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Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 
 
Arkivnr.:  Saksbeh:  Sted/Dato:  
2018/534 Lill-Gunn Kivijervi Hammerfest, 18.09.2018 
 
Saksnummer 63/2018 
 
Saksansvarlig:  Lill Gunn Kivijervi, økonomisjef  
Møtedato:   26.september 2018 

Virksomhetsrapport 8/2018 Finnmarkssykehuset HF 
 
Ingress: Denne saken beskriver utviklingen i driften i virksomheten innenfor personal, 
økonomi og kvalitet i august og hittil i år. 
 
Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 8 - 2018 
Finnmarkssykehuset HF til etterretning. 

2. Styret tar inntekts- og aktivitetsanalysen for somatisk virksomhet til etterretning. 
3. Styret konstatere at prognosen viser et negativt budsjettavvik på -15 MNOK, og ber 

om at ytterligere tiltak utarbeides for klinikker med negativt budsjettavvik, basert på 
prognosen for 2018. Tiltaksplan må forankres i klinikkene og legges fram i styresak 
budsjett 2019 i styremøtet i desember. 

 

Eva Håheim Pedersen 
Administrerende direktør 

Vedlegg: 
1. Saksfremlegg 
2. Virksomhetsrapport 8 2018  
3. ØBAK for august  
4. Inntektsanalyse somatikk 
5. Vurdering tiltak 
  

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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Virksomhetsrapport 8/2018 Finnmarkssykehuset HF 
  
Saksbehandler:  Lill Gunn Kivijervi, økonomisjef   
Møtedato:  26.september 2018 

1. Formål/Sammendrag 
Formålet med denne saken er å gi statusrapportering på driften for Finnmarkssykehuset 
HF i august 2018 og hittil i år.  
 
Kvalitetsindikatorene viser fortsatt en positiv utvikling. Den gjennomsnittlige ventetiden 
for Finnmarkssykehuset HF er 55 dager pr. august, som er bedre enn måltallet på 60 
dager. I psykisk helsevern barn er ventetiden pr. august på 49 dager, som er bedre enn 
måltallet på 50 dager.  Fristbruddene er fortsatt færre enn fjoråret, med et snitt på 1,4% 
i 2018 mot 2% i 2017. Det er en forbedring i epikrisetider i somatikken pr. august, selv 
om ikke måltallet på 100% nås.  
 
Det økonomiske resultatet i august var 1,7 MNOK som er 0,3 MNOK etter resultatkravet. 
Hittil i år er resultatavviket -21 MNOK. Resultatet i august viser en forbedring fra forrige 
måned og tidligere måneder.   
 
Tiltaksgjennomføringen er 31% pr. august. Av planlagte tiltak på 68 MNOK er tiltak for 
20,9 MNOK gjennomført. Tiltaksplanene er gjennomgått og realismen i, og effekt av 
tiltak er justert ned til 52,6 MNOK. Dette betyr at det må utarbeides ytterligere tiltak for 
å oppnå balanse i driften. 
 
Sykefraværet i juli 2018 var 8,1%, dette er en reduksjon fra juni med 0,7%-poeng. 
Gjennomsnittlig sykefravær i 2018 er 8,5%, noe som er en nedgang på 0,5%-poeng fra 
samme periode i 2017. Måltallet for sykefravær er 7,5%. 

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

3. Sakvurdering/analyse 
Kvalitetsindikatorer 
Gjennomsnittlig ventetid er bedre enn måltallet på 60 dager pr. august 2018. Dette 
gjelder både for somatikken og psykisk helsevern og rus. Gjennomsnittlig ventetid 
innenfor psykisk helsevern for barn er 49 dager, som er bedre enn måltallet på 50 dager 
pr. august 2018.  
 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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Klinikk Hammerfest har en liten økning i andel fristbrudd i august med 7 fristbrudd, dvs. 
1%. Klinikk Kirkenes har også en økning på 3 fristbrudd som gir en andel på 0,6 % 
fristbrudd i august.  
 
Klinikk psykisk helsevern og rus har andel fristbrudd i august på 13,7%, som utgjør 13 
fristbrudd.  Til sammenligning hadde psykisk helsevern og rus 20,7% andel fristbrudd i 
august 2017.  
 
Aktivitet 
Aktiviteten hittil i år for somatikken og psykisk helsevern og rus er lavere enn planlagt 
aktivitet. Den totale aktiviteten innen psykisk helsevern og rus er lavere enn planlagt 
aktivitet. Det er oppdaget feil i aktivitetsrapporteringen for poliklinisk konsultasjoner i 
2017. Klinikken arbeider med å rette opp feilen og da vil avviket på polikliniske 
konsultasjoner innen psykisk helsevern og rus bli forbedret.  
 
Totalt inntektsavvik er 23,7 MNOK knyttet til pasientbehandling. Dette fordeler seg på 
klinikk Hammerfest med -7,9 MNOK, klinikk Kirkenes -13,1 MNOK og Psykisk helsevern 
og rus -3,0 MNOK. I august isolert sett er inntektene knyttet til pasientbehandling 
høyere enn budsjett, noe som skyldes økning i antall heldøgn i somatisk virksomhet 
denne måneden.  
 
Inntektsanalysen for somatikk 
Inntektsanalysen pr. juli for somatisk virksomhet viser en vridning fra heldøgn til 
poliklinikk.  
 
Innlagte døgn viser en nedgang på totalt – 439 heldøgn pr. juli 2018 mot samme periode 
i fjor. Dette utgjør en nedgang i ISF inntektene pr. juli på ca. 10,9 MNOK sammenlignet 
med fjoråret og er 10,1 MNOK etter budsjett pr. juli 2018. Størst nedgang er det på 
kirurgi og føde. Reduksjonen på innlagt døgn er omtrent likt fordelt mellom Hammerfest 
og Kirkenes, mens fagområdene de to klinikkene har reduserte heldøgn på variere noe.  
 
Innlagte dag i Finnmarkssykehuset viser en liten økning i aktivitet mot fjoråret på totalt 
+30 pr. juli 2018, men ligger – 73 bak plantall. Dette er dialysepasienter som vil variere 
fra år til år. I 2018 er plantallene for dialysepasienter justert ned i budsjett, men ikke 
tilstrekkelig. Budsjettert inntekt er tilnærmet i henhold til plan med et avvik på kun -
100.000,-  
 
Poliklinikkaktivitet dag viser en økning mot fjoråret på totalt +58 pr. juli 2018, men 
ligger – 347 bak plantall. De fagområdene som ligger etter plan er operasjoner kirurgi 
(DKI) og ortopedi (DOR) med henholdsvis – 268 bak plan og – 118 bak plan. 
Reduksjonen mot plantall på DKI er det Kirkenes som står for, men reduksjonen mot 
plantall på DOR er det Hammerfest som står for. Poliklinikkinntekten ligger pr. juli etter 
budsjett med 2,2 MNOK.  
 
Polikliniske konsultasjoner viser en økning i aktivitet mot fjoråret på totalt +91 
konsultasjoner pr. juli 2018, men ligger – 2518 bak plantall. Det er hovedsakelig 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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Kirkenes som har lavere aktivitet enn planlagt, og klinikken har også lavere aktivitet pr. 
juli enn året før. DRG-inntekten for polikliniske konsultasjoner er 2,9 MNOK lavere enn 
budsjettert. 
 
Oppsummert viser inntektsanalysen pr. juli en vridning fra heldøgn til poliklinikk. Færre 
heldøgn og lavere DRG-vekting viser en vridning i pasientbehandlingen til lettere 
pasienter, noe som gir lavere inntekter enn fjoråret og budsjett. Størst inntektsnedgang 
har Finnmarkssykehuset på heldøgn innlagte. Aktivitets- og inntektsbudsjettene 
gjennomgås i budsjettprosessen og tiltak konkretiseres for å nå inntektsbudsjetter. 
 
Økonomi 
Finnmarkssykehuset har et resultatavvik på 0,3 MNOK i august. Dette skyldes en 
kombinasjon av høyere ISF-inntekter og gjestepasientinntekter enn budsjettert på 2,5 
MNOK, samt lavere andre driftskostnader enn budsjettert på 2,1 MNOK. Dette er til tross 
for at Finnmarkssykehuset i august får et overforbruk på lønnskostnader som knytter 
seg til et høyere lønnsoppgjør enn budsjettert på 3,3 MNOK i august.   
 
Resultatavviket hittil i år er – 21 MNOK. Korrigert for engangskostnader i 2018 pr. 
august er resultatavviket - 4,4 MNOK. Finnmarkssykehuset har hittil i år 
engangskostnader som gir store negative utslag hittil i år: 
 
Fristbruddkostnader HELFO     7,5 MNOK 
Tilbakeleie gamle sykehuset i Kirkenes   3,5 MNOK 
Kostnader knyttet til utsatt flytting NKS   4,5 MNOK 
Engangskostnader 2018 pr. august 15,5 MNOK 
 
Engangskostnadene for fristbruddpasienter forventes å påløpe ut året, men kostnader 
knyttet til innflytting i NKS vil påløpe ut oktober. I tillegg har klinikk Kirkenes lavere 
inntekter enn planlagt i nytt sykehus. Dersom vi av forsiktighetshensyn antar at 60% av 
inntektssvikten vil rette seg opp ved innflytting i nytt sykehus gir dette et positivt bidrag 
på 7,2 MNOK. 
 
Den økonomiske utfordringen ligger fortsatt i de somatiske klinikkene. Spesielt klinikk 
Hammerfest har store økonomiske utfordringer, selv om august viste positiv resultat. De 
store nye økonomiske tiltakene vil ikke ha effekt før mot inngangen til 2019. Fortsatt er 
det en forventning om at innflytting i NKS vil gi økonomisk gevinst, men effekten 
kommer ikke før etter innflytting.  
 
Vurdering av tiltak 
Tiltaksplanen er risikovurdert og realismen i og effekten av tiltaksplanen for somatikk 
og psykisk helsevern og rus er justert ned. Prehospital klinikk og SDE forventes å gå i 
balanse og har dermed effekt av sine tiltak.  

Totalt er det utarbeidet tiltak i de somatiske klinikkene og psykisk helsevern og rus for 
64,7 MNOK. Disse tiltakene er risikovurdert og justert ned til 52,6 MNOK. Tiltak som er 
vurdert til ingen effekt er: 

http://www.finnmarkssykehuset.no/


 
 

 

 

Finnmarkssykehuset HF Besøksadresse: Telefon: 78 42 10 00 Org nr.  

Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 Telefaks sekretariat: 78 42 11 07 MVA 983 974 880 NO 

9613 Hammerfest 9613 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no postmottak@finnmarkssykehuset.no 

- Redusere gjestepasientkostnader i psykisk helsevern og rus – effekt null. 
Kostnadene øker pr. august.  

- Økte gjestepasientinntekter – effekt null, viser ingen effekt pr. august. 
- Feriestenge døgnpost Tana. Tiltaket har vært gjennomført i mange år, uten at 

effekt fremkommer. 
- Reduksjon i stryk, ikke mulig å beregne effekt. 
- Kvalitetsforbedring koding og korrekt pasientdokumentasjon koding. Dette vil 

vises i andre tiltak hvor målet er økt inntekt. Ikke mulig å beregne effekt på dette 
tiltaket isolert sett. 

- Holde fagjordmorstilling vakant, har ikke gitt effekt hittil i år. 
- Holde klinikkrådgiver vakant, vil sannsynligvis ansettes i 2019. 
- Ukentlig samling for kodekontrollerne, gir forbedret kodekvalitet. Men ikke mulig 

å måle tiltaket isolert sett. 
- Elektive pasienter får resept på forhånd, ikke mulig å beregne effekt på tiltaket 

isolert sett.  
- Rekruttering av vakante stillinger, må konkretiseres og sannsynliggjøres dersom 

det skal tas med. 
- Videreutvikle standardiserte pasientforløp, spesielt proteseprosedyren. Ikke 

mulig å beregne effekt isolert sett uten at dette er utredet. 
 
Prognose 
Prognosen korrigeres til +9 MNOK mot resultatkrav på + 24 MNOK, det vil si et avvik på 
-15 MNOK for 2018.  
 
Prognosen settes ut fra følgende forutsetninger: 
 
Resultatavvik pr. august  -21 MNOK 
Sparte avskr. NKS sept.)   +5 MNOK 
Husleie GKS       +1 MNOK 
Avsatte midler til avskr.  +12 MNOK 
Prognose klinikker sept-des  -12 MNOK 
Prognose avvik 2018  -15 MNOK 
 
Brutto månedsverk 
Månedsverkene viser at Finnmarkssykehuset hittil i 2018 har brukt 19 månedsverk mer 
i snitt enn planlagt. I august er forbruket 65 mer enn planlagt.  
 
