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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) 

 

 

 



 

3 
 

KLINIKK HAMMERFEST 
Måltavle juli 2018  

 

Virkel ig 30 444 141 351

Mål  25 014 123 376

Avvik -5 430 -17 975

I fjor -2 940 -12 707

Virkel ig 579,8 5 063,0

Mål  608,6 5 188,3

Avvik -28,8 -125,3

I fjor -15,1 331,8

Virkel ig 51 57

Mål  60 60

Avvik 9 3

I fjor 10 3

Virkel ig 0,9 % 0,8 %

Mål  0,0 % 0,0 %

Avvik -0,9 % -0,8 %

I fjor -1,7 % -1,2 %

Virkel ig 12 86

Mål  0 0

Avvik -12 -86

I fjor -2 -126

Virkel ig 91 % 90 %

Mål  100 % 100 %

Avvik -9 % -10 %

I fjor -19 % -21 %

Virkel ig 547 524

Mål  527 504

Avvik -20 -20

I fjor -48 -24

Virkel ig 8,5 % 8,2 %

Mål  7,5 % 7,5 %

Avvik -1,0 % -0,7 %

I fjor -1,2 % -1,9 %

Virkel ig 2,6 % 3,3 %

Mål  2,0 % 2,0 %

Avvik -0,6 % -1,3 %

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

Virkel ig 352 2 137

Mål  367 2 109

Avvik 15 -28

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 juli viser et stort overforbruk i klinikken. Klinikken har utarbeidet 

ytterligere tiltak for å korrigere styringsfarten og hente inn aktivitetsnedgangen. 

Følgende tiltak er lagt inn under allerede eksisterende hovedtiltak: 

Korrekt pasientdokumentasjon og koding 

 Ukentlige samlinger for kodekontrollere på tvers av avdelingene. Det vil bidra til 

å forbedre kodingen og gi effekt i forhold til økte inntekter. 

 

Redusere varekostnader og andre kostnader 

 Elektive pasienter kan få resepter på forhånd slik at medisinene er klare 

postoperativt. Da slipper avdelingen å sende medikamenter med pasientene. 

 

 Redusere innleie og overtid 

 Benytte seg av bemanningsbyrå som man har avtale med i forhold til å rekruttere 

utenlandske spesialister innenfor radiologi. 

 Videreutvikle allerede standardiserte pasientforløp, spesielt proteseprosedyre. 

Ha spesielt fokus på reduksjon av liggedøgn. 

 Samarbeid på sommeren mellom Gyn og Kir/ort sengepost – gjelder fra 2019. 

 Dagkirurgen bemannes med én person i hele hovedferieperioden (samme 

tidsperiode som det er redusert aktivitet på Operasjon) på 8 uker. 

 

Gjennomgang av sengestruktur i hele klinikken 

 Årsturnus for Kir/ort sengepost og poliklinikk skal samkjøres. Det innebærer at 

dersom det er lav aktivitet på poliklinikken, vil de ansatte jobbe på sengeposten. 

 Tilpasse årsverk slik at det samsvarer med aktiviteten. 

 Stenge dagkirurgisk aktivitet én dag pr uke fra høsten 2018 

 Stenging av femdagersposten. Gjøre en analyse av bemanningsplan på medisinsk 

sengepost for å synliggjøre hvor mange stillinger som kan reduseres. 

 

Det langsiktige arbeidet for å forbedre kvalitets og HR parametere fortsetter.   
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Kommentar til måltavlen 

Økonomi 

 

 

Klinikk Hammerfest har et overforbruk på 5,4 mill. i juli. Det er i hovedsak lavere ISF-

inntekter og egenandelsinntekter enn budsjettert, innleie fra byrå og lønnskostnader 

som bidrar til overforbruket i juli.  

Klinikken har et overforbruk på 18 mill. hittil i år. Det er i hovedsak lavere ISF-inntekter 

og egenandelsinntekter enn budsjettert, innleie fra byrå samt høyere variable 

lønnskostnader enn budsjettert som bidrar til overforbruket hittil i år. 
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Aktivitet 

 

Klinikk Hammerfest har en økning i aktiviteten pr juli 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 men under plantall. Polikliniske konsultasjoner 

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

DRG: 

Klinikk Hammerfest ligger pr juli under 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 29 498 28 398 30 632 1 100 -1 134 

Totalt antall opphold somatikk 5 880 6 022 6 274 -142 -394 

Herav:

Dagopphold poliklinikk 1 272 1 168 1 348 104 -76 

Dagopphold innlagte 707 721 723 -14 -16 

Heldøgnsopphold innlagte 3 901 4 133 4 203 -232 -302 

Polikliniske konsultasjoner 23 618 22 376 24 358 1 242 -740 

DRG poeng totalt 5 063 5 227 5 188 -165 -125

Herav:

DRG poeng dag/døgn 4 029 4 291 4 114 -262 -85

DRG poeng poliklinikk 1 018 936 1 074 82 -56

DRG 470 16 16 16
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HR indikatorene 

Brutto månedsverk 

 

Klinikken har 547 brutto månedsverk i juli 2018. Det er en økning på 5 sammenlignet 

med juli 2017, og 20 over plantall. Brutto månedsverk er ikke korrigert for innleie fra 

byrå og refusjoner. 

