018. Den underliggende 
driften er bra. Resultatet for mars viser en noe lavere aktivitet enn i samme periode i 
fjor, som gir et bra driftsresultat. Turnuser og vaktordninger vil fortsatt evalueres 
fortløpende på alle enheter, slik at driften får en bedret forutsigbarhet. 

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

Andre driftskostnader - 0,04 0,04

Innterkter 0,04 0,04 0,04

Lønnskostnader 0,10 0,10 0,10

Måltall 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17

 -

 0,05

 0,10

 0,15

 0,20

 0,25

 0,30

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

 

 

  

Virkel ig 15 379 49 013

Mål  16 138 48 059

Avvik 759 -954

I fjor 531 1 624

Virkel ig 115                  367                  

Mål  108                  321                  

Avvik -7                    -46                  

I  fjor 127                  385                  

Vi rkel ig 6,5 % 6,0 %

Mål  7,5 % 7,5 %

Avvik 1,0 % 1,5 %

I fjor 8,5 % 8,2 %

Virkel ig 4,2 % 3,5 %

Mål  2,5 % 2,5 %

Avvik -1,7 % -1,0 %

I fjor 2,9 % 3,1 %

Virkel ig 21 89

Mål  15 83

Avvik -6 -6

Virkel ig 11,6 % 18,8 %

Mål  80,0 % 80,0 %

Avvik -68,4 % -70,0 %

I fjor -70,5 % -70,0 %

HR Brutto 

månedsverk ANTALL

HR Sykefravær total t i  

PROSENT 

(etterskuddsvis )

ClockWork ANDEL av 

totale innkjøp via  

systemet

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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Driftssjefens vurderinger 

Service, drift og eiendom (SDE) har ved inngangen til det nye året flere utfordringer som 

bidrar negativt i forhold til driftsresultatet. Behandlingshjelpemidler fortsetter samme 

trend som fjoråret med ett overforbruk pr mars på 1,5 mill. Videre har SDE en uløst 

utfordring knyttet til leieinntekter på bolig Kirkenes i forbindelse med nytt sykehus og 

ny boligordning.  I tillegg bærer driften fortsatt preg av utsettelse av innflytting i nytt 

sykehus i Kirkenes i form av økt ressursbruk ved drift av to sykehus, med blant annet 

utsettelse av drift i nytt Storkjøkken. Samlet ser resultatet bedre ut enn forrige måned, 

men klinikken jobber likevel kontinuerlig med utvikling av nye tiltak for å nå 

budsjettmål.  

Økonomi 

 

 

Klinikk Service, drift og eiendom har i mars ett positivt avvik på 0,8 mill. mot budsjett. 

Dette skyldes blant annet reduserte vedlikeholdskostnader og lisenser. Hittil i år har 

klinikken ett negativt avvik mot budsjett på 1 mill., primær årsak er lavere 

driftsinntekter og økte variable lønnskostnader knyttet til vikarer, overtid og 

ekstrahjelp.  
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Klinikken har ved inngangen av det nye året flere utfordringer. Behandlingshjelpemidler 

fortsetter samme trend som fjoråret med ett overforbruk pr mars på 1,5 mill. Videre har 

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

nytt sykehus og ny boligordning.  

HR indikatorene 

Brutto månedsverk 

 

 

I mars er brutto månedsverk på 114,6. Nedgangen fra tidligere måneder er overføring av 

personell fra kjøkken Kirkenes til Kirkenes Storkjøkken. Månedsverkene fordeler seg 

med 102 faste månedsverk og 13 variable månedsverk.  

Sykefravær 

 

Klinikken har et sykefravær på 6,5 % i februar 2018. Dette er en reduksjon på 1,8 % 

sammenlignet med februar 2018. Gjennomsnittlig sykefravær hittil i år er 6 %.  
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Korttidsfraværet var 4,2 % som er en økning på 1,3 % i forhold til samme periode 

forrige år.  Utviklingen på korttidsfraværet har vært økende de tre siste månedene.  

 

AML brudd 

 

Service, drift og eiendom har 21 AML brudd i mars 2018. Det er en reduksjon fra 43 

forrige måned, men en økning fra 17 sammenlignet med samme måned i fjor. Klinikken 

klarere dermed ikke måltallet på 10 % reduksjon i AML brudd i mars. Hittil i år er antall 

AML brudd 89, sammenliknet med 92 i samme periode 2017. Dette er en nedgang på 3 

% og dermed når service, drift og eiendom ikke måltallet hittil i år.  