Sykefravær 
Sykefraværet for juli ble 8,1 prosent. Målet er at sykefraværet ikke skal være høyere enn 
7,5 %. Foretaket har samlet sett hatt en positiv utvikling hittil i 2018 sammenlignet med 
samme periode i fjor. Sykefraværet har vært på samme nivå eller lavere. Det er 
nedgangen i langtidsfraværet som har vært størst. Service, drift og eiendom er betydelig 
under målet på 7,5% med et gjennomsnittlig sykefravær hittil i 2018 på 5,7%.  
 

Gjennomsnittlig sykefravær i 2018 er 0,5%-poeng lavere enn samme periode året før. 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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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 17. september 2018. 

7. Direktørens vurdering  
Kvalitetsindikatorene viser fortsatt en positiv utvikling, men fristbrudd viser fortsatt 
stor variasjon fra måned til måned. Sykefraværet er fortsatt for høyt, men har en positiv 
utvikling sammenlignet med samme periode i 2017.  
 
Resultatet i august viser en betydelig forbedring med et avvik på 0,3 MNOK. Dette til 
tross for at lønnsoppgjøret er blitt betydelig dyrere enn budsjettert og effekt for 
lønnsoppgjøret pr. august er tatt inn i regnskapet i august og gir et overforbruk på 3,3 
MNOK. I august viser også inntektene i somatikken en forbedring mot tidligere måneder. 
 
I klinikk Psykisk helsevern og rus er 10,5 MNOK av avviket knyttet til 
fristbruddpasienter innmeldt til HELFO fra januar 2016 til august 2017. Tall fra HELFO 
viser at ca. 50% av de som ble meldt inn i denne perioden fortsatt er i behandling. 
Pasienter ferdigbehandles i Ressursklinikken, og disse kostnadene forventes redusert 
betydelig frem mot 2019. 
 
Klinikk Kirkenes har fortsatt økte kostnader knyttet til forsinket innflytting. Det er ingen 
endring i vurderingen knyttet til at klinikken vil nå sine økonomiske mål etter 
innflytting i nytt sykehus. 
 
Klinikk Hammerfest har fortsatt store økonomiske utfordringer, selv om august viste et 
positiv resultat. Nye tiltak implementeres høsten 2018, og vil få effekt mot slutten av 
året. Klinikken har svak gjennomføring av tiltakene og har store kostnadsoverskridelser.  
 
Det er administrerende direktør sin vurdering at det må utarbeides konkrete og målbare 
tiltak som har økonomisk effekt for å resultatmål.  

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

 

Rapporten viser status for Finnmarkssykehuset HF i august 2018 og hittil i 2018. Det 
økonomiske resultatet i august viser et overforbruk på 0,3 mill. mot budsjett. Hittil i år viser 
det økonomiske resultatet et overforbruk på 21 mill. mot budsjett.  

Ventetiden i Finnmarkssykehuset HF var 58 dager i august, som er innenfor kravet på 60 
dager. Fristbruddene var 1,8 % i august, som er over måltallet på 0 %.  

Sykefraværet vises en måned på etterskudd og var på 8,1 % i juli. Det er en nedgang på 0,7 
prosentpoeng fra forrige måned.  

Psykisk helsevern og rus har hatt en reduksjon i aktiviteten på 13,9 % pr august 
sammenlignet med samme periode i fjor, mens somatikken har hatt en reduksjon på 0,5 % i 
samme periode. Måltallet er at Psykisk helsevern og rus skal ha en økning på 2,5 % 
sammenlignet med somatikken. 

  

Kvalitet Resultat Endring sist mnd

Endring fra samme 

mnd i fjor

Ventetid (dager) august 58 8 0

Fristbrudd august 1,8 % +0,7 p.p. -0,8 p.p.

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

Alle kontakter 52 204                             -649                      -4 611                      

Aktivitetsvekst PHR august 2018  Endring fra i  fjor  Avvik fra plan 

Prosent -13,42 % -13,91 %

Regnskap (MNOK) Resultat Budsj.avvik 

august 2018 1,7 -0,3

Hittil  i  år -5,0 -21,0

Tiltak  2018 Risikojustert Realisert hittil  i  år

TNOK 68 000 68 000 20 922

Likviditet Trekkramme Disponibel saldo

august 2018 TNOK 250 000 198 881

Stillingstyper Heltid Deltid

Prosentandel 80,8 % 19,2 %

Sykefravær juli  2018 Snitt hiå Snitt hif

Prosent 8,10 % 8,58 % 9,05 %
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Kvalitet 

Ventetid 
Finnmarkssykehuset HF 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 HF totalt 
Finnmarkssykehuset HF hadde en gjennomsnittlig ventetid på 58 dager i august. 
Gjennomsnittlig pr. august er ventetiden på 55 dager. Måltallet er 60 dager. 
 

 

I somatisk virksomhet var ventetiden 59 dager i august og 56 pr. august. Det er innenfor 
måltallet på 60 dager, og likt med august 2017.  

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

2018 57 58 52 57 56 56 51 59 - - - -

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 49 dager i august og 47 dager pr. august. Rus 
hadde en ventetid på 65 dager i august og 45 dager pr. august. Måltallet er å gi et tilbud innen 
60 dager. Til sammenligning var ventetiden henholdsvis 51 og 46 dager for voksne og rus i 
august 2017.  
 

 

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

Voksne 2018 44 58 46 49 48 44 34 49 - - - -

Rus 2018 44 31 41 37 41 52 52 65 - - - -

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

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

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

 -
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Psykisk Helsevern voksne: ventetid antall dager

Voksne 2018

Rus 2018

Voksne 2017

Rus 2017

Mål

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

Barn 2018 46 45 44 50 58 46 48 56 - - - -

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 56 dager i august og 49 dager pr. august 
mot måltallet på 50 dager. Til sammenligning var ventetiden 64 dager i august 2017.  

 
Kilde: VA 

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

Finnmarkssykehuset HF totalt 
Andel avviklede fristbrudd var 1,8 % i august. Til sammenligning var andelen 2,6 % i august 
2017. Gjennomsnitt pr august er 0,6 prosentpoeng lavere enn samme periode i 2017. 
 

 
Kilde: VA 

Fristbruddene fordeler seg med 7 fristbrudd i klinikk Hammerfest, 3 fristbrudd i klinikk 
Kirkenes og 13 fristbrudd i klinikk psykisk helsevern og rus.  

 

2017

Snitt 1 2 3 4 5 6 7 8

       55 56       58       52       56       55       55       50       58       

       56 59       59       57       59       59       55       51       61       

       55 54       56       44       54       51       56       52       57       

       45 44       58       46       49       48       44       34       49       

       54 46       45       44       50       58       46       48       56       

       43 44       31       41       37       41       52       52       65       

       60        60        60        60        60        60        60        60        60 

       50        50        50        50        50        50        50        50        50 

       58 59       59       55       59       58       55       52       -     

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

2018

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

FIN totalt 2018 1,1 % 1,2 % 1,0 % 2,1 % 1,6 % 1,1 % 1,1 % 1,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Hammerfest sykehus 2018 1,0 % 1,3 % 0,4 % 0,1 % 1,0 % 1,0 % 0,9 % 1,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Kirkenes sykehus 2018 0,7 % 0,7 % 0,3 % 2,7 % 0,2 % 0,4 % 0,0 % 0,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

PHR 2018 3,7 % 3,5 % 6,8 % 11,8 % 10,7 % 4,8 % 7,7 % 13,7 % 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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Antall fristbrudd pasienter innen psykisk helsevern og rus som ble sendt til HELFO høsten 
2017 har gått ned med 3 pasienter siden juli måned.  

 
Kilde: Tall innrapportert fra HELFO 

Korridorpasienter 

 
 Kilde: Tall innrapportert manuelt fra avdelingene 

Klinikk Hammerfest hadde 27 korridorpasienter i august. Klinikk Kirkenes hadde 3.  

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

Finnmarkssykehuset HF totalt 

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

 
Kilde: DIPS 

Finnmarkssykehuset HF har en andel på 89 % av epikrisene innen 7 dager i august og 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 hittil i år sammenlignet med snittet for 2017. 
Psykisk helsevern og rus er likt med snittet i 2017. 

Legemiddelsamstemming 
Målet for Finnmarkssykehuset HF på legemiddelsamstemming er at mer enn 80 % av 
pasientene skal ha fått gjennomført legemiddelsamstemming. Under vises en tabell med 
oversikt over samstemming. Dette er samstemminger som er dokumentert, og alle aktuelle i 
august er inkludert. Tabellen viser at alle ligger under måltallet på 80 % andel samstemt inn, 
mens medisin og kirurgisk avdeling Kirkenes ligger over måltallet på 80 % andel dokumenter 
samstemt ut. 

 Juli August

Antall fristbruddpasienter 71 68

jan.18 feb.18 mar.18 apr.18 mai.18 jun.18 jul.18 aug.18

Klinikk Hammerfest 0,8 % 1,8 % 0,5 % 0,4 % 0,2 % 0,6 % 0,0 % 1,5 %

Klinikk Kirkenes 0,1 % 0,0 % 0,2 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,3 %

Somatikken 0,5 % 1,2 % 0,4 % 0,3 % 0,1 % 0,4 % 0,0 % 1,0 %

Andel korridorpasienter somatikk

År 2017

7 dager 7 dager 7 dager

Måned Snitt 2017 August Snitt 2018

Finnmarkssykehuset 84 % 89 % 89 %

Klinikk Hammerfest 82 % 91 % 90 %

Klinikk Kirkenes 90 % 91 % 93 %

Psykisk helsevern og rus 71 % 63 % 71 %

Måltall 100 % 100 % 100 %

2018
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Kilde: Extranet (Klinikk Hammerfest), manuell telling av farmasøyt for Klinikk Kirkenes 

Pakkeforløp kreft  
Finnmarkssykehuset har for perioden september 2017 til august 2018 86 % av nye 
krefttilfeller innmeldt i pakkeforløp for kreft. Nasjonalt krav er 70 %. Vi måles også på «OF4», 
det vil si tid medgått fra fastlegen sender henvisningen til kreftbehandlingen starter.  

Område/periode September 17 – august 18 
(12 mnd.) 

Mars 18 – august 18 (6 mnd.) 

Norge  67 % 64 % 

Helse Nord 67 % 63 % 

Finnmarkssykehuset 62 % 61 % 

 

For ovenstående 12-månedersperiode (september 17 – august 18) har vi følgende tall for de 

største kreftformene:  
Kreftform Antall tilfeller Andel oppfyllelse av standard forløpstid 

Prostatakreft 38 29 % 

Tykk/endetarm 33 73 % 

Lungekreft 27 74 % 

Blærekreft 13 92 % 

Lymfom 9 44 % 

 

Pasientsikkerhet 
Det femårige, nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet (2014 - 2018) skal redusere 
pasientskader ved hjelp av målrettede tiltak i hele helsetjenesten. Programmet er et oppdrag 
fra HOD, og viderefører arbeidet som ble startet under pasientsikkerhets-kampanjen ved 
samme navn (2011-2013). Programmets styringsgruppe besluttet at alle aktiviteter knyttet til 
tiltak og målinger fra kampanjen skulle opprettholdes og spres i programmet. Programmet 
har tre, overordnede målsettinger: 
 
1. Redusere pasientskader 
2. Bygge varige strukturer for pasientsikkerhet 
3. Forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten 

 
I 2018 – 2019 har Finnmarkssykehuset fått tilbud om to plasser til nasjonal videreutdanning 
av forbedringsagenter. Til nå har Finnmarkssykehuset HF utdannet 7 forbedringsagenter. 
Disse jobber i dag i Klinikk Hammerfest, Klinikk Kirkenes og i FFS. 
 
Status på implementering av tiltakspakker pr 2. tertial: 

Ant granskede 

kurver/epikriser

Med C-Hammerfest 46 35 76 % 34 74 %

Ort avd Hammerfest 31 20 65 % 19 61 %

Kir avd Hammerfest 44 28 64 % 25 57 %

Med B Kirkenes 12 0* 0 % 12 100 %

Kir A Kirkenes 12 0* 0 % 10  83 %

*Samstemming inn gjøres men det mangler dokumentasjon i kurve

Område

Antall med 

dokumentasjon i 

kurve

% dok.samstemt inn
Ant dok samstemt 

ut
% samstemt ut 
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Den gylne regel 
Det er et overordnet krav til Helse Nord RHF om større vekst innen psykisk helsevern og rus 
enn somatikken. Oppfølging og måling av veksten skal gjøres for aktivitet, ventetid og 
kostnader.  

