
 
 

 

 

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 

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 
 
Arkivnr.:  Saksbeh/tlf:  Sted/Dato:  
2013/1813-7 Trude Jensen Hammerfest, 18.09.2018 
 
 
Saksnummer 65/2018 
 
Saksansvarlig:  Lill-Gunn Kivijervi, økonomisjef  
Møtedato:  26. september 2018 

Bærekraftsanalyse for 2018 – 2026  
 
Ingress: Saken er en analyse av den økonomiske utviklingen i foretaket i perioden 2018-
2026, foretakets omstillingsbehov, bærekraft, økonomisk risiko, inkludert investeringsplan 
2019-2026.  

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar bærekraftsanalysen for 2018-2026 til 
etterretning. 

2. Styret tar gjennomgang av tiltaksplaner til etterretning og ber administrerende 
direktør legge frem tilstrekkelige tiltak som gir økonomisk effekt i budsjettsak 2019, i 
styremøte i desember. Tiltakene skal være risikovurdert. 

3. Styret viser til vedtak i styresak 38/2018 anskaffelsesstrategi 2018-2021, og vedtar 
strategi for kostnadsreduserende tiltak beskrevet i saksfremlegget.  

4. Styret konstaterer at kostnadene til vaktberedskap anestesilege på ambulansefly i 
Kirkenes blir høyere enn først antatt. Styret ber administrerende direktør gå i dialog 
med Helse Nord om den økte kostnaden. 

 
 
Eva Håheim Pedersen 
Administrerende direktør 

Vedlegg: 
1. Saksgrunnlag investering og økonomisk bærekraftanalyse 2018 - 2026 
2. Budsjettbrev 2 Helse Nord 
3. Vedlegg bærekraftsanalysen 2019-2026 
4. Vedlegg vurdering av tiltak klinisk virksomhet 
  

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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Bærekraftsanalyse for 2018 – 2026 og innspill til Helse Nord 
RHF 
  
Saksbehandler:   Trude Jensen, leder budsjett og analyse 
Møtedato:   26. september 2018 

1. Formål/Sammendrag 
Formålet med denne saken er en framskrivning av Finnmarkssykehuset HF sin 
økonomiske bærekraft basert på kjente forutsetninger i perioden 2018 – 2026. Oppdatert 
økonomisk bærekraftanalyse viser en uløst omstilling i perioden 2019-2026 som følge av 
at effekten av økonomiske tiltak er justert ned, sammenlignet med styresaken i april. 
Saken viser også at det fortsatt er behov for ytterligere effektivisering i driften, eller økt 
driftstilskudd i perioden etter at alle investeringer i nye bygg er gjennomført. 
 
Finnmarkssykehuset HF sin prognose for 2018 er justert ned til +9 MNOK som er et avvik 
på -15 MNOK målt opp mot resultatkravet på +24. Finnmarkssykehuset HF oppnår et 
positivt resultat på tross av store underskudd i kjernevirksomheten, noe som skyldes at 
avskrivninger på det nye sykehuset i Kirkenes ikke slår inn før mot slutten av 2018.  

2. Bakgrunn 
Finnmarkssykehuset HF har oppdatert økonomisk bærekraftsanalyse med endringer i 
rammebetingelsene som er gitt av Helse Nord RHF i budsjettbrev 2 2018. Oppsettet av 
bærekraftsanalysen er endret og forutsetninger som ligger til grunn er at 
kjernevirksomheten som har budsjettunderskudd må gjennomføre tilstrekkelig omstilling 
for å overholde budsjett i 2019. Justerte tiltaksplaner viser at klinikkene må utarbeide 
ytterligere tiltak for å oppnå økonomisk balanse i 2019.   
 
Analysen gir en pekepinn på den forventede økonomiske utviklingen i foretaket herunder 
resultatutviklingen, investeringsplaner, likviditets- og kapitalbehov. Bærekraftsanalysen 
er estimater basert på kjente faktorer pr. august 2018, og inneholder betydelig risiko 
særlig knyttet til økonomisk balanse i kjernevirksomheten.  

3. Saksvurdering/analyse 
Bærekraftsanalyse 2019-2026 

De viktigste endringene i analysen siden styrebehandlingen i april 2018 er følgende: 
 
 Tiltaksplanene er vurdert og justert. 
 Forutsetningen er at klinikkene oppnår balanse i driften fra 2019. Dette forutsetter 

gjennomføring av planlagte tiltak og implementering av nye tiltak. 
 Den desentrale virksomheten skjer innenfor de til enhver tid gjeldende 

budsjettrammer. 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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 Foretaksovergripende tiltak og tiltak som gir klinikkene reduserte kostnader trekkes 
inn fra driftsbudsjettet til sparing til avskrivninger og renter i vedtatt 
investeringsplan. 

 Oppdatering av inntektsfordelingsmodellen for somatikk, gir +2,3 MNOK 
sammenlignet med bærekraftsanalysen i april.  

 Oppdatering av inntektsfordelingsmodellene psykisk helsevern, gir trekk på 20,9 
MNOK. Det er lagt inn som forutsetning at trekket er fordelt i perioden 2019-2024. 
Trekket vil foreløpig ikke legges på psykisk helsevern i sin helhet. Foretaket trenger 
utredningstid i forhold til hvordan et slikt krav skal håndteres. 

 Inntektsfordelingsmodell TSB gir + 5,4 MNOK. 
 Avskrivningsplan gamle Hammerfest Sykehus følger ordinær avskrivningsplan. 

Salgspris for det gamle sykehuset med tomt vurderes som høyere enn restverdien som 
vil stå igjen i 2024.  

 Kapitalkompensasjonen for Nye Hammerfest Sykehus er fra år 2025 økt fra 40 MNOK 
til 50 MNOK.  

 Driftstilskudd for klinikk Alta er på 30 MNOK fra år 2021.  
 Driftstilskuddet for Samisk Helsepark fremskyndes med ett år til 2020. 
 Driftsmidler for SANKS utekontor økes til 4,5 MNOK fra år 2022. Kostnader øker 

tilsvarende. 
 Den estimerte generelle styrkningen fra Helse Nord RHF økes til 23,5 MNOK fra år 

2022. En økning på 4,2 MNOK.  
 Tolketjenesten styrkes med 2,1 MNOK fra år 2019. Kostnader øker tilsvarende. 
 Beredskapsordning lege på ambulansefly, 0,9 MNOK i 2019 opp til 1,8 MNOK fra 2020. 