 

 

Vurdering av styringsfart, omstillingsbehov og prognose 

 

Service, drift og eiendom har et underskudd fra ordinær drift på 0,95 mill. pr mars. 

Korrigert for engangseffekter på innkjøp av PC utstyr, lønnskostnader kjøkken Kirkenes 

for januar og februar, og inntekt fra FDV tjenester utført på Kirkenes Storkjøkken for 

andre termin, vil SDE få ett underskudd på -2,5 mill. dersom utviklingen fortsetter. 

Måned Januar Februar Mars Sum

År Antall brudd Antall brudd Antall brudd Antall brudd

2017 47                    28                    17                    92                    

2018 25                    43                    21                    89                    

Hittil i år Klinikk SDE

Avvik hittil i år -0,95

Periodiserings- og engangseffekter 0,45

Styringsfart pr. måned korrigert for engangseffekter -0,2

Resultat ut året - basert på styringsfart hia -1,5

Overskudd/underskudd med styringsfart hittil i år -2,5
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Sum effekt av risikojustert tiltakspakke for klinikken er totalt 5,5 mill. Korrigert for 

forbigående måneder er estimert effekt resten av året 4,1 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 nye tiltak.  

 

I mars har klinikken en effekt av tiltak på 0,33 mill. Som grafen viser er den største 

effekten på andre driftskostnader. Årsak er reduserte vedlikeholdskostnader. 

Ut året Klinikk SDE

Overskudd/underskudd med styringsfart hittil i år -2,5

Engangseffekter ut året 0

Sum av klinikkens tiltak pt 4,1

Prognose for året inkl. tiltak 1,7



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 6 959 100 %

2 - Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 0 0 217 80 %

3 - Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 0 0 356 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 7 532

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                        1 058                     6 959

2 - Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan -                         -                            217                        217

3 - Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan -                         -                            356                        356

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 1 631 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 532

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

 



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          3 954            -                -                14 670          12 082          8 128            33 %

 Spesialistlegesenteret i Alta 74 747          -                285 249        38 305          100 000 113 051        385 249        346 944        10 %

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

Kirkenes nye sykehus 1 555 504     -                67 246          28 511          -                -                1 584 016     67 246          38 735          42 %

Tiltak Hammerfest Kirkenes og ENØK Hammerfest 27 825          -                -9 737           2 636            15 000          30 461          5 263            2 627            50 %

MTU, ambulanser, rehab m.m. 20 642          -                38 067          13 363          26 000          34 005          64 067          50 704          21 %  

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

Til styrets disp (sum) 1 689 435     -                411 469        86 769          205 000        -                1 776 204     616 469        529 700        14 %



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 5 869

Antall mottatte primærhenvisninger som 

er vurdert i perioden 1 976 1 798 1 772

Gjennomsnittlig vurderingstid 3,99 2,66 3,31 #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 1 228

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 2 031

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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Risikoanalyse Tidspunkt for pasientbehandling NKS 07.03.18  

Målet med ROS-analysen er å avdekke og skape felles forståelse for forutsetninger og risiko for 
tidspunkt for pasientbehandling. Uttalt målsetting for tidspunkt for pasientbehandling er i slutten av 
april (uke 17). Analysen foretas som plenumsprosess med et bredt antall deltakere fra 
byggeprosjektet, byggherre og brukere. 

Innledning til ROS-analyse 
ROS-analyse på tidspunkt for pasientbehandling er et relativt begrep som krever en felles definisjon 
og forståelse. Det foregår allerede i dag pasientbehandling i NKS gjennom at røntgen poliklinikk sluser 
enkelte pasienter til NKS for uttesting. Det samme gjelder også aktiviteten for laboratoriet. I bunn for 
denne ROS-analysen defineres tidspunkt for pasientbehandling som den dagen akuttlinjen flytter og 
at akuttpasienter transporteres til NKS. Følgekonsekvensen av denne flyttingen er at alle inneliggende 
pasienter også flyttes til NKS. 