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

 

Kilde: VA og Agresso 

Hittil i år er det en liten aktivitetsnedgang innenfor somatikk. Innenfor psykisk helsevern og 
rus er det en stor nedgang, men der er det funnet feil på registrering av poliklinisk aktivitet i 
2017 og klinikken jobber med å rette dette opp. Det vil derfor komme endringer på tall for 
2017 ved neste virksomhetsrapport i september. Tallene som kommenteres her er derfor ikke 
riktige for 2017.  

 

Basert på tall for 2017 som foreløpig foreligger, så blir kommentarene slik. Det er en større 
nedgang i psykisk helsevern og rus enn i somatikk. Somatikken har redusert aktiviteten med 
0,5 %, mens psykisk helsevern og rus samlet har en nedgang på 13,9 %. 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.  

Tiltakspakker

Forebygge 

selvmord

Forebygge 

overdose

Trygg 

kirurgi

Samstemme 

legemiddel 

liste Hjerneslag UVI Fall SVK Trykksår

Ledelse av 

pas. 

sikkerhet

Sepsis i 

akuttmottak

Tidlig 

oppdagelse 

av forverret 

tilstand

Forebygge og 

behandle 

underernæring

Trygg 

utskrivelse

Psykiatri/rus 3/3 1/1 1/3

Hammerfest 1/1 2/2 1/1 2/2 2/2 1/1 2/2 1/1 3/3 1/3

Kirkenes 1/1 2/2 1/1 0/2 3/3 1/1 2/3 1/1 2/4

 

Innsatsområdet er ikke aktuelt for enheten

Tiltakspakke iverksatt og målinger registreres

Tiltakspakke påbegynt  

Tiltakspakke ikke innført

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

fjor hittil

Somatikk 5 102             4 735             42 194           41 987           -0,5 %

VPP 1 534             1 520             15 308           13 418           -12,3 %

BUP 1 041             838                 9 746             8 370             -14,1 %

TSB 118                 48                   912                 566                 -37,9 %

SUM PHR 2 693             2 406             25 966           22 354           -13,9 %

Somatikk 80,7               85,1               647,9             683,8             5,5 %

VPP 15,3               14,7               116,7             128,3             9,9 %

BUP 5,4                  5,6                  50,0               58,1               16,2 %

TSB -0,6                1,5                  13,7               19,9               45,3 %

SUM PHR 20,1               21,8               180,4             206,3             14,4 %

Somatikk 58 59                   56                   55                   -1,6 %

SUM PHR 52 52                   46                   47                   2,2 %

Polikliniske konsultasjoner

Kostnader

Ventetid



 

 

8 

 

Kostnadsøkningen innen somatikken er pr august lavere enn for psykisk helsevern og rus. I 
psykisk helsevern og rus øker kostnadene med 14,4 %, mens somatikken har en økning på 5,5 
%.  

Gjennomsnittlig ventetid for avviklet helsehjelp innen psykisk helsevern og rus er på 47 dager 
hittil i 2018 mot 55 dager i somatikken. Endring sammenlignet med i fjor er større for psykisk 
helsevern og rus enn for somatikken. Psykisk helsevern og rus har en lavere ventetid enn 
somatikken, men økningen er større sammenlignet med fjoråret. Psykisk helsevern og rus har 
en økning i ventetid på 2,2 %, mens somatikken har en nedgang på 1,6 % hittil i år mot samme 
periode i fjor. 
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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 august 2018 for somatikken i Finnmarkssykehuset HF viser at antall kontakter 
er lavere sammenlignet med 2017 og plantall. DRG-poengene er lavere enn både fjoråret og 
plantall. Den største nedgangen i aktivitet i somatikken sammenlignet med fjoråret er på 
heldøgnsopphold og polikliniske konsultasjoner. Finnmarkssykehuset HF har 378 færre 
heldøgnsopphold pr august 2018 sammenlignet med samme periode i 2017. Dette påvirker 
også DRG poeng for dag/døgn, der somatikken har 449 færre poeng enn i samme periode i 
fjor.  

 

Inntektsanalyse somatikken pr. juli 2018 
Finnmarkssykehuset har hatt en reduksjon av ISF inntekter pr. juli både når man 
sammenligner mot fjoråret og mot budsjett. Grunnet aktivitetsreduksjonen vedtok styret i 
Finnmarkssykehuset at det til virksomhetsrapporten for august skulle gjøres en analyse av 
inntektssvikten i Finnmarkssykehuset. Det vises til vedlegg på inntektsanalyse av somatikken 
pr. juli 2018 som ligger vedlagt virksomhetsrapporten for august.  

Inntektssvikten på ISF inntekter er både på døgn/dag og poliklinikk. Når polikliniske 
konsultasjoner går ned, går også egenandelsinntekter på poliklinikk ned. Totalt har 
Finnmarkssykehuset pr. juli 2018 et avvik mot budsjett på 22,1 MNOK på ISF inntekter og 6,2 
MNOK på egenandelsinntekter fra pasienter. Budsjettet for ISF inntekter ble økt med 8,3 
MNOK fra 2017 til 2018 som følge av at vekting basert på KPP data skulle gi 
Finnmarkssykehuset økte DRG poeng på totalt 386, samt økning på 7,5 MNOK som følge av at 
rammetilskudd på kreftmidler ble trukket inn og overført til ISF ordningen. I tillegg ble 
budsjettet økt med 9,7 MNOK grunnet økning i plantall som i hovedsak var knyttet til at 
Hammerfest lå langt over plantall for 2017 og 4,9 MNOK grunnet indeksregulering av satser 
for 2018. Dette utgjør totalt en økning på 30,4 MNOK.  

Resultat

Endring 

fra i fjor

Avvik fra 

plan

Alle kontakter 52 204 -649 -4 611

Totalt antall opphold somatikk 10 426 -260 -980

Herav:

Dagopphold poliklinikk 2 100 +70 -389

Dagopphold innlagte 1 230 +187 +88

Heldøgnsopphold innlagte 7 096 -378 -516

Polikliniske konsultasjoner 41 778 -389 -3 631

DRG poeng totalt 9 018 -373 -571

Herav:

DRG poeng dag/døgn 7 205 -449 -471

DRG poeng poliklinikk 1 781 +43 -132
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Av denne økningen ser man pr. juli 2018 at de somatiske klinikkene ligger opp mot budsjett 
på økning av ISF i forhold til kreftmidler. Indeksregulering av satser samsvarer mot budsjett. 
Når det gjelder økningen som ble lagt inn på ISF inntekter som følge av økt vekting grunnet 
KPP data, så viser vektingen for Finnmarkssykehuset av den går ned med – 0,016 og dermed 
ser man ikke denne økte vektingen som ble lagt inn. Dette utgjør da pr. juli 2018 et negativt 
avvik på 4,9 MNOK. I tillegg så ser man at økningen som ble lagt inn på ISF inntekter grunnet 
høyere aktivitet enn budsjettert i 2017 for Hammerfest ikke er innfridd, da totalt antall 
opphold i Hammerfest er 427 opphold lavere enn på samme tidspunkt i fjor. Dette utgjør et 
negativt avvik på 4,8 MNOK. Det samme gjelder for Kirkenes der avviket utgjør pr. juli 2018 
0,9 MNOK. 

Dersom man ser på den faktiske endringen mellom 2017 og 2018, ser man en nedgang i 
somatisk aktivitet på - 246 episoder, mens DRG poengene går ned med – 466 DRG-poeng. 
Samtidig går DRG-indeksen på foretaksnivå ned med – 0,016. Dette kan tyde på at 
pasientpopulasjonen som behandles i Finnmarkssykehuset er noe lettere i 2018 enn i 2017.  

Totalt for Finnmarkssykehuset ser man en nedgangen på beleggsprosenten fra 2017 til 2018 
og antall liggedøgn i de somatiske klinikkene går ned. Selv om beleggsprosenten og antall 
liggedøgn går ned, så er gjennomsnittlig liggetid lik fjoråret. Klinikkene melder om færre 
heldøgn, men at pasientene ligger lengre. Dette mener de skyldes at de har tyngre og mer 
pleietrengende pasienter inne på sykehusene. Indeksen så langt i 2018 har en liten nedgang, 
slik at den reflektere ikke dette bildet. Men selv om man har tyngre og mer pleietrengende 
pasienter trenger ikke det gi utslag på inntekten, fordi klinikkene kun får ISF inntekt for en 
tilstand beregnet ut fra gjennomsnittlig liggetid på den type pasienter. Selv om pasientene 
ligger lengre får ikke klinikkene mer inntekter av den grunn. 

Analysen pr. juli 2018 viser at det er mange forskjellige DRGer som går ned, dermed ser det ut 
som en vanlig nedgang ifht at det er færre pasienter innenfor disse områdene og ikke 
systematisk feilregistrering eller større endringer av praksis.   

Dersom man ser på fagområdene med størst nedgang i antall episoder fra 2017 til 2018 er det 
områdene sykdommer i sirkulasjonsorgan, ØNH, nervesystemer, hud, underhud og bryst som 
har størst nedgang. Dersom man ser på fagområdene med størst nedgang i vekting fra 2017 til 
2018 selv om antall episoder har gått opp er det områdene sykdommer i fordøyelsesorgan, 
åndedrettsorgan og nervesystemer.  

Innlagt døgn i Finnmarkssykehuset viser en nedgang på totalt – 439 heldøgn pr. juli 2018 mot 
samme periode i fjor. Dette utgjør en nedgang i ISF inntektene pr. juli på ca. 10,9 mill. 
sammenlignet med fjoråret og 10,1 mill. sammenlignet med budsjett pr. juli 2018. Den største 
nedgangen på innlagt døgn er på kirurgi og føde. Reduksjonen på innlagt døgn skyldes både 
variasjon i antall heldøgn i løpet av året, men også faktisk nedgang i heldøgns pasienter og 
vridning fra døgn til dag. Reduksjonen på innlagt døgn er omtrent lik fordelt mellom 
Hammerfest og Kirkenes, mens fagområdene de ulike klinikkene har reduserte heldøgn på 
variere noe.  

Innlagt dag i Finnmarkssykehuset viser en økning på faktisk aktivitet mot fjoråret på totalt 
+30 innlagt dag pr. juli 2018, men ligger – 73 bak plantall. Dette er dialysepasienter som kan 

Økning ISF budsjett fra 2017 til 2018 Beløp

Økt ISF kreftmidler 7 591 211                                    

Økt vektning KPP 8 251 522                                    

Økt plantall 9 669 616                                    

Indekregulering satser 4 903 862                                    

Sum økning av ISF budsjett 2018 30 416 210                                  
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variere veldig fra år til år. Dersom en pasient blir transplantert kan det utgjøre en reduksjon 
på over 100 episoder på innlagt dag. Fra slutten av 2016 og gjennom 2017 har det vært en 
nedgang på dialyse pasienter i Finnmarkssykehuset. Dermed ble plantallene tatt ned noe, men 
ikke tilstrekkelig slik at det fortsatt er noe høyer plantall enn faktisk aktivitet. Det er 
imidlertid meldt om flere pasienter som skal starte med dialyse behandling nå i løpet av 
høsten, slik at da vil dette utjevne seg noe for resten av 2018.  Inntektsreduksjonen mot 
budsjett på innlagt dag viser en nedgang i ISF inntektene pr. juli på ca. 0,1 mill.  

Poliklinikk dag i Finnmarkssykehuset viser en økning på faktisk aktivitet mot fjoråret på totalt 
+58 poliklinikk dag pr. juli 2018, men ligger – 347 bak plantall. De fagområdene som ligger 
mest bak plantall er operasjoner på dag kirurgi (DKI) og dag ortopedi (DOR) med henholdsvis 
– 268 bak plan og – 118 bak plan. Reduksjonen mot plantall på DKI er det Kirkenes som står 
for, men reduksjonen mot plantall på DOR er det Hammerfest som står for. 
Inntektsreduksjonen mot budsjett på poliklinikk dag viser en nedgang i ISF inntektene pr. juli 
på ca. 2,2 mill.  