Foreløpig estimat på kostnader er 3,8 MNOK. Det jobbes med kvalitetssikre 
beregningene på 3,8 MNOK. Eventuelt mellomlegg mellom tilskudd på 1,8 MNOK og 3,8 
MNOK legges som innspill om økt ramme til Helse Nord RHF.  

 Finnmarkssykehuset HF får trekk i rammen for kjøp av private tjenester på TSB, lab og 
røntgen på totalt 8,8 MNOK fra år 2019. Kostnader reduseres tilsvarende. Trekket 
utgjør 4,0 MNOK mer enn Finnmarkssykehuset HF har i kostnader.  

 Finnmarkssykehuset HF får trekk i rammen på pensjonskostnader på totalt 19,9 MNOK 
fra år 2019. Kostnadene reduseres med 16,5 MNOK, noe som betyr at 
Finnmarkssykehuset HF får en underkompensasjon på 3,4 MNOK i 2019. 
Pensjonskostnader fordeles i henhold til inntektsfordelingsmodellen. 

 
Forutsetningene i den fremlagte bærekraftsanalysen er at klinikkene drifter innenfor sine 
vedtatte budsjetter. Uløst omstilling på -14 MNOK viser at det mangler økonomiske tiltak 
på 14 MNOK for å oppnå balanse i kjernevirksomheten.  
 
 Den forventede utviklingen til foretaket illustreres i tabellen under.  
 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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Finnmarkssykehuset HFs langsiktige strategi for å sikre økonomisk bærekraft er: 

 Klinikkene skal gjennomføre drift i balanse, og pr. august 2018 mangler klinikkene 
tiltak tilsvarende 14 MNOK.  

 Foretaksovergripende tiltak må gjennomføres med en beregnet effekt på 6 MNOK i 
2019, 15 MNOK i 2020, 16 MNOK i 2021 og 18 MNOK fra og med 2022. Konkrete 
besparelser knyttet til rammeavtaler vil trekkes i budsjettene for å sikre 
finansiering av fremtidige byggeinvesteringer. 

 Forprosjektfasen for nye Hammerfest sykehus skal gjennomføres med målsetting 
om prosjektkostnad på 1,950 MRD og effektiviseringsgevinst i drift på 30 MNOK. 

 Finnmarkssykehuset HF må utarbeide tiltak fra og med 2020 for økte IKT 
kostnader på opp mot 16 MNOK i årene 2020 til 2023.  

 
Økonomiske tiltak 
Tiltaksplanen for 2018-2019 er risikovurdert og effekt av tiltakene er justert ned. 
Klinikker med negativt budsjettavvik må utarbeide økonomiske tiltak tilsvarende 
budsjettavvik. Prognosen viser at det må utarbeides ytterligere tiltak på 14 MNOK. Det vil 
bli lagt vekt på konkrete tiltaksplaner, hvor effekt av tiltakene er målbare. 
 
Foretaksovergripende tiltak  
I 2019 forventes risikojustert effekt av foretaksovergripende tiltak på 3,0 MNOK. 
Tiltakene har begrenset forventet effekt i 2019 som følge av at disse ikke er ferdig 
utredet, og vil implementeres i løpet av 2019. 
 
Anskaffelsesstrategi 
Helse Nord RHF sin anskaffelsesstrategi 2018-2026 viser en antatt gevinstrealisering på 
400 MNOK. Finnmarkssykehuset HF sin gevinst av dette er beregnet til 48 MNOK. I 2019 
er det lagt inn en forsiktig gevinst på 3,0 MNOK. Av dette utgjør ny forsikringsavtale 1,0 
MNOK. Kostnadseffektiviseringen trekkes inn fra budsjettet og finansierer økte rente- og 
avskrivninger på nybygg. Det er etablert en handlingsplan for gjennomføring av 
anskaffelsesstrategien, hvor oppfølging av nye avtaler og gevinstrealisering får en sentral 

Bærekraftsanalyse Finnmarkssykehuset HF (mill kr) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Sum driftsinntekter 2 087 2 083 2 105 2 115 2 115 2 111 2 263 2 161 2 161

Sum driftskostnader ekskl. avskrivninger 1 920 1 960 1 916 1 919 1 913 1 914 1 906 1 900 1 898

Sum avskrivninger 102 124 138 144 150 151 351 238 237

Netto rente 42 38 48 48 48 47 114 106 100

Totale kostnader 2 063 2 122 2 102 2 110 2 111 2 112 2 371 2 244 2 235

Prognose, avvik fra budsjett inneværende år -15

 Estimert økonomisk resultat 9 -39 3 4 4 -1 -108 -83 -74

Resultatkrav 24 32 34 39 44 44 5 5 5

Avvik fra resultatkrav, før effekter av vedtatte tiltak -15 -71 -31 -35 -40 -45 -113 -88 -79

Tiltaksplan

Sum effekter tiltaksplan 15 58 28 32 34 33 55 50 47

Uløst omstilling 0 -14 -3 -3 -6 -12 -57 -38 -32

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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plass. Det legges opp til en effektiviseringsstrategi der gevinstrealisering skal bidra til 
finansiering av nye bygg. 
 
Likviditet 2019-2026 
Foretaket kommer til å bruke noe av kassakreditten som foretaket disponerer. Estimert 
utvikling av bruk av kassakreditten viser i figurene under: 
 

 

 
Likviditetsutviklingen er dårligere enn likviditetsanalysen fra april 2018. Dette skyldes i 
hovedsak at budsjettert resultat for 2018 er endret til prognose for 2018 på +9 MNOK, 
mot tidligere + 24 MNOK. Verdien på gamle Hammerfest sykehus i 2024 antas å være lik 
salgssum. Det legges derfor ikke inn ekstraordinære avskrivninger i årene 2019-2024. 
Gjennomføring av salg av boliger i Hammerfest var planlagt i 2018. Salget forskyves med 
ett år til 2019, fordi salget ikke er vedtatt i Foretaksmøtet enda.  
 