Forutsetning for tidspunkt for pasientbehandling er at det er medisinsk forsvarlig å ta i bruk NKS til 
pasientbehandling. Dvs at NKS fungerer etter hensikten og at Finnmarkssykehuset er tilstrekkelig 
opplært i bruk-, drift og vedlikehold av bygget og systemene. Det er Finnmarkssykehuset sitt ansvar å 
konkludere med om det er medisinsk forsvarlig å ta i bruk NKS. Det forutsetter at Finnmarkssykehuset 
har definert hvilken tilstand NKS må være i før konklusjonen kan fattes. Stabil drift med verifisering av 
ytelser over en periode (prøvedrift) og en godkjent totaltest med underliggende system og samtester 
vil være naturlig grunnlag som må forefinnes i forkant av at en konklusjon kan fattes. En godkjent 
totaltest vil verifisere at bygget fungerer etter hensikten, tilfredsstillende dokumentasjon foreligger 
og at teknisk personell har fått tilstrekkelig opplæring i bruk, drift og vedlikehold av anleggene. 
Overlevering av bygget fra prosjektet til prosjekteier/byggherre forutsetter en godkjent totaltest med 
underliggende system- og samtester. 

For å kunne foreta en ROS-analyse på tidspunkt for pasientbehandling er det en forutsetning at 
ovenstående er omforent blant deltakerne. Risiko kan ikke beregnes uten at det er en felles enighet 
og forståelse av forventet tilstand på NKS på tidspunkt for pasientbehandling NKS. 

Definering av sannsynlighet og konsekvens skala 
Sannsynlighet\Konsekvens (3x3) (For forenkling av risikoberegning benyttes 3x3 matrisen) 

Konsekvens  
| 
     | 
          | 
              | 
                  | 
                      | 
                          | 
                                | 
Sannsynlighet           | 

Lav 
Liten eller ingen 
påvirkning på innflytting. 
Liten ubetydelig 
økonomisk konsekvens. 
Liten er ingen betydning 
på pasientsikkerhet. 
Liten påvirkning på 
kvalitet og drift 

Middels 
Kan påvirke innflytting 
NKS. Har økonomiske 
konsekvenser. Kan ha 
betydning for 
pasientsikkerheten. Har 
påvirkning på kvalitet og 
drift. 

Høy 
Innflytting utsettes. Har 
store økonomiske 
konsekvenser. Vil gå 
utover 
pasientsikkerheten. 
Store konsekvenser for 
kvalitet og drift. 

Lav sannsynlighet 
Lite realistisk men 
tenkbar 

1 2 3 

Middels sannsynlighet 
Mulig. Kan skje og det 
har skjedd før 

2 4 6 

Høy sannsynlighet 
Sannsynlig. Kan skje flere 
ganger  

3 6 9 
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Risikoanalysen 
Nr Aktivitet/risikoområde Risiko/utfordring/konsekvens Forutsetninger/

Avhengigheter 
Datoer
/frister 

Risiko (g g r) Foreslåtte risikoreduserende 
tiltak 

Rest risiko 
(g g r) 

1 Manglende ferdigstillelse 
av bad NKS 

69 rom. Ferdigstillelse innen 20 april. 
Klare krav til gjennomføring for å 
redusere konsekvensen for andre. 
Klinikken forutsetter at alle rom er ferdig 
(alle tun) på ibruktagelsestidspunkt, men 
enkelt rom kan kanskje tas etter 
ibruktagelse.   

  Gul Klinikken må forsøke å begrense 
inneliggende pasienter (avtale 
med UNN) ved ibruktagelse . 
Vurdere 2-mannsrom som 
mulighet (har vi senger til det?).  
Tett oppfølging av entreprenør for 
å sikre ferdigstillelse (økonomisk 
tiltak) Bekreftet 20 april fra 
entreprenør anbud. 

Grønn 

2 Manglende godkjenning 
laboratoriet 

Kan ikke søke før eksakt dato for 
ibruktagelse er satt. Klinikken kan ikke 
ha blodbank på et sted og laboratorie 
på et annet. Avklar med laboratoriet. 
HDir har signalisert 2 mnd 
behandlingstid. Godkjenningspapirer 
fra Hdir og legemiddelverket må 
foreligges før vi kan ta i bruk på ny 
lokasjon. Alt må være testet og ferdig 
dokumentert før du kan sende 
søknaden. Utfordring å gjennomføre 
temperaturvalidering grunnet for høy 
trafikk i rommene. Flytting forutsetter 
LabCraft i en uke i fbm flytting. Fortsatt 
enkelte byggeaktiviteter i området. 