Polikliniske konsultasjoner i Finnmarkssykehuset viser en økning på faktisk aktivitet mot 
fjoråret på totalt +91 konsultasjoner pr. juli 2018, men ligger – 2518 bak plantall. Hammerfest 
har flere polikliniske konsultasjoner enn pr. juli i fjor og litt færre enn plantall pr. juli 2018. 
Kirkenes har færre polikliniske konsultasjoner enn både i fjor og i forhold til plantall. 
Kirkenes har en reduksjon på – 1 152 konsultasjoner mot pr. juli fjor og – 2 394 
konsultasjoner mot plantall pr. juli 2018. Da poliklinikk vektes lavt gir ikke reduserte 
polikliniske konsultasjoner de store inntektstapene, men inntektsreduksjonen mot budsjett 
på polikliniske konsultasjoner viser en nedgang i ISF inntektene pr. juli på ca. 2,9 mill.  

 

DRG poeng somatikken 

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

 
Kilde: Analysesenteret 
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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 august 2018 er 0,03 poeng høyere enn samme periode 
i fjor. Kirkenes ligger 0,16 poeng lavere i august 2018 sammenlignet med samme periode i 
fjor, mens Hammerfest ligger 0,15 poeng høyere enn samme periode i fjor. I august er det 
totalt produsert 2,25 poeng pr månedsverk. Kirkenes har produsert 2,14 poeng og 
Hammerfest har produsert 2,32 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 

Klinikk psykisk helsevern og rus har funnet feil på registrering av polikliniske konsultasjoner i 
2017. Dette rettes nå opp og vil dermed gi en forbedring på nedgangen av polikliniske 
konsultasjoner mellom 2017 og 2018. Det er foreløpig uvisst hvor store endringer det blir 
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Resultat

Endring fra 

i fjor

Avvik fra 

plan

Voksenpsykiatri:  

Antall utskrivninger PHV 469 +66 +29

Antall l iggedøgn PHV 6 018 -130 -495

Antall polikliniske konsultasjoner PHV 14 204 -1 793 -191

Barne- og ungdomspsykiatri: 

Antall utskrivninger BUP 44 +4 -2

Antall l iggedøgn BUP 1 739 +290 +180

Antall polikliniske konsultasjoner BUP 8 615 -1 528 -1 053

Rusomsorg: 

Antall utskrivninger Rusomsorg 55 -4 -21

Antall l iggedøgn Rusomsorg 2 641 +101 +47

Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg 568 -344 -302
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totalt. Det er dermed usikkerhet rundt tallene på polikliniske konsultasjoner for 2017. 
Kommentarene under knytter seg derfor til de foreløpige tallene for 2017 og vil endre seg når 
opprettingen er ferdig. Nye tall for 2017 rapporteres i virksomhetsrapporten for september. 

 

Voksenpsykiatrien: 

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

Barne- og ungdomspsykiatrien: 

Barne- og ungdomspsykiatrien hadde fire flere utskrivninger pr august sammenlignet med 
fjoråret og var to under plantall. Antall liggedøgn var høyere enn fjoråret og plantall. Antall 
polikliniske konsultasjoner var pr august lavere enn både fjoråret og plantall.  

Rus: 

Innenfor rus var antall utskrivninger pr august under fjoråret og plantall. Antall liggedøgn var 
høyere enn fjoråret og plantall. Polikliniske konsultasjoner var pr august 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 lavere hittil å år enn samme periode i fjor. Mai, juli og august 
måned er høyere i 2018 enn 2017. 
 

  
Kilde: DIPS 

Antall utskrivningsklare pasienter hittil i år nærmer seg samme nivå som i fjor, 831 pr august 
i 2017 mot 795 pr august i år. Det har vært en reduksjon mot 2017 i begynnelsen av året, men 
de fire siste månedene viser en høyere andel utskrivningsklare pasienter enn samme fire 
måneder i fjor. 
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Kilde: DIPS 

Tabellene under viser antall utskrivningsklare døgn og antall utskrivningsklare pasienter i 
2017 og 2018 pr kommune. Alta, Hammerfest og Sør-Varanger kommune var de kommunene 
som hadde flest utskrivningsklare døgn pr august i fjor. Alta og Sør-Varanger kommune har en 
markant nedgang i utskrivningsklare døgn pr august 2018. Hammerfest har en stor økning 
antall utskrivningsklare døgn pr august 2018 mot samme periode i fjor. Det er april - august 
2018 som har en markant økning. 
 

 
Kilde: DIPS 
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Utskrivningsklare døgn 

pr. august 2018 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug

VARDØ KOMMUNE 4 2 0 0 1 0 0 0 0 1

VADSØ KOMMUNE 5 27 2 4 1 0 2 0 2 16

HAMMERFEST KOMMUNE 239 564 14 75 30 103 151 44 98 49

KAUTOKEINO KOMMUNE 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ALTA KOMMUNE 767 231 17 42 47 42 40 5 26 12

LOPPA KOMMUNE 13 8 0 0 5 0 2 0 0 1

HASVIK KOMMUNE 10 7 7 0 0 0 0 0 0 0

KVALSUND KOMMUNE 4 6 3 0 0 3 0 0 0 0

MÅSØY KOMMUNE 19 1 0 0 1 0 0 0 0 0

NORDKAPP KOMMUNE 18 13 0 0 2 0 0 4 0 7

PORSANGER KOMMUNE 23 71 1 10 1 0 9 19 9 22

KARASJOK KOMMUNE 101 35 0 0 0 4 10 18 3 0

LEBESBY KOMMUNE 26 16 0 2 0 0 6 2 4 2

GAMVIK KOMMUNE 4 11 0 0 2 9 0 0 0 0

BERLEVÅG KOMMUNE 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0

TANA KOMMUNE 1 33 30 2 0 1 0 0 0 0

NESSEBY KOMMUNE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BÅTSFJORD KOMMUNE 16 2 0 1 0 0 1 0 0 0

SØR-VARANGER KOMMUNE 262 100 26 9 2 23 0 3 31 6

Totalsum 1 525 1 129 100 145 92 185 221 96 174 116
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Det er en nedgang i antall utskrivningsklare pasienter pr august 2018 sammenlignet med 
samme periode i fjor. 

 
Kilde: DIPS 

Kommune

Antall utskrivningsklare 

pasienter pr. august  2017

Antall utskrivningsklare 

pasienter pr. august 2018 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug

VARDØ KOMMUNE 38 55 6 8 4 5 7 9 7 9

VADSØ KOMMUNE 72 82 15 20 7 12 9 12 7 0

HAMMERFEST KOMMUNE 71 99 7 18 11 15 14 7 13 14

KAUTOKEINO KOMMUNE 19 14 1 1 3 2 1 1 1 4

ALTA KOMMUNE 143 106 13 11 17 15 14 11 15 10

LOPPA KOMMUNE 10 12 2 0 4 1 2 1 1 1

HASVIK KOMMUNE 8 12 4 1 2 1 1 2 0 1

KVALSUND KOMMUNE 17 15 3 1 5 2 0 3 0 1

MÅSØY KOMMUNE 13 8 1 1 1 1 1 2 0 1

NORDKAPP KOMMUNE 34 20 3 3 3 2 1 4 3 1

PORSANGER KOMMUNE 27 38 4 6 4 3 5 6 4 6

KARASJOK KOMMUNE 30 19 3 0 0 2 3 5 3 3

LEBESBY KOMMUNE 31 18 2 3 0 1 3 4 2 3

GAMVIK KOMMUNE 12 10 0 1 1 2 2 0 2 2

BERLEVÅG KOMMUNE 16 30 5 6 1 2 4 5 6 1

TANA KOMMUNE 50 41 6 3 4 9 7 6 4 2

NESSEBY KOMMUNE 18 14 1 4 1 2 0 2 2 2

BÅTSFJORD KOMMUNE 18 21 2 3 1 1 2 2 6 4

SØR-VARANGER KOMMUNE 204 181 37 19 29 0 19 26 23 28

Totalsum 831 795 115 109 98 78 95 108 99 93



 

 

16 

 

Økonomi 
Tall i mill. kroner 

 
Kilde: Agresso (tall hittil i fjor er ikke indeksregulert) 

Resultat 
Finnmarkssykehuset HF har et resultatavvik på – 0,3 mill. i august. Inntektene er 3,4 mill. over 
budsjett. Driftskostnader eks. finans er 5,3 mill. over budsjett i august, det skyldes i hovedsak 
overforbruk på kjøp av helsetjenester, varekostnader og lønnskostnader. I august er effekten 
av lønnsoppgjøret pr. august tatt inn i lønnskostnadene. Lønnsoppgjøret er blitt betydelig 
dyrere enn budsjettert og gir dermed et avvik mot budsjett på 3,3 mill. pr. august. 
Driftsresultatet eks. finans viser et negativt avvik på -1,9 mill., mens finansresultatet viser et 
positivt avvik på 1,6 mill. i august.  

Hittil i år har Finnmarkssykehuset HF et resultatavvik på -20,9 mill. Avviket skyldes i stor 
grad lavere inntekter enn budsjettert. Inntektene hittil i år er 25,1 mill. under budsjett, mens 
driftskostnader eks. finans er 10,7 mill. over budsjett. Det gir et negativt driftsresultat hittil i 
år på -35,8 mill. Finansresultatet hittil i år viser et positivt avvik på 14,9 mill. 
Finnmarkssykehuset har en del engangskostnader pr. august 2018. Prognosen for disse 
engangskostnadene i 2018 er beregnet til 15,5 mill. Dette er kostnader knyttet til husleie for 
det gamle Kirkenes Sykehus, fristbruddpasienter og kostnader knyttet til NKS.  

Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Resultat Budsjett Avvik i kr Resultat

Endring 

fra i fjor

Bas isramme 116,9 116,9 +0,0 991,6 991,6 +0,0 971,7 +19,8

ISF inntekter 29,7 28,8 +0,9 250,3 272,1 -21,8 241,1 +9,2

Gjestepas ientinntekter 2,0 0,6 +1,5 6,9 4,4 +2,5 5,6 +1,3

Øvrige dri fts inntekter 13,2 12,2 +1,0 91,2 97,1 -5,8 97,0 -5,8

Sum driftsinntekter 161,8 158,5 +3,4 1 340,0 1 365,1 -25,1 1 315,4 +24,5

Kjøp av helsetjenester 12,6 10,5 -2,0 113,1 90,1 -22,9 98,7 +14,4

Varekostnader knyttet ti l  aktivi tet 14,4 11,4 -3,0 103,7 89,7 -14,1 101,4 +2,3

Innleid arbeidskraft 4,1 0,7 -3,4 24,6 6,3 -18,3 24,4 +0,2

Lønnskostnader 90,7 87,2 -3,6 782,8 757,5 -25,4 765,0 +17,8

Avskrivninger og nedskrivninger 3,8 8,4 +4,6 28,5 68,1 +39,6 51,0 -22,5

Andre dri ftskostnader 32,7 34,8 +2,1 279,1 309,5 +30,4 253,7 +25,5

Sum driftskostnader 158,2 153,0 -5,3 1 331,8 1 321,2 -10,7 1 294,0 +37,8

Driftsresultat 3,6 5,5 -1,9 8,2 44,0 -35,8 21,4 -13,3

Finansresultat -1,9 -3,5 +1,6 -13,1 -28,0 +14,9 0,9 -13,9

Ordinært resultat 1,7 2,0 -0,3 -4,9 16,0 -20,9 22,3 -27,2

Hittil i fjoraugust Hittil i år
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Driftsinntekter 

 
Kilde: Agresso (tall hittil i fjor er ikke indeksregulert) 

Driftsinntektene for august er 3,4 mill. over budsjett, mens inntektene hittil i år er 25,1 mill. 
under budsjett. Avviket på inntektene både i august og hittil i år 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 på polikliniske konsultasjoner og somatikken. De 
somatiske klinikkene har lavere aktivitet enn budsjettert spesielt på heldøgnsopphold. I 
tillegg har klinikk Kirkenes tatt ned drift i forhold til den planlagte innflyttingen til NKS som 
skulle vært første uken i mars. Innen psykisk helsevern og rus er det nedgang på alle 
fagområder på antall polikliniske konsultasjoner. Klinikken har fokus på å ta opp aktiviteten.  

I tillegg er andre driftsinntekter lavere enn budsjettert hittil i år. Blant annet er 
egenandelsinntekter lavere enn budsjettert, som også henger sammen med lavere aktivitet.  