Kassakredittlimit på 250 MNOK er tilstrekkelig i perioden. Den største belastningen på 
likviditeten i årene fremover vil være i perioden 2021 til 2023, når man har stor aktivitet 
på bygging av nye Hammerfest sykehus.  

4. Risikovurdering 
Bærekraftsanalysen er estimater på den økonomiske utviklingen gitt kjente 
forutsetninger. Dette er forutsetninger som inneholder risiko. De største 
usikkerhetsmomenter knyttet til økonomisk bærekraftsanalyse er som følger.  
 

 Investeringer 
Hoveddelen av investeringene er bygningsmasse. Det vil alltid være økonomisk risiko 
knyttet til store byggeprosjekter. Det er risiko knyttet til de estimerte bygge-
kostnadene/anbudsestimatene, og uforutsette problemstillinger/hendelser underveis i 
byggeprosjektet kan skje. Foretakets økonomiske bæreevne påvirkes raskt og er 
sensitiv for relativt små prosentvise endringer i investeringskostnadene på grunn av 
høy investeringsgrad i byggeprosjekter. Det er stor risiko knyttet til 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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investeringskostnaden for nye Kirkenes sykehus. Foretaket er i prosess om 
sluttoppgjør, hvor utfallet er ukjent. 
 

 Gjennomføring av tiltaksplaner 
Den økonomiske bærekraftsanalysen viser at tiltaksplanene må gjennomføres for å 
kunne gjennomføre den planlagte investeringsplanen. Etablerte tiltaksplaner er 
risikovurdert og justert, og risikoen for gjennomføring vurderes å være lavere. 
 

 Kapital og kapitalkostnad 
Foretaket er avhengig langsiktige lån for å kunne gjennomføre investeringene. Renten 
er relativt lav, og sannsynligheten for at rente vil øke er større enn at de forblir på 
dagens nivå. Det er i senarioene brukt en rente på 2,5% for vedtatte investeringer og 
3% for nye investeringer. Renten er fastsatt av Helse Nord RHF. En liten endring i 
rentenivå vil gjøre utslag på den økonomiske bærekraften til foretaket. 
   

 Salg av boligmasse  
Foretaket skal selge bygningsmasse i Lakselv og Hammerfest. Det er vanskelig å 
estimere markedsverdi på slik bygningsmasse i forhold til balanseført verdi i 
regnskapet. Det er lav risiko for at salgssummen blir lavere enn balanseført verdi når 
man ser den totale salgspakken under ett. Dette vil være regnskapsteknisk som kun 
påvirker resultatet det året salget skjer. Likviditeten vil imidlertid påvirkes positivt. 

  
 Førstevalget for Finnmarks befolkning 

Fritt sykehusvalg, fritt behandlingsvalg og større informasjonsflyt til pasienten vil øke 
risikoen for at pasienter velger behandling utenfor Finnmark og Helse Nord RHF. Med 
en mer desentral pasientbehandling med økt tilbud i Alta og Karasjok vil pasienter 
velge behandling i Finnmark i større grad.  
 
Inntektsfordelingsmodellene i Helse Nord RHF har fokus på at midlene skal følge 
pasientstrømmen, noe som medfører at det er viktig at foretaket er og forblir 
førstevalget til Finnmarks befolkning. Finnmarkssykehuset HF må ha et så godt 
behandlingstilbud at pasienter som kan behandles i Finnmark, behandles i Finnmark. 
Dette kan kun skje gjennom god kvalitet og riktig fagkompetanse. I denne analysen 
legges det til grunn at Finnmarkssykehuset HF opprettholder planlagt aktivitetsnivå. 
 

 Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen 
Helseforetakene har frem til og med 2018 i hovedsak vært skjermet for store deler av 
kravene i avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen. Dersom 
spesialisthelsetjenesten i årene fremover blir håndtert på samme måte som øvrige 
statlige virksomheter, vil det føre til trekk i rammene til helseforetakene. Dette ifølge 
budsjettbrev 2 fra Helse Nord. I denne analysen er et slik trekk ikke lagt inn, men 
dersom Finnmarkssykehuset HF skulle få et trekk i rammen for dette vil det utgjøre ca. 
7,2 MNOK.  

  

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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 Oppdatering av inntektsfordelingsmodellen somatikk 

Det pågår en jobb i Helse Nord RHF med revisjon av inntektsfordelingsmodell 
somatikk. Oppdateringen er ennå ikke ferdig og det er usikkerhet knyttet til utfallet av 
endringer i rammen for Finnmarkssykehuset HF. Så langt ser det positivt ut for 
Finnmarkssykehuset HF, men dette kan endre seg.  

5. Budsjett/finansiering 
Denne saken trenger ikke økonomisk finansiering. 

6. Medbestemmelse 
Denne saken ble drøftet i informasjons- og drøftingsmøte 17. september 2018 i foretaket.  

7. Direktørens vurdering  
Bærekraftsanalysen viser at uløst omstilling har økt, sammenlignet med oppdateringen i 
april 2018. Hovedårsaken er lav gjennomføringsgrad og dermed økonomisk effekt av 
tiltakene. Den største utfordringen er gjennomføringsevnen knyttet til planlagte tiltak. En 
risikojustering av tiltakene viser også at klinikkene med budsjettavvik må utarbeide og 
gjennomføre ytterligere tiltak for å oppnå budsjett i balanse i 2019. 
 
Det er iverksatt et arbeid med foretaksovergripende tiltak, herunder er 
anskaffelsesstrategien til Helse Nord RHF under implementering gjennom en konkret 
handlingsplan. Når foretaksovergripende tiltak utredes og implementeres må det være en 
tydelig forventing om at disse gir effektiviseringsgevinster i form av økt kvalitet og 
økonomisk gevinst. Når det gjelder anskaffelsesstrategien er det administrerende 
direktør sin vurdering at det er mulig å ta ut betydelige gevinster ved flere og nye 
nasjonale avtaler.  
 
Administrerende direktør vurderer at bærekraften er utfordrende med hensyn til de 
store investeringene. Utfordringene som ble vist i saken i april er ikke betydelig endret i 
et langsiktig perspektiv. Finnmarkssykehuset HF vil fortsatt ha behov for økt 
kapitalkompensasjon eller driftstilskudd for å bære investering i Hammerfest sykehus.  
 