 

Sykefravær 

 

Klinikken hadde et totalt sykefravær på 8,5 % i juni 2018 – det er en nedgang på 0,2 

prosentpoeng sammenlignet med juni 2017. Gjennomsnitt hittil i år er 8,2 % - det er 1,2 

prosentpoeng under samme periode i 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 504 527 522 526 514 528 547

Plantall 2018 494 502 496 501 500 509 527 514 507 509 515 506
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Korttidsfraværet var 2,6 % - det er en nedgang på 0,6 prosentpoeng sammenlignet med 

juni 2017. Gjennomsnitt hittil i år er 3,3 % - det er 0,2 prosentpoeng under samme 

periode i 2017. 

 

AML brudd 

 

Klinikken hadde 352 AML brudd i juli 2018, til sammenligning hadde klinikken 408 AML 

brudd i juli 2017. Det er en nedgang på 14 % og klinikken når måltallet i juli på 10 % 

reduksjon. Hittil i år har klinikken 2 137 AML brudd, i samme periode i fjor var det 2 

343. Det er en nedgang på 9 % sammenlignet med 2017, og klinikken er ikke innenfor 

måltallet hittil i år. 

 

 

Kvalitet 

Ventetid 

Klinikken hadde en ventetid på 51 dager i juli 2018, det er en reduksjon på 4 dager 

sammenlignet med forrige måned. Klinikkens arbeid med koordinering av 

pasientinnkalling viser seg å gi resultater og dette arbeidet fortsetter videre utover 

høsten. 

Fristbrudd 

Klinikken hadde 5 fristbrudd i juli. Andelen utgjør 0,9 %, det er en reduksjon på 0,1 

prosentpoeng fra juni. Fristbruddene i juli fordeler seg mellom flere fagområder. To 

pasienter er kalt inn få dager etter frist innenfor fagområdene generell kirurgi og 

barnesykdommer. Det er tre fristbrudd innenfor fagområdene kvinnesykdommer, 

fordøyelse og generell kirurgi som er utsatt grunnet kapasitetsproblemer. 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 12 korridorpasienter i juni. 

  

Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Sum

År Antall brudd Antall brudd Antall brudd Antall brudd Antall brudd Antall brudd Antall brudd Antall brudd

2017 277                  351                  421                  348                  244                  294                  408                  1 397               

2018 228                  307                  390                  279                  239                  342                  352                  1 204               
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Epikrisetid 

Klinikken hadde en epikrisetid på 91 % i juli for 7 dagers epikrise. Det er under måltallet 

på 100 %. 

 

Vurdering av styringsfart, omstillingsbehov og prognose 

 

Klinikk Hammerfest har et overforbruk på 18 mill. pr juli. Av dette utgjør 0,8 mill. en 

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

engangseffekten gir et overforbruk på 2,5 mill. pr måned. Om trenden fortsetter ut året 

vil det gi et akkumulert negativt avvik før tiltak på 30,3 mill.  

 

Når man korrigerer det negative avviket med en tiltakseffekt på 9,2 mill. ut året vil 

prognosen for 2018 vise et merforbruk på 19 mill. Dersom det ikke iverksettes 

ytterligere tiltak vil avviket ved årets slutt bli høyere, som tabellen over viser. 

  

Hittil i år

Klinikk 

Hammerfest

Avvik hittil i år -18,0

Periodiserings- og engangseffekter 0,8

Styringsfart pr. måned korrigert for engangseffekter -2,5

Resultat ut året - basert på styringsfart hia -12,3

Overskudd/underskudd med styringsfart hittil i år -30,3

Ut året

Klinikk 

Hammerfest

Overskudd/underskudd med styringsfart hittil i år -30,3

Engangseffekter ut året 0

Sum av klinikkens tiltak pt (risikojustert) 9,2

Prognose for året inkl. tiltak -21,1
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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 mai 2018 effekt på tiltak om å redusere varekostnadene og 

innleie og overtid. I tillegg gir strakstiltakene som ble iverksatt høsten 2017 effekt. 