Selv om det pr. august fortsatt er et stort avvik på inntektene i Finnmarkssykehuset, viser 
august en positiv utvikling for inntektene i somatikken.  

Driftskostnader inklusive finans 

 
Kilde: Agresso (tall hittil i fjor er ikke indeksregulert) 

Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Resultat Budsjett Avvik i kr Resultat

Endring 

fra i fjor

Bas isramme 116,9 116,9 +0,0 991,6 991,6 +0,0 971,7 +19,8

Kval i tetsbasert finans iering 0,3 0,3 +0,0 2,3 2,3 +0,0 4,0 -1,6

ISF egne pas ienter (ekskl . KMF) 28,4 27,4 +1,0 229,1 252,8 -23,7 227,9 +1,2

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

Samlet ordinær ISF-inntekt 28,4 27,4 +1,0 229,1 252,8 -23,7 227,9 +1,2

ISF av legemidler utenfor sykehus 1,3 1,4 -0,1 21,2 19,3 +1,9 13,2 +8,0

Gjestepas ientinntekter 2,0 0,6 +1,5 6,9 4,4 +2,5 5,6 +1,3

Pol ikl iniske inntekter (PH/ lab/rtg) 1,6 1,1 +0,5 9,5 9,4 +0,1 9,4 +0,1

Utskrivningsklare pas ienter 0,1 0,3 -0,2 4,2 2,3 +1,9 6,7 -2,6

Inntekter "raskere ti lbake" 0,1 0,1 -0,1 0,3 0,7 -0,5 2,5 -2,2

Andre øremerkede ti l skudd 2,3 1,7 +0,7 12,0 12,6 -0,5 11,6 +0,4

Andre dri fts inntekter 8,8 8,7 +0,1 62,9 69,7 -6,8 62,8 +0,1

Sum driftsinntekter 161,8 158,5 +3,4 1 340,0 1 365,1 -25,1 1 315,4 +24,5

Hittil i fjorHittil i åraugust

Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Resultat Budsjett Avvik i kr Resultat

Endring 

fra i fjor

Kjøp av offentl ige helsetjenester 9,0 9,4 +0,4 85,7 74,8 -11,0 75,4 +10,3

Kjøp av private helsetjenester 3,6 1,1 -2,4 27,3 15,4 -12,0 23,3 +4,1

Varekostnader knyttet ti l  aktivi tet 14,4 11,4 -3,0 103,7 89,7 -14,1 101,4 +2,3

Innleid arbeidskraft 4,1 0,7 -3,4 24,6 6,3 -18,3 24,4 +0,2

Lønn ti l  fast ansatte 73,3 72,2 -1,1 642,4 632,1 -10,4 615,1 +27,4

Overtid og ekstrahjelp 7,6 4,7 -3,0 65,9 28,2 -37,8 61,7 +4,3

Pens jon inkl  arbeidsgiveravgi ft 11,5 11,6 +0,1 104,1 104,2 +0,1 112,3 -8,3

Ti lskudd og refus joner vedr arbeidskraft -3,1 -3,8 -0,7 -42,4 -31,3 +11,1 -38,0 -4,4

Annen lønnskostnad 1,3 2,5 +1,2 12,8 24,4 +11,6 13,9 -1,1

Sum lønn og innleie ekskl pensjon 83,3 76,2 -7,1 703,4 659,6 -43,8 677,1 +26,3

Avskrivninger 3,8 8,4 +4,6 28,5 68,1 +39,6 34,2 -5,7

Nedskrivninger 0,0 0,0 +0,0 0,0 0,0 +0,0 16,7 -16,7

Andre dri ftskostnader 32,7 34,8 +2,1 279,1 309,5 +30,4 253,7 +25,5

Sum driftskostnader eks. finansresultat 158,2 153,0 -5,3 1 331,9 1 321,1 -10,7 1 294,0 +37,8

Finans inntekter 0,3 0,1 +0,2 0,7 0,7 +0,0 1,2 -0,5

Finanskostnader 2,1 3,6 +1,5 13,8 28,7 +14,9 0,4 +13,4

Finansresultat -1,9 -3,5 +1,6 -13,1 -28,0 +14,9 0,9 -13,9

Sum driftskostnader inkl. finansresultat 156,4 149,5 -3,6 1318,8 1293,1 +4,2 1294,9 +23,9

Hittil i fjoraugust Hittil i år
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Sum driftskostnader eks. finansresultat er i august 5,3 mill. over budsjett – hittil i år er de 10,7 
mill. over budsjett. Overforbruket i august skyldes i hovedsak overforbruk på kjøp av 
offentlige helsetjenester, varekostnader og lønnskostnader. I august er lønnsoppgjøret pr. 
august tatt inn som kostnad og gir et negativt avvik i august på 3,3 mill. mot budsjett, da 
lønnsoppgjøret for 2018 ble dyrere enn budsjettert. Det positive avviket hittil i år skyldes i 
hovedsak lavere kostnader på avskrivninger grunnet forsinkelsen på NKS og lavere andre 
driftskostnader.  

Finansresultatet viser et positivt avvik på 1,6 mill. i august og 14,9 mill. hittil i år, grunnet 
forsinkelser på NKS. Sum driftskostnader inklusiv finansresultat viser et negativt avvik på 3,6 
mill. i august. Hittil i år er det et positivt avvik på sum driftskostnader inklusiv finansresultat 
på 4,2 mill.  

Resultat for Klinikkene 

  
Kilde: Agresso 

I august har Stab med felleskostnader, klinikk Hammerfest, klinikk Prehospital samt Service, 
drift og eiendom positive avvik. Resterende klinikker, gjestepasienter, TNF hemmere og 
pasientreiser har negativt avvik. Hittil i år er det kun Stab med felleskostnader og Service, 
drift og eiendom som har positivt avvik. 
 
De somatiske klinikkene og klinikk psykisk helsevern og rus er de mest størst avvik pr. 
august. Avviket i klinikk psykisk helsevern og rus skyldes i hovedsak kostnader knyttet til 
fristbruddpasienter på 10,5 MNOK pr. august. Avviket i klinikk Hammerfest skyldes lavere 
inntekter på 5,9 MNOK mot budsjett, samt innleie fra byrå på 9,4 MNOK og høyere 
lønnskostnader enn budsjettert på 3,3 MNOK. Avviket i klinikk Kirkens skyldes lavere 
inntekter på 12,6 MNOK og høyere lønnskostnader enn budsjettert på 6,7 MNOK.  
 

Klinikk/senter Tall i TNOK

Avvik denne 

mnd Avvik hittil i år

Avvik hittil i 

fjor

Stab med felleskostnader +2 042 +60 485 +50 207

Gjestepasientkostnader -1 053 -12 119 -11 546

TNF Hemmere -1 837 -12 807 -1 168

Pasientreiser -2 094 -3 703 -180

Klinikk Psykisk helsevern og rus -1 346 -14 403 -4 440

Klinikk Hammerfest +825 -17 150 -14 511

Klinikk Kirkenes -432 -19 951 -15 303

Klinikk Prehospital +724 -1 384 -2 330

Klinikk Service, Drift og Eiendom +2 910 +78 +1 544

Sum -261 -20 954 +2 272
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Prognose 

 

Prognosen for Finnmarkssykehuset er oppdatert pr. august 2018 og ny prognose er satt til at 
Finnmarkssykehuset klarere et resultat på + 9 MNOK, mot budsjettert resultatkrav på + 24 
MNOK. Dette er et avvik på – 15 MNOK. Prognosen er korrigert i forhold til avvikene de 
somatiske klinikkene har pr. august, korrigert for effekt av tiltak resten av året, samt korrigert 
for engangskostnader og engangsinntekter i månedene fremover.  

 

Gjennomføring av tiltak 
Under presenteres status i tiltaksarbeidet for mai 2018. Statusrapporteringen gjøres med 
utgangspunkt i tiltaksplanene slik den ble vedtatt i styresak 101/2017 Budsjett 2018-2025.  
 
Finnmarkssykehuset HF har planlagt tiltak for 68 mill. i 2018. Pr august er det realisert tiltak 
for 20,9 mill., som utgjør 31 % av totalt budsjett på 68 mill.  
 

 

Klinikk psykisk helsevern og rus har effekt av planlagte tiltak pr august og det er tiltakene på 
å øke gjestepasientinntekter og reduksjon i stillinger som gir best effekt.  
 
Klinikk Kirkenes har god effekt av strakstiltak som er iverksatt tidligere, men effekten for 
tiltakene for NKS vil ikke gi noen effekt før klinikken er flyttet inn i NKS.  
 
Klinikk Prehospital har god effekt av planlagte tiltak pr august. Det er tiltakene om innføring 
av pasienttransportbil, overtakelse av lærlinger og legevaktstelefon som gir god effekt.  
 
Service, drift og eiendom har også god effekt av planlagte tiltak pr august. Service, drift og 
eiendom har også tiltak som er knyttet opp mot NKS som ikke gir effekt før man flytter inn i 
nytt bygg, men bøter på dette med strakstiltak som er utarbeidet og iverksatt i juni måned.  
 

Klinikk/senter Tall i  MNOK

Prognose 

resultat

Avvik pr august 

2018

Stab med felleskostnader +71,9 +31,9

Senter for Drift og Eiendom +0,0 +0,1

Klinikk Hammerfest -21,0 -17,2

Klinikk Kirkenes -23,5 -20,0

Klinikk Prehospitale tjenester +0,0 -1,4

Klinikk Psykisk helsevern og rus -18,4 -14,4

Prognose avvik fra budsjett +9,0 -21,0

Budsjettert resultat 2018 +24,0

Prognose netto resultat +9,0

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        20 922        31 %

2 - Lav sannsynlighet -              -              -              

3 - Middels sannsynlighet -              -              -              

4 - Høy sannsynlighet -              -              -              

5 - Tiltaket blir ikke gjennomført i  2018 -              -              -              

Sum Finnmarkssykehuset 68 000        68 000        20 922        31 %
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Klinikk Hammerfest la frem forslag til revidert tiltaksplan for styret i mai. Klinikken har nå 
kostnadsberegnet effekt av revidert tiltaksplan, effekten vises i punktene under: 

 
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. Estimert helårseffekt på 
0,1 mill.  

 Redusere innleie og overtid 

 Benytte seg av bemanningsbyrå som man har avtale med i forhold til å rekruttere 
utenlandske spesialister innenfor radiologi. Estimert helårseffekt på 1,8 mill. 

 Videreutvikle allerede standardiserte pasientforløp, spesielt proteseprosedyre. Ha 

spesielt fokus på reduksjon av liggedøgn. Estimert helårseffekt på 0,23 mill.  

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

helårseffekt på 0,15 mill.  

 Dagkirurgen bemannes med én person i hele hovedferieperioden (samme tidsperiode 
som det er redusert aktivitet på Operasjon) på 8 uker. Estimert helårseffekt på 0,07 
mill. 

 
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. 
Estimert helårseffekt på 0,2 mill. 

 Tilpasse årsverk slik at det samsvarer med aktiviteten. Estimert helårseffekt på 0,15 
mill. 

 Stenge dagkirurgisk aktivitet én dag pr uke fra høsten 2018. Estimert helårseffekt på 
0,23 mill. 

 Stenging av femdagersposten. Gjøre en analyse av bemanningsplan på medisinsk 

sengepost for å synliggjøre hvor mange stillinger som kan reduseres. Tar utgangspunkt 
i 6 stillinger til en kostnad på 570 000 pr stilling = helårseffekt på 3,4 mill. Helg er ikke 
tatt med i beregningene og det er derfor knyttet usikkerhet ift helgebemanning.  

 

Total helårseffekt av reviderte tiltak er beregnet til 6,3 mill. 

Vurdering av tiltak  
Tiltaksplanen for klinikkene med forventet negativt avvik er risikovurdert og justert ned. Det 
er utarbeidet tiltak i kjernevirksomheten på totalt 64,7 MNOK. Disse tiltakene er risikovurdert 

og justert ned til 52,6 MNOK, jfr. Vedlegg 6 vurdering av tiltak. Klinikk Kirkenes, Hammerfest 
og psykisk helsevern og rus har en prognose som viser -63 MNOK i avvik. Dette betyr at 
klinikkene må ha tiltak tilsvarende 63 MNOK, og ytterligere tiltak på 10 MNOK må utarbeides 
og implementeres for å drifte innenfor budsjettrammer.  
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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 198,9 mill. i august, som er en reduksjon i likviditet på 43,7 mill. 
fra forrige måned. Reduksjonen skyldes utbetalinger til byggeprosjektene.   