  Rød Få klarhet rundt i fakta og frister.  
Svar Hdir: Det er mulig å sende 
inn søknad nå og skrive at 
flyttedato ikke er bestemt. Det tar 
i overkant av 4 uker fra søknad er 
mottatt, ikke medregnet røde 
dager. Nå vi har endelig flyttedato 
kan jeg sende inn melding om 
dette og da vi vi få godkjenningen 
i løpet av 1-8 dager om papirene 
som sendes inn i første omgang 
godkjennes. Sikre at alle 
verifiseringer og valideringer er 
gjennomført (May sender liste 
om testkrav.) 
Sende søknad når nødvendige 
valideringer og verifiseringer 
gjort. 

Gul 

3 Manglende lysstyring 
NKS 

Ikke standardisert lysstyring på 
rommene. Det blir rettet innen slutten 
av april. Er ikke prioritert høyest og 
betraktes som løsbart. Forventes 
testresultat som dokumenterer OK. 

  Grønn Nødvendige avklaringer om 
løsning og omfang må gjøres. 

Grønn 
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Nr Aktivitet/risikoområde Risiko/utfordring/konsekvens Forutsetninger/
Avhengigheter 

Datoer
/frister 

Risiko (g g r) Foreslåtte risikoreduserende 
tiltak 

Rest risiko 
(g g r) 

4 Manglende verifisert 
fungerende 
brannvarslingssystem 

Skal systemtestes, samtestes og 
totaltestes. Forutgående opplæring skal 
skje. Risiko for at feilretting kan ta tid.  

  Gul Fortsatt tett oppfølging av 
leverandør og rask tilbakemelding 
på problemstillinger 

Gul 

4B Manglende utskifting av 
branndetektorer 

Utbytting av detektorer vil bli gjort i 
forkant av totaltest. 

  Grønn Enkelt detektorer kan kobles ut 
hvis de ikke fungerer etter 
hensikten (må være begrenset 
antall etter forutgående 
risikovurdering). 

Grønn 

5 Manglende fungerende 
sengesignal/alarm/telefo
nanlegg (Ascom) 

Programmering pågår. Opplæring teknisk 
uke 11. Opplæring brukere inntil 3 uker 
før ibruktagelse. Uavklart testplan og 
gjennomføringsplan. Må være klar til 
ibruktagelse. Samtesting som involverer 
både prosjekt og klinikk. 

  Gul Fremlagt testplan og tett 
oppfølging av 
gjennomføringsplan. 

Gul 

6 Manglende skilting 
innvendig/utvendig 

Skilter innvendig er under produksjon.   
Skilting utvendig noe midlertidig pga. 
vinter. Tidsplan uke 12. Må være på plass 
før ibruktagelse. Leverandøren 
rapporterer at de er i rute. 

  Grønn Tett oppfølging av fremdrift Grønn 

7 Manglende CBRNE 
håndtering i perioden 
frem til ferdigstillelse 
ambulansemottak 

Mellom ferdigstillelse ambulansemottak 
og ibruktagelse har vi ikke 
saneringsmuligheter. Sannsynlighet for 
hendelse vurderes som svært lav, og 
midlertidige løsninger kan etableres. 

  Grønn Ny rutine for CBRNE håndtering 
NKS under utarbeidelse. 

Grønn 

8 Manglende FDV 
dokumentasjon 

Pr. idag er den ikke god nok for å overta 
driften. Innsamling pågår (en konkurs, en 
nekter å gi). Systembeskrivelser og 
driftsrutiner må være på plass. Stor 
usikkerhet rundt hva vi greier å få tak i. 
Ny status om 1-2 uker. B02 antas å være 
løst innenfor 1-2 uker. B03 er en 
utfordring. B03 (Ventilasjon, el-tavler 
(kursfortegnelse) må ha komplett 
dokumentasjon.  

Påvirker 
opplæring og 
testing. 