Vedlegg: 
1. Saksgrunnlag investering og økonomisk bærekraftanalyse 2018 - 2026. 
2. Budsjettbrev 2 Helse Nord 
3. Vedlegg bærekraftsanalysen 2019-2026 
4. Vedlegg vurdering av tiltak klinisk virksomhet 
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1 Bakgrunn 
Finnmarkssykehuset HF har oppdatert den økonomiske bærekraftsanalysen med 
endringer i rammebetingelsene som gis av Helse Nord RHF i budsjettbrev 2 2018 og 
etter resultat pr. august 2018. Styret i Finnmarkssykehuset HF skal styrebehandle den 
oppdaterte bærekraftsanalysen. Analysen gir en pekepinn på den forventede 
økonomiske utviklingen i foretaket herunder resultatutviklingen, investeringsplaner, 
likviditets- og kapitalbehov. Bærekraftsanalysen er estimater og inneholder betydelig 
risiko.   

2 Planlagte økonomiske investeringer i perioden 2018–2026 
Finnmarkssykehuset HF legger til grunn investeringene som er planlagt i foretaket. 
Prosjektene ligger i planen med en investeringsramme P(85). P(85) er prosjektets ytre 
ramme inkludert usikkerhetsmargin. I tabellen under er også overheng fra tidligere år 
tatt med for å vise helheten i investeringsplanen. 
 

 
*Investeringene for byggeprosjektenes nåværende P85 som ligger i denne investeringsplanen. 

 
Investeringsplanen inneholder byggeprosjektenes nåværende P85 estimat. 
Investeringsplanen er oppdatert i tråd med Helse Nord RHF sitt budsjettbrev 2. Det er 
en endring investeringsplanen fra budsjettbrev 1, hvor det er bevilget ytterligere 7 
MNOK til Samisk Helsepark.  

3 Bærekraftsanalyse 2018–2026 
Analysen er basert på estimater på den økonomiske utviklingen i foretaket. Analysen er 
ikke en fasit for utviklingen frem mot 2026, men gir en god pekepinn på den 
økonomiske utviklingen i foretaket i perioden.  

3.1 Forutsetninger i bærekraftsanalysen august 2018 

Forutsetningene i den økonomiske bærekraftsanalysen er beskrevet i budsjettbrev 2 
2018 fra Helse Nord RHF. De viktigste økonomiske planpremisser for analysen er 
følgende: 

INVESTERINGSPLAN Overheng 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Totalt

Finnmarksklinikken 30 30

Samisk Helsepark 40 10 7 57

Alta Nærsykehus 193 170 102 465

Kirkenes nye sykehus (NKS) 1 485 1 485

Tiltak sykehusbygg 50 15 15 15 95

Hammerfest nye sykehus 10 100 600 700 750 428 2 588

MTU, ambulanser, rehab m.m 94 33 33 33 43 43 43 43 43 43 451

CT og MR Alta 20 20

VAKe 1 1

Nødnett 0 0

KLP 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 68

ENØK 16 16

Ambulansestasjon Alta 7 7

Sum investeringer 1 934 245 271 655 750 800 478 50 50 50 5 283

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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 Investeringsplan for Finnmarkssykehuset HF 2018 – 2026. 
 Resultatkrav i perioden 2018–2026, herunder økt resultatkrav i henhold til 

Finnmarkssykehuset HF sitt eget styrevedtak 33/2017.  
 Lånefinansiering, 80 % lånefinansiering for nye Kirkenes sykehus og nye Hammerfest 

sykehus og 70% for resten av byggeprosjektene. 
 Realrente på 2,5 prosent for lån innvilget til og med 2017 og realrente på 3,5 prosent 

på nye lån. 
 Avdrag på lån 25 år. 
 Avskrivningstid for sykehus inkludert utstyr 26,4 år. 
 Lønns- og prisvekst er lik 0 etter krav fra Helse Nord RHF. 
 Finnmarkssykehuset HF sin strategiske plan for å oppnå langsiktig økonomisk 

bærekraft.  

3.2 Endringer i analysen siden styrebehandling april 20018 

De viktigste endringene i analysen siden styrebehandlingen i april 2018 er følgende: 
Bærekraftsanalysen er kvalitetssikret og oppsettet er forbedret. Viktige forutsetning i 
bærekraftsanalysen er: 
 Tiltaksplanene er vurdert og justert. 
 Forutsetningen er at klinikkene oppnår balanse i driften fra 2019. Dette forutsetter 

gjennomføring av planlagte tiltak. 
 Avskrivninger for NKS slår inn for fullt i 2019. 
 Avskrivningsplan gamle Hammerfest Sykehus følger ordinær avskrivningsplan. 

Salgspris for det gamle sykehuset med tomt vurderes som høyere enn restverdien 
som vil stå igjen i 2024.  

 Overskuddskrav øker gjennom reduserte driftskostnader til bygge- og 
utviklingsprosjekter. 

 Videreutvikling av tilbud i sykehusene og de desentrale avdelingene skjer innenfor 
de til enhver tid gjeldende budsjettrammer. 

 Generell styrking av Finnmarkssykehuset HF i langsiktig plan spares til fremtidige 
investeringer. 

 Investeringer i IKT gir økonomiske effekt gjennom organisasjonsutvikling, dermed 
belastes ikke økte IKT-kostnader driften men finansieres gjennom organisatoriske 
endringer. 

 Foretaksovergripende tiltak og tiltak som gir klinikkene reduserte kostnader trekkes 
inn fra driftsbudsjettet til sparing til avskrivninger og renter i vedtatt 
investeringsplan. 

 
Endringer i analysen etter budsjettbrev 2: 
 Oppdatering av inntektsfordelingsmodellen for somatikk gir +2,3 MNOK 

sammenlignet med bærekraftsanalysen i april.  
 Oppdatering av inntektsfordelingsmodellene psykisk helsevern og rus, gir trekk på 

20,9 MNOK for psykisk helsevern. Det er lagt inn som forutsetning at trekket er 
fordelt i perioden 2019-2024. Trekket vil foreløpig ikke legges på psykisk helsevern i 
sin helhet. Foretaket trenger utredningstid i forhold til hvordan et slikt krav skal 
håndteres. 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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 Kapitalkompensasjonen for nye Hammerfest Sykehus er fra år 2025 økt fra 40 MNOK 
til 50 MNOK.  