  

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

Andre driftskostnader - - - - - - -

Lønnskostnader 0,84 0,84 0,32 1,07 0,78 0,17 0,07

Varekostnader - - - - 1,00 - -

Inntekter 0,12 0,25 - 0,70 - 0,06 0,22

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 juli 2018 

   

Virkel ig              20 622              96 959 

Mål               15 919              77 440 

Avvik              -4 703            -19 519 

I  fjor              -4 103            -15 387 

Virkel ig                   355                2 802 

Mål                    394                3 361 

Avvik                   -39                 -559 

I  fjor                   -45                 -200 

Virkel ig                     52                     53 

Mål                      60                     60 

Avvik                       8                       7 

I  fjor                       9                       5 

Vi rkel ig 0,0 % 0,7 %

Mål  0,0 % 0,0 %

Avvik 0,0 % -0,7 %

I fjor -0,8 % -0,6 %

Virkel ig 0,0 % 0,1 %

Mål  0,0 % 0,0 %

Avvik 0,0 % -0,1 %

I fjor 0,0 % 0,0 %

Virkel ig 93 % 94 %

Mål  100 % 100 %

Avvik -7 % -6 %

I fjor -6 % -8 %

Virkel ig                   390                   365 

Mål                    365                   347 

Avvik                   -25                   -18 

I  fjor                   -38                   -14 

Virkel ig 8,1 % 8,7 %

Mål  7,5 % 7,5 %

Avvik -0,6 % -1,2 %

I fjor -2,4 % -1,1 %

Virkel ig 2,0 % 2,2 %

Mål  2,0 % 2,0 %

Avvik 0,0 % -0,2 %

I fjor 0,4 % 0,5 %

Virkel ig                   271                1 711 

Mål                    246                1 239 

Avvik                   -25                 -472 

Kvalitet Fris tbrudd 

ANDEL

Aktivitet somatikk 

DRG-poeng døgn, 

dag og pol ikl inikk 

ANTALL

Kvalitet 

Gj.sni tt.ventetid 

avviklet for 

pas ienter tota l t 

DAGER

Klinikk Kirkenes Denne måneden Hittil i år

Økonomi Dri ftresultat 

i  KR. (1.000)

Kvalitet 

Korridorpas ienter 

ANDEL

Kvalitet Epikrisetid 

PROSENT

HR Brutto 

månedsverk ANTALL

HR Sykefravær tota l t i  

PROSENT 

(etterskuddsvis )

HR Sykefravær korttid 

i  PROSENT 

(etterskuddsvis )

HR AML brudd 

ANTALL
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Klinikksjefens vurderinger 

Klinikken har et negativt økonomisk avvik hvor lavere aktivitet enn plan er 

hovedutfordringen. Plantall for aktivitet og inntekter baserte seg på innflytting i nytt 

sykehus i desember 2017. Siden den gang har flyttingen vært utsatt ytterligere to ganger 

noe som har medført at klinikken har hatt redusert drift hele 2018 samt at klinikken 

heller ikke er kommet i gang med tiltakene knyttet til gevinstrealisering ved innflytting i 

NKS. Innflytting er nå utsatt til september og dette vil påvirke klinikkens resultat frem 

mot innflytting i nytt sykehus. Noen tiltak er iverksatt og gir noe 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 et overforbruk i juli på 4,7 mill., som i hovedsak skyldes lavere 

inntekter enn budsjettert på 0,8 mill. og høyere lønnskostnader enn budsjettert på 3,7 

mill. Hittil i år har klinikken et negativt avvik på 19,5 mill. hvorav 14 mill. er knyttet til 

lavere inntekter enn budsjettert. Klinikken har et overbruk på lønnskostnader hittil i år 

på 6,1 mill. som dels skyldes at klinikken ikke har mulighet til å oppnå effekt av tiltak 

knyttet til gevinstrealisering som følge av utsatt innflytting i NKS, og dels skyldes 

overforbruk overtid. Klinikken har hittil i år et negativt avvik på 0,9 mill. i matkostnader 

i forbindelse med oppstart og omlegging til Kirkenes Storkjøkken AS. Klinikken har også 

lavere varekostnader og andre driftskostnader enn budsjettert som følge av redusert 

drift. 

 

Aktivitet 

  

Klinikk Kirkenes har pr juli 2018 lavere aktivitet på heldøgn og poliklinikk og færre 

dagopphold poliklinikk sammenlignet med samme periode i 2017. Dagopphold innlagte 

har flere opphold pr juli sammenlignet med samme periode i fjor. Flytting til NKS er nå 

utsatt til september og klinikken vil derfor ha tilnærmet normal drift frem til etter 

ferieavviklingen.  

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 16 619 18 104 19 682 -1 485 -3 063 

Totalt antall opphold somatikk 3 199 3 412 3 809 -213 -610 

Herav:

Dagopphold poliklinikk 598 644 869 -46 -271 

Dagopphold innlagte 362 322 419 40 -57 

Heldøgnsopphold innlagte 2 239 2 446 2 521 -207 -282 

Polikliniske konsultasjoner 13 420 14 692 15 873 -1 272 -2 453 

DRG poeng totalt 2 811 3 082 3 361 -271 -550 

Herav:

DRG poeng dag/døgn 2 247 2 502 2 730 -255 -483 

DRG poeng poliklinikk 555 580 631 -25 -76 

DRG 470 9 9 9
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HR indikatorene 

Brutto månedsverk 

 

Klinikken har i juli 2018 brutto 390 månedsverk. Til sammenligning var antall 

månedsverk i juli 2017 brutto 379 månedsverk. Økning i månedsverk skyldes i 

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

årsverk. Måltall for antall månedsverk var i juli 365.  