Likviditetsprognose 
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Grafen over viser Finnmarkssykehuset HF sin likviditetsprognose for 2018 korrigert for 
faktiske inntekter og kostnader pr august. Faktisk forbruk viser at det har vært nødvendig å 
bruke 51,1 mill. av kassakreditten pr august. Prognosen viser at Finnmarkssykehuset ved 
utgangen av året vil ha en saldo på +82 mill. på konto og ikke ha behov for bruk av 
kassekreditten fra september måned, så fremst innbetalinger på salg av bygninger kommer 
inn på bank som estimert.  

Investeringer 

 

Det er i styresak 101/2017 vedtatt et investeringsbudsjett på 280,1 mill. for 2018. Det er 
overført 109,8 mill. i investeringsbudsjett for ubrukte midler fra 2017 til 2018. Totalt 
investeringsbudsjett for 2018 er 389,9 mill.  
 
Finnmarkssykehuset HF har investert for 299,1 mill. pr august. Nye Kirkenes Sykehus utgjør 
125,6 mill. av dette. Totalt er investeringskostnaden for nye Kirkenes sykehus bokført til 
1 660 mill. Alta Nærsykehus har en ramme på 409,5 mill. Påløpte kostnader pr juli er 119,3 
mill. kr. 

  

Gjennomførte investeringer (1000 kr)
Investeringer 

tidligere år

Inv. ramme 

tidligere år

Overført inv. 

Ramme fra 

tidligere år

 Investeringer 

hittil i år 

Inv. ramme 

i år

Ramme- 

justering

Investeringer hittil 

totalt

Inv. ramme 

totalt
Restramme

Forbruk i år 

av disponibel 

ramme

Finnmarkssykehuset HF 0
Finnmarksklinikken og Samisk Helsepark 10 717                    -                  44 283                       24 583                     45 100          -              35 299                          89 383           64 800          28 %

Klinikk Alta 74 747                    -                  138 253                     119 271                   170 000 194 017                       308 253         188 982        39 %

Kirkenes nye sykehus 1 555 504              -                  -70 504                      125 598                   -                 -              1 681 103                    -70 504         -196 102      -178 %

Tiltak Hammerfest Kirkenes og ENØK Hammerfest 28 842                    -                  87                               4 251                       15 000          33 093                          15 087           10 836          28 %

MTU, ambulanser, rehab m.m. 20 642                    -                  -313                           17 244                     25 000          37 886                          24 687           7 443             70 %

Reserve/ egenkapitalsinnskudd KLP -                          -                  -2 010                        7 386                       15 000          -              7 386                            12 990           5 604             57 %

Til styrets disp (sum) 1 690 452              -                  109 796                     299 104                   280 100        -              1 988 785                    389 896         90 792          77 %
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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 41 over plantall i juli 2018 og 19 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.  

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

 

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

Månedsverk 2018 1 614 1 653 1 638 1 653 1 626 1 667 1 726 1 702

Månedsverk 2017 1 617 1 638 1 649 1 647 1 646 1 673 1 745 1 724 1 656 1 647 1 643 1 645

Plantall 2018 1 560 1 581 1 593 1 591 1 590 1 615 1 685 1 650 1 600 1 590 1 588 1 588

 1 450

 1 500

 1 550

 1 600

 1 650

 1 700

 1 750

 1 800

B
ru

tt
o 

m
ån

ed
sv

er
k

Bemannings - månedsverkutvikling

Månedsverk 2018

Månedsverk 2017

Plantall 2018

2017

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

måned

Snitt pr 

måned

Adm. 96 98 104 99 97 102 96 96 0 0 0 0 98              103            

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

Hammerfest 504 527 522 526 514 528 547 547 0 0 0 0 527           518            

Plantall Hammerfest 494 502 496 501 500 509 527 514 507 509        515       506       508           492            

Kirkenes 358 361 361 362 351 369 390 372 0 0 0 0 366           356            

Plantall Kirkenes 338 342 345 344 344 350 365 357 347 344        344       344       348           339            

PHR 297 305 303 301 306 301 301 295 0 0 0 0 301           309            

Plantall PHR 319 318 319 317 318 318 320 320 313 311        310       310       314           318            

Prehospital 235 234 233 247 245 250 266 268 0 0 0 0 247           247            

Plantall Prehospital 230 233 235 234 234 238 248 243 236 234        234       234       237           235            

SDE 124 129 115 118 113 117 126 125 0 0 0 0 121           133            

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

2018
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Årsverksanalyse  

 
Kilde: VA og Agresso 

Finnmarkssykehuset HF ligger over plantall etter korreksjon for registrerte refusjoner og 
innleie i august. Samme periode året før viser også et overforbruk. I august 2017 var det 
registrert lite refusjoner pga. feriefravær. Månedsverkene og plantallene i denne analysen 
gjenspeiler ikke alle lønnskostnadene i regnskapet, da faktiske månedsverk og plantallene er 
basert på lønnskostnader som generere timer og dermed er det mange lønnsarter som ikke 
blir omregnet til månedsverk som for eksempel de aller fleste tilleggene som individuelle 
tillegg, vaktlønn, feriepenger, pensjon, med mer.  

 

Andel deltidsansatte – fast ansatte 

 
Kilde: VA 

Andel deltidsansatte er 19,2 % i august 2018 og er 0,2 % 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 august 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. 

August 2018

Gj. snitt hittil i 

år 2018 pr. mnd August 2017

Gj. snitt hittil i 

år 2017 pr. mnd

Plantall Finnmarkssykehuset 1 650                     1 608                      1 608                   1 600                      

Faste månedsverk 1 437                     1 445                      1 452                   1 456                      

Variable månedsverk 265                         214                         258                      204                          

Brutto månedsverk 1 702                     1 660                      1 710                   1 659                      

Refusjoner sykefravær og fødselspermisjoner -33                         -72                          -22                       -70                          

Innleie fra byrå 46                           40                           31                         37                            

Netto månedsverk 1 715                     1 627                      1 719                   1 627                      

Differanse 65                           19                           111                      27                            
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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 august er på 
15,4 %, som er 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 juli 2018 er på 8,1 %, som er en nedgang på 0,7 prosentpoeng fra juni 
måned. Dersom man ser på gjennomsnittlig sykefravær for 2017 og 2018 er 2018 0,5 
prosentpoeng lavere enn 2017. 

Klinikk Hammerfest, klinikk Psykisk helsevern og Rus og klinikk Service, drift og eiendom har 
en nedgang i sykefravær sammenlignet med forrige måned. Den største nedgangen i 
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sykefravær fra forrige måned har klinikk Hammerfest. De gikk ned fra 8,6 % i juni til 6,8 % i 
juli. Dette er under plantall for Finnmarkssykehuset for juli måned. 

Service drift og eiendom har et gjennomsnittlig sykefravær på 5,7 % pr juli og ligger under 
måltallet på 7,5 %. 

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.  
 
Finnmarkssykehuset har så langt i 2018 en reduksjon på 7% på antall AML-brudd 
sammenlignet med samme periode i 2017. Etter fem måneder med lavere antall AML-brudd, 
har juni og august hatt flere brudd enn fjoråret. Samtidig er det samme trend som tidligere år 
med en økning på sommeren.  
 
AML brudd fordelt pr. ansatt pr. klinikk 
Tabellen viser status for AML brudd fordelt pr. ansatt for august 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 august var «akutt mangel på nødvendig kompetanse» (236). 
Deretter kommer «annet» (230), «akutt sykdom» (146) og «akutt aktivitetsforandring» (64). 
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. 



Gjennomførte investeringer (1000 kr)
Investeringer 

tidligere år

Inv. ramme 

tidligere år

Overført inv. 

Ramme fra 

tidligere år

 Investeringer 

hittil i år 

Inv. ramme 

i år

Ramme- 

justering

Investeringer hittil 

totalt

Inv. ramme 

totalt
Restramme

Forbruk i år av 

disponibel 

ramme

Finnmarkssykehuset HF 0
Finnmarksklinikken og Samisk Helsepark 10 717                   -                  44 283                      24 583                    45 100          -             35 299                        89 383          64 800          28 %

Klinikk Alta 74 747                   -                  138 253                    119 271                  170 000 194 017                      308 253        188 982       39 %

Kirkenes nye sykehus 1 555 504             -                  -70 504                     125 598                  -                -             1 681 103                   -70 504         -196 102      -178 %

Tiltak Hammerfest Kirkenes og ENØK Hammerfest 28 842                   -                  87                              4 251                      15 000          33 093                        15 087          10 836          28 %

MTU, ambulanser, rehab m.m. 20 642                   -                  -313                          17 244                    25 000          37 886                        24 687          7 443            70 %

Reserve/ egenkapitalsinnskudd KLP -                         -                  -2 010                       7 386                      15 000          -             7 386                           12 990          5 604            57 %

Til styrets disp (sum) 1 690 452             -                  109 796                    299 104                  280 100       -             1 988 785                   389 896        90 792          77 %



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 19 144 100 %

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

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

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

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

Sum 68 000 68 000 19 144

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                        1 621                     3 195                     3 511                     1 990                          1 120                     1 805                     19 144

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

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

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

Sum 2 717 3 184 1 621 3 195 3 511 1 990 1 120 1 805 0 0 0 0 19 144

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                     45 333

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 45 333

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

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

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

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

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

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



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

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

Antall dager mellom mottattdato* og 

vurdertdato – summert for alle vurderte 

primærhenvisninger i perioden 5 391 4 785 5 869 5 197 5 122 9 155 3 442 4 255

Antall mottatte primærhenvisninger som 

er vurdert i perioden 1 976 1 798 1 772 1 876 1 734 2 144 1 407 1 667

Gjennomsnittlig vurderingstid 3,99 2,66 3,31 2,77 2,95 4,27 2,45 2,55 #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 1 283 959 1 079 1 090 1 171

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 1 989 2 236 2 236 2 138 2 379

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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Inntektsanalyse somatikken pr. juli 2018 
 
Finnmarkssykehuset har hatt en reduksjon av ISF inntekter pr. juli både når man 
sammenligner mot fjoråret og mot budsjett. Grunnet denne reduksjonen på inntekter 
vedtok styret i Finnmarkssykehuset at det til virksomhetsrapporten for august skulle 
gjøres en analyse av inntektssvikten i Finnmarkssykehuset. Etter vedtak i styresak 
46/2018 er det gjennomført en analyse av inntektssvikten basert på inntekter og 
aktivitet i somatikken pr. juli 2018.  
 
Inntektssvikten på ISF inntekter er både på døgn/dag og poliklinikk. Når polikliniske 
konsultasjoner går ned, går også egenandelsinntekter på poliklinikk ned.  
 
Aktiviteten i somatikken kalles for episoder. Begrepet episoder omfatter:  

- Innlagt dag 
- Innlagt døgn/heldøgn 
- Poliklinikk dag 
- Polikliniske konsultasjoner 

Totalt har Finnmarkssykehuset pr. juli 2018 et avvik mot budsjett på 22,1 MNOK på ISF 
inntekter og 6,2 MNOK på egenandelsinntekter fra pasienter. Budsjettet for ISF 
inntekter ble økt med 8,3 MNOK fra 2017 til 2018 som følge av at vekting basert på KPP 
data skulle gi Finnmarkssykehuset økte DRG poeng på totalt 386, samt økning på 7,5 
MNOK som følge av at rammetilskudd på kreftmidler ble trukket inn og overført til ISF 
ordningen. I tillegg ble budsjettet økt med 9,7 MNOK grunnet økning i plantall som i 
hovedsak var knyttet til at Hammerfest lå langt over plantall for 2017 og 4,9 MNOK 
grunnet indeksregulering av satser for 2018. Dette utgjør totalt en økning på 30,4 
MNOK.  
 

 
 
Av denne økningen ser man pr. juli 2018 at de somatiske klinikkene ligger opp mot 
budsjett på økning av ISF i forhold til kreftmidler. Indeksregulering av satser går opp 
mot budsjett. Når det gjelder økningen som ble lagt inn på ISF inntekter som følge av økt 
vekting grunnet KPP data, så viser vektingen for Finnmarkssykehuset av den går ned 
med – 0,016 og dermed ser man ikke denne økte vektingen som ble lagt inn. Dette utgjør 
da pr. juli 2018 et negativt avvik på 4,9 MNOK. I tillegg så ser man at økningen som ble 
lagt inn på ISF inntekter grunnet høyere aktivitet enn budsjettert i 2017 for Hammerfest 
ikke er innfridd, da totalt antall opphold i Hammerfest er 427 opphold lavere enn på 
samme tidspunkt i fjor. Dette utgjør et negativt avvik på 4,8 MNOK. Det samme gjelder 
for Kirkenes der avviket utgjør pr. juli 2018 0,9 MNOK. 