 Driftstilskudd for klinikk Alta er økt fra 20 MNOK til 30 MNOK fra år 2021. Det legges 
til grunn at aktivitet i klinikk Alta øker innenfor tildelt budsjettramme.  

 Driftstilskuddet for Samisk Helsepark fremskyndes med ett år til 2020. 
 Driftsmidler for SANKS utekontor økes fra 2,5 MNOK til 4,5 MNOK fra år 2022. 

Kostnader øker tilsvarende. 
 Den estimerte generelle styrkningen fra Helse Nord RHF økes fra 19,3 til 23,5 MNOK 

fra år 2022. En økning på 4,2 MNOK.  
 Tolketjenesten styrkes med 2,1 MNOK fra år 2019 til utvidelse av tjenesten. 

Kostnader øker tilsvarende. 
 Beredskapsordning lege på ambulansefly, 0,9 MNOK i 2019 opp til 1,8 MNOK fra 

2020. Foreløpig estimat på kostnader er 3,8 MNOK. Det jobbes med kvalitetssikre 
beregningene på 3,8 MNOK. Eventuelt mellomlegg mellom tilskudd på 1,8 MNOK og 
3,8 MNOK legges som innspill til Helse Nord RHF.  

 Finnmarkssykehuset HF får trekk i rammen for kjøp av private tjenester på TSB, lab 
og røntgen på totalt 8,8 MNOK fra år 2019. Kostnader reduseres tilsvarende. 

 Finnmarkssykehuset HF får trekk i rammen på pensjonskostnader på totalt 19,9 
MNOK fra år 2019. Kostnadene reduseres mindre, dvs. med 16,5 MNOK, dvs. at 
Finnmarkssykehuset HF får en underkompensasjon på 3,4 MNOK i 2019.  

3.3 Behov for kapitaltilførsel og bruk av kassakreditt  

Økte investeringer gir et økt behov for kapitaltilførsel i form av langsiktig lån frem mot 
2026. Lånebehovet presenteres i figuren under. 

 
 
Foretaket har et kapitalbehov på 3,1 MRD i perioden 2018 -2026, jfr. investeringsplanen. 
Det er ingen endring i lånebehovet siden oppdateringen av bærekraftsanalysen i april 
2018.  
 
Likviditeten er blitt dårligere siden saken i april 2018. Dette skyldes i hovedsak at 
budsjettert resultat for 2018 er endret til prognose for 2018 på +9 MNOK, mot tidligere 
+ 24 MNOK. I tillegg trekkes de ekstra avskrivninger for Hammerfest sykehus ut av 
avskrivningsgrunnlaget for perioden 2019-2023. I saken fra april var det lagt på ekstra 
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avskrivninger for å skrive ned Hammerfest sykehus frem til år 2024. I tillegg forventer 
man ingen salg på boliger i Hammerfest i 2018 og estimert salgssum flyttes til 2019.  
 
Det er tatt høyde for en salgssum for det gamle sykehuset i Hammerfest, lik 
avskrivningskostnaden. Sammenlignet med salgssum for gamle Kirkenes sykehus er det 
sannsynlig at salgssum blir tilsvarende avskrivningskostnader. Estimert utvikling av 
bruk av kassakreditten vises i figuren under.  
 
 

 

 
Foretaket har en kassakredittgrense på 250 MNOK. Det er i denne likviditetsanalysen 
lagt inn kapital på salg av eiendom (Hammerfest og Lakselv) som forventes å gi en 
likviditetstilførsel på 44 MNOK i 2019 og 32 MNOK i 2020, basert på forventet 
salgstidspunkt av bygningsmasse. De største belastningene på likviditeten i årene 
fremover vil være i perioden 2021 til 2023, når man har stor aktivitet på bygging av nye 
Hammerfest sykehus.  

3.4 Bærekraftsanalyse 

Bærekraftanalysen som presenteres i dette kapitlet er basert på forutsetningene i 
kapittel 3.1 og endringer i forutsetninger siden styremøtet i april 2018, kapittel 3.2. 
Økonomiske tiltak vedtatt i 101/2017 Budsjett 2018 inkludert investeringsbudsjett 
2018-2025 er kvalitetssikret og justert. I tillegg er nye økonomiske tiltak utarbeidet og 
drøftet i de ulike klinikkene. Bærekraftsanalysen legger til grunn at klinikkene skal 
resultat i balanse i 2019.  

3.1.1 Kvalitetssikring og justering av klinikkvise tiltak 

Klinikk Prehospitale tjenester og SDE forventes å oppnå resultat i balanse ved utgangen 

av 2018. Klinikkene Hammerfest, Kirkenes og Psykisk helsevern og rus har et 

overforbruk pr. august, og prognosen for 2018 er som følger: 

  Pr. august prognose 2018 

Hammerfest  17,1 MNOK 21,0 MNOK 

Kirkenes 19,5 MNOK  23,5 MNOK 

PHR  14,4 MNOK.  18,4 MNOK 
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Dette betyr at de tre klinikkene må ha tiltak tilsvarende den negative prognosen for å 

komme i balanse i 2019. I henhold til styrets bestilling, jfr styresak 55/2018 er det 

gjennomført en vurdering av klinikkenes tiltak. Vurdering av klinikkenes tiltak medfører 

at tiltakene justeres ned til 52,6 MNOK, jfr. Vedlegg 6 vurdering av tiltak.  

 

Klinikk Psykisk helsevern og rus har en prognose på -18,4 MNOK og tiltaksplan på 20 

MNOK er tilstrekkelig for å komme i balanse. Klinikk Hammerfest og klinikk Kirkenes 

må utarbeide ytterligere tiltak for å komme i balanse. Klinikk Hammerfest og Kirkenes 

har prognose på henholdsvis -21 MNOK og -23,5 MNOK, mens justert tiltaksplan er 

16,35 MNOK og 16,28 MNOK. Tabellen nedenfor viser planlagte og justerte tiltak for de 

to somatiske klinikkene og Psykisk helsevern og rus. 