Klinikken har pr juli 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 juni 2018 på 8,1 %. Det er en reduksjon på 1,8 prosentpoeng 

sammenlignet med juni 2017, men en økning på 1,7 prosentpoeng sammenlignet med 

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 358 361 361 362 351 369 390

Måltall Kirkenes 2018 338 342 345 344 344 350 365 357 347 344 344 344
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Korttidsfraværet var i juni 2 % som er 0,4 prosentpoeng høyere enn samme periode 

forrige år, og en økning på 0,6 prosentpoeng sammenlignet med forrige måned. 

Utvikling siste 3 måneder viser en liten nedgang i langtidssykefraværet. Sykefraværet er 

hovedsakelig langtidsfravær.  

 AML brudd  

   

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

sykdom. Klinikken hadde 271 AML brudd i juli 2018. Det er en nedgang fra 312 forrige 

måned, og på nivå med samme måned forrige år. Klinikken har ikke oppnådd måltallet 

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

heller ikke oppnådd måltall om 10% reduksjon hittil i år. 

   

 

Kvalitet 

Ventetid 

Klinikken hadde i juli måned en gjennomsnittlig ventetid på 52 dager. Det er innenfor 

måltallet på 60 dager. 

Fristbrudd 

Klinikken hadde ingen fristbrudd i juli. 

Korridorpasienter 

Klinikk Kirkenes hadde ingen korridorpasienter i juli. 

Epikrisetid 

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

måltallet på 100%.  

 

  

Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Sum

År Antall brudd Antall brudd Antall brudd Antall brudd Antall brudd Antall brudd Antall brudd Antall brudd

2017 191                  193                  195                  152                  154                 219                 273                 1 377             

2018 298                  214                  198                  237                  181                 312                 271                 1 711             
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Vurdering av styringsfart, omstillingsbehov og prognose 

  

Klinikk Kirkenes har et underskudd fra ordinær drift på 19,5 mill. pr juli. Reduksjon i 

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

engangseffekt. Styringsfarten i juli gir et overforbruk på 0,9 mill. pr måned. Om trenden 

fortsetter ut året vil det gi et akkumulert negativt avvik før tiltak på 23,9 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 – inkludert forskyvninger i tid. Når man korrigerer det negative avviket med 

risikojustert effekt av tiltakene som klinikken har planlagt på 9,9 mill. samt legger til 

engangseffekter ut året vil prognosen for 2018 vise et overforbruk på 18,8 mill. Dersom 

det ikke iverksettes ytterligere tiltak vil avviket ved årets slutt bli høyere, som tabellen 

over viser.  

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. Klinikken har risikojustert effekten av tiltakene i mai med bakgrunn i ny 

utsettelse av innflytting i NKS til september 2018. 

 

 

Hittil i år Klinikk Kirkenes

Avvik hittil i år -19,5

Periodiserings- og engangseffekter 13,3

Styringsfart pr. måned korrigert for engangseffekter -0,9

Resultat ut året - basert på styringsfart hia -4,4

Overskudd/underskudd med styringsfart hittil i år -23,9

Ut året Klinikk Kirkenes

Overskudd/underskudd med styringsfart hittil i år -23,9

Engangseffekter ut året -9,6

Sum av klinikkens tiltak pt (risikojustert) 9,9

Prognose for året inkl. tiltak -23,6
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I juli hadde klinikken effekt av tiltak tilsvarende 0,06 mill. knyttet til reduksjon i 
lønnskostnader. Klinikken vil etter innflytting vurdere effekt av tiltakene og vil dersom 
det er nødvendig jobbe med ytterligere tiltak når klinikken ser hvordan driften i NKS 
blir.  

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

Andre driftskostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Lønnskostnader 0,4 0,6 0,2 0,4 0,3 0,3 0,1

Varekostnader 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0

Inntekter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Måltall 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