 Rød Videre utredning i prosjektet må 
gjøres. Løpende vurdering og 
status til byggherre 

Rød 
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Nr Aktivitet/risikoområde Risiko/utfordring/konsekvens Forutsetninger/
Avhengigheter 

Datoer
/frister 

Risiko (g g r) Foreslåtte risikoreduserende 
tiltak 

Rest risiko 
(g g r) 

9 Manglende kompetanse i 
drift 

NKS med passivhus krever 
automasjonskompetanse. Det utfordrer 
driftsmiljøet. Teknisk drift har ikke 
automatikerkompetanse, men lang 
erfaring i å drifte bygg med SD-anlegg. 
Risikoen vurderes å være sterkt  knyttet 
til usikkerheten rundt SD-anleggene 
funksjon og kvalitet.  
Anbefaling fra prosjektet og sykehusbygg 
er å få på plass ressurs (automatiker) som 
fotfølger SD-anlegg prosessen. 

  Rød For å sikre kompetanseoverføring 
vurderes ansettelse av 
automatiker i en periode.  
Leie inn Klaus og byggeledere i 
første driftsfase. 

Gul 

10 Manglende opplæring 
teknisk personell 

Opplæringsplan for teknisk personell 
under utarbeidelse. Stram tidsplan (2 
uker før og tre uker etter påske) 
Sammenstilles med testplan. 
Parallellaktiviteter er en høy risiko. Drift 
av GKS samtidig med NKS. Manglende 
FDV dokumentasjon kan påvirke 
kvaliteten.  
Første versjon plan skal opplæring være 
ferdig 19 april (ønskelig å forlenge med 
en uke) 
  

Gjennomføring av 
opplæringsplanen 
og testplan må 
følges. 

 Rød Vurdere ressurs fra Hammerfest 
sykehus til drift av GKS for å 
frigjøre driftspersonell til 
opplæring. 
Detaljplanlegging med utvidelse 
av arbeidstid og oppdeling i 
runder for å sikre gjennomføring 
at flest mulig får opplæringen.  

Gul 

11 Manglende opplæring 
klinisk personell 

Utstyrsopplæring mangler på ikke 
montert utstyr. 
Operasjonsstua opplæring av 
styringssystemer. Plan foreligger. 
Forutsetter at bygget er klart. 
Brannopplæring områdeansvarlig 
gjennomført. Enhetsvis brannopplæring 
planlagt. Ascom-alarmer. Alle alarmer 
skal testes/trenes i praktisk trening. 
Utsjekk av alle behandlingsrom. 

Forutsetter at 
bygget er klart til 
etter påske (uke 
14,15,16) Brann, 
ventilasjon, utstyr 
utplassert, 
møblering, Ikt, 
inn-/utsjekk på 
plass) 

 Rød Kvalitetssikre 
adgangskontrollsystemet 
(adgangsgrupper) 
Avstemming med testplaner. 
Klinisk opplæring knyttes i 
hovedsak til perioden mellom 
overlevering av bygg og 
ibruktagelse (prøveperiode) 

Gul 



 
Risikoanalyse: Tidspunkt for pasientbehandling NKS 07.03.18 

Side 5 av 10 

Nr Aktivitet/risikoområde Risiko/utfordring/konsekvens Forutsetninger/
Avhengigheter 

Datoer
/frister 

Risiko (g g r) Foreslåtte risikoreduserende 
tiltak 

Rest risiko 
(g g r) 

Koordinering av flytting og 
stamnettprosjektet. Hvis ikke koordinert 
samtidig mangler vi redundans. 
Risiko for at bygget ikke er klart nok i 
forhold til planlagt opplæringsaktivitet. 
 

12 Manglende godkjente 
dokumenterte 
systemtester, samtester, 
totaltester 

Ressursflaskehalser.  
Prioritet på testing som ikke er avhengig 
av FDV-dokumentasjon.  
Risiko for at testgjennomføringen ikke 
blir ferdig før ibruktagelse. Feilretting er 
en ukjentfaktor. 