Økning ISF budsjett fra 2017 til 2018 Beløp

Økt ISF kreftmidler 7 591 211                                    

Økt vektning KPP 8 251 522                                    

Økt plantall 9 669 616                                    

Indekregulering satser 4 903 862                                    

Sum økning av ISF budsjett 2018 30 416 210                                  

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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Dersom man ser på den faktiske endringen mellom 2017 og 2018, ser man en nedgang i 
somatisk aktivitet på - 246 episoder, mens DRG poengene går ned med – 466 DRG-
poeng. Samtidig går DRG-indeksen på foretaksnivå ned med – 0,016. Dette kan tyde på 
at pasientpopulasjonen som behandles i Finnmarkssykehuset er noe lettere i 2018 enn i 
2017.  
 
Hvis man bryter dette ned på de ulike grupperingene av episoder:  
 
Innlagt dag 
Aktiviteten på innlagt dag går opp med + 34 episoder og DRG-poengene øker med + 4, 
mens DRG-indeksen går ned med – 0,002.  
 
Innlagt døgn  
Finnmarkssykehuset har en nedgang på – 426 episoder, som gir en verdireduksjon på – 
506 DRG poeng og en endring i DRG-indeks på foretaksnivå med – 0,035.  
 
Poliklinikk dag 
Finnmarkssykehuset har en økning på + 19 episoder, mens det er en verdireduksjon på -
27 DRG-poeng og en endring i DRG-indeks på foretaksnivå på – 0,020.  
 
Polikliniske konsultasjoner  
Finnmarkssykehuset har en økning på +127 episoder sammenlignet med samme 
periode i fjor. Dette gir en økning på + 63 DRG poeng og en endring i DRG-indeks på + 
0,001.  
 
Oppsummert 
Alle områder utenom innlagt døgn går opp i antall episoder. Denne økningen gir på 
innlagt dag og polikliniske konsultasjoner høyere DRG-poeng, mens på poliklinikk dag 
gir økning ikke en økning på DRG-poeng. Innlagt døgn viser både nedgang i antall 
episoder og antall DRG-poeng. Når det gjelder DRG-indeks går den ned både på innlagt 
dag, innlagt døgn og poliklinikk dag. Det er kun polikliniske konsultasjoner som viser en 
liten økning fra i fjor.  
 
Totalt for Finnmarkssykehuset ser man en nedgangen på beleggsprosenten fra 2017 til 
2018 og antall liggedøgn i de somatiske klinikkene går ned. Selv om beleggsprosenten og 
antall liggedøgn går ned, så er gjennomsnittlig liggetid lik fjoråret. Klinikkene melder om 
færre heldøgn, men at pasientene ligger lengre. Dette mener de skyldes at de har tyngre 
og mer pleietrengende pasienter inne på sykehusene. Indeksen så langt i 2018 har en 
liten nedgang, slik at den reflektere ikke dette bildet. Men selv om man har tyngre og 
mer pleietrengende pasienter trenger ikke det gi utslag på inntekten, fordi klinikkene får 
kun ISF inntekt for en tilstand beregnet ut fra gjennomsnittlig liggetid på den type 
pasienter. Selv om pasientene ligger lengre får ikke klinikkene mer inntekter av den 
grunn. 
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Analysen pr. juli 2018 viser at det er mange forskjellige DRGer som går ned, dermed ser 
det ut som en vanlig nedgang ifht at det er færre pasienter innenfor disse områdene og 
ikke systematisk feilregistrering eller større endringer av praksis.   
Dersom man ser på fagområdene med størst nedgang i antall episoder fra 2017 til 2018 
er det områdene sykdommer i sirkulasjonsorgan, ØNH, nervesystemer, hud, underhud 
og bryst som har størst nedgang. Dersom man ser på fagområdene med størst nedgang i 
vekting fra 2017 til 2018 selv om antall episoder har gått opp er det områdene 
sykdommer i fordøyelsesorgan, åndedrettsorgan og nervesystemer.  
 
Innlagt døgn:  

 
 
Innlagt døgn i Finnmarkssykehuset viser en nedgang på totalt – 439 heldøgn pr. juli 
2018 mot samme periode i fjor. Dette utgjør en nedgang i ISF inntektene pr. juli på ca. 
10,9 mill. sammenlignet med fjor året og 10,1 mill. sammenlignet med budsjett pr. juli 
2018. Den største nedgangen på innlagt døgn er på kirurgi og føde. Reduksjonen på 
innlagt døgn skyldes både variasjon i antall heldøgn i løpet av året, men også faktisk 
nedgang i heldøgns pasienter og vridning fra døgn til dag. Reduksjonen på innlagt døgn 
er omtrent lik fordelt mellom Hammerfest og Kirkenes, mens fagområdene de ulike 
klinikkene har reduserte heldøgn på variere noe.  
 
I Hammerfest skyldes noe av nedgangen på innlagt døgn innenfor kirurgi vridning fra 
døgn til dag, spesielt innenfor behandling av lapp, galle og brokk. På Kirkenes har det 
vært færre operasjoner på kirurgi grunnet nedtak av aktivitet i forbindelse med 
planlegging av flytting til NKS. Dette gjør at innlagt døgn innenfor kirurgi går ned, 
sammenlignet med tidligere år. I plantallene har de somatiske klinikkene ikke tatt ned 
plantallene like mye som faktisk nedgang og dermed er de bak budsjett. Nedgangen i ISF 
inntekter på kirurgi er på 4,3 mill. sammenlignet med fjoråret og 5,9 mill. sammenlignet 
med budsjett.   
 
Ortopedi har samme antall innlagt døgn som i fjor, men har en liten nedgang på DRG-
indeksen som gir de lavere inntekter sammenlignet med fjor året. Dette er fordi det har 

2018 2017 Plantall
Endring 

virkelig 

2018 - 2017

Endring 

2018 - 

plantall  

2018

1 482  1 660  1 687   -178    -205    

589     588     555      1         34       

218     273     351      -55      -133    

802     904     873      -102    -71      

284     323     314      -39      -30      

2 715  2 777  2 813   -62      -98      

50       54       131      -4        -81      

6 140   6 579   6 724     -439      -584     

Avdelingsopphold

Heldøgn

KIR 

ORT 

BARN 

FØD 

GYN 

MED 

REHAB
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vært endring i sammensetningen av pasienter som gir denne reduksjon i DRG-indeksen 
og dermed litt lavere ISF inntekt.  
 
Barn har en nedgang på heldøgn som skyldes at det ikke har vært like stor tilstrømming 
av pasienter som i fjor grunnet års variasjoner for infeksjoner. Hittil i år har 
tilstrømmingen av pasienter ikke vært stor nok til å oppnå planlagt aktivitet.  
 
Innlagt døgn på føde går ned grunnet færre fødsler pr. juli 2018 mot samme periode i 
fjor. Færre fødsler gir færre heldøgn. Pr. juli 2018 har Finnmarkssykehuset 102 færre 
innlagt døgn på føde enn samme periode i fjor. Dette utgjør en nedgang i ISF inntekter 
på 1 mill. sammenlignet med fjor året, fordelt på 0,9 mill. for Hammerfest og 0,1 mill. for 
Kirkenes. Mot budsjett er det en nedgang på 1,6 mill. som fordeler seg med 1,2 mill. for 
Hammerfest og 0,4 mill. for Kirkenes.   
 
Innenfor gynekologi er det totalt for Finnmarkssykehuset en liten reduksjon på heldøgn 
sammenlignet med fjor året og plantall som skyldes variasjon i når pasientene i fjor ble 
behandlet mot det som faktisk er behandlet i år. I løpet av høsten vil nok dette jevne seg 
ut på årsbasis. Hammerfest ligger opp mot både fjoråret og plantall på gynekologi, slik at 
mot fjoråret har de en økning på ISF inntekten med 0,1 mill. og en økning på 0,1 mill. 
mot budsjett. Kirkens derimot ligger noe etter både mot fjoråret og plantall og har et 
nedgang på 1 mill. mot fjoråret og 1,3 mill. mot budsjett.  
 
Medisin har en nedgang på 62 innlagt døgn. Nedgangen i heldøgn er i hovedsak på 
Hammerfest. Hammerfest har arbeidet med vridning fra døgn til dag, samt reduksjon av 
liggetid på medisin for å kunne stenge femdagersposten permanent. Femdagersposten 
har siden høsten 2017 vært stengt og dermed i tallene pr. juli 2017 var det flere heldøgn 
på medisin grunnet flere senger og ikke igangsatt arbeid med vridning fra døgn til dag 
på medisin.  
 
 
Innlagt dag:  

 
 
Innlagt dag i Finnmarkssykehuset viser en økning på faktisk aktivitet mot fjoråret på 
totalt +30 innlagt dag pr. juli 2018, men ligger – 73 bak plantall. Dette er 
dialysepasienter som kan variere veldig fra år til år. Dersom en pasient blir transplantert 
kan det utgjøre en reduksjon på over 100 episoder på innlagt dag. Fra slutten av 2016 og 

2018 2017 Plantall

Endring 

virkelig 

2018 - 

2017

Endring 

2018 - 

plantall  

2018

18       15       -       3         18       

1         -      -       1         1         

1 050  1 024  1 142   26       -92      

1 069   1 039   1 142     30         -73        

BARN 

GYN 

MED 

Avdelingsopphold

Innlagt dag
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gjennom 2017 har det vært en nedgang på dialyse pasienter i Finnmarkssykehuset. 
Dermed ble plantallene tatt ned noe, men ikke tilstrekkelig slik at det fortsatt er noe 
høyer plantall enn faktisk aktivitet. Det er imidlertid meldt om flere pasienter som skal 
starte med dialyse behandling nå i løpet av høsten, slik at da vil dette utjevne seg noe for 
resten av 2018.  Inntektsreduksjonen mot budsjett på innlagt dag viser en nedgang i ISF 
inntektene pr. juli på ca. 0,1 mill. og gjelder Hammerfest, da Kirkenes er opp mot fjoråret 
og budsjett.  
 
Poliklinikk dag:  

 
 
Poliklinikk dag i Finnmarkssykehuset viser en økning på faktisk aktivitet mot fjoråret på 
totalt +58 poliklinikk dag pr. juli 2018, men ligger – 347 bak plantall. De fagområdene 
som ligger mest bak plantall er operasjoner på dag kirurgi (DKI) og dag ortopedi (DOR) 
med henholdsvis – 268 bak plan og – 118 bak plan. Reduksjonen mot plantall på DKI er 
det Kirkenes som står for, men reduksjonen mot plantall på DOR er det Hammerfest som 
står for. Inntektsreduksjonen mot budsjett på poliklinikk dag viser en nedgang i ISF 
inntektene pr. juli på ca. 2,2 mill.  
DKI på Kirkenes har en reduksjon mot plantall på grunn av det har vært færre 
operasjoner grunnet nedtak av aktivitet som følge av planlegging av flytting til NKS. 
Dermed har klinikken hatt mindre operasjonsuker hittil i år, sammenlignet med hittil i 
fjor. Dette økes når klinikken er flyttet inn på NKS.  
DOR i Hammerfest har en reduksjon mot plantall på grunn av sykdom hos operatører. 
Dette har medført at klinikken har hatt færre operasjoner på DOR, så langt i år. I 
gjennomsnitt har klinikken pr. juli hatt 1 operasjon færre pr. ukedag så langt i år på 
DOR.  
 