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

Virkel ig              22 282            127 953 

Mål               19 130            114 896 

Avvik              -3 152            -13 057 

I  fjor                 -712              -2 900 

Virkel ig                   311                3 834 

Mål                    611                5 182 

Avvik                 -300              -1 348 

I  fjor                 -254                   -17 

Virkel ig                     46                     48 

Mål                      50                     50 

Avvik                       4                       2 

I  fjor                   -21                     -3 

Virkel ig                     34                     46 

Mål                      60                     60 

Avvik                     26                     14 

I  fjor                       8                     17 

Virkel ig                     42                     42 

Mål                      60                     60 

Avvik                     18                     18 

I  fjor                       1                     15 

Virkel ig 7,7 % 7,0 %

Mål  0,0 % 0,0 %

Avvik -7,7 % -7,0 %

I fjor -14,1 % -14,1 %

Virkel ig 89 % 72 %

Mål  100 % 100 %

Avvik -11 % -28 %

I fjor -14 % -28 %

Virkel ig                   301                   302 

Mål                    329                   313 

Avvik                     28                     11 

I  fjor                       5                       9 

Vi rkel ig 12,5 % 11,5 %

Mål  7,5 % 7,5 %

Avvik -5,0 % -4,0 %

I fjor -3,0 % -3,6 %

Virkel ig 2,9 % 3,4 %

Mål  2,0 % 2,0 %

Avvik -0,9 % -1,4 %

I fjor -1,2 % -1,6 %

Virkel ig                     14                   212 

Mål                      24                   180 

Avvik                     10                   -32 

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

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 juli viser et økt negativt avvik for klinikk psykisk helsevern og rus. 

Hovedårsaken er kjøp av private tjenester tilknyttet fristbruddpasienter fra tidligere år.  

Aktivitetstallene ligger fortsatt bak plantall både innenfor barne- og 

ungdomspsykiatrien, TSB/rus og voksenpsykiatrien. Hovedårsakene har vært høyt 

sykefravær, ubesatte stillinger samt høy utdannings-/kursingsaktivitet blant annet 

tilknyttet klinisk spesialisering av nyansatte og innfasing av nytt 4-dagers 

behandlingstilbud ved VPP Alta og Hammerfest. Det jobbes kontinuerlig med tiltak for å 

øke aktiviteten, både i forhold til antall konsultasjoner, korrekt registrering av aktivitet 

og økt bruke av Skype i pasientbehandling. Flere stillinger som har vært ubesatt våren 

2018 er nå besatt. 

Klinikken har høyt fokus på reduksjon av fristbrudd. Nye tiltak iverksettes fortløpende.  

Ingen nye fristbrudd er oversendt HELFO for oppfølging etter august 2017. 

Klinikkledelsens forslag til revidert tiltaksplan 2018 for å komme i økonomisk balanse, 

ble behandlet i drøftingsmøte med klinikktillitsvalgte og vedtatt i klinikkledermøte i juni 

2018.  

Ventetiden for juli er under nasjonale måltall både i voksenpsykiatrien, barne- og 

ungdomspsykiatrien og TSB.  

 

Kommentar til måltavlen 

Økonomi 
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Klinikk Psykisk helsevern og rus har i juli et overforbruk på 3,1 mill. som i hovedsak er 

knyttet til kjøp av tjenester fra private knyttet til fristbruddpasienter fra 2016/2017 på 

1,6 mill. og innleiekostnader på 1,1 mill. Resultat hittil i år viser et overforbruk på 13,1 

mill. hvorav 8,7 mill. er kjøp av tjenester fra private knyttet til fristbruddpasienter. I 

tillegg har klinikken lavere poliklinikk inntekter enn budsjettert på 3,2 mill. på grunn av 

lavere aktivitet enn planlagt, samt høyere reisekostnader enn budsjettert knyttet til 

fristbrudd, ambulering, kurs og innleie. 

 

Aktivitet 

Poliklinikk 

 

Hittil i år har klinikken fortsatt en reduksjon i poliklinisk virksomhet både innenfor 

barne- og ungdomspsykiatrien, TSB/rus og voksenpsykiatrien sammenlignet med 2017, 

og klarer ikke å nå sine plantall. 

Sykefravær, vakanser og utdanning/kurs er noe av årsaken til at klinikken ikke når sine 

måltall for aktivitet. Klinikken jobber med målrettede tiltak for hver enhet for å øke 

aktiviteten opp mot plantall. 

 

 

 

 

  

Avdeling

Poliklinikk 

2017

Poliklinikk 

2018

Endring 

Antall 

2017-2018

Endring % 

2017-2018

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling - FIN Totalt 8 705 7 496 -1 209 -13,9 %

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling - FIN Totalt 794 506 -288 -36,3 %

Distriktspsykiatrisk senter - FIN Totalt 13 774 11 889 -1 885 -13,7 %

Totalsum Poliklinikk 23 273 19 891 -3 382 -14,5 %
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Inneliggende 

 

Klinikken har en økning i antall opphold (+8) og antall liggedøgn (+396) hittil i år 

sammenlignet med 2017 innenfor Barne- og ungdomspsykiatrien. Gjennomsnittlig 

liggetid er pr juli økt fra 38,5 døgn i 2017 til 41 døgn i 2018. 

Over tid har klinikken sett at barn/unge som blir henvist har en mer omfattende 

problematikk enn tidligere. Disse har behov for lengre utredningsopphold og/eller 

behandlingsopphold, og dette er den viktigste faktoren til at antall liggedøgn øker. Med 

bakgrunn i godt omdømme får klinikken også henvist flere kompliserte saker fra andre 

steder, bl.a. BUPer i Troms fylke. 