 

 
Tabellen viser justerte tiltak pr. august 2018, jfr. Virksomhetsrapport 8/2018. 
 

Tiltaksplanen er dermed ikke tilstrekkelig for at de somatiske klinikkene skal oppnå 
balanse i driften i 2019. 

3.1.2 Kvalitetssikring og justering av foretaksovergripende tiltak 

Det er igangsatt et arbeid med foretaksovergripende tiltak. I bærekraftsanalysen i april 
var det lagt inn foreløpige beregninger som gir forventet økonomisk effekt på 17 MNOK 
fra 2019 økende til 21 MNOK i 2021. De tiltakene som er under utredning er: 
 

 Vaktsamarbeid radiologi klinikk Hammerfest og klinikk Kirkenes 
 Felles radiologiressurs klinikk Hammerfest og klinikk Kirkenes 
 Ortopedisamarbeid klinikk Hammerfest og klinikk Kirkenes 
 Rekrutterings- og stabiliseringspolitikk 
 E-helse  
 Anskaffelsesstrategi, full implementering av innkjøpssystemet ClockWork og økt 

avtalelojalitet 
 Innføring av felles, regional elektronisk medikasjons- og kurveløsning. 

 
Tiltakene er under utredning. Det er gjort en kvalitetssikring og justering av effekt av 
tiltakene. Endelig resultat av forventet effekt foreligger når prosjektene er gjennomført.  
 

Klinikk Tiltak Planlagt effekt pr. juli 2018 Planlagt helårseffekt 2018

Justerte tiltak 

for 2019

Klinikk PHR Sum 21500 20000

Klinikk Kirkenes Sum 16770 16280

Klinikk Hammerfest Sum 26425 16350

64695 52630
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Vaktsamarbeid radiologi klinikk Hammerfest og klinikk Kirkenes 
Klinikk Hammerfest, Alta og Kirkenes iverksetter et prosjekt med målsetting om 
vaktsamarbeid og felles radiologiressurs. Arbeidet er utsatt til etter innflytting i nytt 
sykehus, men det ligger en forventning om positiv økonomisk effekt av et 
vaktsamarbeid. Tiltaket forventes å ha effekt fra 2019, men kun 1/3-dels effekt med 1 
MNOK. Fra 2020 forventes effekten å bli 3 MNOK. Tiltaket vurderes til lav risiko, men 
senere effekt enn opprinnelig planlagt pga. forsinkelse i nye Kirkenes sykehus. 
 
Ortopedisamarbeid klinikk Hammerfest og klinikk Kirkenes 
Arbeidet er igangsatt. Foreløpige resultater av dette arbeidet viser at det ikke er 
forventninger om økonomisk effekt av tiltaket. Arbeidet pågår og avsluttes i 
begynnelsen av desember. Tiltaket bør ha økonomisk effekt, men risikoen vurderes som 
høy, dermed settes effekten til 0. 
 
Rekrutterings- og stabiliseringspolitikk 
Mandat behandles i november. Risiko for effekt av tiltak vurderes til lav, men tiltaket vil 
ha senere effekt enn opprinnelig planlagt. 
 
E-helse  
Prosjektet e-helsepoliklinikk er igangsatt og det er gjort et arbeid som synliggjør en 
besparelse på reise til kontroller på 6,0 MNOK. Arbeidet igangsettes i høst, og forventes 
å gi effekt på reisekostnader på 1,0 MNOK i 2019 økende til 6,0 MNOK i løpet av 2022. 
Finnmarkssykehuset HF er avhengig av godt samarbeid med primærhelsetjenesten for å 
få e-helsepoliklinikken til å fungere. Risiko for effekt av tiltak vurderes til middels, 
dermed settes effekt av tiltaket til 1,0 MNOK i 2019 og økende til 6,0 MNOK i 2022. 
 
Anskaffelsesstrategi, full implementering av innkjøpssystemet ClockWork og økt 
avtalelojalitet 
Arbeidet med anskaffelsesstrategien og full implementering av ClockWork er godt i 
gang. Økt bruk av systemet vil tvinge frem bruk av avtaler og færre muligheter til å omgå 
avtaler i anskaffelses-prosesser. Innkjøp vil også godkjennes i forkant av anskaffelsen, 
noe som vil øke bevisstheten og muligheten for å stoppe innkjøpet. Foretaket kan også i 
større grad dokumentere avtalelojalitet. Flere nasjonale avtaler gir også mer 
kostnadseffektive anskaffelser. På regionalt nivå forventes en besparelse på innkjøp i 
størrelsesorden 400 MNOK. Finnmarkssykehuset HF legger inn henholdsvis 6,0 MNOK 
som økonomisk effekt i bærekraftsanalysen. Det ligger et potensiale for større 

Tiltak

Beregnet 

økonomisk 

effekt

Justert 

økonomisk 

totaleffekt 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Vaktsamarbeid radiologi og felles 

radiologiressurs

Felles radiologiressurs

3 3 1 3 3 3 3 3

Ortopedisamarbeid 0,5 0 0 0 0 0 0 0

Rekrutterings- og Stabiliseringspolitikk PHR 2,8 2,8 0,5 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

E-helse, ehelsepoliklinikk 1 6 1 3 4 6 6 6

Innkjøp, anskaffelesesstrategi 6 6 3 6 6 6 6 6

Innføring av elektronisk medikasjons- og 

kurveløsning 0 0 0 13 16 16 16 16

Totalt 13,3 17,8 5,5 14,8 15,8 17,8 17,8 17,8
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besparelser i ny anskaffelsesstrategi. Strategien er å trekke inn budsjettmidler knyttet til 
konkrete besparelser i forhold til nye rammeavtaler. Risiko for effekt av tiltak vurderes 
til middels, og effekt av tiltaket justeres ned til 3,0 MNOK i 2019 men økende til 6,0 
MNOK i 2020.  
 
Innføring av felles, regional elektronisk medikasjons- og kurveløsning. 
Prosjektmandat utarbeides høsten 2019. Effekt av tiltak stipuleres til kostnadsøkningen 
tilsvarende økte IKT-kostnader. Det regionale prosjektet for medikasjon og kurve har 
beregnet en høy effektiviseringsgevinst, som for Finnmarkssykehuset HF utgjør 69 
MNOK. Risiko for effekt av tiltak vurderes til høy, og dermed settes denne til 13 MNOK 
fra 2020 og økende til 16 MNOK fra 2021. Beløpene tilsvarer kostnadsøkningen som er 
beregnet til IKT. 