  Rød Når testplan foreligger må 
Finnmarkssykehuset være på for 
å bidra til tilstrekkelig kvalitet og 
ressurser til gjennomføring av 
tester.  
Overlevering av bygget til 
byggherre skjer når vellykket 
totaltest er gjennomført 

Gul 

 Brann  Ikke gjennomgått Se punkt 12      

 Ventilasjon Ikke gjennomgått Se punkt 12      

 Varme-, kjøle, kulde, 
damp, medisinske 
gasser, trykkluft 

Ikke gjennomgått Se punkt 12      

 Redundant 
vannforsyning til NKS 

Ikke gjennomgått Se punkt 12      

 Sanitær, sprinkler, 
inertluft 

Ikke gjennomgått Se punkt 12      

 Elektroteknisk, 
reservekraft (UPS, 
aggregat) 

Ikke gjennomgått Se punkt 12      

 Tele/Datateknikk Ikke gjennomgått Se punkt 12      

 Heisanlegg Ikke gjennomgått Se punkt 12      

 Avfallshåndtering Ikke gjennomgått Se punkt 12      

 Lås/Adgangssystem Ikke gjennomgått Se punkt 12      
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Nr Aktivitet/risikoområde Risiko/utfordring/konsekvens Forutsetninger/
Avhengigheter 

Datoer
/frister 

Risiko (g g r) Foreslåtte risikoreduserende 
tiltak 

Rest risiko 
(g g r) 

 Operasjonssaler inkl. 
laftak, tempregulering, 
styringssystemer 

Ikke gjennomgått Se punkt 12      

 Isolater (luftsmitte, 
kontaktsmitte, 
trykkstyring) 

Ikke gjennomgått Se punkt 12      

 Lafbenker, 
sikkerhetsbenker 

Ikke gjennomgått Se punkt 12      

13 Manglende 
tilfredsstillende SD-
anlegg B03 

Tilfredsstillende SD-anlegg er en 
forutsetning for forsvarlig drift. Det må 
kunne sjekkes tilstand og at alarmer gis 
ved feil/avvik. Usikkerhet rundt hva vi 
kan forvente i forkant av foreslått 
ibruktagelse. Avhengig av hva som er 
godt nok.  
Serviceavtale uklart og dermed en risiko. 

Må være tilstede 
før overlevering 

 Rød Det settes på økte ressurser for å 
ferdigstille SD-anlegget. 

Rød 

14 Manglende 
tilfredsstillende SD-
anlegg B02 

Siemens programmerer grafisk 
brukergrensesnittet pt. Innenfor plan om 
ferdigstillelse 1. april. 
Svært sentral funksjon som må være 
ferdig nok og opplært før ibruktagelse. 

  Gul Løfte om mere ressurser fra 
Siemens. 
Tett oppfølging fra teknisk drift 
frem mot ferdigstillelse 

Gul 

15 Manglende 
samsvarserklæring 
elektro (utført arbeid 
på fabrikk) 

Papirutfordring. Samsvarserklæring på 
det som ble levert i modulene fra fabrikk. 
Sjekket og testet i flere omganger. RIE 
mener at dette er godt nok for å ta ibruk 
NKS. Prosjektet vill ikke anbefale 
ibruktagelse før vi har en bedre 
dokumentasjon.  

  Gul Skriftlig erklæring fra RIE vil 
komme. 
Dialog med El-tilsyn pågår 
(orienteres løpende) 

Gul 

16 Manglende 
prøveperiode for å 
verifisere stabil drift. 

Parallelle prosesser en utfordring. Skulle 
vært en periode hvor bygget er 
overlevert og prøvedrift skulle foregå 
over noen måneder. 3 uker prøvedrift for 

  Rød Beslutning om tidspunkt for 
pasientbehandling (ibruktagelse) 
avventes til overlevering 
(vellykket totalttest) er 

Grønn 
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Nr Aktivitet/risikoområde Risiko/utfordring/konsekvens Forutsetninger/
Avhengigheter 

Datoer
/frister 

Risiko (g g r) Foreslåtte risikoreduserende 
tiltak 

Rest risiko 
(g g r) 

klinisk drift er viktig, for å verifisere 
teknisk stabil drift. 
 
Prøvedriftperioden har blitt borte i 
planene.  
 
Prøvedrift før testing er en risiko. 
Medisinsk forsvarlig når prøvedrift er 
gjennomført. 
 
Når totaltest er gjennomført og fått et 
akseptabelt resultat med akseptabelt 
nivå for avvik. 
 