TSB/Rus har en reduksjon i opphold (-8) og liggedøgn (-131) pr juli 2018 sammenlignet 

med samme periode i 2017. Gjennomsnittlig liggetid pr juli er økt fra 43,3 døgn i 2017 til 

48,6 døgn i 2018. 

Innenfor Voksenpsykiatrien er det en økning i antall opphold (+82) og antall liggedøgn 

(+97). Gjennomsnittlig liggetid er pr juli redusert fra 17,1 døgn i 2017 til 13,8 døgn i 

2018. 

Beleggsprosenten var 74 % i juli – i samme periode i 2017 var den 81 %. 

Beleggsprosenten i Tana og Alta ligger på samme nivå i juli som i fjor, mens Lakselv har 

en nedgang. 
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HR indikatorene 

Brutto månedsverk 

 

Klinikken har i juli brutto 301 månedsverk. Til sammenligning var antall månedsverk i 

juli forrige år 315 månedsverk. Plantall for juli 2018 er 329 månedsverk. Brutto 

månedsverk er ikke korrigert for innleie fra byrå og refusjoner.  

Sykefravær 

 

Klinikken hadde et sykefravær på 12,5 % i juni 2018. Dette er en økning på 2,0 

prosentpoeng sammenlignet med juni 2017, og en økning på 2,3 prosentpoeng fra 

forrige måned.  

 

Korttidsfraværet var 2,9 % i juni som er en nedgang på 0,3 prosentpoeng sammenlignet 

med samme periode forrige år, og en økning på 0,4 prosentpoeng sammenlignet med 

forrige måned.  

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 297 305 303 301 306 301 301

Måltall PHR 2018 305 309 311 311 310 315 329 322 313 311 310 310
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Bemanning - månedsverkutvikling
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AML brudd  

  

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

vakanser. Klinikken hadde 14 AML brudd i juli 2018. Dette er en nedgang fra forrige 

måned og samme måned forrige år. Klinikken klarer dermed å nå måltallet på 10 % 

reduksjon i AML brudd sammenlignet med samme periode i fjor. Klinikken har ikke 

oppnådd måltall om 10 % reduksjon hittil i år. 

   

 

Kvalitet 

Ventetid 

Ventetiden innen voksenpsykiatrien er på 33 dager og for rus på 52 dager, noe som er 

innenfor det nasjonale kravet på 60 dager. 

Ventetiden for Barn og ungdomspsykiatrien er på 45 dager, som er innenfor det 

nasjonale kravet på 50 dager.  

Fristbrudd 

Antall fristbrudd i juli er 6 noe som tilsvarer 7,7 %. Fristbruddene er i det alt vesentlige 

knyttet til Voksenpsykiatrisk poliklinikk i Alta og Hammerfest. Personellsituasjonen er 

noe bedret selv om det fortsatt er utfordrende å rekruttere spesialister. Flere ansatte 

som har vært under spesialisering utover grunnutdanning innenfor sitt fagområde, har 

nå fullført. Ingen fristbrudd er sendt til HELFO etter august 2017.  

Epikrisetid 

Klinikk Psykisk helsevern og rus hadde en epikrisetid på 89 % i juli for 7 dagers epikrise. 

Det er under måltallet på 100 %.  

 

 

  

Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Sum

År Antall brudd Antall brudd Antall brudd Antall brudd Antall brudd Antall brudd Antall brudd Antall brudd

2017 23                    40                    32                    16                    28                   34                   27                   200                 

2018 36                    47                    24                    13                    28                   38                   14                   200                 
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Vurdering av styringsfart, omstillingsbehov og prognose 

 

Klinikk Psykisk helsevern og rus har et overforbruk på 13,1 mill. pr juli. Av dette utgjør 

6,7 mill. engangseffekt som følge av tilbakeføring av sykefraværsrefusjoner som var 

beregnet feil i 2017 samt kostnader vedrørende fristbrudd. Dette korrigeres for i 

prognosen. Styringsfarten i juli korrigert for engangseffekt gir et overforbruk på 0,9 mill. 

pr måned. Om trenden fortsetter ut året vil det gi et akkumulert negativt avvik før tiltak 

på 17,6 mill.  

 

Det er knyttet størst risiko til tiltak om økt aktivitet/inntekter og reduksjon i 

sykefravær. Når man korrigerer det negative avviket med tiltak som klinikken har 

planlagt på 7,9 mill. samt legger til engangseffekter ut året vil prognosen for 2018 vise et 

overforbruk på 8,4 mill. som da i hovedsak vil være knyttet til kjøp av tjenester i 

forbindelse med fristbrudd tidligere år. Dersom det ikke iverksettes ytterligere tiltak vil 

avviket ved årets slutt bli høyere, som tabellen over viser. 