  

2018 2017 Plantall

Endring 

virkelig 

2018 - 

2017

Endring 

2018 - 

plantall  

2018

229     244     209      -15      20       

343     444     611      -101    -268    

147     182     265      -35      -118    

100     84       133      16       -33      

110     99       140      11       -30      

23       29       58        -6        -35      

107     112     114      -5        -7        

1         6         -       -5        1         

95       89       128      6         -33      

169     117     94        52       75       

195     120     229      75       -34      

42       32       37        10       5         

247     203     174      44       73       

62       51       25        11       37       

1 870   1 812   2 217     58         -347     

Med pol AL

Ort pol AL

Kir pol AL

Kir pol 

ØNH pol 

Øye pol 

Med pol 

DGY HFS

Ort pol HFS

Avdelingsopphold

Pol.dag

Cytostatica pol HFS

DKI 

DOR HFS

Føde pol 

Gyn pol 
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Polikliniske konsultasjoner:  

 
 
Polikliniske konsultasjoner i Finnmarkssykehuset viser en økning på faktisk aktivitet 
mot fjoråret på totalt +91 konsultasjoner pr. juli 2018, men ligger – 2518 bak plantall. 
Hammerfest har flere polikliniske konsultasjoner enn pr. juli i fjor og litt færre enn 
plantall pr. juli 2018. Kirkenes har færre polikliniske konsultasjoner enn både i fjor og i 
forhold til plantall. Kirkenes har en reduksjon på – 1 152 konsultasjoner mot pr. juli fjor 
og – 2 394 konsultasjoner mot plantall pr. juli 2018. Årsaken til dette er flere. En del av 
nedgangen skyldes at aktiviteten på polikliniske konsultasjoner har vært tatt ned som 
følge av planlegging av innflytting til NKS flere ganger i 2018. Når det har vært avklart at 
flyttingen utsettes har klinikken har der det har vært mulig å ta opp aktiviteten gjort det, 
men ikke klart å ta den opp like mye som normalt. I tillegg har klinikken hatt vakante 
stillinger på klinisk personell i flere måneder av året og ikke fått tak på vikarer for disse 
stillingene. Dette gjelder for eksempel audiograf og hudlege som generere mange 
konsultasjoner pr. år. Kirkens har i tillegg økt plantallene for 2018 på polikliniske 
konsultasjoner fra 2017 til 2018 med 501 konsultasjoner, som følge av tiltak på økning 
av poliklinikk ved innflytting på NKS. Disse tiltakene er ikke blitt gjennomført da 
innflytting til NKS er utsatt.  
Da poliklinikk vektes lavt gir ikke reduserte polikliniske konsultasjoner de store 
inntektstapene, men inntektsreduksjonen mot budsjett på polikliniske konsultasjoner 
viser en nedgang i ISF inntektene pr. juli på ca. 2,9 mill.  
 
Oppsummering: 
Analysen på inntekter og aktivitet pr. juli 2018 viser at det er flere sammensatte årsaker 
til at inntektene er lavere enn mot fjoråret og mot budsjett. Mye av inntektssvikten 
skyldes faktisk reduksjon i antall heldøgn både i Hammerfest og Kirkens. Heldøgns 
aktivitet vektes mye høyere enn for eksempel polikliniske konsultasjoner og en nedgang 
på heldøgn vil gi store effekter på ISF inntektene på dag/døgn. I tillegg ble budsjettet for 
2018 økt ut fra prognose på aktivitet for 2017. Den økte aktiviteten som man så, spesielt 
i Hammerfest, har ikke fortsatt pr. juli 2018, og dermed har man lavere faktiske ISF 
inntekter enn budsjettert. Det positive er at tallene for august viser at begge de 
somatiske klinikkene har en økning i aktivitet i august. For august har somatikken 
høyere inntekter enn budsjettert.  
 
I tillegg ble budsjettet også økt som følge av at vektingen for somatikken i 
Finnmarkssykehuset skulle øke i 2018 og gi mer inntekter, som følge av at KPP data var 
lagt til grunn for vekting av DRG for 2018. Vektingen for somatikken i 
Finnmarkssykehuset viser totalt sett en nedgang og dermed får somatikken et avvik 
mellom faktisk inntekter og budsjetterte inntekter for økt vekting.  

2018 2017 Plantall

Endring 

virkelig 

2018 - 

2017

Endring 

2018 - 

plantall  

2018

37 038           37 068           39 613              91                   -2 518            

Pol.kons

Avdelingsopphold
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Klinikk Tiltak Planlagt effekt pr. juli 2018 Planlagt helårseffekt 2018 Effekt pr. juli 2018 Prognose effekt 2018

Justerte tiltak 

for 2019

Klinikk PHR Øke poliklinisk aktivitet 1 167                                          2000 0 -                                             2000

Klinikk PHR Redusere gjestepasientkostnader 1 167                                          2000 0 -                                             0

Klinikk PHR Øke gjestepasientinntekter 850                                             2000 717 1 229                                         1300

Klinikk PHR Sykefraværsarbeid og reduksjon innleie, overtid vikarer 583                                             1000 167 286                                            0

Klinikk PHR Gjennomgang støttepersonell og sekretærtjenesten (ikke planlagt før 2019) 292                                             500 0 -                                             500

Klinikk PHR Reduksjon i APAT stillinger/omorganisering av akutt-tilbud 4 083                                          7000 3817 6 543                                         7000

Klinikk PHR Reduksjon andre kostnader som følge av reduksjon APAT team. 292                                             500 292 501                                            500

Klinikk PHR Feriestenge døgnpost i Tana og Lakselv 4 uker hver sommer 200                                             500 45 77                                              0

Klinikk PHR Reduksjon i reise- og oppholdsutgifter 1000 1000

Klinikk PHR Reduksjon fristbrudd kostnader 5000 7700

Klinikk PHR Sum tiltak psykisk helsevern og rus 21500 20000

Klinikk Kirkenes Poliklinikk - Utvidet åpningstid leger 887                                             1520 0 -                                             1520

Klinikk Kirkenes Poliklinikk - sykepleier 817                                             1400 0 -                                             1400

Klinikk Kirkenes Poliklinikk - ansatt ny ernæringsfysiolog øke poliklinikk 230

Klinikk Kirkenes Reduksjon stryk operasjon 146                                             250 0 -                                             0

Klinikk Kirkenes Økt aktivitet kirurgisk DKI/POL 338                                             580 0 -                                             580

Klinikk Kirkenes Økt aktivitet Gyn DKI 233                                             400 133 228                                            400

Klinikk Kirkenes Kvalitetsforbedring koding -                                              0 0 -                                             0

Klinikk Kirkenes Økt aktivitet FMR i NKS 875                                             1500 0 -                                             1500

Klinikk Kirkenes Økt bemanning sengepost FMR -700                                            -1200 0 -                                             -1200

Klinikk Kirkenes NKS - sengetun 1 167                                          2000 167 286                                            2000

Klinikk Kirkenes Reduksjon overtid Akutt/Intensiv 1 167                                          2000 0 -                                             2000

Klinikk Kirkenes Reduksjon merkantilt personell i NKS 1 458                                          2500 1105 1 894                                         2500

Klinikk Kirkenes Reduksjon ledelse 438                                             750 350 600                                            750

Klinikk Kirkenes Reduksjon innleie leger - øye 204                                             350 0 -                                             350

Klinikk Kirkenes Reduksjon innleie leger 1 633                                          2800 1400 2 400                                         2800

Klinikk Kirkenes Reduksjon sykefravær, overtid sykefravær 700                                             1200 400 686                                            1200

Klinikk Kirkenes Tjenesteplan Leger 420                                             720 144 247                                            250

Klinikk Kirkenes Sum tiltak klinikk Kirkenes 16770 16280

Klinikk Hammerfest Økt poliklinisk aktivitet og økte inntekter 3 850                                          6600 1030 1 766                                         3000

Klinikk Hammerfest Øke operasjonsaktivitet samt redusere stryk 1 167                                          2000 310 531                                            0

Klinikk Hammerfest Korrekt pasientdokumentasjon og koding 292                                             500 0 -                                             0

Klinikk Hammerfest Redusere varekostnader og andre kostnader 1 925                                          3300 1000 1 714                                         2500

Klinikk Hammerfest Sykefraværsarbeid for å redusere innleie, overtid og vikarbruk 583                                             1000 460 789                                            1000

Klinikk Hammerfest Redusere overforbruk innleie og overtid 1 750                                          3000 1800 3 086                                         3000

Klinikk Hammerfest Gjennomgang av sengestruktur i hele klinikken -                                              0 180 309                                            300

Klinikk Hammerfest Gjennomgang merkantil tjeneste ifht innføring av talegjenkjenning og automatisk inn- og utsjekk 1 458                                          2500 1054 1 807                                         2500

Klinikk Hammerfest Holde fagjordmorstilling vakant 175                                             300 0 -                                             0

Klinikk Hammerfest Holde klinikkrådgiverstilling vakant 376                                             645 175 300                                            0

Klinikk Hammerfest Ukentlige samlinger for kodekontrollere 250 0

Klinikk Hammerfest Elektive pas. Får resept på forhånd, redusere medikamentkostnader 100 0

Klinikk Hammerfest Rekruttering av vakante stillinger via rekrutteringbyrå rettet mot utlandske spesialister 1800 0

Klinikk Hammerfest Videreutvikle standariserte pasientforløp, spesielt proteseprosedyren 230 0

Klinikk Hammerfest Reduksjon av liggedøgn 0 0

Klinikk Hammerfest Sommer samarbeid mellom gyn og kir/ort sengepost 150 150

Klinikk Hammerfest Reduksjon i bemanning på DKI i hovedferien 70 70

Klinikk Hammerfest Aktivitetsbasert bemanning mellom kir/ort sengepost og poliklinikk 200 200

Klinikk Hammerfest Aktivitetsbasert endring på antall senger på sengepost 150 0

Klinikk Hammerfest Tilpasse årsverk ifht aktivitet 0 0

Klinikk Hammerfest Stenge DKI en dag pr. uke 230 230

Klinikk Hammerfest Stenge 5 dagers posten 3400 3400

Klinikk Hammerfest Sum tiltak klinikk Hammerfest 26425 16350



Klinikk Prehospital Overtakelse legevaktstelefon Fylket 292                                             500 424 727                                            500

Klinikk Prehospital Overtakelse drift lærlinger 583                                             1000 292 501                                            1000

Klinikk Prehospital Innført pasienttransportbil 292                                             500 500 857                                            500

Klinikk Prehospital Sum tiltak klinikk prehospitale tjenester 2000 2000

Pasientreiser Utarbeide oversikt over egne behandlingstilbud og markedsføre disse 117                                             200 208 357                                            0

Pasientreiser Etablere rutine hos AMK For rekvirering av transport på rett nivå (akutt, drosje eller pasienttransportbil) 583                                             1000 0 -                                             1000

Pasientreiser Utarbeide rutine for innkalling etter tilgjengelig rutegående transport og distribuere denne i klinikkene 583                                             1000 0 -                                             1000

Pasientreiser Etablere rutine for faste tidspunkt for utskriving i helg (1500) og distribuere denne i klinikkene 88                                               150 0 -                                             150

Pasientreiser

Etablere rutine for å vurdere pasienthotell eller hotell i påvente av behandling eller transport og distribuere 

denne i klinikkene 88                                               150 0 -                                             150

Pasientreiser Utarbeide egen rutine for utskriving med fokus på pasientreiser og distribuere denne i klinikkene 292                                             500 0 -                                             500

Pasientreiser Sum tiltak pasientreiser 3000 2800

SDE Redusere strømkostnader i Hammerfest m/nytt varmepumpeanlegg. 875                                             1500 500 857                                            1500

SDE Redusere strømkostnader i Kirkenes m/ nytt sykehus. 663                                             1137 0 -                                             1137

SDE Avdelingsleder kjøkken utgår med ny organisasjonsstruktur. 408                                             700 408 699                                            700

SDE Ta ned en 40% stilling på renhold vest. 146                                             250 83 142                                            250

SDE Avvikle supplementering av matpakke på elevhjem og søsterhjem i Hammerfest/Kirkenes. 58                                               100 58 99                                              100

SDE

FIN vil få økt inntekt for utførte tjenester knyttet til FDVU på nye Kirkenes Storkjøkken. Fakturerer AS'et for 

kommunens andel. 350                                             600 200 343                                            600

SDE Redusere reisekostnader på forvaltnining/prosjekt (100') og driftssjef (40'). 82                                               140 47 81                                              140

SDE ved salg av Jansnes vil det gi besparelser i forsikringskostnader. 23                                               40 0 -                                             40

SDE Ved å selge gamle Kirkenes sykehus vil man unngå dobbel drift. Tatt ned buffer på 6600.11500 321                                             550 229 393                                            550

SDE Tatt ned avsatte midler knyttet til vedlikehold av ambulansestasjoner. 406                                             696 348 597                                            600

SDE Utsette innføring av fjerde måltid. Avsatte midler tatt ned i budsjett for 2017. 547                                             938 547 938                                            0

SDE Sum tiltak SDE 6651 5617

36 789                                        76346 18 590                       31 869                                      63047
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