Definisjon av totaltest: 
Bygget er ferdig til å tas i bruk (fungerer) 
Komplett FDV dokumentasjon foreligger 
og teknisk personell tilstrekkelig opplært 
til å drifte bygget. 
 
Leverandører har gjort en del tester 
(leverandører har ikke levert 
dokumentasjon) – vil fremkomme av 
testplanen som foreligger i neste uke. 
Det er gjort en god del. 
 
Prosjektet jobber for fullt for å foreta 
totaltest. 
Kort prøvedrift øker risikoen vedrørende 
pasientsikkerhet og drift.  

gjennomført. Det vil gi en 
prøveperiode på 4-6 uker. 

17 Manglende 
ferdigstillelse av 
funksjonsendringer 
NKS 

Kontroll på kjente funksjonsendringer 
men uklar risiko for ukjente ikke 
oppdaget funksjonsendring. 

  Gul Kun det som er absolutt 
nødvendig (livskritiske) blir 
prioritert. 

Grønn 
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Nr Aktivitet/risikoområde Risiko/utfordring/konsekvens Forutsetninger/
Avhengigheter 

Datoer
/frister 

Risiko (g g r) Foreslåtte risikoreduserende 
tiltak 

Rest risiko 
(g g r) 

Øke beslutningshastighet når det 
gjelder funksjonsendringer.  

18 Manglende 
igangkjøring og drift av 
storkjøkken 

Kjøkkenet er igang med fullskaladrift. 
Driftsutfordringer både bygningsmessig 
og utstyrsmessig. Nødvendig avklaringer 
mellom SDE, AS, klinisk drift og teknisk 
drift anbevales.  

  Grønn Avklaringsprosess vedrørende 
samhandling og ansvar byggeier, 
AS og klinikk 

Grønn 

19 Manglende 
branntetting 

Uklar/Feil branntetting brukt i B03. 
Åpenbare feil og manglende 
dokumentasjon. Brannrådgiver og 
brannekspert på saken for å vurderer 
omfang. Noe er åpenbart feil og må 
rettes. Noe er uklart. Noe ser riktig ut. 
Risiko å ta det i bruk uten at det er fikset, 
vurdering foretas av brannrådgiver med 
eventuelle risikoreduserende tiltak (eks. 
brannvakt). Brannrådgiver anbefaler.  
I tillegg pågår det arbeid med 
branntetting i B02 i etterkant av retting 
av elektro-avvik i B02. 

  Rød Inntil vi har fastslått omfang og 
iverksatt mulige tiltak. 
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Oppsummering av risikoreduserende tiltak 
I etterkant av analysen foretas en oppsummering av risikoreduserende tiltak sortert synkende i forhold til beregnet risiko.  

Risikoområde Beskrivelse av risikoreduserende tiltak Ansvarlig og frist for iverksetting 

og implementering av tiltak 
16. Manglende prøveperiode for å 
verifisere stabil drift. 

Beslutning om tidspunkt for pasientbehandling (ibruktagelse) avventes til overlevering 
(vellykket totalttest) er gjennomført.  

Byggherre 

19. Manglende og feil branntetting Uavklart omfang og tilfredsstillende løsning. Utredning pågår Prosjektleder 

13. Manglende tilfredsstillende SD-
anlegg B03 

Det settes på økte ressurser for å ferdigstille SD-anlegget.  
Teknisk drift deltar løpende i dette arbeidet med av SD-anlegget 

Prosjektleder 
SDE 

12. Manglende godkjente dokumenterte 

systemtester, samtester, totaltester 
Utarbeidelse av testplan for systemtester, samtester og totaltest 
Når testplan foreligger må Finnmarkssykehuset være på for å bidra til tilstrekkelig 
kvalitet og ressurser til gjennomføring av tester, også som del av opplæring.  

Prosjektleder 
SDE, brukerkoordinatorer 

11. Manglende opplæring klinisk personell Kvalitetssikre adgangskontrollsystemet (adgangsgrupper) 
Sammenstille opplæringsplan for alle brukere (inkl. avstemming mot testplan) 
Klinisk opplæring knyttes i hovedsak til perioden mellom overlevering av bygg og 
ibruktagelse (prøveperiode) 

SDE/Brukerkoordinatorer 
Klinikkene/OU-prosjektet 
Klinikkene 

10. Manglende opplæring teknisk personell Vurdere ressurs fra Hammerfest sykehus til drift av GKS for å frigjøre driftspersonell til 
opplæring. 
Detaljplanlegging med utvidelse av arbeidstid og oppdeling i runder for å sikre 
gjennomføring at flest mulig får opplæringen. 