Hittil i år Klinikk PHR

Avvik hittil i år -13,1

Periodiserings- og engangseffekter 6,7

Styringsfart pr. måned korrigert for engangseffekter -0,9

Resultat ut året - basert på styringsfart hia -4,5

Overskudd/underskudd med styringsfart hittil i år -17,6

Ut året Klinikk PHR

Overskudd/underskudd med styringsfart hittil i år -17,6

Engangseffekter ut året -4,3

Sum av klinikkens tiltak pt (risikojustert) 7,9

Prognose for året inkl. tiltak -14,0
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Klinikken utarbeidet tiltak i 2017 som videreføres og har effekt i 2018. Størst effekt er 
knyttet til reduksjon av stillinger i Ambulante team (APAT) samt reduksjon i 
driftskostnader knyttet til APAT. I tillegg har klinikken hittil i år effekt i forhold til 
økning i gjestepasientinntekter. 

  

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

Andre driftskostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Lønnskostnader 0,6 0,7 0,3 0,3 0,4 0,4 0,2

Varekostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Inntekter 0,1 0,2 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0

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



 

26 
 

KLINIKK PREHOSPITALE TJENESTER 
Måltavle juli 2018 

 

 

Klinikksjefens vurderinger 

Klinikksjefen er ikke tilfreds med resultatet hittil i år. Aktiviteten har vært lavere enn 

samme periode i fjor, mens sykefraværet er økende. 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 
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Økonomi 

 

 

Klinikk Prehospitale tjenester har i juli et positivt avvik mot budsjett på 0,1 mill. Dette 

skyldes i hovedsak økte driftsinntekter og reduserte varekostnader knyttet til aktivitet.   

Hittil i år har klinikken et negativt avvik mot budsjett på 2,1 mill. Primær årsak er økte 

kostnader ved kjøp av helsetjenester fra private og variable lønnskostnader i form av 

vikarer og overtid. 
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Aktivitet 

 

Klinikken har hatt en reduksjon av oppdrag pr juni 2017 mot pr juni 2018 med 270 

oppdrag. Reduksjonen i Vest gjelder Alta og Hammerfest, i Midt er det Karasjok, 

Kautokeino og Mehamn som har reduksjon. I Øst har Kirkenes en reduksjon samtidig 

som antall oppdrag har økt i Øst. Grønne turer er redusert med 417 fra pr juni 2017 til 

pr juni 2018. Reduksjonen i oppdrag og herav grønne turer gjelder hovedsakelig 

Hammerfest, Kirkenes og Alta. Tall for juli kommer i neste rapport. 

 

HR indikatorene 

Brutto månedsverk 

 

Pr juli 2018 er månedsverkene i gjennomsnitt 10 over budsjett. Månedsverkene fordeler 

seg med 194 faste månedsverk og 72 variable månedsverk. Klinikken har i juli totalt 266 

brutto månedsverk. Dette er 28 månedsverk mer enn budsjettert.  

  

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

630 Vest 4312 4004 -308 2224 1927 -297

660 Midt 1480 1291 -189 548 404 -144

670 Øst 2973 3200 227 1448 1472 24

Totalsum 8765 8495 -270 4220 3803 -417

Grønne turerOppdrag
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Sykefravær 

 

Sykefraværet ligger på 9 % i juni måned. Dette er over måltall, men 1,1 prosentpoeng 

lavere enn samme periode i 2017. Gjennomsnitt hittil i år er 8,2 % sykefravær. 

Korttidsfraværet ligger på 0,8 % i juni, det er lavere enn plantall på 2 % og 1,1 

prosentpoeng lavere enn samme periode i fjor. 

 

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.  

 

  

Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Sum

År Antall brudd Antall brudd Antall brudd Antall brudd Antall brudd Antall brudd Antall brudd Antall brudd

2017 169                 94                   146                 126                 154                 149                 172                 1 010             

2018 112                 74                   108                 124                 134                 217                 204                 973                 
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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 

 

Vurdering av styringsfart, omstillingsbehov og prognose 

 

 

Klinikk Prehospitale tjenester har et underskudd fra ordinær drift på 2,1 mill. pr juli.  

 

 

Klinikk Prehospitale tjenester tar på alvor styringsfarten i 2018. Den underliggende 

driften er bra. Turnuser og vaktordninger vil fortsatt evalueres fortløpende på alle 

enheter, slik at driften får en bedret forutsigbarhet. 

Hittil i år Klinikk 6

Avvik hittil i år -2,1

Periodiserings- og engangseffekter

Styringsfart pr. måned korrigert for engangseffekter -0,3

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

Overskudd/underskudd med styringsfart hittil i år -3,6
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SERVICE, DRIFT OG EIENDOM (SDE) 
Måltavle juli 2018 

 

 

Driftssjefens vurderinger 

Behandlingshjelpemidler fortsetter samme trend som tidligere måneder med et 

overforbruk pr juli på 3,6 mill. Videre har klinikken en uløst utfordring knyttet til 

leieinntekter og husleiekostnader 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. Klinikken jobber 

likevel kontinuerlig med utvikling av nye tiltak for å nå budsjettmål og iverksetter 

strakstiltak fra og med juni 2018 for å bøte på det negative avviket.  