3.1.3 Økt resultatkrav 
Under vises resultatkravet fra Helse Nord RHF for perioden 2018 til 2026.  Styret i 
Finnmarkssykehuset HF har i styresak 33/2017 Investering og bærekraftsanalyse for 
2017-2025, vedtatt et høyere resultatkrav i perioden 2019-2023 for å bygge opp 
reserver til fremtidige investeringer.  
 

 
 
Basert på oppdaterte premisser fra Helse Nord RHF og investeringsramme, øker 
omstillingsutfordringen for Finnmarkssykehuset HF i årene fremover. Særlig trekk i 
rammen knyttet til endret pasientstrøm for Psykisk helsevern gir store utfordringer, 
dersom ikke pasientstrømmen snus. I bærekraftsanalysen legges til grunn at trekket på 
20,7 MNOK trekkes over 5 år. Gjennomgang av tiltaksplanene viser at klinikk 
Hammerfest og klinikk Kirkenes må utarbeide ytterligere tiltak slik at balanse oppnås i 
2019. Dersom Finnmarkssykehuset HF skal lykkes med investeringsplanen må 
klinikkene drifte i balanse.  
 
Det er av avgjørende betydning at Finnmarkssykehuset HF lykkes med 
foretaksovergripende tiltak og at disse gir økonomisk effekt. Tiltakene er gjennomgått 
og effekt av tiltakene er vurdert og justert ned. Prosjektet medikasjon og kurve har en 
høy kostnad og det regionale prosjektet forventer betydelig økonomisk effekt av 
innføringen av dette. I bærekraftsanalysen er vi forsiktige i vår vurdering av den 
økonomiske effekten. 
 
Tabellen under viser at omstillingsbehovet fortsatt er betydelig fremover (avvik fra 
resultatkrav, før effekt av vedtatte tiltak). Omstillingsbehovet er i stor grad knyttet til 
budsjettavvikene i klinikkene. Det er pr. i dag utarbeidet tiltak for hhv. 64,9 MNOK i 
2019. En overordnet vurdering gjør at effekten justeres til 52,1 MNOK i 2019.  Dette er 
ikke tilstrekkelig for drift i balanse i Hammerfest og Kirkenes.  
 

Finnmarkssykehuset HF (mill kr) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Resultatkrav fra Helse Nord 24 24 24 24 24 24 5 5 5

Resultatkrav styresak 33/2017 24 32 34 39 44 44 5 5 5
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Faktisk resultat pr. august 2018 viser at Finnmarkssykehuset HF må justere prognosen 
til +9 MNOK som er -15 MNOK målt mot resultatkravet på + 24 MNOK. Justert for 
engangskostnader på 15 MNOK er inngangsfarten til 2019 likevel resultat i balanse, jfr. 
Virksomhetsrapport 8/2018. Engangskostnader er: 
Fristbrudd Helfo  7,7 MNOK 
Husleie Kirkenes  3,5 MNOK 
NKS, ekstrakostnad  4,5 MNOK  
Totalt     15,5 MNOK 
 
Dersom man justerer for engangskostnader har altså Finnmarkssykehuset HF tilnærmet 
balanse til tross for negative budsjettavvik i kjernevirksomheten. Årsaken til dette er at 
renter og avskrivninger knyttet til NKS viser positivt avvik i samme størrelsesorden.  
 
De økonomiske utfordringene for foretaket i perioden 2019 – 2026, som følge av de nye 
forutsetningene som ble presentert i kapittel 3.2, er endret etter styresak 23/2018. 
Endringene er i hovedsak: 

 Oppdatering av inntektsmodellene i både somatikk og psykisk helsevern og rus 
 Økt kapitaltilskudd for nye Hammerfest Sykehus 
 Økt driftstilskudd for klinikk Alta 
 Økte IKT kostnader i en periode frem til år 2025 
 Økt estimat på styrking til Finnmarkssykehuset HF 
 Redusert effekt av økonomiske tiltak 

 
Grafene under viser utfordringsbildet i foretaket pr. august 2018 sammenlignet med 
april 2018. Grafen viser at total omstilling er noe redusert grunnet tilskuddene som gis i 
budsjettbrev 2 fra Helse Nord RHF. Uløst omstilling viser en forverring grunnet 
reduksjon av økonomiske tiltak som følge av redusert effekt på tiltakene.  
 
 

Bærekraftsanalyse Finnmarkssykehuset HF (mill kr) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Sum driftsinntekter 2 087 2 083 2 105 2 115 2 115 2 111 2 263 2 161 2 161

Sum driftskostnader ekskl. avskrivninger 1 920 1 960 1 916 1 919 1 913 1 914 1 906 1 900 1 898

Sum avskrivninger 102 124 138 144 150 151 351 238 237

Netto rente 42 38 48 48 48 47 114 106 100

Totale kostnader 2 063 2 122 2 102 2 110 2 111 2 112 2 371 2 244 2 235

Prognose, avvik fra budsjett inneværende år -15

 Estimert økonomisk resultat 9 -39 3 4 4 -1 -108 -83 -74

Resultatkrav 24 32 34 39 44 44 5 5 5

Avvik fra resultatkrav, før effekter av vedtatte tiltak -15 -71 -31 -35 -40 -45 -113 -88 -79

Tiltaksplan

Driftsbesparelse NHS 30 30 30

Tiltak for økte IKT kostnader, estimat kurveprosjekt 13 16 16 16 8 2 -1

Nye tiltak - foretaksovergripende 6 15 16 18 18 18 18 18

justerte tiltak klinikker med overforbruk 52

Tiltak engangskostnader 2018 15

Sum effekter tiltaksplan 15 58 28 32 34 33 55 50 47

Uløst omstilling 0 -14 -3 -3 -6 -12 -57 -38 -32
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August 2018  
 

 
 
 
April 2018 
 

 

 

3.5 Strategi for arbeidet med økonomisk bærekraft 

I styresak 101/2017 Budsjett 2018, inkludert investeringsbudsjett 2018-2025 er 
tiltaksplanene for klinikkene vedtatt. Disse tiltakene utgjør 68 MNOK for 2018 og 84 fra 
og med år 2019. Disse tiltakene knytter seg i hovedsak til at budsjetter i 
kjernevirksomheten skal overholdes.  
 