Leder SDE 
 
Byggeleder/SDE 

9. Manglende kompetanse i drift For å sikre kompetanseoverføring vurderes ansettelse av automatiker i en periode.  
Leie inn Klaus og byggeledere i første driftsfase. 
Etablere tilstrekkelig robuste serviceavtaler fremover 

Leder SDE 
Leder SDE /Prosjektleder 
Leder SDE / Prosjektleder 

8. Manglende FDV dokumentasjon Ekstra ressurser til innsamling av manglende FDV 
Videre utredning i prosjektet må gjøres. Løpende vurdering og status til byggherre 
Bruk av Plania til å gjøre seg kjent og bruke systemet for informasjonsinnhenting 

Prosjektleder 
Prosjektleder 
SDE/teknisk drift 

2. Manglende godkjenning laboratoriet Få klarhet i kravene til søknad (innhold, frister, etc) 
Sikre at alle verifiseringer og valideringer er gjennomført (May sender liste om 
testkrav.) 
Sende søknad når nødvendige valideringer og verifiseringer gjort. 

Enhetsleder Lab 
Enhetsleder Lab i samarbeid med 
med.tek/prosjektet 
Enhetsleder Lab. 

 1. Manglende ferdigstillelse av bad NKS Tett oppfølging av entreprenør for å sikre ferdigstillelse (økonomisk tiltak) Bekreftet 20 
april fra entreprenør anbud. 

Byggeleder 
 
Klinikksjef 
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Klinikken må forsøke å begrense inneliggende pasienter (avtale med UNN) ved 
ibruktagelse .  
Vurdere 2-mannsrom som mulighet (har vi senger til det?).  
 

 
Klinikksjef 

4. Manglende verifisert fungerende 
brannvarslingssystem 

Fortsatt tett oppfølging av leverandør 
Rask tilbakemelding på å svare ut problemstillinger underveis 
Tydelig ansvarsgjennomgang for etablering og drift av brannsystem med tilhørende 
prosedyrer 

Byggeleder elektro 
SDE/Brannansvarlig 
Teknisk drift/Brannansvarlig 

5. Manglende fungerende 
sengesignal/alarm/telefonanlegg (Ascom) 

Fremlagt testplan og tett oppfølging av gjennomføringsplan. Med.Tek/Byggeleder elektro 

14. Manglende tilfredsstillende SD-
anlegg B02 

Løfte om mere ressurser fra Siemens. 
Tett oppfølging fra teknisk drift frem mot ferdigstillelse 

Prosjektleder 
Teknisk drift 

15. Manglende samsvarserklæring 
elektro (utført arbeid på fabrikk) 

Skriftlig erklæring fra RIE vil komme. 
Dialog med El-tilsyn pågår (orienteres løpende) 

Prosjektleder 
Byggeleder elektro 

17. Manglende ferdigstillelse av 
funksjonsendringer NKS 

Kun det som er absolutt nødvendig (livskritiske) blir prioritert. 
Øke beslutningshastighet når det gjelder funksjonsendringer. 

Klinikksjefer/Byggherre 
Klinikksjef/Byggherre 

3. Manglende lysstyring NKS Nødvendige avklaringer om løsning og omfang må gjøres. 
Iverksettelse av nødvendige endringer 

Prosjektleder/Byggeleder 
Prosjektleder/Byggeleder 

4B. Manglende utskifting av 
branndetektorer 

Enkelt detektorer kan kobles ut hvis de ikke fungerer etter hensikten (må være 
begrenset antall etter forutgående risikovurdering). 

Teknisk drift/Brannansvarlig 

6. Manglende skilting innvendig/utvendig Tett oppfølging av fremdrift Ass. Prosjektleder 

18. Manglende igangkjøring og drift av 
storkjøkken 

Avklaringsprosess vedrørende samhandling og ansvar byggeier, AS og klinikk Ass. Prosjektleder 
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