  

 

 

Virkel ig 15 192 109 072

Mål  15 537 106 240

Avvik 345 -2 832

I fjor -622 413

Virkel ig 126                  841                  

Mål  114                  761                  

Avvik -12                  -80                  

I  fjor 141                  919                  

Vi rkel ig 5,2 % 5,8 %

Mål  7,5 % 7,5 %

Avvik 2,3 % 1,7 %

I fjor 9,4 % 8,1 %

Virkel ig 2,6 % 2,9 %

Mål  2,5 % 2,5 %

Avvik -0,1 % -0,4 %

I fjor 1,5 % 2,5 %

Virkel ig 46 224

Mål  29 154

Avvik -17 -70

HR Brutto 

månedsverk ANTALL

HR Sykefravær total t i  

PROSENT 

(etterskuddsvis )

HR Sykefravær korttid 

i  PROSENT 

(etterskuddsvis )

HR AML brudd 

ANTALL

Klinikk Service, drift og eiendom

Økonomi Dri ftresultat 

i  KR. (1.000)

Denne måneden Hittil i år
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Økonomi 

 

 

Klinikk Service, drift og eiendom har i juli et positivt avvik på 0,35 mill. mot budsjett. 

Årsak er reduserte driftskostnader – primært vedlikeholdskostnader. Det er også 

korrigert for feilføringer mot investeringer og kommunale avgifter for solgte boliger i 

Kirkenes, som bidrar til det positive avviket.  

Hittil i år har klinikken et negativt avvik mot budsjett på 2,8 mill. Primær årsak er lavere 

driftsinntekter, økte variable lønnskostnader knyttet til vikarer, overtid og ekstrahjelp, 

og økte varekostnader knyttet til behandlingshjelpemidler.  

Klinikken står ovenfor flere utfordringer. Behandlingshjelpemidler fortsetter samme 

trend som fjoråret med et overforbruk pr juli på 3,6 mill. Videre har klinikken en uløst 

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

ny boligordning. For å demme opp mot disse utfordringene har klinikken iverksatt 

strakstiltak fra juni som viser å gi effekt.  
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HR indikatorene 

Brutto månedsverk 

 

I juli er brutto månedsverk på 126. Månedsverkene fordeler seg med 99 faste og 27 

variable månedsverk. Overforbruket på månedsverk er variable månedsverk i form av 

vikarer og overtidsarbeid.  

Sykefravær 
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Totalt sykefravær juni 2018 var 5,2 %, med et korttids sykefravær på 2,6 %. Totalt 

sykefravær samme periode i 2017 var på 9,4 %, med et korttids sykefravær på 1,5 %. 

Gjennomsnittlig sykefravær pr juni 2018 er 5,8 %. Samme periode i fjor var 

gjennomsnittlig sykefravær 8,1 %. 

 

 

AML brudd 

 

I juli 2018 hadde klinikken 46 AML brudd, i samme periode i 2017 var det 32 brudd. Det 

er en økning på 43 %. Hittil i år er antall AML brudd 224, sammenliknet med 171 i 

samme periode 2017. Dette er en økning på 30 %.  

 

Vurdering av styringsfart, omstillingsbehov og prognose 

 

Klinikk SDE har et underskudd fra ordinær drift på 2,8 mill. pr juli. Korrigert for 

engangseffekter på innkjøp av PC utstyr, lønnskostnader kjøkken Kirkenes og inntekt fra 

FDV tjenester utført på Kirkenes Storkjøkken for tredje termin er prognosen for året et 

underskudd på -4,4 mill.  

 

Sum effekt av risikojustert tiltakspakke for klinikken ut året er totalt 4,4 mill. Inkludert i 

tiltakene er det nå utarbeidet strakstiltak som skal bidra med å ta ned overforbruket 

som er pr juli. Strakstiltakene ble iverksatt fra og med juni 2018.  

Hittil i år Klinikk SDE

Avvik hittil i år -2,83

Periodiserings- og engangseffekter 0,68

Styringsfart pr. måned korrigert for engangseffekter -0,3

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

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

Ut året Klinikk SDE

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

Engangseffekter ut året 0

Sum av klinikkens tiltak pt 4,4

Prognose for året inkl. tiltak 0,0
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Dette er tiltak der service, drift og eiendom setter innkjøpsstopp på IKT utstyr ut året, 

trekke inn ekstra midler gitt til medisin teknisk vest og holder igjen 

vedlikeholdskostnader. Prognosen blir dermed korrigert til ett resultat i balanse.   

 

I juli har klinikken en effekt av tiltak på 1,06 mill. Strakstiltakene som ble iverksatt i juni 

i form av innkjøpsstopp IKT utstyr, redusere driftskostnader på medisin teknisk utstyr 

og vedlikehold viser å gi effekt. Opprinnelig tiltakspakke for 2018 gir effekt som 

forventet, og som grafen viser er den største effekten på andre driftskostnader. 