Tiltaksplanene er gjennomgått og justert i forbindelse med virksomhetsrapport 8/2018 
og bærekraftsanalysen. I tillegg er foretaksovergripende tiltaksplan justert, og effekten 
av tiltakene er justert ned som følge av en overordnet risikojustering. Totalt er tiltakene 
for perioden 2019-2026 justert ned. Årsaken er i hovedsak manglende effekt av 
planlagte tiltak i kjernevirksomheten. 
 
Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtok å øke overskuddskravet fra 2019 utover kravet 
fra Helse Nord RHF, jfr. Styresak 33/2017. I perioden 2019 til 2023 øker 
Finnmarkssykehuset HF overskuddskravet opp til 20 mill. kr. Dette er midler som i dag 
benyttes til bygge- og utviklingsprosjektene. Årsaken til økt overskuddskrav er å kunne 
møte de økte kapitalkostnadene når byggeprosjektene er ferdigstilt. Dette er imidlertid 
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ikke tilstrekkelig til å møte utfordringen i 2024. Utfordringen i 2024 har økt som følge av 
trekk i inntektsfordelingsmodellen og redusert forventet effekt av økonomiske tiltak. 
 
Drifts- og kapitalkostnader for etablering av klinikk Alta er betydelig høyere enn 
beregnet i forprosjektrapport 2014. Dette skyldes i hovedsak at investeringsrammen 
økte fra 227 MNOK til 465 MNOK, indeksregulering av inntekter og kostnader samt 
utvidede krav i oppdragsdokument 2018. Finnmarkssykehuset HF vil få 30 MNOK i 
driftstilskudd for klinikk Alta, samt 10 MNOK i kapitaltilskudd for klinikk Alta. Selv med 
disse tilskuddene er det ikke tilstrekkelig for å dekke de økte kostnadene som gjelder 
klinikk Alta. Finnmarkssykehuset HF vil øke tilbudet i klinikk Alta innenfor de til enhver 
tid gjeldene budsjettrammer.  
 
Finnmarkssykehuset HF vurderer at etablering av desentraliserte tilbud er til gode for 
pasientene. Denne organiseringen av helsetjenesten gir betydelig økte kostnader fordi 
akuttsykehusene i stor grad ikke kan ta ned kostnader knyttet til legetjenesten som 
inngår i en nødvendig vaktberedskap. Dette bør dekkes gjennom økt driftstilskudd til 
klinikk Alta. Det er samtidig helt nødvendig at kjernevirksomheten overholder tildelte 
budsjetter for at Finnmarkssykehuset HF skal kunne betjenes de økte forpliktelsene som 
nye bygg medfører. 

4 Konklusjon oppdatering økonomisk bærekraft 
Bærekraftanalysen viser økt økonomisk utfordring sammenlignet med 
bærekraftsanalysen som ble lagt frem i styresak 23/2018. Hovedårsaken er de endrede 
forutsetninger som ligger til grunn i budsjettbrev 2 fra Helse Nord RHF samt at effekten 
av de planlagte tiltaksplanene i kjernevirksomheten er redusert. 
 
For øvrig er forutsetningene som ligger til grunn for bærekraftsanalysen lik det som lå 
til grunn i styresak 23/2018.  
 

 Krav om balanse i kjernevirksomheten  
 Økt overskuddskrav i forhold til Helse Nord RHF sitt resultatkrav. 

 
Analysen viser at økonomien blir utfordrende dersom de vedtatte tiltak ikke 
gjennomføres som planlagt. I tillegg må klinikk Hammerfest og klinikk Kirkenes 
utarbeide ytterligere tiltak for å nå budsjett i balanse dersom prognosen blir som 
forutsatt. Økt virksomhet ved de desentrale lokasjonene vil gjennomføres innenfor de til 
enhver tid gjeldene budsjettforutsetninger.  
 

http://www.finnmarkssykehuset.no/


















Prognose i år (avvik fra budsjett): -72,0

Engangseffekter i år: 

Salgsgevinster ved avhending eiendeler 0,0

Nedskrivning eiendeler 0,0

Endring resultatkrav: 0,0

Endring inntekter: 

Økte frie inntekter 0,0

Økte renteinntekter bedre likviditet 0,0

Endring kostnader: 

Reduserte avskrivninger åpningsbalanse 0,0

Økte avskrivninger nyinvesteringer 0,0

Egne prioriteringer: 

Styrking rus 0,0

Økt risikobuffer 0,0

Sum brutto omstillingsutfordring -72,0

Identifiserte tiltak (risikovektet):  

Overheng iverksatte tiltak: 0,0

Identifiserte nye tiltak:  58,0

Uløst omstillingsutfordring -14,0

OMSTILLINGSUTFORDRING (mill. kroner) 



Budsjett 2019

-72,0

Forventet effekt av omstilling

Effekt før 

risikojustering

Vekting- 

forutsatt 

effekt

Effekt etter 

risikojustering

1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 6,0 100 % 6,0

2 - Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 65,0 80 % 52,0

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

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

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

Forventet effekt 71,0 58,0

-14,0

Risikovektet plan for omstilling (mill kr) 

Brutto omstillingsutfordring:

Uløst omstillingsutfordring: 



Likviditetsbudsjett (mill kr) Budsjett 2019
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
Budsjettert resultat 32
Avskrivninger/nedskrivninger 124
Diff pensjonskostnad/premie 0
Andre endringer i omløpsmidler/kortsiktig gjeld som påvirker likviditet 44
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 200

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
Ubrukte investeringrammer tidligere år 0
Investeringsbudsjett vedtatt investeringsplan -291
Forventet ubrukt investeringsramme ved utgang av år 0
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -291

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
Innbet ved opptak av lån NHS 80
Avdrag lån -48
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktviteter 32

Netto endring i kontanter -59

Inngående likviditetsbeholdning 1.1. - estimat 80
Utgående likviditetsbeholdning 31.12 21

Ramme for kassakreditt -250
Likviditetsreserve 271



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
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